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ตัวช้ีวัด น้ าหนัก (ร้อยละ) 
ตัวช้ีวัดหน่วยงาน 
การประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน  (Performance Base)  
(หน่วยงานละ 3-5 ตัวชี้วัด) 

70 

ตัวช้ีวัดร่วม 
การประเมินศักยภาพการด าเนินงาน  (Potential Base) 

1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนรายจ่ายงบประมาณรายไตร
มาสของหน่วยงาน 

2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
3. ระดับความส าเร็จการประเมินดัชนีมวลกาย (BMI) ของบุคลากรภายใน

หน่วยงาน 
4. ระดับความส าเร็จของการประเมินความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจของ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อภารกิจหลักของหน่วยงาน 
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อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ 

รองอธิบดี คนที่ 2  

รองอธิบดี คนที่ 1 

นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

1. ส านักงานเลขานุการกรม 
2. สถาบันการแพทย์แผนไทย 
3. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
4. กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้านไทย 
5. กองวิชาการและแผนงาน 
6. โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสาน 
7. ส านักงาจัดการกัญชาและกระท่อมทาง
การแพทย์แผนไทย 
8. ส านักงานการนวดไทย 
 

1. กองการแพทย์ทางเลือก 
2. กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร 
3. กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 
4. สถาบันการแพทย์ไทย-จีน 
5. ส านักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย 
6. กลุ่มกฎหมายและจริยธรรม 
7. ส านักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย 
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 พิจารณาผลจากการด าเนินงานเทียบกับค่าเปูาหมายใน 3 ระดับ (ค านวณคะแนนผลการด าเนินงาน
โดยเทียบบัญญัติไตรยางศ์) แล้วถ่วงน้ าหนักด้วยตัวชี้วัด ซึ่งมีค่าน้ าหนักทุกตัวรวมกันเท่ากับ 100 เพ่ือเป็นผล
การประเมินในภาพรวมของหน่วยงานภายในกรม โดยแบ่งเกณฑ์การประเมินระดับส่วนราชการเป็น 4 ระดับ 
ได้แก่ ระดับคุณภาพ ระดับมาตรฐานขั้นสูง ระดับมาตรฐานขั้นต้น และระดับต้องปรับปรุง 
 
 ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 3 ระดับ 

ระดับ ค่าคะแนน 

ค่าเปูาหมายขั้นสูง ร้อยละ 100 

ค่าเปูาหมายมาตรฐาน ร้อยละ 75 

ค่าเปูาหมายขั้นต้น รอ้ยละ 50 

 
 เกณฑ์การประเมินระดับหน่วยงาน 4 ระดับ 

ระดับคุณภาพ มีคะแนนผลการด าเนินงานอยู่ระหว่าง 90 – 100 คะแนน 

ระดับมาตรฐานขั้นสูง มีคะแนนผลการด าเนินงานอยู่ระหว่าง 75 – 89.99 คะแนน 

ระดับมาตรฐานขั้นต้น มีคะแนนผลการด าเนินงานอยู่ระหว่าง 60 – 74.99 คะแนน 

ระดับต้องปรับปรุง มีคะแนนผลการด าเนินงานต่ ากว่า 60 คะแนน 

 
 แนวทางการประเมิน 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะด าเนินการประเมินผลงานฯ 2 รอบ ของทุกหน่วยงานภายในกรม 
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดย 

- รอบท่ี 1 ประเมินผลงานฯ รอบ 6 เดือน (หลังไตรมาส 2) ภายในวันที่ 10 เมษายน 2564 
- รอบท่ี 2 ประเมินผลงานฯ รอบ 12 เดือน (หลังไตรมาส 3) ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 
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- ค าช้ีแจงเพ่ิมเติม - 
 

1. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ด าเนินการลงนามค ารับรองการการปฏิบัติ
ราชการ เมื่อวันที่  16 พฤศจิกายน 2563 โดยอ้างอิงการบริหารราชการของกรมฯ ตามค าสั่ งที่ 
1282/2563 ลงวันที่  1 กันยายน 2563 เรื่อง มอบอ านาจให้รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือกสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ดังต่อไปนี้ 

 1.1 นายปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีคนที่ 1 มีหน้าที่และอ านาจในการสั่งการและปฏิบัติ
ราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในเรื่องราชการของหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 

  1.1.1 กองการแพทย์ทางเลือก 
  1.1.2 กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พ้ืนบ้านไทย 
  1.1.3 สถาบันการแพทย์แผนไทย 
  1.1.4 กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร 
  1.1.5 สถาบันการแพทย์ไทย-จีน 
  1.1.6 โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
  1.1.7 กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 
  1.1.8 ส านักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย 
  1.1.9 ส านักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย 
  1.1.10 ส านักงานการนวดไทย 
 1.2 รองอธิบดีคนที่  2 มีหน้าที่และอ านาจในการสั่ งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี  

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในเรื่องราชการของหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 
  1.2.1 ส านักงานเลขานุการกรม 
  1.2.2 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
  1.2.3 กองวิชาการและแผนงาน 
  1.2.4 ส านักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
  1.2.5 กลุ่มกฎหมายและจริยธรรม 
2. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปรับปรุงการมอบอ านาจให้สอดคล้องกับ 

การปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานภายในกรม ตามค าสั่งที่ 45/2564 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เรื่อง  
มอบอ านาจให้รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในการนี้ จึงได้ปรับปรุงหน่วยงานภายใต้ก ากับรองอธิบดีฯ  
ให้เป็นไปตามค าสั่งปัจจุบัน ดังต่อไปนี้ 

 2.1 นายขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีคนที่ 1 มีหน้าที่และอ านาจในการสั่งการและปฏิบัติ
ราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในเรื่องราชการของหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 

   2.1.1 ส านักงานเลขานุการกรม 
  2.1.2 สถาบันการแพทย์แผนไทย 
  2.1.3 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
  2.1.4 กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พ้ืนบ้านไทย 
  2.1.5 กองวิชาการและแผนงาน 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ห น้ า  |   จ 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

  2.1.6 โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
  2.1.7 ส านักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย 
  2.1.8 ส านักงานการนวดไทย 
 2.2 รองอธิบดีคนที่ 2 มีหน้าที่และอ านาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการ

แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในเรื่องราชการของหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 
  2.2.1 กองการแพทย์ทางเลือก 
  2.2.2 กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร 
   2.2.3 กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 
  2.2.4 สถาบันการแพทย์ไทย-จีน 
  2.2.5 ส านักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
  2.2.6 กลุ่มกฎหมายและจริยธรรม 
  2.2.7 ส านักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ห น้ า  |   1 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองอธิบดี คนที่ 1 
นายแพทยข์วญัชัย วิศษิฐานนท์ 

รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ห น้ า  |   2 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ห น้ า  |   3 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ห น้ า  |   4 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมารณ พ.ศ. 2564 
ของ นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 
 

1. งบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงานภายใต้ก ากับดูแล 
เกณฑ์การประเมิน : 

 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

ร้อยละของหนว่ยงานที่เบิกจ่ายงบประมาณ  
ตามแผนรายจ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ของหน่วยงาน 

ขั้นต้น ร้อยละ 60 

ขั้นมาตรฐาน ร้อยละ 70 

ขั้นสูง ร้อยละ 80 

 
 
2. ผลการประเมินค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใต้ก ากับดแูล 
เกณฑ์การประเมิน : 

 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

ร้อยละของหน่วยงานที่มีผลการประเมินค ารับรอง
การปฏิบัติราชการอยู่ในระดับมาตรฐานขั้นสูง 

และระดับคุณภาพ 

ขั้นต้น ร้อยละ 60 

ขั้นมาตรฐาน ร้อยละ 70 

ขั้นสูง ร้อยละ 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ห น้ า  |   5 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองอธิบดี คนที่ 2 
  
รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ห น้ า  |   6 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ห น้ า  |   7 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ห น้ า  |   8 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมารณ พ.ศ. 2564 
ของ รองอธิบดี คนที่ 2 รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 
 

1. งบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงานภายใต้ก ากับดูแล 
เกณฑ์การประเมิน : 

 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

ร้อยละของหน่วยงานที่เบิกจ่ายงบประมาณ  
ตามแผนรายจ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ของหน่วยงาน 

ขั้นต้น ร้อยละ 60 

ขั้นมาตรฐาน ร้อยละ 70 

ขั้นสูง ร้อยละ 80 

 
 
2. ผลการประเมินค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใต้ก ากับดแูล 
เกณฑ์การประเมิน : 

 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

ร้อยละของหน่วยงานที่มีผลการประเมินค ารับรอง
การปฏิบัติราชการอยู่ในระดับมาตรฐานขั้นสูง 

และระดับคุณภาพ 

ขั้นต้น ร้อยละ 60 

ขั้นมาตรฐาน ร้อยละ 70 

ขั้นสูง ร้อยละ 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ห น้ า  |   9 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หน่วยงานภายใต้ก ากับดแูลอธิบดี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ห น้ า  |   10 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กลุ่มตรวจสอบภายใน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ห น้ า  |   11 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ห น้ า  |   12 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ห น้ า  |   13 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมารณ พ.ศ. 2564 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
 

ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัตริาชการ ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(ขั้นมาตรฐาน) 

ตัวช้ีวัดหน่วยงาน  
การประเมิน
ประสิทธิผลการ
ด าเนินงาน  
(Performance 
Base) 

1. จ านวนข้อทักท้วงจากส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน (สตง.) ไม่ซ้ ากรณีเดิม 

20 ข้อทักท้วงจาก สตง.ซ้ า 1 เรื่อง 

2. จ านวนกิจกรรมที่แล้วเสร็จเป็นไปตาม
แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (จ านวน 6 กิจกรรม ไตรมาส 3) 

25 เท่ากับ 6 กิจกรรม 

3. ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบการ
ด าเนินงานโครงการของกรมการแพทย์และ
การแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้
ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์ (ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563) 

25 มีการตดิตามและเก็บข้อมูลแหล่ง
ปลูก 2 แห่ง แหล่งผลิต 1 แห่ง 

รวม 70  
ตัวช้ีวัดร่วม  
การประเมินศักยภาพ
การด าเนินงาน  
(Potential Base)  

1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ตามแผนรายจ่ายงบประมาณรายไตรมาสของ
หน่วยงาน 

8 ร้อยละ 80 – 89.99 

2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 

8 - เว็บไซต์มีอยา่งน้อย 6 องค์ประกอบ 
- อัพเดตเว็บไซต์ 1 ครั้งต่อไตรมาส 

3. ระดับความส าเร็จการประเมินดัชนีมวลกาย 
(BMI) ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 

8 - ครบถ้วน/ไม่ทันเวลา 
  ไม่ครบถ้วน/ทันเวลา  
- ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 40  
- น้ าหนักดีขึ้น ร้อยละ 75 

4. ระดับความส าเร็จของการประเมินความ 
พึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อภารกิจหลักของหน่วยงาน 

6 มีผลประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึง
พอใจฯ ร้อยละ 75 – 84.99 

รวม 30  
 
 
 
 
 
 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ห น้ า  |   14 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1 : จ านวนข้อทักท้วงจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ไม่ซ้ ากรณีเดิม 
หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 20 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance 

Excellence) 
แผนงาน/โครงการ พัฒนาระบบบริหารสู่องค์กรคุณภาพและองค์กรคุณธรรม  

 

ค าอธิบาย :  
 ข้อทักท้วงของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หมายถึง  ข้อสังเกต ที่ สตง. ตรวจพบ แบ่งเป็น
เรื่องต่างๆ แจ้งให้กรมฯ แก้ไขให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-
2563 (1. การส่งรายงานตรวจสอบพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

 

สถานการณ์ :   
        เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ส่งรายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มการตรวจสอบพัสดุนั้น แต่มีจ านวน 2 หน่วยงานไม่ได้ส่งตาม
ก าหนด ท าให้ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังที่ก าหนด 

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน - - 2 เรื่อง 1 เรื่อง รอ สตง. 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย ไม่ซ้ าย้อนหลัง ไม่ซ้ าย้อนหลัง ไม่ซ้ าย้อนหลัง ไม่ซ้ าย้อนหลัง ไม่ซ้ าย้อนหลัง 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 ข้อทักท้วงจาก สตง.ซ้ า 2 เรื่อง 

ขั้นมาตรฐาน 75 ข้อทักท้วงจาก สตง.ซ้ า 1 เรื่อง 
ขั้นสูง 100 ข้อทักท้วงจาก สตง.ไม่ซ้ า หรือเรื่องลดลงจากปีก่อน 

 

 

 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : กรณีมีข้อทักท้วงจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

ท าหนังสือขอข้อมูลการทักท้วงจากกลุ่มงานคลัง 
ส านักงานเลขานุการกรมและส านักงานบริหาร
กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

-หนังสือขอข้อมูลการทักท้วง 
-หนังสือข้อทักท้วงจาก สตง. 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

พิจารณาว่าเป็นข้อทักท้วงซ้ าเรื่องเดิมหรือไม่ 
และประสานหน่วยงานที่ถูกทักท้วงเพ่ือทราบ
การชี้แจงข้อทักท้วงต่อไป 

-หนังสือข้อทักท้วงจาก สตง. 
-รายงานผลการพิจารณา 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

1) หาแนวทางปฏิบัติหรือมาตรการร่วมกันภายใน
กรม                        
2) จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานภายในกรม 

-หนังสือข้อทักท้วงจาก สตง. 
-แนวทางปฏิบัติหรือมาตรการฯ 
-รายงานการประชุมซักซ้อมความ
เข้าใจฯ 

 

แหล่งข้อมูล :  
 รายงานผลการตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 ได้รับข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้าส่วนราชการเก่ียวกับรายงานผลการตรวจสอบของส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :   
 ท าให้ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันในการปฏิบัติงานของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกว่า
มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   นางวิสุทธิโฉม คล้ายแก้ว    หมายเลขโทรศัพท์ 02-5910721 
 ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1. นางสาวอุษา  ปุาทอง     หมายเลขโทรศัพท์ 02-5910721 , 372 
  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 
 2. นางสาวพักตร์พริ้ง รัตนวราภรณ์     หมายเลขโทรศัพท์ 02-5910721 , 372 
  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
 3. นางสาวภัทรฤทัย  โฉมศรี     หมายเลขโทรศัพท์ 02-5910721 , 372 
  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
 4. นายธีระพล จิวะสมหวัง     หมายเลขโทรศัพท์ 02-5910721 , 372 
  นักจัดการงานทั่วไป 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 : จ านวนกิจกรรมที่แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ านวน 6 กิจกรรม ไตรมาส 3) 
หน่วยวัด : จ านวน (กิจกรรม) 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 25 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance 

Excellence) 
แผนงาน/โครงการ พัฒนาระบบบริหารสู่องค์กรคุณภาพและองค์กรคุณธรรม  

 

ค าอธิบาย :  
        การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็น
อิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น และจะช่วยให้
หน่วยงานของรัฐบรรลุถึงเปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 
        แผนการตรวจสอบภายใน หมายถึง แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจัดท าขึ้น 
โดยท าไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จ านวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาในการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบใน
การตรวจสอบ รวมทั้งงบประมาณท่ีใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

 

สถานการณ์ :   
        การจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มี 9 กิจกรรม ของหน่วยงาน
ภายในกรมจ านวน 15 หน่วยงาน เป็นการบริหารงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิผล เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า 
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับหน่วยงานของรัฐ และบรรลุวัตถุประสงค์ อ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบตามภารกิจงานตรวจสอบภายในที่ก าหนดในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 น้อยกว่า 6 กิจกรรม 

ขั้นมาตรฐาน 75 เท่ากับ 6 กิจกรรม 
ขั้นสูง 100 มากกว่า 6 กิจกรรม  
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เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) :  
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 1 กิจกรรม 

รายงานผล 1 กิจกรรม 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 3 กิจกรรม 

รายงานผล 3 กิจกรรม 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 6 กิจกรรม 

รายงานผล 6 กิจกรรม 

 

แหล่งข้อมูล :  
1. หน่วยงานภายในกรม จ านวน 15 หน่วยงาน 
2. เอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบภายใน จาก ส านักงานเลขานุการกรม 
3. เอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบภายใน จากระบบ GFMIS 

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากการด าเนินงานของหน่วยงานภายในกรม จ านวน 15 หน่วยงาน 
2. รายงานจากระบบ GFMIS 
3. อื่นๆ ที่จ าเป็นและส าคัญ 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :   
 ท าให้ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันในการปฏิบัติงานของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกว่า
มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   นางวิสุทธิโฉม คล้ายแก้ว    หมายเลขโทรศัพท์ 02-5910721 
 ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1. นางสาวอุษา  ปุาทอง     หมายเลขโทรศัพท์ 02-5910721 , 372 
  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 
 2. นางสาวพักตร์พริ้ง รัตนวราภรณ์     หมายเลขโทรศัพท์ 02-5910721 , 372 
  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
 3. นางสาวภัทรฤทัย  โฉมศรี     หมายเลขโทรศัพท์ 02-5910721 , 372 
  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
 4. นายธีระพล จิวะสมหวัง     หมายเลขโทรศัพท์ 02-5910721 , 372 
  นักจัดการงานทั่วไป 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการของกรมการ
แพทย์และการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์ (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 25 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance 

Excellence) 
แผนงาน/โครงการ พัฒนาระบบบริหารสู่องค์กรคุณภาพและองค์กรคุณธรรม  

 

ค าอธิบาย :  
 การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็น
อิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น และจะช่วยให้
หน่วยงานของรัฐบรรลุถึงเปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 
 การตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ หมายถึง การตรวจสอบการด าเนินงานโครงการของกรม 
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงานโครงการว่ามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเป็นอย่างไร รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค หรือข้อจ ากัดอะไรบ้าง ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ตลอดจนงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานโครงการมีความคุ้มค่าเหมาะสมเพียงใด 

 

สถานการณ์ :   
        การตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์ กิจกรรม
ที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชกัญชา ผลิตต ารับยาแผนไทยที่มีกัญชา และการกระจ่ายยาต ารับยาแผน
ไทยที่มีกัญชาให้เพียงพอกับความต้องการใช้ทางการแพทย์แผนไทย และกิจกรรมที่ 15 การสนับสนุนการผลิตยา
แผนไทยทีมีกัญชาปรุงผสมให้กับโรงงานผลิตยา WHO GMP เป็นกิจกรรมหนึ่งของแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สุ่มคัดเลือกทั้ง 2 กิจกรรมรวมกัน 6 แห่ง เป็นการติดตามผลการด าเนินงาน
โครงการว่าเป็นไปตามแผนงบประมาณ ผลผลิต โครงการ กิจกรรม ที่ก าหนดไว้ ตลอดจนประสิทธิภาพในการ      
ใช้จ่ายเงินงบประมาณของทางราชการสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน 2 โครงการ 2 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย 1 โครงการ 1 โครงการ 2 โครงการ 2 โครงการ 3 โครงการ 
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เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 มีการติดตามและเก็บข้อมูลแหล่งปลูก 1 แห่ง แหล่งผลิต 1 แห่ง 

ขั้นมาตรฐาน 75 มีการติดตามและเก็บข้อมูลแหล่งปลูก 2 แห่ง แหล่งผลิต 1 แห่ง 
ขั้นสูง 100 มีการติดตามและเก็บข้อมูลแหล่งปลูก 3 แห่ง แหล่งผลิต 2 แห่ง 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : เพ่ือทราบผลการด าเนินงานโครงการ 
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

มีการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลจากแหล่งปลูก 3 แห่ง
และแหล่งผลิต 2 แห่ง 

แบบสัมภาษณ์ 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

มีรายงานสรุปผลเสนออธิบดี เพ่ือทราบปัญหา/
อุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงานโครงการ 

รายงานสรุปผลแบบสัมภาษณ์ 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

- - 

 

แหล่งข้อมูล :  1. ข้อมูลเบื้องต้นจากโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์ (สกกท.)  
  โดยมีแหล่งปลูกที่ได้รับอนุญาต 3 แห่ง แหล่งผลิตที่ได้รับอนุญาต 4 แห่ง รวมถึง ส่วนกลาง 
 2. ข้อมูลจากการสุ่มลงพ้ืนที่การพัฒนาแหล่งการปลูกกัญชาและแหล่งผลิต (ภูมิภาคและส่วนกลาง)  
 3. ข้อมูลจากอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโครงการนี้  

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของการด าเนินงานโครงการ 
 2. ลงพ้ืนที่ โดยมีแบบสอบถาม สัมภาษณ์ 
 3. อื่นๆ ที่จ าเป็นและส าคัญ 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ : ท าให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกว่ามีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   นางวิสุทธิโฉม คล้ายแก้ว    หมายเลขโทรศัพท์ 02-5910721 
 ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1. นางสาวอุษา  ปุาทอง     หมายเลขโทรศัพท์ 02-5910721 , 372 
  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 
 2. นางสาวพักตร์พริ้ง รัตนวราภรณ์     หมายเลขโทรศัพท์ 02-5910721 , 372 
  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
 3. นางสาวภัทรฤทัย  โฉมศรี     หมายเลขโทรศัพท์ 02-5910721 , 372 
  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
 4. นายธีระพล จิวะสมหวัง     หมายเลขโทรศัพท์ 02-5910721 , 372 
  นักจัดการงานทั่วไป 
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หน่วยงานภายใต้ก ากับดแูลรองอธิบดีคนที่ 1 
(นายแพทยข์วัญชัย วิศษิฐานนท์) 
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1. ส านักงานเลขานุการกรม 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมารณ พ.ศ. 2564 

ส านักงานเลขานุการกรม 
 

ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัตริาชการ ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(ขั้นมาตรฐาน) 

ตัวช้ีวัดหน่วยงาน  
การประเมิน
ประสิทธิผลการ
ด าเนินงาน  
(Performance 
Base) 

1. อัตราการคงอยู่ของบุคลากรกรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (Retention 
Rate) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

20 อัตราการคงอยู่ ร้อยละ 85 

2. ระดับความส าเร็จของการจัดซื้อจัดจ้าง 
งบลงทุน : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

15 ส่งมอบงานงวดที่ 1   
แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด 

3. ระดับความส าเร็จการพัฒนาระบบส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-DTAM) 

15 3 ระบบ ได้แก่ ระบบแจ้งเวียน
หนังสือราชการรายบุคคล  ระบบ
แจ้งเตือนลูกหนี้เงินยมื และระบบ
จองรถราชการ 

4. ระดับความส าเร็จของการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในระดับกรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

20 - มีแนวทางการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในระดับกรมและระดบั
หน่วยงาน 
- จัดท ารายงานการประเมินผลจัด
วางระบบการควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด และได้รับความเห็นชอบ
จากหัวหน้าส่วนราชการ 

รวม 70  
ตัวช้ีวัดร่วม  
การประเมินศักยภาพ
การด าเนินงาน  
(Potential Base)  

1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ตามแผนรายจ่ายงบประมาณรายไตรมาสของ
หน่วยงาน 

8 ร้อยละ 80 – 89.99 

2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 

8 - เว็บไซต์มีอยา่งน้อย 6 องค์ประกอบ 
- อัพเดตเว็บไซต์ 1 ครั้งต่อไตรมาส 

3. ระดับความส าเร็จการประเมินดัชนีมวลกาย 
(BMI) ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 

8 - ครบถ้วน/ไม่ทันเวลา 
  ไม่ครบถ้วน/ทันเวลา  
- ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 40  
- น้ าหนักดีขึ้น ร้อยละ 75 

4. ระดับความส าเร็จของการประเมินความ 
พึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อภารกิจหลักของหน่วยงาน 

6 มีผลประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึง
พอใจฯ ร้อยละ 75 – 84.99 

รวม 30  
 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
ส านักงานเลขานุการกรม 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 : อัตราการคงอยู่ของบุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก (Retention Rate) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 20 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
แผนงาน/โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 แก่บุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 

ค าอธิบาย :  
 บุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หมายถึง ข้าราชการในสังกัดกรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) หมายถึง จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป (นับตามปีงบประมาณ) โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่เริ่ม
ปฏิบัติงาน 
 อัตราการคงอยู่ของบุคลากร (Retention rate) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 หมายถึง จ านวนบุคลากร
กรมที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป 
(นับตามปีงบประมาณ) โดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มปฏิบัติงาน จนถึงวันที่เก็บข้อมูล โดยมีสัดส่วนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 เมื่อเทียบกับจ านวนบุคลากรกรมท่ีปฏิบัติงานอยู่จริงทั้งหมด ณ ต้นปีงบประมาณ (1 ตุลาคม) 

 

สถานการณ์ :   
 ปี 2563 มีอัตราการคงอยู่ของบุคลากร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 จ านวน 232 คน จาก 236 คน 
ณ วันที่ 1 ต.ค. 2562 คิดเป็น ร้อยละ 98.31 และด าเนินการจัดกิจกรรมส าหรับบุคลากร จ านวน 8 กิจกรรม 
 ปัจจุบันกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีกรอบอัตราก าลังข้าราชการ จ านวน 277 
อัตรา และมีคนครอง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จ านวน 242 คน (ยึดกรอบอัตราก าลังที่มีคนครอง) 

 

สูตรค านวณ :              อัตราการคงอยู่ของบุคลากรกรมฯ              X 100 
                                   กรอบอัตราก าลังที่มีคนครอง 

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน - - - - - ร้อยละ 98.31 
- 8 กิจกรรม 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 
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เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 อัตราการคงอยู่ ร้อยละ 80 

ขั้นมาตรฐาน 75 อัตราการคงอยู่ ร้อยละ 85 
ขั้นสูง 100 อัตราการคงอยู่ ร้อยละ 90 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

- พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน จ านวน 1 หลักสตูร  

เอกสาร DTAM NEWS หรือเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ในแอปพลิเคชั่นไลน์กรม 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

- พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน จ านวน 4 หลักสูตร (สะสม) 

เอกสาร DTAM NEWS หรือเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ในแอปพลิเคชั่นไลน์กรม 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

- พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน จ านวน 5 หลักสูตร (สะสม) 
- สรุปอัตราการคงอยู่ของกลุ่มเปูาหมาย รอบ 9 เดือน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  

- เอกสาร DTAM NEWS หรือเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ในแอปพลิเคชั่นไลน์กรม 
- เอกสารสรุปอัตราการคงอยู่ของ
กลุ่มเปูาหมาย รอบ 9 เดือน 

 

แหล่งข้อมูล :  1. ค าสั่งประเภทต่างๆ ที่เป็นอัตราการเคลื่อนไหวของข้าราชการระหว่างปี ส านักงานเลขานุการกรม  
 2. กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ส านักงานเลขานุการกรม  

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. วิธีการประมวลผลจ านวนข้าราชการจากระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) ของส านักงาน 

ก.พ. และระบบการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ ของกรมบัญชีกลาง และข้อมูลอัตราว่างของข้าราชการที่มีการ
เคลื่อนไหวระหว่างปีงบประมาณ  

2. ข้อมูลจ านวนข้าราชการจากระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) ของส านักงาน ก.พ. 
3. ข้อมูลจ านวนข้าราชการจากระบบการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ ของกรมบัญชีกลาง 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ : บุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีความสุขเกิดความรักและผูกพัน
ต่อองค์กร 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   นางภาวนา  คุ้มตระกูล     หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 7806 
 เลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1. นางสาวสกุลณา ดุริยะศรีไพร     หมายเลขโทรศัพท์ 02 590 2615 
  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 2. นางสาวพรพิมล มากผล หมายเลขโทรศัพท์ 02 590 2615 
  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
 
 
 
 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
ส านักงานเลขานุการกรม 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความส าเร็จของการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 15 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ การบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance 

Excellence) 
แผนงาน/โครงการ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 

ค าอธิบาย :  
          การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 2564 (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) หมายถึง ค่าปรับปรุงอาคารที่ท า
การและสิ่งก่อสร้างประกอบ รายการจ้างปรับปรุง ตกแต่งห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 1 จ านวน 1 แห่ง  

 

สถานการณ์ :   
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมฯ มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในส่วนของกรมด าเนินการ จ านวน 1 รายการ (รายการ
จ้างปรับปรุงอาคาร 3 ชั้น 3 จ านวน 1 แห่ง) วงเงินจัดจ้าง 2,980,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการ
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมฯ ได้รับงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นค่าปรับปรุงอาคารที่
ท าการและสิ่งก่อสร้างประกอบ รายการค่าปรับปรุงห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 1 จ านวน 1 แห่ง วงเงินที่ได้รับ
จัดสรร จ านวน 8,458,700 บาท (แปดล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
 ในการนี้ ส านักงานเลขานุการกรม ได้ด าเนินการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
โดยการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานและมติคณะรัฐมนตรี 

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน - - - - 1 รายการ (จ้าง
ปรับปรุงอาคาร 3 
ช้ัน 3 จ านวน 1 

แห่ง) 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย - มีการติดตาม เร่งรัดด าเนินงานอย่างน้อย                          
ไตรมาสละ 1 ครั้ง และสรุปผลเสนอผู้บริหารทราบ 

- มีการส่งมอบงานแล้วเสร็จร้อยละ 75                                
ของรายการจ้างปรับปรุง ตกแต่งห้องประชุม            

อาคาร 2 ช้ัน 1 

- - - - 
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เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 - จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

(1 รายการ) และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 
- ก่อหนี้ผูกพันแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 

ขั้นมาตรฐาน 75 ส่งมอบงานงวดที่ 1  แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด 
ขั้นสูง 100 ส่งมอบงานงวดที่ 2 แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

- จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน : ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง (1 รายการ) และได้รับความ
เห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 
- ติดตาม เร่งรัดด าเนินงาน อย่างน้อย 1 ครั้ง และ
สรุปผลเสนอผู้บริหาร 

- เอกสารแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
- เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน
เสนอผู้บริหาร 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

- ส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด 
- ก่อหนี้ผูกพันแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2  
- ติดตาม เร่งรัดด าเนินงาน อย่างน้อย 1 ครั้ง และ
สรุปผลเสนอผู้บริหาร 

- เอกสารส่งมอบงานงวดที่ 1 
- เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน
เสนอผู้บริหาร 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

- ส่งมอบงานงวดที่ 2 แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด 
- ติดตาม เร่งรัดด าเนินงาน อย่างน้อย 1 ครั้ง และ
สรุปผลเสนอผู้บริหาร 

- เอกสารส่งมอบงานงวดที่ 2 
- เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน
เสนอผู้บริหาร 

 

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานพัสดุ ส านักงานเลขานุการกรม         
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : รวบรวมข้อมูลจากแผนการจัดจ้างและเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ : การด าเนินการจัดจ้างรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นไปตามแผนการด าเนินงานและ
สามารถก่อหนี้ผูกพันภายในเวลาที่ก าหนด 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   นางภาวนา  คุ้มตระกูล     หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 7806 
 เลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  1.  นางศรีวัย  อินน้อย      หมายเลขโทรศัพท์  0 2149 5616 
  นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ  
 2.  นางสาวณฐกันต์  ชมเชย   หมายเลขโทรศัพท์  0 2149 5615 
  นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ 

 
 
 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ห น้ า  |   29 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
ส านักงานเลขานุการกรม 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความส าเร็จการพัฒนาระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-DTAM) 
หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 15 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ การบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance 

Excellence) 
แผนงาน/โครงการ พัฒนาระบบบริหารสู่องค์กรคุณภาพและองค์กรคุณธรรม 

 

ค าอธิบาย :  
ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การใช้กระบวนการหรือวิธีการบริหารงานรูปแบบใหม่ โดยการน าเอา

เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และระบบเครือข่ายมาใช้ในส านักงาน ท าให้เกิดความสะดวก
รวดเร็ว การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษ ปีงบประมาณ 2564  มีเปูาหมายในการพัฒนาระบบ
ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ านวน  4 ระบบ ประกอบด้วย ระบบที่
น ามาเป็นขอบเขตของการประเมิน ดังนี้ 1) ระบบแจ้งเวียนหนังสือราชการรายบุคคล 2) ระบบแจ้งเตือนลูกหนี้
เงินยืม 3) ระบบค าขอจัดท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ และ 4) ระบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ออนไลน์ 

 

สถานการณ์ :   
 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นได้ส่งผลต่อบริบทของโลกให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต 
เทคโนโลยีต่างๆ อาทิ ระบบประมวลผลที่ฉลาดขึ้นและมีความเป็นอัตโนมัติปริมาณข้อมูล ในฐานข้อมูลที่มีขนาด
ใหญ่และสามารถน าไปวิเคราะห์เชิงลึกเพ่ือคาดการณ์สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์
มีขนาดเล็กลง ซึ่งสามารถพกพาและเคลื่อนที่ไปทุกหนแห่ง  ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในแทบทุกมิติ ไม่เว้นแม้แต่
มิติการท างานของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐสามารถน าเอาเทคโนโลยีเหล่านั้นมาปรับใช้กับการให้บริการ
ประชาชน การบริหารจัดการภาครัฐ การก าหนดนโยบายต่างๆ รวมไปถึงการแก้ไขปัญหา อุปสรรค หรือความ  
ท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะท าให้รูปแบบการท างาน การให้บริการ และการด าเนินการต่างๆ ของภาครัฐ 
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กล่าวคือมีความเป็นรัฐบาลดิจิทัลมากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบัน แนวโน้มเทคโนโลยี  ที่ส าคัญ 
ต่อการพัฒนาเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  

 ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้หน่วยงานต่างๆ พัฒนาระบบงานเข้าสู่การบริหารงานแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้นโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ของรัฐบาลไทย   

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน - - - - - 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย 3 ระบบ 3 ระบบ 3 ระบบ 3 ระบบ 3 ระบบ  



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ห น้ า  |   30 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 - พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล จ านวน 2 ระบบ ได้แก่ ระบบแจ้ง

เวียนหนังสือราชการรายบุคคล  และระบบแจ้งเตือนลูกหนี้เงินยืม 
ขั้นมาตรฐาน 75 - พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล จ านวน 3 ระบบ ได้แก่ ระบบแจ้ง

เวียนหนังสือราชการรายบุคคล  ระบบแจ้งเตือนลูกหนี้เงินยืม และ
ระบบค าขอจัดท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ 

ขั้นสูง 100 - พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล จ านวน 4 ระบบ ได้แก่ ระบบแจ้ง
เวียนหนังสือราชการรายบุคคล ระบบแจ้งเตือนลูกหนี้เงินยืม 
ระบบค าขอจัดท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ และระบบแจ้งซ่อม
ครุภัณฑ์ออนไลน์  

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

เอกสารแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัล จ านวน 1 ระบบ ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัล จ านวน 4 ระบบ 
(สะสม) 

ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

แหล่งข้อมูล : 1. ส านักงานเลขานุการกรม  2. กองวิชาการและแผนงาน (ศูนย์ IT) 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 1. จัดท าและรวบรวมความต้องการในการพัฒนาระบบ 2. ข้อมูลระบบส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 4 ระบบ 3. เอกสารประกอบการอบรม   

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :   
1. การก ากับ ติดตามเรื่อง สะดวก รวดเร็ว  
2. ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล  
3. ไม่จ ากัดเวลาท างาน ลดขั้นตอนการท างาน โปร่งใส ตรวจสอบได้  
4. การจัดเก็บเอกสารในระบบดิจิตอลท าให้ประหยัดกระดาษ และพ้ืนที่ในการจัดเก็บข้อมูล   

ก ากับตัวชี้วัด :   นางภาวนา  คุ้มตระกูล     หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 7806 
 เลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1. นางสาวสุกัญญา  ชายแก้ว      หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591  7805 
  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  
 2. นางศิริวรรณ อรุณวงศ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 7807 
  หัวหน้ากลุ่มงานคลัง 
 3. นางสาวอัญญารัตน์ ทองบุญยัง      หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 7805  
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ห น้ า  |   31 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
ส านักงานเลขานุการกรม 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 : ระดับความส าเร็จของการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับกรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 20 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ การบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล  (Governance 

Excellence) 
แผนงาน/โครงการ พัฒนาระบบบริหารสู่องค์กรคุณภาพและองค์กรคุณธรรม 

 

ค าอธิบาย :  
 ความส าเร็จของการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับกรม หมายถึง  กรมมีการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในของกระบวนงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานจัดให้มีขึ้นโดยมีการจัดวางระบบควบคุม
ภายในและจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจ าปีให้เป็นมาตรฐานตามหลักเกณฑ์  
ที่กระทรวงการคลังก าหนด เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุ วัตถุประสงค์ ด้านการ
ด าเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

สถานการณ์ :   
 กระทรวงการคลังจัดท ามาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน (พ.ศ. 2561) ให้หน่วยงาน                  
ภาครัฐถือปฏิบัติ มีวิธีการและรูปแบบการจัดท าหลายขั้นตอน ในขณะที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดองค์ความรู้ 
ความเข้าใจในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินผลจัดวางระบบการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนดและได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วน และน าส่ง
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผลการตรวจสอบและประเมินผลระบบควบคุมภายในระดับกรม ร้อยละ 
94.44 อยู่ในเกณฑ์การประเมินข้ันสูง 

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน - - - กรมมีการจัดวาง
ระบบควบคมุภายใน 

ร้อยละ 94.44                
อยู่ในเกณฑ์การ
ประเมินข้ันสูง 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย ผลการตรวจประเมิน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของกระทรวงการคลัง 

ร้อยละ 90 

- - - - 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ห น้ า  |   32 
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เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 -กรมก าหนดผู้รับผิดชอบการจดัวางระบบการควบคุมภายในระดับกรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
-จัดท าประกาศนโยบายการควบคุมภายในกรม ประจ าปี 2564 

ขั้นมาตรฐาน 75 -แนวทางการจดัวางระบบการควบคุมภายในระดับกรมและระดบัหน่วยงาน 
-จัดท ารายงานการประเมินผลจดัวางระบบการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด และ
ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 

ขั้นสูง 100 รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับกรม รอบ 6 
เดือน 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

- กรมก าหนดผู้รับผิดชอบการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ระดับกรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงการคลังก าหนด 
- จัดท าประกาศนโยบายการควบคุมภายในกรม ประจ าปี 
2564 
- แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับกรมและ
ระดับหน่วยงาน 
- จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับกรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังก าหนด และได้รับความเห็นชอบจาก
หัวหน้าส่วนราชการ 

- ค าสั่งแต่งตัง้คระกรรมการระดับ
กรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ส. 
2564 
- เอกสารประกาศนโยบายฯ 
- เอกสารแนวทางการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายใน 
- รายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในระดับกรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(รูปเล่ม) 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รอบ 6 เดือน 

หนังสือการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

หน่วยงานส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในระดับระดับกรม รอบ 6 เดือน 

เอกสารรายงานการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน
ระดับกรม รอบ 6 เดือน (แบบ
ติดตาม ปค.5) 

 

แหล่งข้อมูล : คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผล กรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
1. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับกรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. ตรวจสอบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับกรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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ประโยชน์ที่จะได้รับ : การด าเนินงานของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดรายงานทางการเงินถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา การปฏิบัติเป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้  

ก ากับตัวชี้วัด :   นางภาวนา  คุ้มตระกูล     หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 7806 
 เลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1.  นายเสน่ห์  พานิชย์     หมายเลขโทรศัพท์ 0 2149 5629 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 2.  นางสาวธัญลักษณ์ แก้ววงษา     หมายเลขโทรศัพท์ 0 2149 5629 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 3.  นางสาววนิดา ค าหงษา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2149 5629 
  นักจัดการงานทั่วไป 
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2. สถาบันการแพทย์แผนไทย 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมารณ พ.ศ. 2564 

สถาบันการแพทย์แผนไทย 
 

ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัตริาชการ ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(ขั้นมาตรฐาน) 

ตัวช้ีวัดหน่วยงาน  
การประเมิน
ประสิทธิผลการ
ด าเนินงาน  
(Performance 
Base) 

1. จ านวนหน่วยบริการปฐมภมูิที่ร่วมจัดบริการ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

20 จ านวน 50 แห่ง 

2. ร้อยละของโรงงานผลิตยาสมุนไพรใน
โรงพยาบาลของรัฐที่ครบการต่ออายุและสมัคร
ใจเข้าร่วมการต่ออายุ ได้รับการประเมินต่ออายุ
การรับรองมาตรฐาน GMP 

15 ร้อยละ 60 ของโรงงานที่
สมัครเข้ารับการประเมินผ่าน
การต่ออายุ 

3. จ านวนข้อมูลมาตรฐานการเตรียมเครื่องยา
ไทย 

15 มีข้อมูลมาตรฐานการเตรียม
เครื่องยาไทย จ านวน 15 
รายการ 

4. จ านวนรายการมอโนกราฟต ารับยาแผนไทย
ส าหรับน าไปใช้ประกอบการข้ึนทะเบียน
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

10 มีรายการมอโนกราฟที่ผ่าน
การพิจารณาของคณะ
กรรมการฯ จ านวน 5 ต ารับ 

5. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวสุขภาพวิถีไทย 

10 ผู้ประกอบการได้รับการ
พัฒนา 50 แห่ง 

รวม 70  
ตัวช้ีวัดร่วม  
การประเมินศักยภาพ
การด าเนินงาน  
(Potential Base)  

1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ตามแผนรายจ่ายงบประมาณรายไตรมาสของ
หน่วยงาน 

8 ร้อยละ 80 – 89.99 

2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 

8 - เว็บไซต์มีอยา่งน้อย 6 องค์ประกอบ 
- อัพเดตเว็บไซต์ 1 ครั้งต่อไตรมาส 

3. ระดับความส าเร็จการประเมินดัชนีมวลกาย 
(BMI) ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 

8 - ครบถ้วน/ไม่ทันเวลา 
  ไม่ครบถ้วน/ทันเวลา  
- ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 40  
- น้ าหนักดีขึ้น ร้อยละ 75 

4. ระดับความส าเร็จของการประเมินความ 
พึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อภารกิจหลักของหน่วยงาน 

6 มีผลประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึง
พอใจฯ ร้อยละ 75 – 84.99 

รวม 30  
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
สถาบันการแพทย์แผนไทย 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 : จ านวนหน่วยบริการปฐมภูมิที่ร่วมจัดบริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 
หน่วยวัด : จ านวน (แห่ง) 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 20 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนงาน/โครงการ การพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานในหน่วยบริการปฐมภูมิ  

 

ค าอธิบาย :  
หน่วยบริการปฐมภูมิ หมายถึง หน่วยบริการหรือเครือข่ายหน่วยบริการ ที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ

สุขภาพระดับปฐมภูมิหรือเครือข่ายบริการสุขภาพปฐมภูมิ 
ร่วมจัดบริการ หมายถึง หน่วยบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์แผนไทยปฏิบัติงานและร่วมให้บริการการแพทย์แผน

ไทย หรือร่วมให้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
บริการการแพทย์แผนไทย หมายถึง กระบวนการทางการแพทย์เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย บ าบัด รักษา 

หรือปูองกันโรค หรือส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพของมนุษย์หรือสัตว์ การผดุงครรภ์ การนวดไทย และให้หมายความ
รวมถึงการเตรียมการผลิตยาแผนไทย และการประดิษฐ์อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ทั้งนี้โดยอาศัยความรู้
หรือต าราที่ได้สืบทอดและพัฒนาสืบต่อกันมา 

บริการการแพทย์ทางเลือก หมายถึง การแพทย์อ่ืนที่ไม่ใช่การแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย 
การแพทย์พ้ืนบ้าน เช่น สมาธิบ าบัด โยคะบ าบัด เป็นต้น 
รายละเอียดการด าเนินงาน :  

1. รับสมัครหน่วยบริการปฐมภูมิเข้าร่วมโครงการ  
2. วิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาบริการการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการปฐมภูมิ 
3. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบูรณาการการแพทย์แผนไทยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
4. ประชุมคณะท างานพัฒนาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยด้านปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว 
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการฟ้ืนฟูความรู้วิชาการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการปฐมภูมิ ผ่านระบบสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ (E –Meeting : Zoom Cloud Meeting) 
6. จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์/เอกสารวิชาการ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุนหน่วยบริการปฐมภูมิ  
7. เยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการปฐมภูมิ/ให้ค าปรึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ขอบเขตการประเมิน : ประเมินจากหน่วยบริการที่ร่วมจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30  มิถุนายน 2564 

 

สถานการณ์ :   
 การร่วมจัดบริการการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการปฐมภูมิเริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ 2562 โดย
มีการน าร่องร่วมจัดบริการ เขตละ 1 แห่ง  ปีงบประมาณ 2563 มีการร่วมจัดบริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ในหน่วยบริการปฐมภูมิ จ านวน 33 แห่ง  

 

 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน - - - 12 33 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย 50 - - - - 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 จ านวน 40 แห่ง 

ขั้นมาตรฐาน 75 จ านวน 50 แห่ง 
ขั้นสูง 100 จ านวน 60 แห่ง 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

- มีรายชื่อหน่วยบริการปฐมภูมิที่สมัครเข้าร่วม
จัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกในหน่วยบริการปฐมภูมิ 

- รายชื่อหน่วยบริการฯ ที่สมัครเข้า
ร่วมจัดบริการฯ 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

- มีการเข้าสู่กระบวนการร่วมจัดบริการ
การแพทย์แผนไทยและหรือการแพทย์
ทางเลือกในหน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น ประชุม
ชี้แจงให้ค าปรึกษาพ้ืนที่ เป็นต้น 

- สรุปรายงานการประชุม/ทะเบียน
หน่วยบริการที่ได้รับค าปรึกษา 
ติดต่อประสานงานเพ่ือการ
พัฒนาการร่วมจัดบริการฯ 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

- มีหลักสูตรการแพทย์แผนไทยด้านปฐมภูมิและ
เวชศาสตร์ครอบครัว (ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือ
พัฒนาแพทย์แผนไทยที่ปฏิบัติงานในหน่วย
บริการปฐมภูมิ) 
- มีจังหวัดที่ร่วมจัดบริการการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก ในหน่วยบริการปฐม
ภูมิ จ านวน 60 แห่ง 

- หลักสูตร/(ร่าง)หลักสูตร 
 
 
 
- รายชื่อหน่วยบริการฯ ที่ร่วม
จัดบริการ 

 

 

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานส่งเสริมบริการแพทย์แผนไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : เก็บข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มงานส่งเสริมบริการแพทย์แผนไทย 
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ : ประชาชนในชุมชนเข้าถึงการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ที่มีคุณภาพ 

 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ผู้ก ากับตัวช้ีวัด :  นายขวัญชัย วิศิษฐานนท์    หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 2600 
   ผู้อ านวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  1. นางอัจฉรา เชียงทอง    หมายเลขโทรศัพท์  02 5902614 
       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
   2. นางแสงเพ็ชร ภู่มา    หมายเลขโทรศัพท์ 02 590 2614 
       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
   3. นางสาวอุบลรัตน์ มโนศิลป์   หมายเลขโทรศัพท์ 02 590 2614 
       แพทย์แผนไทยช านาญการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
สถาบันการแพทย์แผนไทย 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของโรงงานผลิตยาสมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐที่ครบการต่ออายุ
และสมัครใจเข้าร่วมการต่ออายุ ได้รับการประเมินต่ออายุการรับรองมาตรฐาน GMP 
หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 15 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)   
แผนงาน/โครงการ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 

 

ค าอธิบาย :  
โรงงานผลิตยาสมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐที่ได้มาตรฐาน GMP หมายถึง โรงพยาบาลที่เข้าร่วม

โครงการพัฒนาการผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   
โรงงานผลิตยาสมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐที่ได้มาตรฐาน GMP ที่หมดอายุการรับรอง หมายถึง 

โรงพยาบาลที่เคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาการผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ของกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก และได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP แต่การรับรองหมดอายุลงแล้ว และสมัครเข้ารับการ
ประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง 
รายละเอียดการด าเนินงาน :  

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ ามันกัญชาให้กับโรงพยาบาล WHO-GMP 
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การค านวณต้นทุนการผลิตยาสมุนไพรและต ารับยากัญชาในโรงพยาบาลของรัฐ 
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบกระบวนการรับรองการผลิตยาสมุนไพรและต ารับยากัญชา

ตามมาตรฐาน WHO GMP 
4. การประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการผลิตยาสมุนไพรและต ารับยากัญชา Demand Supply 

Matching ให้มีประสิทธิภาพ 
5. การติดตามการด าเนินงานพัฒนาการผลิตยาสมุนไพร ต ารับยากัญชาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรตาม

มาตรฐาน GMP 
6. การออกตรวจประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ 
7. ประชุมพิจารณาผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตยาสมุนไพรและต ารับยากัญชา 
8. การจัดท าโล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรเพ่ือมอบให้กับโรงพยาบาลที่ผ่านมาตรฐาน GMP 

ขอบเขตการประเมิน : ประเมินตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกก าหนด             
โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564 

 

สถานการณ์ :   
 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้ยาสมุนไพร  
ต่อผู้บริโภค จึงได้พัฒนาการผลิตยาสมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐให้มีมาตรฐาน โดยยกระดับมาตรฐานการผลิตยา
สมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาจากสมุนไพรขององค์การอนามัยโลก WHO GMP 
และส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ในปี 2564 มีโรงงานผลิตยาสมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐที่ได้
มาตรฐาน GMP เรียบร้อยแล้ว จ านวน 44 แห่ง การรับรองมีระยะเวลา 3 ปี โดยในปี 2564  มีโรงงานผลิตยา
สมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐที่เคยได้รับรองมาตรฐาน GMP แต่การรับรองหมดอายุแล้ว จ านวน 18 แห่ง และ



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ก าหนดเปูาหมายการต่ออายุการรับรองของโรงงานผลิตยาสมุนไพรฯ 
ที่สมัครเข้าร่วมการต่ออายุไว้ที่ร้อยละ 70 ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 มีโรงพยาบาลสมัครใจต่ออายุการรับรองของ
โรงงานผลิตยาสมุนไพรตามมาตรฐาน WHO GMP แล้ว จ านวน 7 แห่ง 

 

สูตรค านวณ : จ านวนโรงงานที่ผ่านการต่ออายุ 
X 100  จ านวนโรงงานที่สมัครเข้ารับการประเมินเพ่ือต่ออายุ 

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน - 1 แห่ง 3 แห่ง 1 แห่ง 7 แห่ง 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย ร้อยละ 60 - - - - 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 ร้อยละ 50 ของโรงงานที่สมัครเข้ารับการประเมินผ่านการต่ออายุ 

ขั้นมาตรฐาน 75 ร้อยละ 60 ของโรงงานที่สมัครเข้ารับการประเมินผ่านการต่ออายุ 
ขั้นสูง 100 ร้อยละ 70 ของโรงงานที่สมัครเข้ารับการประเมินผ่านการต่ออายุ 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

มีโรงงานที่ใบรับรองหมดอายุสมัครเข้ารับการ
ประเมินเพ่ือต่ออายุ 

- รายชื่อโรงงานที่สมัครเข้ารับการ
ประเมินเพ่ือต่ออายุ 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

มีการออกตรวจประเมินมาตรฐานโรงพยาบาล
ที่สมัครเข้าร่วมการประเมินฯ 

- หนังสืออนุมัติไปราชการ 
- ภาพถ่ายการตรวจประเมิน 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

ร้อยละ 70 ของโรงงานที่สมัครเข้ารับการ
ประเมินผ่านการต่ออายุ 
 

- สรุปประชุมคณะกรรมการ/คณะ
ท างานฯ 
- รายชื่อโรงงานที่ผ่านการต่ออายุ 

 

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านบริการการแพทย์แผนไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : จากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล /จากผู้เชี่ยวชาญและคณะกรรมการ,คณะท างานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ : รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. ทุกแห่ง ได้ใช้ยาสมุนไพรที่มีคุณภาพ 
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ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด :  นายขวัญชัย วิศิษฐานนท์    หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 2600 
   ผู้อ านวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  1. นางอัจฉรา  เชียงทอง    หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 2614 
       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
   2. นางสาวธริตา  จันทร์หอม   หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 2614 
       นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
   3. นางสาวชลธิชา บุญมีโชติ   หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 2614 
       เภสัชกรปฏิบัติการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
สถาบันการแพทย์แผนไทย 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 : จ านวนข้อมูลมาตรฐานการเตรียมเครื่องยาไทย 
หน่วยวัด : จ านวน (รายการ) 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 15 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ การสร้างความสามารถในการแข่งขันเป็นเลิศ 

(Competitiveness Excellence) 
แผนงาน/โครงการ จัดการองค์ความรู้เครื่องยาไทยและต ารับยาแผนไทย  

 

ค าอธิบาย :  

ข้อมูลมาตรฐานการเตรียมเครื่องยาไทย หมายถึง วิธีการเตรียมเครื่องยาตามองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย 
ซึ่งเป็นข้อมูลมาตรฐานการเตรียมเครื่องยาไทยที่ได้จัดท าข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายละเอียดการด าเนินงาน :  
1) ทบทวนข้อมูลเครื่องยาไทยจากต าราอ้างอิงสมุนไพรไทย เพื่อรวบรวมข้อมูล หัวข้อหรือประเด็นข้อมูล

เครื่องยาไทยที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
2) จัดท าข้อมูลการเตรียมเครื่องยา เริ่มตั้งแต่วิธีการเก็บเกี่ยว วิธีการแปรรูปเบื้องต้น วิธีการเตรียมแบบ

เฉพาะ วิธีการเก็บรักษาเครื่องยาให้คงคุณภาพ การเตรียมเครื่องยาส าหรับปรุงยาและหลักเกณฑ์การตรวจสอบ
คุณภาพวัตถุดิบเครื่องยา 

3) จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญ โดยคัดเลือกจากผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต อาจารย์แพทย์แผนไทย หมอพ้ืนบ้าน 
เพ่ือพิจารณาข้อมูลวิธีการเตรียมเครื่องยาไทยและหลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบเครื่องยาตามองค์
ความรู้การแพทย์แผนไทย  

4) ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสรุปข้อก าหนดการจ้างจัดท าข้อมูล จัดท าตัวอย่างเครื่องยาตามมติ
คณะท างาน และพิจารณาข้อมูลวิธีการเตรียมเครื่องยาที่ด าเนินการตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์การตรวจสอบ
คุณภาพวัตถุดิบเครื่องยา 

5) ติดตาม สังเกตการณ์การแปรรูปสมุนไพรตามข้อก าหนด รวบรวมข้อมูล รูปภาพ หรือวิดีโอการเตรียม
เครื่องยาไทย จัดท าเป็นคู่มือเพ่ิมเติมต าราอ้างอิงสมุนไพรไทย ว่าด้วยมาตรฐานการเตรียมเครื่องยาไทย 

6) สรุปผลการด าเนินโครงการ และรายงานผล    
ขอบเขตการประเมิน : เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564 

 

สถานการณ์ :   
 เครื่องยาสมุนไพรที่มีการใช้หรือจ าหน่ายในปัจจุบันบางชนิดต้องมีการเตรียมเฉพาะเป็นพิเศษ เพ่ือให้
ได้มาซึ่งเครื่องยาที่ถูกต้องตามหลักกเภสัชกรรมไทย ส่วนใหญ่ความรู้และเทคนิคในการแปรรูปสมุนไพร  
ให้ได้เครื่องยาที่ดี ที่เหมาะสมเหล่านี้หมอยาผู้มีความรู้ความช านาญ ไม่ได้เผยแพร่วิธีการเตรียมที่ถูกต้อง  
ส่งผลให้วัตถุดิบสมุนไพรบางชนิดที่มีจ าหน่ายในท้องตลาดส่วนใหญ่มีคุณภาพไม่ดี เมื่อน าไปใช้ปรุงยาท าให้ยาไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร สร้างผลลบต่อความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของยาสมุนไพร 

 

 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน - - - - 5 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย 15 - - - - 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 มีข้อมูลมาตรฐานการเตรียมเครื่องยาไทย จ านวน 13 รายการ 

ขั้นมาตรฐาน 75 มีข้อมูลมาตรฐานการเตรียมเครื่องยาไทย จ านวน 15 รายการ 
ขั้นสูง 100 มีข้อมูลมาตรฐานการเตรียมเครื่องยาไทย จ านวน 17 รายการ 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

มีรายชื่อเครื่องยาไทยเพ่ือใช้ในการจัดท าข้อมูล
มาตรฐานการเตรียมเครื่องยาไทย 

- รายชื่อเครื่องยาไทย 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

มีการจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือพิจารณาข้อมูล
วิธีการเตรียมเครื่องยาไทยและหลักเกณฑ์การ
ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบเครื่องยาตามองค์ความรู้
การแพทย์แผนไทย 

- สรุปการประชุม 
- ภาพถ่ายการประชุม 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

มีข้อมูลมาตรฐานการเตรียมเครื่องยาไทย จ านวน 
17 รายการ 

- รายชื่อข้อมูลมาตรฐานการ
เตรียมเครื่องยาไทย 

 

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานวิชาการเภสัชกรรมแผนไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : เก็บข้อมูลจากรายงานผลของสถาบันการแพทย์แผนไทย  
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ : ผู้ประกอบการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมเครื่องยาไทย ส่งผลให้สามารถ 
ขอขึ้นทะเบียนต ารับยาแผนไทยได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด :  นายขวัญชยั วิศิษฐานนท์    หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 2600 
   ผู้อ านวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  1. นางมาลา สร้อยส าโรง    หมายเลขโทรศัพท์ 0-2590-2608 
       แพทย์แผนไทยช านาญการ 
   2. นายศุภจิต แพจุ้ย    หมายเลขโทรศัพท์ 0-2590-2608 
       นักวิชาการสาธารณสุข 
   3. นางสาวกัญญ์วรา ทวิชศรี   หมายเลขโทรศัพท์ 0-2590-2608 
       แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
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ห น้ า  |   46 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
สถาบันการแพทย์แผนไทย 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง    ตัวชี้วัดใหม่   ตัวชีว้ัดเดิม 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 : จ านวนรายการมอโนกราฟต ารับยาแผนไทยส าหรับน าไปใช้ประกอบการ
ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
หน่วยวัด : จ านวน (ต ารับ) 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 10 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ การสร้างความสามารถในการแข่งขันเป็นเลิศ 

(Competitiveness Excellence) 
แผนงาน/โครงการ จัดการองค์ความรู้เครื่องยาไทยและต ารับยาแผนไทย  

 

ค าอธิบาย :  
มอโนกราฟยาต ารับ หมายถึง ข้อมูลรายละเอียดของต ารับยา ประกอบด้วยข้อมูลด้านประสิทธิผล  

ความปลอดภัย และการควบคุมคุณภาพเพ่ือน าไปใช้ส าหรับประกอบการข้ึนทะเบียนยาจากสมุนไพร 
รายละเอียดการด าเนินงาน :  

1. จัดประชุมร่วมระหว่างคณะอ านวยการ/กรรมการ กรมการแพทย์แผนไทยฯ ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ที่เพ่ิมเติม
จากหลักเกณฑ์เดิม และการประกาศบังคับใช้ต่อไป 

2. จ้างเหมาบริการให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทย เภสัชกรรม สืบค้น รวบรวม และวิเคราะห์
ข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับต ารับยาแผนไทยที่จะจัดท า Positive Lists เพ่ือน าข้อมูลเสนอต่อคณะท างานฯ/ คณะ
อ านวยการฯ 

3. จัดประชุมคณะอ านวยการ/คณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาข้อมูลประกอบการจัดท า Positive Lists 
4. จัดซื้อ/จัดหาวัตถุดิบสมุนไพร ที่ใช้ในการตั้งต ารับยาแผนไทย ให้กับคณะผู้เชี่ ยวชาญตั้งสูตรต ารับยา

แผนไทยมาตรฐาน 
5. จ้างเหมาวิเคราะห์หรือวิจัยการตั้งสูตรต ารับยาแผนไทยมาตรฐาน ในรูปแบบยาเม็ดและยาลูกกลอน 

6. รวบรวมข้อมูลรายการมอโนกราฟต ารับยาแผนไทยทั้งหมดรายต ารับ ส่งให้กับส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
ขอบเขตการประเมิน : ประเมินตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกก าหนด โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564 

 

สถานการณ์ :   
 ปัจจุบันแนวโน้มการผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังมีข้อจ ากัดและปัญหา
ต่างๆ ในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก มีความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และมีนโยบายให้สถาบันการแพทย์แผนไทย
จัดท าข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับมอโนกราฟของต ารับยาแผนไทย (Positive Lists) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลด้าน
ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการควบคุมคุณภาพ เพ่ือให้สามารถด าเนินการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

 

 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
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ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน - - - 27 19 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย 5 5 5 5 5 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 มีรายการมอโนกราฟที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ จ านวน 3 ต ารับ 

ขั้นมาตรฐาน 75 มีรายการมอโนกราฟที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ จ านวน 5 ต ารับ 
ขั้นสูง 100 มีรายการมอโนกราฟที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ จ านวน 7 ต ารับ 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

จัดเตรียมข้อมูลร่างมอโนกราฟ เพ่ือเตรียม
น าเสนอต่อคณะกรรมการฯ  

- สรุปการประชุมของคณะกรรมการฯ 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

มีรายการมอโนกราฟที่ผ่านการพิจารณาของคณะ
กรรมการฯ จ านวน 3 ต ารับ 

- สรุปการประชุมของคณะกรรมการฯ/
ข้อมูลมอโนกราฟรายต ารับ 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

มีรายการมอโนกราฟที่ผ่านการพิจารณาของคณะ
กรรมการฯ จ านวน 5 ต ารับ 

- สรปุการประชุมของคณะกรรมการฯ/
ข้อมูลมอโนกราฟรายต ารับ 

 

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานสนับสนุนการขึ้นทะเบียนยาแผนไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย  
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : จากการประชุมคณะกรรมการฯ,คณะท างานผู้เชี่ยวชาญ และจากการสัมภาษณ์ข้อมูล         
เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :  
1. ผู้ประกอบการสามารถขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร รูปแบบยาต ารับ ได้ภายใน 1 วัน เพ่ิมความรวดเร็วเป็น

อย่างมากในการข้ึนทะเบียน 
2. มีผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้มาตรฐานออกสู่ท้องตลาดเพ่ิมมากขึ้น สามารถส่งออกและแข่งขันทางการตลาดใน

ต่างประเทศเพ่ิมข้ึนได้ 
3. ประชาชนได้ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้มาตรฐาน 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด :  นายขวัญชัย วิศิษฐานนท์    หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 2600 
   ผู้อ านวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย 
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ผู้จัดเก็บข้อมูล :  1. นางสาวเกษวราภรณ์ วงษ์พิมพ์   หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 2600 
       เภสัชกรช านาญการ 
   2. นางสาวพิศพรรณ วีระยิ่งยง   หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 2600 
       เภสัชกรช านาญการ 
   3. นางสาวชวิศา ประดิษฐ์อุกฤษฎ์  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 2600 
       แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
   4. นางสาวกรรวี กรวิศิษฎ์วาทิน   หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 2600 
       แพทย์แผนไทย 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
สถาบันการแพทย์แผนไทย 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวชี้วัดที่ 5 : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาการท่องเที่ยวสุขภาพวิถีไทย 
หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 10 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ การสร้างความสามารถในการแข่งขันเป็นเลิศ 

(Competitiveness Excellence) 
แผนงาน/โครงการ ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครบวงจร 

 

ค าอธิบาย : 
ผู้ประกอบการ/สถานประกอบการ  ได้แก่  ร้านนวดไทย ร้านอาหารไทย สถานประกอบสปาไทย 

สถานพยาบาล 
การพัฒนาผู้ประกอบการ หมายถึง การส่งเสริม พัฒนาและต่อยอดการบริการให้มีคุณภาพ มาตรฐาน 

ภายใต้อัตลักษณ์ของความเป็นไทย เน้นสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
รายละเอียดการด าเนินงาน :  
 1. จัดประชุมคณะท างานเตรียมความพร้อมการด าเนินงาน 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการพัฒนาการท่องเที่ยวสุขภาพวิถีไทย 
 3. จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน เพ่ือจัดท าหลักสูตรส าหรับอบรมผู้ประกอบการท่องเที่ยว
สุขภาพวิถีไทยที่เป็นแกนกลาง โดยมีโปรแกรมสุขภาพที่น่าสนใจ ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยดั้งเดิม เช่น การปรับ
สมดุลน้ าดี อาหารเป็นยา ฯลฯ 
 4. อบรมพัฒนาผู้ประกอบการท่องเที่ยวสุขภาพวิถีไทย ในพ้ืนที่เปูาหมาย (เมืองท่องเที่ยว) 
 5. ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
ขอบเขตการประเมิน : ประเมินตามหลักเกณฑ์ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกก าหนด โดย
เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564 

 

สถานการณ์ :   
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ก าหนดให้มีการด าเนินงานโดยมีประเด็นการ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายได้ให้แก่
ประเทศจากการท่องเที่ยว การพัฒนาต้นแบบของหน่วยบริการสุขภาพเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
มาตรฐาน ภายใต้อัตลักษณ์ของความเป็นไทย จึงเป็นแนวทางส าคัญที่ต้องเร่งด าเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม ผ่าน
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย เพ่ือให้เกิดความมั่งคั่งกับประเทศอย่างยั่งยืน 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นหน่วยงานแกนกลางในการพัฒนารูปแบบ ส่งเสริม 
สนับสนุนการบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน และผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ให้สามารถแข่งขัน
ได้ในระดับสากล จึงได้ด าเนินการโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทยครบ
วงจร ผ่านการพัฒนาการท่องเที่ยวสุขภาพวิถีไทย เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ให้เกิดความมั่งคั่งกับ
ประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป 
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ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน - - - - - 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย ผู้ประกอบการได้รับ
การพัฒนา 50 แห่ง 

- - - - 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 มีหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการท่องเที่ยวสุขภาพวิถีไทย 

ขั้นมาตรฐาน 75 ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา 50 แห่ง 
ขั้นสูง 100 ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 60 มีการน าความรู้       

ที่ได้รับไปใช้ในสถานประกอบการ 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

มีการประชาสัมพันธ์เนื้อหาหลักสูตรพัฒนา
ผู้ประกอบการในงานเที่ยวเมืองไทย สุขภาพดี    
วิถีถ่ิน 2020 ณ ลานเมืองชั้น G ลานสุขสยาม 
ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร 

- ภาพถ่ายการประชาสัมพันธ์ 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

จัดประชุมคณะท างาน/ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือจัดท า
หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการ 

- รายงานการประชุม 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

- มีการจัดอบรมพัฒนาผู้ประกอบการ 
- มีผู้ประกอบการมีการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้
ในสถานประกอบการ ร้อยละ 60 

- รายชื่อผู้ผ่านการอบรม 
- สรุปผลการประเมิน 
- ภาพถ่ายการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้
ในสถานประกอบการ 

 

แหล่งข้อมูล : งานแผนงาน สถาบันการแพทย์แผนไทย 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : จากคณะกรรมการ, คณะท างานผู้เชี่ยวชาญ และจากการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกจากผู้ประกอบการ 
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :  
1. ผู้ประกอบการร้านนวดไทย ร้านอาหารไทย สถานประกอบสปาไทย และสถานพยาบาล ทีไ่ด้รับผลกระทบ

จากการระบาดของไวรัส COVID-19 ได้รับการเยี่ยวยาและยกระดับการท่องเที่ยว ผ่านการอบรมพัฒนา
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวสุขภาพวิถีไทย 

2. มีเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและผลิตภัณฑ์สุมนไพรในระดับพ้ืนที่อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน และเป็น
ที่ต้องการของนักท่องเที่ยว 
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ผู้ก ากับตัวช้ีวัด :  นายขวัญชัย วิศิษฐานนท์    หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 2600 
   ผู้อ านวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  1. นางธนญัชนก  หิรัญรักษ์   หมายเลขโทรศัพท์ 09 2284 6914 
       แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
   2. นางสาวเบญญาภา รอดจิตต์   หมายเลขโทรศัพท์ 09 8542 6551 
       แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
   3. นางสาวสุนิสา พรหมสวัสดิ์   หมายเลขโทรศัพท์ 08 7544 6864 
       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
   4. นางตวงรัก กาญจนนุกูล   หมายเลขโทรศัพท์ 08 6959 8978 
       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   5. นางสาวณัติยา ไกรทรัพย์   หมายเลขโทรศัพท์ 09 2509 1653 
       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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3. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมารณ พ.ศ. 2564 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัตริาชการ ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(ขั้นมาตรฐาน) 

ตัวช้ีวัดหน่วยงาน  
การประเมิน
ประสิทธิผลการ
ด าเนินงาน  
(Performance 
Base) 

1. จ านวนหน่วยงานที่มีการรายงานผลผ่าน
ระบบติดตามประเมินผล Management 
Cockpit ได้ครบถ้วน ทันเวลา 

25 ผลการรายงานข้อมูลลงระบบ 
Management Cockpit 
ครบถ้วน 12 หน่วยงาน  
ทั้ง 2 ไตรมาส 

2. ระดับความส าเร็จของการประกวดรางวัล
เลิศรัฐของกรม 

25 จัดท าเอกสารผลรางวัลเลิศรัฐ 
3 สาขา (PMQA บริการ
ภาครัฐ การบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม) 

3. ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงบทบาท
ภารกิจและโครงสร้างกรม   

20 จัดประชุมเพ่ือทบทวน
บทบาทภารกิจของกรม ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป 

รวม 70  
ตัวช้ีวัดร่วม  
การประเมินศักยภาพ
การด าเนินงาน  
(Potential Base)  

1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ตามแผนรายจ่ายงบประมาณรายไตรมาสของ
หน่วยงาน 

8 ร้อยละ 80 – 89.99 

2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 

8 - เว็บไซต์มีอยา่งน้อย 6 องค์ประกอบ 
- อัพเดตเว็บไซต์ 1 ครั้งต่อไตรมาส 

3. ระดับความส าเร็จการประเมินดัชนีมวลกาย 
(BMI) ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 

8 - ครบถ้วน/ไม่ทันเวลา 
  ไม่ครบถ้วน/ทันเวลา  
- ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 40  
- น้ าหนักดีขึ้น ร้อยละ 75 

4. ระดับความส าเร็จของการประเมินความ 
พึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อภารกิจหลักของหน่วยงาน 

6 มีผลประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึง
พอใจฯ ร้อยละ 75 – 84.99 

รวม 70  
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1 : จ านวนหน่วยงานที่มีการรายงานผลผ่านระบบติดตามประเมินผล 
Management Cockpit ได้ครบถ้วน ทันเวลา 
หน่วยวัด : จ านวน (หน่วยงาน) 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 25 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance 

Excellence) 
แผนงาน/โครงการ พัฒนาระบบบริหารสู่องค์กรคุณภาพและองค์กรคุณธรรม 

 

ค าอธิบาย :  
หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานระดับกองที่ถูกก าหนดขึ้นตามกฎกระทรวงและหน่วยงานที่ถูกก าหนด

เป็นการภายในกรมฯ ในปี พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น 16 หน่วยงาน 
ระบบติดตามประเมินผล Management Cockpit หมายถึง ระบบการรายงานผลการด าเนินงาน 

ตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการผ่านระบบสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
ตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารทุกระดับ สามารถติดตามผล 
การปฏิบัติราชการและน าข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง แม่นย า รวดเร็ว และ Real-time 

ทันเวลา หมายถึง การรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการผ่านระบบ
ติดตามประเมินผล Management Cockpit ภายในก าหนด ดังนี้ รอบไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 10 เมษายน 
2564 และไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 

 

สถานการณ์ :   
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิชาการและ
แผนงาน ได้ด าเนินการพัฒนาระบบติดตามประเมินผล Management Cockpit เพ่ือใช้ในการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก เพ่ือใช้เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารทุกระดับ สามารถติดตามผลการปฏิบัติราชการและน าข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง แม่นย า รวดเร็ว และ Real-time  

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน - - - - - 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย 14 หน่วยงาน 15 หน่วยงาน 16 หน่วยงาน - - 
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เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 ผลการรายงานข้อมูลลงระบบ Management Cockpit ครบถ้วน 

10 หน่วยงาน ทั้ง 2 ไตรมาส 
ขั้นมาตรฐาน 75 ผลการรายงานข้อมูลลงระบบ Management Cockpit ครบถ้วน 

12 หน่วยงาน ทั้ง 2 ไตรมาส 

ขั้นสูง 100 ผลการรายงานข้อมูลลงระบบ Management Cockpit ครบถ้วน 
14 หน่วยงาน ทั้ง 2 ไตรมาส 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

- จัดประชุมพิจารณาตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน 
- จัดพิธีลงนามค ารับรอง 

รายงานการประชุมพิจารณาตัวชี้วัด
ระดับหน่วยงาน และเอกสารลงนาม
ค ารับรองฯ 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

- เผยแพร่คู่มือค ารับรองฯ ผ่านเว็บไซต์ 
- ก ากับ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานรอบ 6 เดือน ครบทุกหน่วยงาน ภายใน
เวลาที่ก าหนด (10 เมษายน 2564) 

รายงานผลการด าเนินงานในระบบ 
Management Cockpit ครบทุก
หน่วยงาน 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

ก ากับ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานรอบ 9 เดือน ครบทุกหน่วยงาน ภายใน
เวลาที่ก าหนด (10 กรกฎาคม 2564) 

รายงานผลการด าเนินงานในระบบ 
Management Cockpit ครบทุก
หน่วยงาน 

 

แหล่งข้อมูล : ระบบ Management Cockpit 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : เก็บข้อมูลจากการรายงานผลของทุกหน่วยงานในระบบ Management Cockpit  
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ : 1. ลดต้นทุน และลดการใช้ทรัพยากร  
 2. เพ่ิมความรวดเร็วในการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในการ
เชื่อมโยงรับส่งข้อมูล  
 3. ผู้บริหารทุกระดับสามารถติดตามผลการปฏิบัติราชการและน าข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง แม่นย า รวดเร็ว และ Real-time  

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   นางวงเดือน จินดาวัฒนะ     หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 7007 ต่อ 1402 
 ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1. นางกรุณา ทศพล     หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 7007 ต่อ 1413 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 2. นางสาวสุชาวดี เลาะเดรุส     หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 7007 ต่อ 1414 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 3. นางสาวณิชารีย์ เกิดแสง     หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 7007 ต่อ 1402 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2 : ระดับความส าเร็จของการประกวดรางวัลเลิศรัฐของกรม 
หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 25 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance 

Excellence) 
แผนงาน/โครงการ พัฒนาระบบบริหารสู่องค์กรคุณภาพและองค์กรคุณธรรม 

 

ค าอธิบาย :  
 รางวัลเลิศรัฐ หมายถึง รางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐเพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสร้างขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติราชการ ที่มีการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง และมีผลการด าเนินงานที่โดดเด่น ประกอบด้วย 3 สาขา 
ได้แก่ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และสาขาบริการภาครัฐ  
ขอบเขตการประเมิน : เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2564 

 

สถานการณ์ :  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้เริ่มส่งประกวดรางวัลเลิศรัฐ มาตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมฯ ได้รับรางวัลสาขาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐรายหมวดที่ 1 การน าองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการขับเคลื่อนการส่งประกวดรางวัล 
มาอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมฯ ผ่านการพิจารณารายงานผลการด าเนินงาน 
Application Report และได้รับการ Site Visit สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวดที่ 2 แต่ยังไม่
สามารถผ่านเกณฑ์การพิจารณา ดังนั้น กรมฯ จึงได้ด าเนินการปรับปรุงกระบวนงานให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมฯ ได้ขับเคลื่อนการส่งประกวดรางวัลเลิศรัฐทั้ง 3 สาขา  
และมุ่งหวังในการได้รับรางวัลอย่างน้อย 1 รางวัล 

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน - รอบ 1 ผ่านหมวด 1 
- รอบ 2 ไม่ผ่าน 

- รอบ 1 ผ่านหมวด 1 
- รอบ 2 ผ่านหมวด 1 
ได้รับการ site visit 

- รอบ 1 ผ่านหมวด 1 
- รอบ 2 ผ่านหมวด 1 
ได้รับการ site visit 
- รับรางวัลหมวด 1 

- รอบ 1 ผ่านหมวด 2 
และหมวด 3 
- รอบ 2 ไม่ผ่าน 

- รอบ 1 ผ่านหมวด 2 
และหมวด 3 
- รอบ 2 ผ่านหมวด 2 
ไดร้ับการ site visit 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย ส่งประกวดรางวัล
เลิศรัฐ (3 สาขา)  
1 รางวัล/สาขา 

ส่งประกวดรางวัล
เลิศรัฐ (3 สาขา)  
2 รางวัล/สาขา 

- - - 
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เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นตน้ 50 ส่งรางวัลบริการเลิศรัฐ 3 สาขา (PMQA บริการภาครัฐ การ

บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม) แล้วเสร็จทันเวลา 
ขั้นมาตรฐาน 75 จัดท าเอกสารผลรางวัลเลิศรัฐ 3 สาขา (PMQA บริการภาครัฐ 

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม) 
ขั้นสูง 100 รายงานผู้บริหารทราบ พร้อมเผยแพร่อย่างน้อย 2 ช่องทาง 

(เว็บไซต์ หนังสือเวียน) 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

จัดประชุมชี้แจงแนวทางการส่งประกวดรางวัลเลิศ
รัฐและคัดเลือกรางวัลการส่งประกวด  

เอกสารสรุปผลการคัดเลือกการส่ง
ประกวดรางวัลเลิศรัฐ และแจ้งเวียน
ให้ผู้บริหารและหน่วยงานทราบ 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

จัดท าไฟล์เอกสารพร้อมส่งรางวัลบริการเลิศรัฐ 3 
สาขา แล้วเสร็จทันเวลา 
   - PMQA  
   - บริการภาครัฐ  
   - การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  

- ภาพบันทึกหน้าจอการส่งประกวด
รางวัลผ่านระบบออนไลน์ 
- ภาพบันทึกหน้าจอการอัพโหลด
เอกสารรายงานผลการด าเนินการ
พัฒนาองค์กรจ านวน 3 สาขา 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

จัดท าเอกสารผลรางวัลเลิศรัฐ 3 สาขา รายงาน
ผู้บริหารทราบ พร้อมเผยแพร่อย่างน้อย 2 
ช่องทาง (เว็บไซต์ หนังสือเวียน) 

- เอกสารผลรางวัลเลิศรัฐ 3 สาขา 
- หลักฐานการเผยแพร่ 

 

แหล่งข้อมูล : ผลการด าเนินงานของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 1. จัดตั้งคณะท างาน 
 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งประกวดรางวัล 
  3. ด าเนินการส่งประกวดรางวัลเลิศรัฐ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้แล้วเสร็จทันเวลา 
  4. รวบรวมข้อมูล จัดท าเอกสารเผยแพร่ เป็นต้น 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ : เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงาน และเกิดการเรียนรู้ของส่วนราชการ ให้บุคลากร
ทุกระดับมีการเรียนรู้และพัฒนางาน อันส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด :   นางวงเดือน จินดาวัฒนะ     หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 7007 ต่อ 1402 
 ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1. นางมนทิพา ทรงพานิช     หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 7007 ต่อ 1402 
  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 2. นางสาวอรพินท์ นพมาก     หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 7007 ต่อ 1402 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสร้างกรม   
หน่วยวัด :  ระดับความส าเร็จ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 20 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance 

Excellence) 
แผนงาน/โครงการ พัฒนาระบบบริหารสู่องค์กรคุณภาพและองค์กรคุณธรรม 

 

ค าอธิบาย :  
 การปรับปรุงบทบาทภารกิจ หมายถึง การทบทวนบทบาท ภารกิจภาพรวมของกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก ให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการวิเคราะห์อัตราก าลังบุคลากรของ
หน่วยงานภายในกรม วิเคราะห์เปรียบเทียบความซ้ าซ้อนของบทบาทภารกิจแต่ละหน่วยงาน 

 

สถานการณ์ :   
 ปี 2561 กรมฯ มีหน่วยงานรวมจ านวน 13 หน่วยงาน แบ่งเป็นหน่วยงานตามกฎกระทรวง  
8 หน่วยงาน และหน่วยงานตามการบริหารจัดการภายใน 5 หน่วยงาน 
 ปี 2562 กรมฯ มีหน่วยงานรวมจ านวน 14 หน่วยงาน แบ่งเป็นหน่วยงานตามกฎกระทรวง  
8 หน่วยงาน และหน่วยงานตามการบริหารจัดการภายใน 6 หน่วยงาน เพ่ิมขึ้น 1 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงาน
จัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย 
 ปี 2563 กรมฯ มีหน่วยงานรวมจ านวน 16 หน่วยงาน แบ่งเป็นหน่วยงานตามกฎกระทรวง  
8 หน่วยงาน และหน่วยงานตามการบริหารจัดการภายใน 8 หน่วยงาน เพ่ิมขึ้น 2 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงาน
การนวดไทย และส านักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย 

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน 8 หน่วยงาน 8 หน่วยงาน 8 หน่วยงาน 8 หน่วยงาน 8 หน่วยงาน 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย สรุปผลการ
ด าเนินการและ

เผยแพร่ 

- - - - 
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เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 มีการวิเคราะห์ข้อมูลอัตราก าลังบุคลากรของหน่วยงานภายในกรม 

ขั้นมาตรฐาน 75 จัดประชุมเพ่ือทบทวนบทบาทภารกิจของกรม ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ขั้นสูง 100 สรุปผลการด าเนินการเกี่ยวกับภารกิจและโครงสร้างของกรมและ
เผยแพร่ลงเว็บไซต์กรม 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

- ทบทวนบทบาทภารกิจและโครงสร้างของ
หน่วยงาน 
- วิเคราะห์อัตราก าลังบุคลากรทุกประเภทของ
หน่วยงานภายในกรม 

เอกสารรายงานการวิเคราะห์
บทบาทภารกิจและอัตราก าลัง 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

- จัดประชุมเพ่ือทบทวนบทบาทภารกิจของกรม  
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

สรุปรายงานการประชุม 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

- สรุปผลการด าเนินการเกี่ยวกับภารกิจและ
โครงสร้างของกรมและเผยแพร่ลงเว็บไซต์กรม 

เอกสารสรุปผล 

 

แหล่งข้อมูล : เอกสารรายงานสรุปผลการวิเคราะห์บทบาท ภารกิจ โครงสร้างของกรม  
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ประชุมคณะท างาน และรวบรวมข้อมูลจากการด าเนินงาน  
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ : กรมมีการทบทวนบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างให้ทันสมัย และทันต่อสถานการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป  

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   นางวงเดือน จินดาวัฒนะ     หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 7007 ต่อ 1402 
 ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1. นางมนทิพา ทรงพานิช     หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 7007 ต่อ 1402 
  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 2. นางสาวอรพินท์ นพมาก     หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 7007 ต่อ 1402 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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4. กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมารณ พ.ศ. 2564 

กองคุม้ครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย 
 

ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัตริาชการ ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(ขั้นมาตรฐาน) 

ตัวช้ีวัดหน่วยงาน  
การประเมิน
ประสิทธิผลการ
ด าเนินงาน  
(Performance 
Base) 

1. จ านวนหมอพ้ืนบ้านที่ได้รับการรับรองตาม
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการ
รบัรองหมอพ้ืนบ้าน พ.ศ. 2562 

15 หมอพ้ืนบ้านที่ได้รับหนังสือ
รับรองหมอพ้ืนบ้าน เท่ากับ 
500 คน 

2. จ านวนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตาม
มาตรา 15 และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่
น าไปใช้ประโยชน์ทั่วราชอาณาจักร ผ่านรายงาน
ผลการด าเนินงานของนายทะเบียนจังหวัด 

20 ภูมิปัญญาฯ ตาม ม.15 
มากกว่า 5,000 รายการ 
ต ารับยาฯ ใช้ประโยชน์ 
มากกว่า 200 รายการ 

3. จ านวนต ารับยาและต าราการแพทย์แผน
ไทยที่ได้รับการประกาศก าหนดให้เป็นต ารับยา
แผนไทยของชาติ และต าราการแพทย์แผนไทย
ของชาติ 

15 ประกาศก าหนดต ารับยาแผน
ไทยของชาติและต ารา
การแพทย์แผนไทยของชาติ 
มากกว่า 3,500 รายการ 

4. จ านวนกลุ่มอาการของโรคในต ารับยาแผน
ไทยของชาติและต าราการแพทย์แผนไทยของ
ชาติ/แห่งชาติ ที่ถูกน าไปเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์  
เพ่ือส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 

20 กลุ่มอาการของโรคในต ารับยาแผน
ไทยของชาติและต าราการแพทย์
แผนไทยของชาติ/แห่งชาติ ที่ถูก
น าไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ มากกว่า 
4 กลุ่มอาการของโรค 

รวม 70  
ตัวช้ีวัดร่วม  
การประเมินศักยภาพ
การด าเนินงาน  
(Potential Base)  

1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ตามแผนรายจ่ายงบประมาณรายไตรมาสของ
หน่วยงาน 

8 ร้อยละ 80 – 89.99 

2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 

8 - เว็บไซต์มีอยา่งน้อย 6 องค์ประกอบ 
- อัพเดตเว็บไซต์ 1 ครั้งต่อไตรมาส 

3. ระดับความส าเร็จการประเมินดัชนีมวลกาย 
(BMI) ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 

8 - ครบถ้วน/ไม่ทันเวลา 
  ไม่ครบถ้วน/ทันเวลา  
- ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 40  
- น้ าหนักดีขึ้น ร้อยละ 75 

4. ระดับความส าเร็จของการประเมินความ 
พึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อภารกิจหลักของหน่วยงาน 

6 มีผลประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึง
พอใจฯ ร้อยละ 75 – 84.99 

รวม 30  
 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ห น้ า  |   66 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์ 

แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย 
 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 : จ านวนหมอพ้ืนบ้านที่ได้รับการรับรองตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 
ว่าด้วยการรับรองหมอพ้ืนบ้าน พ.ศ. 2562 
หน่วยวัด : จ านวน (คน) 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 15 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรมฯ ยุทธศาสตร์ ภูมิปัญญาเป็นเลิศ (Wisdom Excellence) 
แผนงาน/โครงการคุ้มครอง อนุรักษ์ และพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ 

พ้ืนบ้านไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

ค าอธิบาย :  
          ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ. 2562 หมายถึง การรับรองหมอ
พ้ืนบ้านที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ภายใต้มาตรา 31 (7) แห่ง พรบ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
2556 
 หมอพื้นบ้าน หมายถึง บุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชนใน
ท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทย ตามวัฒนธรรมของชุมชนที่มีการสืบทอดกันมาไม่น้อยกว่า 10 ปี 

 

สถานการณ์ :   
        อดีตการด าเนินการรับรองหมอพ้ืนบ้าน เป็นการรับรองภายใต้ระเบียบของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 และต่อมาได้มีการประกาศ พรบ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
พ.ศ. 2556 ซึ่งมาตรา 31 (7) ได้ยกเว้นให้หมอพ้ืนบ้านสามารถส่งเสริมดูแลสุขภาพประชาชนได้ ดังนั้น กรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงได้มีประกาศระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับรองหมอ
พ้ืนบ้าน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เพ่ือรับรองสถานภาพหมอพ้ืนบ้านในการดูแลสุขภาพของชุมชน 

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน 318 337 275 342 458 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย 500 625 750 - - 
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เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 หมอพ้ืนบ้านที่ได้รับหนังสือรับรองหมอพ้ืนบ้าน น้อยกว่า 500 คน 

ขั้นมาตรฐาน 75 หมอพ้ืนบ้านที่ได้รับหนังสือรับรองหมอพ้ืนบ้าน เท่ากับ 500 คน 
ขั้นสูง 100 หมอพ้ืนบ้านที่ได้รับหนังสือรับรองหมอพ้ืนบ้าน มากกว่า 500 คน 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

มีคู่มือในการประเมินเพ่ือรับรองหมอพ้ืนบ้าน 
 

คู่มือประเมินเพ่ือรับรองหมอพ้ืนบ้าน  

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

มีหมอพื้นบ้านท่ีได้รับหนังสือรับรองหมอ
พื้นบ้าน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 400  คน 

รายชื่อหมอพ้ืนบ้าน พร้อมที่อยู่และ
ความเชี่ยวชาญโดยสังเขป 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

มีหมอพื้นบ้านท่ีได้รับหนังสือรับรองหมอ
พื้นบ้าน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 500  คน 

รายชื่อหมอพ้ืนบ้าน พร้อมที่อยู่และ
ความเชี่ยวชาญโดยสังเขป 

 

แหล่งข้อมูล :  กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พ้ืนบ้านไทย 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 1. ศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้านในการดูแลสุขภาพของประชาชนด้วยศาสตร์
การแพทย์พ้ืนบ้านไทยในชุมชน 
 2. ประชุมคณะกรรมการหมอพ้ืนบ้านเพื่อก าหนดนโยบาย ทิศทางและการขับเคลื่อนการรับรองหมอพ้ืนบ้าน 
 3. ประชุมคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานในการจัดท าหลักสูตร เพ่ือด าเนินการตามประเด็นที่
คณะกรรมการหมอพ้ืนบ้านมอบหมาย 
 4. ประชุมคณะกรรมการหมอพ้ืนบ้าน กทม. ในการพิจารณาการรับรองหมอพ้ืนบ้านในเขต กทม. 
 5. ลงพ้ืนที่เพ่ือก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษาด้านการด าเนินงานการรับรองหมอพื้นบ้าน 
 6. การรวบรวมและจัดเก็บในฐานข้อมูลหมอพ้ืนบ้านของประเทศที่ได้รับการรับรองตามระเบียบ กระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วยการรับรองหมอพ้ืนบ้าน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  
 7. เผยแพร่รายชื่อ ความช านาญ และที่อยู่ของหมอพ้ืนบ้านที่ได้รับการรับรองไว้บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 8. จัดท ารายงานผล Small Success รายไตรมาส (3/6/9 เดือน) 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ : รายชื่อหมอพ้ืนบ้านที่ผ่านการรับรอง พร้อมสาขาที่เชี่ยวชาญเพ่ือผลักดันให้เป็นบุคลากร
ทางด้านสาธารณสุขที่ช่วยดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :  นายนันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์     หมายเลขโทรศัพท์ 02-149-5693 
 ผู้อ านวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พ้ืนบ้านไทย 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นายสมัคร สมแวง      หมายเลขโทรศัพท์ 080-076-2729 
 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 นางสาวอังคณา บุญทวี หมายเลขโทรศัพท์ 098-105-5215 
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์ 

แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย 
 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 : จ านวนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 15 และภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยที่น าไปใช้ประโยชน์ทั่วราชอาณาจักร ผ่านรายงานผลการด าเนินงาน
ของนายทะเบียนจังหวัด 
หน่วยวัด : จ านวน (รายการ) 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 20 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรมฯ ยุทธศาสตร์ ภูมิปัญญาเป็นเลิศ (Wisdom Excellence) 
แผนไทยแผนงาน/โครงการ คุ้มครอง อนุรักษ์ และพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์พื้นบ้านไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ค าอธิบาย :  
 ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย หมายถึง  ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยตามมาตรา 15 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 และรายการต ารับยาแผนไทยที่
แต่ละจังหวัดคัดเลือกเพ่ือน ามาใช้ 
 การน าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง การน าไปใช้ในระบบบริการสุขภาพเพ่ือการส่งเสริม ปูองกัน และดูแล 
รักษาสุขภาพประชาชนในท้องที่  

 

สถานการณ์ :   
        กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาฯ เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินภารกิจ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 โดยมีภารกิจในการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยทั่วราชอาณาจักร ผ่านกลไกการด าเนินงานของนายทะเบียนกลางและนายทะเบียนจังหวัด 
โดยได้ขอรับจัดสรรงบประมาณกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย สนับสนุนไปยังส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ทุกจังหวัด เพื่อด าเนินงาน และสนับสนุนก าลังคน ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยนายทะเบียนจังหวัด 

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน    ภูมิปัญญาฯ ตาม ม.15  
= 7,650 รายการ 
ต ารับยาฯ ใช้ประโยชน์            
= 258 รายการ 

ภูมิปัญญาฯ ตาม ม.15 
=6,635 รายการ 
ต ารับยาฯ ใช้ประโยชน์      
=343 รายการ 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย ภูมิปัญญาฯ ตาม ม.15 =6,635 รายการ 
ต ารับยาฯ ใช้ประโยชน์ =343 รายการ 

    

 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ห น้ า  |   69 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 ภูมิปัญญาฯ ตาม ม.15 มากกว่า 4,000 รายการ 

ต ารับยาฯ ใช้ประโยชน์ มากกว่า 100 รายการ 
ขั้นมาตรฐาน 75 ภูมิปัญญาฯ ตาม ม.15 มากกว่า 5,000 รายการ 

ต ารับยาฯ ใช้ประโยชน์ มากกว่า 200 รายการ 
ขั้นสูง 100 ภูมิปัญญาฯ ตาม ม.15 มากกว่า 6,000 รายการ 

ต ารับยาฯ ใช้ประโยชน์ มากกว่า 300 รายการ 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

- 
*เนื่องจากก าหนดรายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 
เดือนและ 9 เดือน 

- 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

มีภูมิปัญญาฯ ตาม ม.15 มากกว่า 4,500 
รายการ ต ารับยาฯ ใช้ประโยชน์ มากกว่า 200 
รายการ 

รายงานผลการด าเนินงานของนาย
ทะเบียนจังหวัดรอบ 6 เดือน 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

มีภูมิปัญญาฯ ตาม ม.15 มากกว่า 6,000 
รายการ ต ารับยาฯ ใช้ประโยชน์ มากกว่า 300 
รายการ 

รายงานผลการด าเนินงานของนาย
ทะเบียนจังหวัดรอบ 9 เดือน 

 

แหล่งข้อมูล :  กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พ้ืนบ้านไทย กรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. รายงานผลการด าเนินงานของนายทะเบียนจังหวัด 
2. สรุปผลการด าเนินงานของนายทะเบียนจังหวัดเสนอส านักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
3. จัดท ารายงานผล Small Success รายไตรมาส (3/6/9 เดือน) 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :   
1. ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย สมุนไพรและบริเวณถิ่นก าเนิดของสมุนไพร ได้รับการรวบรวม อนุรักษ์ และ

คุ้มครอง 
2. ประชาชนเข้าถึงบริการตามกฎหมายได้สะดวกและรวดเร็ว 
3. บุคลากรมีส่วนร่วมในการส่งเสริม อนุรักษ์ คุ้มครอง 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   นายนันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์     หมายเลขโทรศัพท์ 02-149-5693 
 ผู้อ านวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พ้ืนบ้านไทย 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางสาวอัมพร ทรงสวัสดิ์       หมายเลขโทรศัพท์ 080-076-2729 
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์ 

แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย 
 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 : จ านวนต ารับยาและต าราการแพทย์แผนไทยที่ได้รับการประกาศ
ก าหนดให้เป็นต ารับยาแผนไทยของชาติ และต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ 
หน่วยวัด : จ านวน (ต ารับ) 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 15 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรมฯ ยุทธศาสตร์ ภูมิปัญญาเป็นเลิศ (Wisdom Excellence) 
แผนงาน/โครงการ คุ้มครอง อนุรักษ์ และพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ 

พ้ืนบ้านไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

ค าอธิบาย :  
          ต ารับยาแผนไทย หมายถึง สูตรซึ่งระบุกรรมวิธีการผลิตและส่วนประกอบสิ่งปรุงที่มียาแผนไทยรวมอยู่
ด้วย ไม่ว่าสิ่งปรุงนั้นจะมีรูปลักษณะใด 
          ต ารับยาแผนไทยของชาติ และต าราการแพทย์แผนไทยชองชาติ หมายถึง ต ารับยาแผนไทยหรือต ารา
การแพทย์แผนไทยที่มีประโยชน์หรือมีคุณค่าในทางการแพทย์หรือสาธารณสุขเป็นพิเศษที่จะประกาศก าหนดให้
เป็นต ารับยาแผนไทยของชาติหรือต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ 

 

สถานการณ์ :   
          กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาฯ ได้ด าเนินการตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและ
ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 เพ่ือคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของชาติ นับตั้งแต่ปี 
2558 ปัจจุบันได้ด าเนินการให้มีประกาศต ารับแผนไทยชองชาติหรือต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ จ านวน
ทั้งสิ้น 30 ฉบับ รวมจ านวนต ารับยาและต าราการแพทย์แผนไทย ทั้งสิ้น จ านวนกว่า 39 ,000 รายการ และ
ยังคงด าเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน 8,919 7,534 6,883 8,027 5,339 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย 5,000 5,500 6,000 - - 
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เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 ประกาศก าหนดต ารับยาแผนไทยของชาติและต าราการแพทย์

แผนไทยของชาติ มากกว่า 2,000 รายการ 
ขัน้มาตรฐาน 75 ประกาศก าหนดต ารับยาแผนไทยของชาติและต าราการแพทย์

แผนไทยของชาติ มากกว่า 3,500 รายการ 
ขั้นสูง 100 ประกาศก าหนดต ารับยาแผนไทยของชาติและต าราการแพทย์

แผนไทยของชาติ มากกว่า 5,000 รายการ 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

ด าเนินการให้มีประกาศก าหนดต ารับยาแผน
ไทยของชาติและต าราการแพทย์แผนไทยของ
ชาติ มากกว่า 1,000 รายการ 

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

ด าเนินการให้มีประกาศก าหนดต ารับยาแผน
ไทยของชาติและต าราการแพทย์แผนไทยของ
ชาติ ไม่ต่ ากว่า 4,500 รายการ 

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

ด าเนินการให้มีประกาศก าหนดต ารับยาแผน
ไทยของชาติและต าราการแพทย์แผนไทยของ
ชาติ มากกว่า 5,000 รายการ 

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย 

 

แหล่งข้อมูล :  กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พ้ืนบ้านไทย กรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. ลงพ้ืนที่เพ่ือรวบรวมต ารับยาและต าราการแพทย์แผนไทย จากหอสมุดแห่งชาติ 
2. ประชุมคณะท างานกลั่นกรองต ารับยาและต าราการแพทย์แผนไทยของชาติเพ่ือพิจารณาต ารับยาและต ารา

การแพทย์แผนไทยเพ่ือเสนอคณะอนุกรรมคุ้มครองต ารับยาและต าราการแพทย์แผนไทยพิจารณา เพ่ือส่งเข้าสู่
การพิจารณาของคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

3. เสนอรัฐมนตรีลงนามในประกาศกระทรวง เพ่ือก าหนดเป็นต ารับยาแผนไทยของชาติและต าราการแพทย์
แผนไทยของชาติ 

4. น าต ารับยาแผนไทยของชาติและต าราการแพทย์แผนไทยของชาติเข้าฐานข้อมูล HMPIS 
5. จัดท ารายงานผล Small Success รายไตรมาส (3/6/9 เดือน) 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :   
1. ต ารับยาและต าราการแพทย์แผนไทยของชาติที่มีคุณค่าทางการแพทย์หรือการสาธารณสุขได้รับการ

คุ้มครองตามกฎหมาย 
2. ต ารับยาและต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ ถูกน าไปพัฒนาต่อยอดเพ่ือใช้ในระบบบริการสุขภาพ และ

ส าหรับผู้ประกอบการน าไปต่อยอดธุรกิจ เพ่ือเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
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ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   นายนันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์     หมายเลขโทรศัพท์ 02-149-5693 
 ผู้อ านวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พ้ืนบ้านไทย 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นายนันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์      หมายเลขโทรศัพท์ 02-149-5607-8 
 ผู้อ านวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยฯ  
 นางสาวสุวิมล สุมลตร ี หมายเลขโทรศัพท์ 02-149-5607-8 
 แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์ 

แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย 
 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่    ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 : จ านวนกลุ่มอาการของโรคในต ารับยาแผนไทยของชาติและต ารา
การแพทย์แผนไทยของชาติ/แห่งชาติ ที่ถูกน าไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  
เพ่ือส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
หน่วยวัด : จ านวน (กลุ่มอาการของโรค) 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 20 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรมฯ ยุทธศาสตร์ ภูมิปัญญาเป็นเลิศ (Wisdom Excellence) 
แผนงาน/โครงการคุ้มครอง อนุรักษ์ และพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ 

พ้ืนบ้านไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

ค าอธิบาย :  
          ต ารับยาและต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ หมายถึง ต ารับยาแผนไทยหรือต าราการแพทย์แผนไทย
ที่มีประโยชน์หรือมีคุณค่าในทางการแพทย์หรือสาธารณสุขเป็นพิเศษท่ีจะประกาศก าหนดให้เป็นต ารับยาแผนไทย
ของชาติหรือต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ 
         ต ารับยาแผนไทยแห่งชาติ หมายถึง ต ารับยาแผนไทยของชาติหรือต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ  
ที่ได้รับการพิจารณา กลั่นกรองตามหลักเกณฑ์ก าหนด โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางการแพทย์แผนไทย 
และผ่านความเห็นจากคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  
         การน าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง การขอขึ้นทะเบียนเพ่ือผลิตกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา / 
การน าไปศึกษา วิจัย และพัฒนาเป็นยา หรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร/ การเผยแพร่ผ่านช่องทาง online และ offline 
และการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการ/ การน าไปใช้ในระบบบริการสุขภาพ/ ขาย จ าหน่าย จ่ายแจก 

 

สถานการณ์ :   
         กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผน
ไทยและแพทย์พ้ืนบ้านไทย ได้ด าเนินการเพ่ือประกาศก าหนดต ารับยาแผนไทยของชาติและต าราการแพทย์แผน
ไทยของชาติ มาแล้วจ านวนทั้งสิ้น 30 ฉบับ มีจ านวนต ารับยาและต าราการแพทย์แผนไทย มากกว่า 39,000 
รายการ ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแล้ว นอกจากนี้ยังต้องด าเนินการส่งเสริมให้มีการน าต ารับยาและต ารา
การแพทย์แผนไทยดังกล่าว เพ่ือส่งให้เกิดการใช้ประโยชน์ทั้งด้านการสาธารณสุขและเศรษฐกิจของประเทศ  
ผ่านการขับเคลื่อนจากภาครัฐและเอกชน   

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน - - - - - 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย 5 กลุ่มอาการฯ 10 กลุ่มอาการฯ 15 กลุ่มอาการฯ 20 กลุ่มอาการฯ 25 กลุ่มอาการฯ 
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เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 กลุ่มอาการของโรคในต ารับยาแผนไทยของชาติและต ารา

การแพทย์แผนไทยของชาติ/แห่งชาติ ที่ถูกน าไปเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือส่งเสริมการใช้ประโยชน์ มากกว่า 3 กลุ่ม
อาการของโรค 

ขั้นมาตรฐาน 75 กลุ่มอาการของโรคในต ารับยาแผนไทยของชาติและต ารา
การแพทย์แผนไทยของชาติ/แห่งชาติ ที่ถูกน าไปเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือส่งเสริมการใช้ประโยชน์ มากกว่า 4 กลุ่ม
อาการของโรค 

ขั้นสูง 100 กลุ่มอาการของโรคในต ารับยาแผนไทยของชาติและต ารา
การแพทย์แผนไทยของชาติ/แห่งชาติ ที่ถูกน าไปเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือส่งเสริมการใช้ประโยชน์ มากกว่า 5 กลุ่ม
อาการของโรค 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

จัดต้ังคณะท างานเพื่อขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์
จากต ารับยาแผนไทยของชาติและต ารา
การแพทย์แผนไทยของชาติ/แห่งชาติ 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

กลุ่มอาการของโรคในต ารับยาแผนไทยของชาติ
และต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ/แห่งชาติ 
ถูกน าไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริม
การใช้ประโยชน์ มากกว่า 4 กลุ่มอาการของโรค 

- การเผยแพร่ต ารับยาแผนไทยของ
ชาติจากต ารับยาแผนไทยของชาติ/
แห่งชาติ ตามกลุ่มอาการของโรค 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

กลุ่มอาการของโรคในต ารับยาแผนไทยของชาติ
และต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ/แห่งชาติ 
ถูกน าไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริม
การใช้ประโยชน์ เท่ากับหรือมากกว่า 5 กลุ่ม
อาการของโรค 

- รายงานประชุมที่เชิญเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมรับฟัง 
- การเผยแพร่ต ารับยาแผนไทยของ
ชาติจากต ารับยาแผนไทยของชาติ/
แห่งชาติ ตามกลุ่มอาการของโรค 

 

แหล่งข้อมูล :  
 กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พ้ืนบ้านไทย กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 รายงานการประชุม/การสื่อสารทางช่องทาง online/ offline เพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ตามกลุ่ม
อาการของโรคในต ารับยาและต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ/แห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
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ประโยชน์ที่จะได้รับ :   
 1. ต ารับยาแผนไทยที่มีประสิทธิภาพถูกน ามาเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการน าไปวิจัย พัฒนา 
ต่อยอด และใช้ประโยชน์เพื่อการดูแลสุขภาพ 
 2. ส่งเสริมให้มีการน าต ารับยาแผนไทยที่มีประสิทธิภาพน าไปพัฒนา ต่อยอด เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
ผ่านการขับเคลื่อนจากภาครัฐและเอกชนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจ  

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   นายนันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์     หมายเลขโทรศัพท์ 02-149-5693 
 ผู้อ านวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พ้ืนบ้านไทย 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นายนันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์      หมายเลขโทรศัพท์ 02-149-5607-8 
 ผู้อ านวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยฯ  
 นางสาวสุวิมล สุมลตร ี หมายเลขโทรศัพท์ 02-149-5607-8 
 แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
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5. กองวิชาการและแผนงาน 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมารณ พ.ศ. 2564 

กองวิชาการและแผนงาน 
 

ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัตริาชการ ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(ขั้นมาตรฐาน) 

ตัวช้ีวัดหน่วยงาน  
การประเมิน
ประสิทธิผลการ
ด าเนินงาน  
(Performance 
Base) 

1. ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขที่จัด
คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย น าชุด
ความรู้/สื่อ เรื่องกัญชาทางการแพทย์แผนไทย
จากกรมฯ ไปใช้ให้ความรู้กับประชาชน 

15 ร้อยละ 75  
(จ านวน 316 แห่ง)    

2. ร้อยละของแพทย์แผนไทยที่ปฏิบัติงานใน
ระบบสุขภาพได้รับการอบรมความรู้เพื่อต่ออายุ
ใบรับรองการอนุญาตให้จ าหน่ายยาเสพติดให้
โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาเพ่ือการรักษา
ผู้ปุวย (กรณีการแพทย์แผนไทย) 

15 ร้อยละ 70  
(จ านวน 1,619 คน) 

3. ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อน
แผนงานส าคัญตามประเด็นเชิงนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุขบรรลุตามเปูาหมาย 

10 ระดับ 2 มีแผนติดตามผลการ
ด าเนินงานโครงการส าคัญ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และแบบฟอรม์การรายงานผลทั้ง 
2 โครงการส าคญั  

4. จ านวนการบันทึกข้อมูลองค์ประกอบของ
เครื่องยาต าราการแพทย์แผนไทยของชาติและ
ต ารับยาแผนไทยของชาติที่มีความถูกต้อง ใน
ระบบสารสนเทศ   องค์ความรู้ดิจิทัลภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยของประเทศไทย 

10 จ านวน 1,250 ต ารับ 

5. ระดับความส าเร็จของการตรวจราชการและ
นิเทศงาน ก ากับ ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์
ของการด าเนินงานตามนโยบายส าคัญและการ
แก้ปัญหาการสาธารณสุขในพ้ืนที่ ที่เกี่ยวข้อง
กับการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และ
การแพทย์ทางเลือกในระดับเขตสุขภาพและ
จังหวัด 

10 การตรวจราชการและนิเทศ
งาน ตามนโยบายที่ส าคัญด้าน
การแพทย์แผนไทย 
การแพทย์พ้ืนบ้าน และ
การแพทย์ทางเลือก คิดเป็น
ร้อยละ 80 ต่อเขตสุขภาพ 

6. จ านวนระบบเทคโนโลยีดิจิทัล รองรับ
องค์กร ๔.0 

10 4 ระบบ ได้แก่ ระบบ Ganja 
Chatbot, ระบบ 
Management Cockpit, 
ระบบแจ้งเวียนหนังสือราชการ
รายบุคคล, ระบบแจ้งเตือน
ลูกหนี้เงินยืม 

รวม 100  
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ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัตริาชการ ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(ขั้นมาตรฐาน) 

ตัวช้ีวัดร่วม  
การประเมินศักยภาพ
การด าเนินงาน  
(Potential Base)  

1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ตามแผนรายจ่ายงบประมาณรายไตรมาสของ
หน่วยงาน 

8 ร้อยละ 80 – 89.99 

2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 

8 - เว็บไซต์มีอยา่งน้อย 6 องค์ประกอบ 
- อัพเดตเว็บไซต์ 1 ครั้งต่อไตรมาส 

3. ระดับความส าเร็จการประเมินดัชนีมวลกาย 
(BMI) ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 

8 - ครบถ้วน/ไม่ทันเวลา 
  ไม่ครบถ้วน/ทันเวลา  
- ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 40  
- น้ าหนักดีขึ้น ร้อยละ 75 

4. ระดับความส าเร็จของการประเมินความ 
พึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อภารกิจหลักของหน่วยงาน 

6 มีผลประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึง
พอใจฯ ร้อยละ 75 – 84.99 

รวม 100  
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
กองวิชาการและแผนงาน 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขที่จัดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 
น าชุดความรู้/สื่อ เรื่องกัญชาทางการแพทย์แผนไทยจากกรมฯ ไปใช้ให้ความรู้กับประชาชน 
หน่วยวัด : ร้อยละ  

น้ าหนัก 
ร้อยละ 15 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็น

เลิศ (Promotion, Prevention & Protection Excellence : PP&P Excellence) 
แผนงาน/โครงการ สร้างความรอบรู้ และลดความเหลื่อมล้ าด้านสุขภาพแก่ประชาชนด้วยการแพทย์แผนไทย

การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร 
 

ค าอธิบาย :  
 ชุดความรู้/สื่อ หมายถึง ชุดความรู้และสื่อเรื่องกัญชาทางการแพทย์แผนไทยที่ผลิตและเผยแพร่ข้อมูล 
ทุกรูปแบบ ทุกช่องทาง เช่น คู่มือ สื่อสิ่งพิมพ์  อินโฟกราฟิก คลิปความรู้ต่างๆ เป็นต้น 
 หน่วยบริการสาธารณสุขที่จัดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย หมายถึง หน่วยบริการสาธารณสุข
ที่จัดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยทั่วประเทศ จ านวน 421 แห่ง (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2563) โดยอ้างอิง
ข้อมูลจากส านักงานจัดการกัญชา และกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย 

 

สถานการณ์ :   
 กระแสการใช้ประโยชน์จากกัญชาในการดูแลสุขภาพของประเทศต่างๆ อย่างเสรี มีการสื่อสารผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์อย่างแพร่หลาย  จึงเป็นสิ่งเร้าและกระตุ้นให้ผู้ปุวยด้วยโรคต่างๆ ในประเทศไทย ที่รับรู้ว่าหลายโรค
หายได้ด้วยกัญชา เริ่มหันมาสนใจ เสาะแสวงหากัญชามาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือรักษาอาการปุวย
จ านวนมาก โดยไม่ค านึงถึงข้อควรระวัง ข้อห้าม ทั้งนี้ส่วนใหญ่ จะขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านวิชาการ
ของกัญชา การเข้าถึงและการน ากัญชามาใช้ประโยชน์ ทั้งด้านของการรักษา และด้านกฎหมาย ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตจากการใช้กัญชาด้วยความไม่รู้ ไม่เข้าใจ 
 กลุ่มงานสื่อสารองค์กร กองวิชาการและแผนงานได้ด าเนินการผลิตชุดความรู้ และสื่อทุกรูปแบบ 
โดยเฉพาะ Info graphic (อินโฟกราฟิก) คือ การเล่าเรื่องหรืออธิบายข้อมูลต่างๆ โดยใช้ ‘ภาพ’ ในการสื่อสาร  
ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของกราฟ แผนภูมิ แผนผัง สัญลักษณ์ โดยข้อมูลจะถูกย่อยให้เข้าใจได้ง่าย ทั้งยังมีการ
ออกแบบสี รูปแบบ ลูกเล่น ให้สวยงาม ส่งต่อหรือเผยแพร่ให้กับหน่วยบริการเพ่ือการน าไปใช้ให้ความรู้           
กับประชาชนที่มารับบริการในหน่วยบริการ มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการกลั่นกรอง ประเมิน และตัดสินใจ 
ที่จะเลือกใช้บริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เก่ียวข้องกับกัญชาทางการแพทย์แผนไทยได้อย่างเหมาะสมที่ถูกต้อง  

 

สูตรค านวณ  : จ านวนหน่วยบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยฯที่น าชุดความรู้ฯให้ความรู้กับประชาชน X  10 0 
                          จ านวนหน่วยบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยฯ 421 แห่ง (ข้อมูล ปี พ.ศ. 2563) 

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน N/A N/A N/A N/A N/A 
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แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย 100 100 100 100 100 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 ร้อยละ 50 (จ านวน 211 แห่ง)  

ขัน้มาตรฐาน 75 ร้อยละ 75 (จ านวน 316 แห่ง)  
ขั้นสูง 100 ร้อยละ 75 (จ านวน 421 แห่ง ) 

เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล Small Success : 
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

ผลิตชุดความรู้/สื่อในรูปแบบคู่มือการดูแลสุขภาพด้วยกัญชาทาง
การแพทย์แผนไทยจากกรม และน าไปเผยแพร่ความรู้ให้ กับหน่วย
บริการคลินิกกัญชาทางการแพทยแ์ผนไทย ร้อยละ 50 (จ านวน 
211 แห่ง) 

สื่อชุดความรู้/ภาพถ่าย/เอกสาร 
หลักฐานการน าองค์ความรู้ไป
เผยแพร่ในหน่วยบริการ 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

หน่วยบริการคลนิิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยฯ ร้อยละ 75 
(จ านวน 316 แห่ง) น าชุดความรู้/สื่อในรูปแบบคู่มือการดูแล
สุขภาพดว้ยกัญชาทางการแพทย์แผนไทยจากกรมฯ ไปเผยแพร่
ความรู้ให้กับประชาชน 

สื่อชุดความรู้/ภาพถ่าย/เอกสาร 
หลักฐานการน าองค์ความรู้ไป
เผยแพร่ประชาชน 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

หน่วยบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยฯ ร้อยละ 100 
(จ านวน 421 แห่ง) น าชุดความรู้/สื่อในรูปแบบคู่มือการดูแล
สุขภาพด้วยกัญชาทางการแพทย์แผนไทยจากกรมฯ ไปเผยแพร่
ความรู้ให้กับประชาชน 

สื่อชุดความรู้/ภาพถ่าย/เอกสาร 
หลักฐานการน าองค์ความรู้ไป
เผยแพร่ประชาชน 

 

แหล่งข้อมูล :  ส านักงานสื่อสารองค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานจัดการกัญชา และกระท่อม           
ทางการแพทย์แผนไทย ข้อมูลหลักฐานการเผยแพร่องค์ความรู้จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด 

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : รวบรวมข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานความก้าวหน้า/จัดท ารายงาน สรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ 
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :  
1. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เข้าถึงข้อมูลวิชาการกัญชาทางการแพทย์แผนไทยที่ถูกต้อง 
2. ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองและปลอดภัยจากการใช้ประโยชน์ของกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 
3. ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่น ด้านการรักษาด้วยต ารับยาที่มีส่วนผสมของกัญชา 
4. ลดข้อมูลที่บิดเบือนสู่สาธารณะของกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 
5. ประชาชนมีทักษะในการกลั่นกรอง ประเมิน และตัดสินใจ ที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เลือกใช้บริการและ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชาทางการแพทย์แผนไทย  
ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   นางสาวพินท์สุดา  เพชรประสม     หมายเลขโทรศัพท์ 02 1495 678 
 นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางสาวลัดดาวัลย์  จาดพันธุ์อินทร์     หมายเลขโทรศัพท์ 02 1495 678 
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
กองวิชาการและแผนงาน 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของแพทย์แผนไทยที่ปฏิบัติงานในระบบสุขภาพได้รับการอบรม
ความรู้เพื่อต่ออายุใบรับรองการอนุญาตให้จ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ 
เฉพาะกัญชาเพ่ือการรักษาผู้ปุวย (กรณีการแพทย์แผนไทย)  
หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 15 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
แผนงาน/โครงการ  พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ผสมผสาน  
แผนงาน/โครงการ  ขับเคลื่อนกัญชา กัญชง กระท่อม ทางการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และ

การแพทย์พื้นบ้านไทย 
 

ค าอธิบาย :  
 กัญชาทางการแพทย์แผนไทย หมายถึง การให้บริการดูแลรักษาผู้ปุวยด้วยต ารับยาแผนไทยที่มีกัญชา  
ปรุงผสมอยู่และน้ ามันกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ตามแนวทางการแพทย์แผนไทย 
 ใบอนุญาต หมายถึง ใบอนุญาตให้ผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ 
ในประเภท ๕ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗ ) พ.ศ.2562 
 องค์ความรู้ หมายถึง องค์ความรู้ที่ใช้ในการต่ออายุใบรับรองการอนุญาตให้จ าหน่ายยาเสพติดให้โทษ    
ในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา เพ่ือการรักษาผู้ปุวย (กรณีการแพทย์แผนไทย) 
 บุคลากร หมายถึง แพทย์แผนไทยที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรม
ไทยหรือ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย  
ท าหน้าที่ในการตรวจวินิจฉัยและสั่งการรักษากัญชาทางการแพทย์แผนไทยในระบบบริการสุขภาพ 
 e-Learning หมายถึง ตัวกลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ผ่านระบบ Web Application  
ขั้นตอนการด าเนินงาน : 

1. ประชุมคณะท างานการพัฒนาหลักสูตรและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก เพ่ือก าหนดรูปแบบแนวทางการด าเนินงานการจัดท าสื่อการเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก และเตรียมความพร้อมระบบ e-Learning 

2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือจัดท าองค์ความรู้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และ
การแพทย์ทางเลือก เพ่ือจัดท ากรอบและเนื้อหาองค์ความรู้ที่ใช้ในการต่ออายุใบรับรองการอนุญาตให้จ าหน่ายยา
เสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา เพ่ือการรักษาผู้ปุวย (กรณีการแพทย์แผนไทย) 

3. จัดท าระบบ e-Learning องค์ความรู้ในการอบรมแพทย์แผนไทยในระบบบริการสุขภาพ เพ่ือใช้ในการต่อ
อายุใบรับรองการอนุญาตให้จ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา เพ่ือการรักษาผู้ปุวย (กรณี
การแพทย์แผนไทย)   

4. ประชาสัมพันธ์การอบรมองค์ความรู้เพ่ือใช้ในการต่ออายุใบรับรองการอนุญาต ให้จ าหน่ายยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา เพ่ือการรักษาผู้ปุวย (กรณีการแพทย์แผนไทย) ผ่านระบบ e-Learning 
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5. อบรมความรู้ที่ใช้ในการต่ออายุใบรับรองการอนุญาตให้จ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕       
เฉพาะกัญชา เพ่ือการรักษาผู้ปุวย (กรณีการแพทย์แผนไทย) ผ่านระบบ e-Learning 

6. ติดตามและประเมินผลผู้ได้รับการต่ออายุใบรับรองการอนุญาตให้จ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ 
เฉพาะกัญชา เพ่ือการรักษาผู้ปุวย (กรณีการแพทย์แผนไทย)  
ขอบเขตการประเมิน : รวบรวม ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 9 เดือน 
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564 

 

สถานการณ์ :    
 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗ ) พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 
2562 เป็นต้นไป มีสาระส าคัญคือ กัญชายังคงเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 และให้มีการผ่อนปรนให้สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และศึกษาวิจัยได้ ประกอบกับใน ปี พ.ศ. 2562 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและผลักดัน
ให้มีการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์เพ่ือเป็นทางเลือกในการดูแลรักษาสุขภาพแก่ประชาชน อีกทั้งยังส่งเสริม
ให้มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย เพ่ือเป็นหน่วยบริการในการดูแลรักษาผู้ปุวยด้วยต ารับยาแผน
ไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ และน้ ามันกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ตามแนวทางการแพทย์แผนไทยควบคู่กับแพทย์
แผนปัจจุบัน โดยมีหลักเกณฑ์การจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ก าหนดให้ผู้สั่งจ่ายต ารับยาแผนไทยที่
มีกัญชาปรุงผสมอยู่และน้ ามันกัญชาทางการแพทย์แผนไทยต้องเป็นแพทย์แผนไทยที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพสาขา
การแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทยหรือ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้
กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนและได้ใบรับรองการอนุญาตให้จ าหน่ายยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท ๕ เฉพาะกัญชา เพ่ือการรักษาผู้ปุวย (กรณีการแพทย์แผนไทย) ท าหน้าที่ในการตรวจวินิจฉัยและสั่งการรักษา 
ซึ่งใบรับรองการอนุญาตดังกล่าวมีอายุคราวละ 2 ปี ปัจจุบันมีแพทย์แผนไทยที่ได้รับใบรับรองอนุญาตจ านวนทั้งสิ้น 
5,349 คน ในปี พ.ศ. 2564 มีแพทย์แผนไทยที่ใบรับรองอนุญาตจะหมดอายุภายใน 30 มิถุนายน 2564 และ
จ าเป็นต้องได้รับการต่ออายุใบรับรองอนุญาตจ านวน 2,312 คน ดังนั้นเพ่ือเป็นการสอดรับนโยบายการจัดบริการ
คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยให้มีความยั่งยืน สามารถจัดบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงการบริการดังกล่าวได้โดยค านึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดของประชาชน จ าเป็นต้องพัฒนา
ศักยภาพแพทย์แผนไทยเพ่ือให้สามารถต่ออายุใบรับรองการอนุญาตให้จ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะ
กัญชา เพ่ือการรักษาผู้ปุวย(กรณีการแพทย์แผนไทย) ได้และด้วยสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 การเรียน
การสอนในรูปแบบออนไลน์เป็นทางเลือกที่เหมาะสมและสามารถกระจายความรู้สู่กลุ่มเปูาหมายได้อย่างทั่วถึง จึงได้
จัดองค์ความรู้ที่ใช้ในการต่ออายุใบรับรองการอนุญาตให้จ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา เพ่ือการ
รักษาผู้ปุวย (กรณีการแพทย์แผนไทย) ผ่านระบบ e-Learning  

 

สูตรค านวณ :                  จ านวนผู้ผ่านการอบรมต่ออายุใบประกาศนียบัตรหลักสูตรการใช้กัญชาฯ                      X 100     
                        จ านวนแพทย์แผนไทยท่ีใบรับรองอนุญาตหมดอายุภายใน 30 มิ.ย.64 ท้ังหมด (2,312 คน) 

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน - - - - - 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
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เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 มีผู้ส าเร็จการอบรมองค์ความรู้ที่ใช้ในการต่ออายุใบรับรองการ

อนุญาตให้จ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา     
เ พ่ือการรักษาผู้ปุวย (กรณีการแพทย์แผนไทย) ผ่านระบบ                 
e-Learning ร้อยละ 60 (จ านวน 1,388 คน) 

ขั้นมาตรฐาน 75 มีผู้ส าเร็จการอบรมองค์ความรู้ที่ใช้ในการต่ออายุใบรับรองการ
อนุญาตให้จ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา     
เ พ่ือการรักษาผู้ปุวย (กรณีการแพทย์แผนไทย) ผ่านระบบ                 
e-Learning ร้อยละ 70 (จ านวน 1,619 คน) 

ขั้นสูง 100 มีผู้ส าเร็จการอบรมองค์ความรู้ที่ใช้ในการต่ออายุใบรับรองการ
อนุญาตให้จ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา     
เ พ่ือการรักษาผู้ปุวย (กรณีการแพทย์แผนไทย) ผ่านระบบ                 
e-Learning ร้อยละ 80 (จ านวน 1,850 คน)  

เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล Small Success : 
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

แต่งตั้งคณะท างานการพัฒนาหลักสูตรและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-
learning) 

- ค าสั่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานการพัฒนา
หลักสตูรและถ่ายทอดองค์ความรูด้้าน
การแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลือก
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) 1 ฉบับ 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

จัดท าองค์ความรู้ที่ใช้ในการต่ออายุใบรับรองการ
อนุญาต ให้จ าหน่ายยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท 
๕ เฉพาะกัญชาเพื่อการรักษาผู้ปุวย (กรณี
การแพทย์แผนไทย) ผ่านระบบ e-Learning 

- รายงานการประชุมคณะท างานการพัฒนา
หลักสูตรและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1 ฉบับ 
- องค์ความรู้ที่ใช้ในการต่ออายุใบรับรองการ
อนุญาต ให้จ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 
๕ เฉพาะกัญชาเพื่อการรักษาผู้ปุวย (กรณี
การแพทย์แผนไทย) ผ่านระบบ e-Learning 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

บรรจุองค์ความรู้ที่ใช้ในการต่ออายุใบรับรองการ
อนุญาตให้จ าหน่ายยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท ๕ 
เฉพาะกัญชา เพื่อการรักษาผู้ปุวย (กรณีการแพทย์
แผนไทย) ในระบบ e-learning มผีู้ส าเร็จการ
อบรมองค์ความรู้ที่ใช้ในการต่ออายุใบรับรองการ
อนุญาตให้จ าหน่ายยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท ๕ 
เฉพาะกัญชาเพื่อการรักษาผู้ปุวย (กรณีการแพทย์
แผนไทย) ผ่านระบบ e-Learning ร้อยละ 80 
(จ านวน 1,850 คน) 

- ระบบ e-learning องค์ความรู้ที่ใช้ในการต่อ
อายุใบรับรองการอนุญาต ให้จ าหน่ายยาเสพ
ติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกญัชาเพื่อการ
รักษาผู้ปุวย (กรณีการแพทย์แผนไทย) 
- รายงานผู้ส าเร็จการอบรมความรูท้ี่ใช้ในการ
ต่ออายุใบรับรองการอนญุาตให้จ าหน่ายยา
เสพติดใหโ้ทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา เพื่อ
การรักษาผู้ปุวย (กรณีการแพทย์แผนไทย) 
ผ่านระบบ e-Learning  
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แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานพัฒนาก าลังคน กองวิชาการและแผนงาน 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : รวบรวมข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งในรูปแบบเอกสารและรูปแบบดิจิทัล รายงาน 
ความก้าวหน้า /จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ : แพทย์แผนไทยที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขมีความรู้ด้านกาทางการแพทย์แผน
ไทยสามารถน าความรู้ไปใช้ในการต่ออายุใบรับรองการอนุญาตให้จ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะ
กัญชา เพื่อการรักษาผู้ปุวย (กรณีการแพทย์แผนไทย) สามารถจัดบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงการบริการดังกล่าวได้โดยค านึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   นางสุพิญญา  เกิดโถ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 2612 
 ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1.  นางสาววฐานี อยู่พุ่ม     หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 2612 
  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 2.  นางสาวธารทิพย์ โคกดอกไม้ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 2612 
  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
 3.  นายสมนึก สมบูรณ์สร้าง     หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 2612 
  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 4.  นายสิปปภาส บุญรักษา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 2612 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
กองวิชาการและแผนงาน 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนงานส าคัญตามประเด็นเชิง
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขบรรลุตามเปูาหมาย 
หน่วยวัด : ระดับ  

น้ าหนัก 
ร้อยละ 10 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล  (Governance 

Excellence) 
แผนงาน/โครงการ การพัฒนาระบบบริหารสู่องค์กรคุณภาพและองค์กรคุณธรรม 

 

ค าอธิบาย :  
 แผนงานส าคัญตามประเด็นเชิงนโยบาย หมายถึง แผนงานของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ที่ส่งให้กระทรวงสาธารณสุขเพ่ือขับเคลื่อนตามแผนงานรองรับนโยบายส าคัญของกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 2 แผนงานส าคัญ ได้แก่  1. สมุนไพร กัญชา กัญชง เพ่ือสุขภาพ  
สร้างเศรษฐกิจ และ 2. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทยครบวงจร 
 ขับเคลื่อนเชิงนโยบาย หมายถึง กระบวนการใดๆ ที่กระตุ้น ติดตาม ให้หน่วยงานด าเนินการ 
ตามวัตถุประสงค์ของแผนงานส าคัญ ให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
 บรรลุตามเป้าหมาย หมายถึง การด าเนินงานตามแผนงานส าเร็จตามเปูาหมายที่ได้ก าหนดไว้  ได้แก่  
1. เปูาหมายแผนงานสมุนไพร กัญชา กัญชง เพ่ือสุขภาพ สร้างเศรษฐกิจ คือ ประชาชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์กัญชา
ทางการแพทย์ และกัญชงเพ่ือสุขภาพที่มีมาตรฐานและปลอดภัย และ 2. เปูาหมายแผนงานยกระดั บการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทยครบวงจร คือ มีเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเมือง
สมุนไพร 5 จังหวัด 

 

สถานการณ์ :   
          ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และนโยบายรัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาภาคการท่องเที่ยว โดยกระทรวงสาธารณสุข
ได้มีบทบาทส าคัญในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมแก่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งสอดรับกับนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพ น าพาให้เกิดรายได้ให้กับประเทศเพ่ิมขึ้น 
อีกทั้งยังให้ความส าคัญในการยกระดับและเร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพร
ในทางการแพทย์ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ เพ่ือสร้างโอกาสต่อระบบสุขภาพ ระบบเศรษฐกิจ 
และการสร้างรายได้ของประชาชน  
          ด้ านเศรษฐกิ จสมุนไพร เมื่ อพิ จารณาศั กยภาพของประเทศไทยจาก  The Travel & Tourism 
Competitiveness Report เมื่อปี 2019 พบว่า ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทางและการ
ท่องเที่ยวเป็นอันดับที่ 31 ของโลก และเป็นอันดับที่ 7 ของเอเชีย โดยประเทศไทยมีเอกลักษณ์การนวดไทยเป็นที่รู้จัก
มากขึ้นจากการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ และศักยภาพของภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นปัจจัยหนึ่งด้านการท่องเที่ยวที่เข้าถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นมากขึ้น จึงท าให้การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทยมีความส าคัญในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมขึ้น 
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          ส าหรับสถานการณ์การขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้มีการปลูกกัญชา
โดยร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชน/สถาบันการศึกษา 6 แห่ง มีแหล่งผลิตต ารับยากัญชาและน้ ามันกัญชาทางการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 7 แห่ง มีต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสม ได้แก่ ต ารับยาแผนไทย 16 ต ารับ น้ ามันกัญชา 
3 ต ารับ และมีหน่วยบริการที่จัดบริการคลินิกกัญชาฯ 368 แห่ง มีผู้รับบริการกว่า 7 หมื่นครั้ง และในปี 2564 ได้มี
นโยบายมุ่งเน้นให้เกิดคลินิกกัญชาแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบัน 450 แห่ง 
รวมทั้งการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลครอบคลุมทั่วประเทศ 
150 แห่ง โดยมีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ที่สามารถให้
ค าแนะน ากับประชาชนเพ่ือให้เกิดการใช้กัญชาในการดูแลสุขภาพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย 
 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน กองวิชาการและแผนงาน ซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนและติดตามผลการ
ด าเนินงานตามข้อเสนอนโยบาย/แผนงานส าคัญของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และรายงานต่อ
กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือเป็นข้อมูลในการประเมินและตัดสินใจเชิงนโยบายส าหรับผู้บริหารต่อไป 

ข้อมูลพื้นฐาน :  

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน - - - - - 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย ระดับ 3     

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 ระดับ 1 มีข้อเสนอนโยบาย/แผนงานส าคัญของหน่วยงาน 

ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ .  2564 ที่ ส่ ง ไปยั ง ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ขั้นมาตรฐาน 75 ระดับ 2 มีแผนติดตามผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2564 และแบบฟอร์มการรายงานผล 
ทั้ง 2 โครงการส าคัญ เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดท ารายงาน
ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน 

ขั้นสูง 100 ระดับ 3 มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รายเดือน/รายไตรมาส และมีผลวเิคราะห์ความก้าวหน้าการ
ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนางาน รอบ 6 เดือน 

เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล Small Success : 
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

1. มีข้อเสนอเชิงนโยบาย/แผนงานส าคัญของ
หน่วยงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่
ส่งไปยังส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

1. ข้อเสนอนโยบาย/แผนงานส าคัญของ
หน่วยงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564 ที่ส่งไปยงัส านักงานปลดักระทรวง
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ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

2. มีแผนติดตามผลการด าเนินงานโครงการ
ส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
แบบฟอร์มการรายงานผลทั้ง 2 โครงการส าคัญ 
เพื่อให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้จดัท ารายงาน
ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน 

สาธารณสุข 
2. แผนติดตามผลการด าเนินงานโครงการ
ส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. แบบฟอร์มการรายงานผลโครงการส าคัญ 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

1. มีการติดตามและรวบรวมผลการด าเนินงาน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายเดือน/รายไตรมาส 
2. มีรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ
ส าคัญให้กับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ซึ่งผ่านการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อมูลในระดับกรม 

1. เอกสารรายงานผลการติดตามและรวบรวม
การด าเนินงานโครงการส าคัญไตรมาสที่ 1  
2. เอกสารรายงานผลการติดตามและรวบรวม
การด าเนินงานโครงการส าคัญของเดือน
มกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม 2564  

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

1. มีการก ากับติดตามและรวบรวมผลการ
ด าเนินงานจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รายเดือน/
รายไตรมาส 
2. มีรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ
ส าคัญให้กับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ซึ่งผ่านการตรวจสอบ 
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในระดับกรม 
3. มีผลวิเคราะห์ความก้าวหนา้การด าเนินงาน 
และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนางาน
รอบ 6 เดือน 

1. เอกสารรายงานผลการติดตามและ
รวบรวมการด าเนินงานแผนงานส าคัญของ
เดือนเมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน 
2564 
2. เอกสารรายงานผลวิเคราะห์
ความก้าวหน้าการด าเนนิงาน และ
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง พัฒนางาน
รอบ 6 เดือน 

 

แหล่งข้อมูล : สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ กองวิชาการและแผนงาน  
รายงานผลการด าเนินงานรายเดือน/รายไตรมาสของแผนงานกัญชา กัญชง เพ่ือสุขภาพ สร้างเศรษฐกิจ และ
แผนงานยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทยครบวงจร โดยส านักงานจัดการกัญชา
และกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ และกองการแพทย์ทางเลือก  

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : รวบรวมรายงานผลการด าเนินงานรายเดือน/รายไตรมาสจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ : แผนงานโครงการส าคัญตามประเด็นเชิงนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขบรรลุตาม
เปูาหมาย ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ และกัญชงเพ่ือสุขภาพที่มีมาตรฐานและ
ปลอดภัย  เมืองสมุนไพรได้รับการพัฒนา ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทยครบ
วงจร สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นท่ี 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   นางศรีจรรยา โชตึก      หมายเลขโทรศัพท์ 0-2965-9490 
   หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางสาวผุสชา จันทร์ประเสริฐ     หมายเลขโทรศัพท์ 0-2965-9490 
   แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
กองวิชาการและแผนงาน 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 : จ านวนการบันทึกข้อมูลองค์ประกอบของเครื่องยาต าราการแพทย์แผน
ไทยของชาติและต ารับยาแผนไทยของชาติที่มีความถูกต้อง ในระบบสารสนเทศ   
องค์ความรู้ดิจิทัลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของประเทศไทย 
หน่วยวัด : จ านวน 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 10 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ ภูมิปัญญาเป็นเลิศ (Wisdom Excellence)  
แผนงาน/โครงการ คุ้มครอง อนุรักษ์ และพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้าน

ไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ค าอธิบาย :  
การวิเคราะห์องค์ประกอบของเครื่องยา หมายถึง การจ าแนก วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ต ารับยา 

ในต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ ซึ่ งประกอบด้วย ชื่อโรค ชื่ออาการ ชื่อต ารับยา สรรพคุณของต ารับ 
ส่วนประกอบของต ารับ วิธีการปรุงยา กระสายยา วิธีการใช้ ชื่อผู้ปรงยา เลขที่หน้าของต้นฉบับ พิธีกรรม  
ชื่อผู้แต่ง และรายละเอียดของตัวยาในต ารับ (ชื่อสมุนไพร/ ส่วนที่ใช้/ ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อวงศ์ ปริมาณท่ีใช้) 

ต าราการแพทย์แผนไทยของชาติและต ารับยาแผนไทยของชาติ หมายถึง  ต าราการแพทย์แผนไทย
และต ารับยาแผนไทย ที่ถูกประกาศก าหนดให้เป็นต าราการแพทย์แผนไทยของชาติและต ารับยาแผนไทยของชาติ              
เพ่ือการคุ้มครอง  

ระบบสารสนเทศองค์ความรู้ดิจิทัลภู มิปัญญาการแพทย์แผนไทย ของประเทศไทย (Thai 
Traditional Digital Knowledge Library: TTDKL) หมายถึง คลังข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
การแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์ทางเลือกของประเทศ 

การตรวจสอบความถูกต้อง ของการวิเคราะห์องค์ประกอบของเครื่องยา หมายถึง  เนื้อหาจากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบของเครื่องยา ตรงตามภาพต้นฉบับ หรือตรงตามเนื้อหาการถ่ายถอดอักษรจากภาพถ่าย
ต้นฉบับ รวมถึงชื่อสมุนไพร ส่วนที่ใช้ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ปริมาณที่ใช้ ของสมุนไพรแต่ละชนิดในต ารับ มี
ความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน : ต่อยอดการปกปูอง คุ้มครอง เฝูาระวังภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยดั้งเดิมมิให้ถูก
ละเมิด โดยด าเนินการสังคายนา วิเคราะห์องค์ประกอบของเครื่องยา และออกรหัสมาตรฐานต ารับยาภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย ดังนี้ 

1. คัดเลือกต ารับต ารา ตามประกาศก าหนดต ารับยา/ต ารายาแผนไทยของชาติ ที่ได้รับการถ่ายถอดอักษรจาก
กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พ้ืนบ้านไทย  

2. วิเคราะห์องค์ประกอบของเครื่องยาต าราการแพทย์แผนไทยของชาติและต ารับยาแผนไทยของชาติ 
3. ตรวจสอบความถูกต้อง ของการวิเคราะห์องค์ประกอบของเครื่องยา  
4. บันทึกข้อมูลองค์ประกอบของเครื่องยาต าราการแพทย์แผนไทยของชาติและต ารับยาแผนไทยของชาติ ใน

ระบบสารสนเทศองค์ความรู้ดิจิทัลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของประเทศไทย (Thai Traditional Digital 
Knowledge Library: TTDKL) 

5. ตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนของการบันทึกข้อมูลองค์ประกอบของเครื่องยา 
6. ออกรหัสมาตรฐานต ารับยาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

ขอบเขตการประเมิน : บันทึกข้อมูลการวิเคราะห์องค์ประกอบของต ารับยาสมุนไพรในต ารายาการแพทย์แผน
ไทยของชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564 
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ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน - - บันทึกข้อมูล
องค์ประกอบของ
เครื่องยา 
- ต าราพระโอสถครั้ง  
ร.2 จ านวน 86 
ต ารับ 
- ต ารายาพระองค์เจ้า 
สายสนิทวงศ์  
จ านวน 20 ต ารับ 

บันทึกข้อมูล
องค์ประกอบของ
เครื่องยา ในศิลา
จารึกวัดราชโอรสา
รามฯ จ านวน 100 
ต ารับ 

บันทึกข้อมูลงค์ประกอบ 
ของเครื่องยา 
- ต ารายาพระปวเรศฯ  
จ านวน 69 ต ารับ 
- ศิลาจารึกวัดราช โอรสา
รามฯ จ านวน 105 ต ารับ 
- ศิลาจารึกวัดพระเชตุพนฯ  
จ านวน 300 ต ารับ 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย 1,500 ต ารับ 5,000 ต ารับ 5,000 ต ารับ 10,000 ต ารับ 10,000 ต ารับ 

สถานการณ์ :   
 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศองค์ความรู้ดิจิทัลภูมิ
ปัญญาการแพทย์แผนไทยของประเทศไทย (Thai Traditional Digital Knowledge Library: TTDKL) ตั้งแต่ 17 
กันยายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลองค์ความรู้และส่งเสริมการ ใช้ประโยชน์ ตั้งแต่ 
สนับสนุนการขึ้นทะเบียนยาสมุนไพร การคุ้มครองภูมิปัญญาฯ องค์ความรู้ดั้งเดิมของประเทศมิให้ถูกน าไปใช้
อย่างไม่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาต่อยอดงานวิจัยด้านพรีคลินิก และคลินิก ก่อให้เกิดเกิดองค์ความรู้ใหม่ น าไปสู่
การใช้ในระบบบริการที่มีมาตรฐาน ส าหรับประชาชน 
 ซึ่งปัจจุบันกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้มีการประกาศก าหนดให้ต าราการแพทย์
แผนไทยและต ารับยาแผนไทยเพื่อการคุ้มครอง ให้เป็นต าราการแพทย์แผนไทยของชาติและต ารับยาแผนไทยของ
ชาติ จ านวน 29 ฉบับ 493 ต ารา 38 ,646 ต ารับ (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ย. 2563 ) โดยได้ด าเนินการ
วิเคราะห์องค์ประกอบของเครื่องยาต าราการแพทย์แผนไทยของชาติและต ารับยาแผนไทยของชาติ จ านวน 
1,525 ต ารับ (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธ.ค. 2563 ) ซึ่งหลังจากวิเคราะห์องค์ประกอบของเครื่องยาต้องผ่าน
กระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง จากคณะท างานวิเคราะห์องค์ประกอบต ารับยาสมุนไพรในต าราการแพทย์
แผนไทยของชาติและต ารับยาแผนไทยของชาติ โดยเฉพาะชื่อสมุนไพร ส่วนที่ใช้ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ปริมาณ
ที่ใช้ ของสมุนไพรในแต่ละต ารับ จึงจะสามารถน าข้อมูลการวิเคราะห์องค์ประกอบของเครื่องยาเหล่านั้นไปบันทึก
ข้อมูลองค์ประกอบของเครื่องยา ในระบบสารสนเทศองค์ความรู้ดิจิทัลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของประเทศไทย 
(Thai Traditional Digital Knowledge Library: TTDKL) ซึ่งปัจจุบันด าเนินการแล้ว จ านวน 1,141 ต ารับ 
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธ.ค. 2563) และออกรหัสมาตรฐานต ารับยาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จ านวน 872 รหัส  
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธ.ค. 2563)  
 ดังนั้นเพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ของการประกาศก าหนดฯ จึงมีความจ าเป็นในการบันทึกข้อมูล
องค์ประกอบของเครื่องยาต าราการแพทย์แผนไทยของชาติและต ารับยาแผนไทยของชาติอย่างต่อเนื่องโดยในปี 
2564 มีต าราการแพทย์แผนไทยของชาติและต ารับยาแผนไทยของชาติ ที่จะด าเนินการบันทึกข้อมูล
องค์ประกอบของเครื่องยา จ านวน 1,500 ต ารับ 
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เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 จ านวน 1,000 ต ารับ 

ขั้นมาตรฐาน 75 จ านวน 1,250 ต ารับ 
ขั้นสูง 100 จ านวน 1,500 ต ารับ 

เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล Small Success : 
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

- คัดเลือกต ารับต ารา ตามประกาศ
ก าหนดต ารับยา/ต ารายาแผนไทยของ
ชาติ ได้รับการถ่ายถอดอักษรจากกอง
คุ้มครองฯ เพื่อด าเนินการสังคายนา 
วิเคราะห์องค์ประกอบของเคร่ืองยา 
- วิเคราะห์องค์ประกอบของเคร่ืองยา
ต าราการแพทย์แผนไทยของชาติและ
ต ารับยาแผนไทยของชาติ 

รายงาน/เอกสาร การวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของเครื่องยาในต าราการแพทย์แผนไทยของ
ชาติและต ารับยาแผนไทยของชาติ 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

- วิเคราะห์องค์ประกอบของเคร่ืองยา
ต าราการแพทย์แผนไทยของชาติและ
ต ารับยาแผนไทยของชาติ 
- ตรวจสอบความถูกต้อง ของการ
วิเคราะห์องค์ประกอบของเคร่ืองยา 
- บันทึกข้อมูลองค์ประกอบของเครื่อง
ยาต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ
และต ารับยาแผนไทยของชาติ จ านวน 
700 ต ารับ 

- รายงาน/เอกสาร การวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของเครื่องยาในต าราการแพทย์แผนไทยของ
ชาติและต ารับยาแผนไทยของชาติ 
- รายงาน/เอกสาร ผลของการบันทึกข้อมูล              
ในระบบสารสนเทศข้อมูลการบริการการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

- วิเคราะห์องค์ประกอบของเคร่ืองยา
ต าราการแพทย์แผนไทยของชาติและ
ต ารับยาแผนไทยของชาต ิ
- ตรวจสอบความถูกต้อง ของการ
วิเคราะห์องค์ประกอบของเคร่ืองยา 
- บันทึกข้อมูลองค์ประกอบของเครื่อง
ยาต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ
และต ารับยาแผนไทยของชาติ จ านวน 
800 ต ารับ 

- รายงาน/เอกสาร การวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของเครื่องยาในต าราการแพทย์แผนไทยของ
ชาติและต ารับยาแผนไทยของชาติ 
- รายงาน/เอกสาร ผลของการบันทึกข้อมูล    
ในระบบสารสนเทศข้อมูลการบริการการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 

แหล่งข้อมูล : ระบบสารสนเทศข้อมูลการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (TTDKL) 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : บันทึกข้อมูลองค์ประกอบของต ารับยาสมุนไพรในต ารายาการแพทย์แผนไทยของชาติ                      
ในระบบสารสนเทศองค์ความรู้ดิจิทัลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของประเทศไทย 
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ประโยชน์ที่จะได้รับ :  
1. เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

ได้สะดวก โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
2. เพื่อปกปูอง การคุ้มครอง เฝูาระวังภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยดั้งเดิม ที่มีมาก่อนไม่ให้ถูกละเมิด 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   1.  นางสาวรัชนี จันทร์เกษ หมายเลขโทรศัพท์ 02-149-5649 
  ผู้อ านวยการกองวิชาการแลแผนงาน 
 2.  นางสาวดวงแก้ว ปัญญาภู หมายเลขโทรศัพท์ 02-149-5696 
  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและคลังความรู้ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1.  นายสมชาย  ช้างแก้วมณี หมายเลขโทรศัพท์ 02-149-5649 
  แพทย์แผนไทยช านาญการ 
 2.  นางวัชราภรณ์  นิลเพ็ชร์ หมายเลขโทรศัพท์  02-149-5696 
  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
 3.  นายพิสิษฎ์พล  นางาม หมายเลขโทรศัพท์  - 
   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 4.  นางสาวรสรินทร์  ไพฑูรย์ หมายเลขโทรศัพท์  - 
  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
กองวิชาการและแผนงาน 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวชี้วัดที่ 5 : ระดับความส าเร็จของการตรวจราชการและนิเทศงาน ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามนโยบายส าคัญและการแก้ปัญหาการ
สาธารณสุขในพ้ืนที่ ที่ เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย การแพทย์ พ้ืนบ้าน และ
การแพทย์ทางเลือกในระดับเขตสุขภาพและจังหวัด  
หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ  

น้ าหนัก 
ร้อยละ 10 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร ์บรหิารเป็นเลิศด้วยธรรมาภบิาล (Governance Excellence) 
แผนงาน/โครงการ การพัฒนาระบบบริหารสู่องค์กรคุณภาพและองค์กรคุณธรรม 

 

ค าอธิบาย :  
 การตรวจราชการเป็นมาตรการส าคัญประการหนึ่ง ในการบริหารราชการแผ่นดิน ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ.๒๕4๘ อันจะท าให้การปฏิบัติราชการหรือการท าภารกิจของ
หน่วยงานเป็นไปตามเปูาหมาย และแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ รวมถึงติดตามความก้าวหน้า ประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค และตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
จัดตั้งเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน พ.ศ.2559 เพ่ือเป็นการปฏิรูปให้เกิดการขับเคลื่อนระบบสุขภาพให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพเกิดการบูรณาการเปูาหมาย ทิศทาง ยุทธศาสตร์ การใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมทั้งเกิดคุณภาพในการท างาน โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนในเขตพ้ืนที่เป็นศูนย์กลาง อันจะ
เป็นการพัฒนาระบบสุขภาพให้เป็นไปตามเปูาหมายและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันมีการแบ่งเขตการ
ตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 13 เขตสุขภาพ 

 

สถานการณ์ :   
 การตรวจราชการเป็นกลไกส าคัญในการประเมินประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ที่ผ่านมา
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ด าเนินงานดังกล่าวผ่านกลไกการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
โดยผู้หน้าที่ตรวจราชการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ ให้
ข้อเสนอแนะ และสร้างภาคีเครือข่ายส่วนราชการ รวมทั้งประเมินผลงานภายใต้ค ารับรองการปฏิบัติราชการที่มีการ
ประเมินตัวชี้วัด และค่าเปูาหมาย เพ่ือขับเคลื่อนการบริหารราชการจากส่วนกลางสู่ระดับภูมิภาคให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน - - - - - 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย - - - - - 
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เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 1. มีคู่มือการตรวจราชการและนิเทศงาน การแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก 
2. ผู้นิเทศงานกรมได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้
ความสามารถในการนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ภารกิจ
กรมฯ ร้อยละ 80  

ขั้นมาตรฐาน 75 การตรวจราชการและนิเทศงาน ตามนโยบายที่ส าคัญด้าน
การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก 
คิดเป็นร้อยละ 80 ต่อเขตสุขภาพ  

ขั้นสูง 100 มีแนวทางการด าเนินงานตามนโยบายที่ส าคัญและการแก้ปัญหา
การสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย การแพทย์
พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือกในแต่ละจังหวัด ในเขตบริการ
สุขภาพ 

- น าเสนอในเวทีผลงานกรมฯ /ประชุมผู้บริหาร 
- รายงานบทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

- ก าหนดตัวชี้วัดและจัดท า template เพ่ือใช้
ในการตรวจราชการของกรม  
- แต่งตั้งผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงาน
ประจ าเขตสุขภาพของกรมการแพทย์แผนไทย 
- มีคู่มือการตรวจราชการและนิเทศงาน 
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
- ประชุมชี้แจงและพัฒนาศักยภาพผู้ท าหน้าที่
ตรวจราชการ 

- ตัวชี้วัดและ template ประเด็นการ
ตรวจราชการของกรม 
ค าสั่งแต่งตั้งผู้นิเทศงานกรม 
- คู่มือการตรวจราชการและนิเทศงาน 
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 
- สรุปรายงานการประชุมชี้แจงการตรวจ
ราชการกรมฯ 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

- สนับสนุนการตรวจราชการของผู้นิเทศงาน 
13 เขตสุขภาพ 
- สรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 1 

- รายงานการตรวจราชการและการใช้
งบประมาณเพื่อตรวจราชการทุกเขต
สุขภาพ 
- รายงานสรุปผลการตรวจราชการ 
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมฯ รอบที่ 1 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

- สนับสนุนการตรวจราชการของผู้นิเทศงาน 
13 เขตสุขภาพ 
- สรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 2 
- วิเคราะห์ผลการตรวจราชการ และข้อเสนอ
ต่อผู้บริหาร 
 

- รายงานการตรวจราชการและการใช้
งบประมาณเพื่อตรวจราชการทุกเขต
สุขภาพ 
- รายงานสรุปผลการตรวจราชการ 
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมฯ รอบที่ 2 
- เอกสารน าเสนอผลการตรวจราชการ
น าเสนอที่ประชุมผู้บริหารกรม 
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แหล่งข้อมูล :  1. ข้อมูลจากการตรวจราชการและนิเทศงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
  2. HDC กระทรวงสาธารณสุข 

  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : รวบรวมข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งในรูปแบบเอกสารและรูปแบบดิจิทัล รายงาน  
ความก้าวหน้า /จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :  
  เกิดการพัฒนางานด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์ผสมผสานในส่วนภูมิภาค เกิดเครือข่ายความ
ร่วมมืออย่างเป็นระบบและมีกลไกการการสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงกันอย่างเป็นรูปธรรม  และท าให้การก ากับ 
ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบายที่ส าคัญด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือก
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามเวลาที่ก าหนด 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   นายยิ่งศักดิ์ จิตตะโคตร์     หมายเลขโทรศัพท์ 02-149-5653 
 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1. ภญ.สุภาพร ยอดโต หมายเลขโทรศัพท์ 02-149-5649 
  เภสัชกรช านาญการ 
 2. นางสาวกัญณัฏฐ์ อุทมพร หมายเลขโทรศัพท์ 02-149-5649 
  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
กองวิชาการและแผนงาน 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 : จ านวนระบบเทคโนโลยีดิจิทัล รองรับองค์กร ๔.0 
หน่วยวัด : จ านวน (ระบบ) 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 10 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ เรื่อง บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล Governance Excellence 
แผนงาน/โครงการ การพัฒนาศักยภาพองค์กรสู่การเป็นระบบราชการ 4.0   

 

ค าอธิบาย :  
 ราชการ 4.0 มาจากรัฐบาลก าหนดนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาประเทศ
ไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน หรือที่ เรียกว่า “ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งระบบราชการต้องมีการปรับเปลี่ยน
เพ่ือให้สอดรับและส่งเสริมไทยแลนด์ 4.0 จึงจ าเป็นต้องมีการปฏิรูประบบราชการ และข้าราชการเพ่ือให้เป็น
ฟันเฟืองส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับทิศทางการบริหาร
ประเทศและภาครัฐ หรือระบบราชการต้องท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
มีการวางระบบและวิธีการท างานใหม่ ภายใต้หลักการบริหารราชการแผ่นดินที่ดี เพื่อเกิดความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจ 
และเป็นที่พ่ึงของประชาชนได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ภายใต้องค์ประกอบระบบราชการ 4.0 คือเปิดกว้างและ
เชื่อมโยงกัน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 
 เทคโนโลยีดิจิตอล (Digital Technology) หมายถึง ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ 
Digital literacy หมายถึง ทักษะในการน าเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ 
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
สื่อสาร การปฏิบัติงาน และการท างานร่วมกัน หรือใช้เพ่ือพัฒนากระบวนการท างาน หรือระบบงานในองค์กร  
ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
ขั้นตอนการด าเนินการ : 
 1. ก าหนดขอบเขตของปัญหาและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Problem Define and Feasibility 
Study) เพ่ือวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ การพัฒนาแอปพลิเคชัน รวมถึง
การวิเคราะห์เทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ในการพัฒนา  
 2. รวบรวมความต้องการใช้งานระบบ (System Requirements Specification) โดยเก็บรวมรวมข้อมูลจาก
เจ้าของระบบงาน เพ่ือก าหนดรูปแบบ แนวทางในการพัฒนา ซึ่งแบ่งประเภทตามความต้องการออกเป็น 3 
ประเภท คือ 
  2.1 User Requirement เป็นความต้องการที่รวบรวมจากผู้ใช้ระบบโดยตรง เช่น ล าดับของช่องที่จะให้
กรอกข้อมูลจะกรอกอย่างไร, เรียงล าดับอย่างไร, ขนาดตัวอักษร หรือสีอะไร เป็นต้น 
  2.2 System Requirement ความต้องการของระบบ เช่น ระบบต้องสามารถส่งข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่ายได,้ ข้อมูลต้องเก็บได้ทั้งท่ี Server และ Work Station เป็นต้น 
  2.3 Software Specification รายละเอียดทางด้านเทคนิคของซอฟต์แวร์ ว่าต้องท าอะไรได้บ้าง 
 3. วิเคราะห์ระบบงาน (System Analysis) เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบันหรือระบบงานเดิม  
ซึ่งอาจเป็นระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์อยู่หรือไม่ก็ได้ เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดของระบบงานที่ใช้อยู่ ข้อดีข้อเสีย 
ทรัพยากร และความเหมาะสมของระบบงานในแต่ละส่วน เพ่ือเตรียมการปรับเปลี่ยนให้เป็นระบบสารสนเทศใหม่ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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สิ่งที่จะต้องวิเคราะห์ระบบมีดังนี้  
  3.1 วิเคราะห์ถึงปัญหาหลักและปัญหารองท่ีเกิดข้ึนในระบบ (Redefine the Problem)  
  3.2 ท าความเข้าใจถึงระบบงานเดิม (Understand Existing System) 
  3.3 ก าหนดความต้องการของผู้ใช้ระบบ และข้อจ ากัดในการใช้ระบบงานใหม่ (User Requirements 
and Constrains) 
  3.4 เสนอทาง เลื อกในการออกแบบระบบ โดยการสร้ า งแบบจ าลอง เชิ งตรรกะ ( Logical 
Model) เช่น Database Model Diagram, ER Source Model และ ORM Diagram  
 4. ออกแบบระบบ (System Design) ทั้ง Functional and Database Design เป็นการน าผลลัพธ์ที่ได้จาก
การวิเคราะห์ระบบมาพัฒนาเป็นรูปแบบทางกายภาพ (Physical Model) โดยเริ่มจากการออกแบบงานทางด้าน
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ทั้ งในส่วนน าข้อมูลเข้า ( Input) ส่วนประมวลผล (Process) ส่วนแสดงผลลัพธ์ 
(Output) ส่วนจัดเก็บข้อมูล (Storage) การออกแบบจ าลองข้อมูล การออกแบบรายงานและการออกแบบ
หน้าจอในการติดต่อกับผู้ใช้ระบบ ซึ่งจะต้องมุ่งเน้นการวิเคราะห์ว่าช่วยแก้ปัญหาอะไร (What) และการออกแบบ
ช่วยแก้ปัญหาอย่างไร (How) 
 5. เขียนโปรแกรม (System Coding) เป็นขั้นตอนในการเขียนโปรแกรม หรือพัฒนาแอปพลิเคชันตามที่ได้
ออกแบบไว้) 
 6. ทดสอบระบบ (System testing) เป็นการทดสอบระบบหรือโปรแกรมโดยดูภาพรวมของการท างานว่ามี
การตอบสนองความต้องการทั้งในส่วนของฟังก์ชันการท างาน และประสิทธิภาพการท างาน ว่าสอดคล้องกับ
ลักษณะของความต้องการของซอฟต์แวร์ (Requirement Specification) หรือไม่ โดยส่วนมากนิยมใช้การทดสอบ
แบบ Functional Testing (Black Box Testing)  
 7. ติดตั้ง น าระบบไปใช้งานและฝึกอบรมการใช้งาน (System Implementation and Training)  
ขอบเขตการประเมิน : ประกอบด้วย 1) ระบบบริหารจัดการตัวชี้วัด (Management Cockpit) 2) ระบบให้
ค าปรึกษากัญชาทางการแพทย์แผนไทย (Ganja Chatbot) 3) ระบบแจ้งเวียนหนังสือราชการรายบุคคล 4) 
ระบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ออนไลน์ 5) ระบบแจ้งเตือนลูกหนี้เงินยืม และ 6) ระบบจองใช้รถราชการ 

 

สถานการณ์ :   
 เพ่ือรองรับนโยบาย ประเทศไทย 4.0 ภาครัฐ หรือ ระบบราชการจะต้องท า งานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน (Better Governance, Happier Citizens) 
หมายความว่า ระบบราชการต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการท างานใหม่ เพ่ือพลิกโฉม (transform) ให้สามารถ
เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็นพ่ึงของประชาชนได้อย่างแท้จริง (Credible and Trusted Government) ดังนี้ 
 1. เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) คือ การท างานต้องเปิดเผยและโปร่งใส เปิด
กว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่น ๆ เข้ามามีส่วนร่วม โอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองไปให้ภาคส่วนอื่น
ด าเนินการแทน จัดโครงสร้างการท างานเป็นแนวระนาบมากกว่าสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง และเชื่อมโยงการ
ท างาน ราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน  
 2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) ท างานโดยมองไปข้างหน้า (คิดเสมอว่า
ประชาชนจะได้อะไร) มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ให้บริการเชิงรุก ไม่ต้องรอให้ประชาชนมาขอความช่วยเหลือ 
จัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน  
 3. มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) การท างานต้องมีการวิเคราะห์
ความเสี่ยงเพ่ือเตรียมการล่วงหน้า น าองค์ความรู้ที่เป็นสหสาขาวิชา มาสร้างนวัตกรรมหรือประยุกต์เพ่ือตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงได้ทันเวลา ปรับตัวให้เป็นส านักงานที่ทันสมัยมีขีดสมรรถนะสูง และท าให้ข้าราชการมีความผูกพัน

https://mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/3128-functional-testing-black-box-testing-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD.html
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ต่อการปฏิบัติงาน 
 อีกท้ังในช่วงสถานการณ์ Covid-19 การให้บริการประชาชนได้เปลี่ยนรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) 
กรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้ด าเนินการจัดท าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือลดความแออัดในการรับบริการ เช่น 
ระบบจองคิวรับบริการคลินิกกัญชา (Dr.Ganja in TTM) ระบบให้ค าปรึกษากัญชาทางการแพทย์แผนไทย (Ganja 
Chatbot) เพ่ือสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในการรับบริการ 

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน NA NA NA NA NA 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย 6 ระบบ 4 ระบบ 3 ระบบ 3 ระบบ 3 ระบบ 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ได้ 3 ระบบ ได้แก ่ระบบให้ค าปรึกษา

กัญชาทางการแพทย์แผนไทย (Ganja Chatbot), ระบบแจ้งเวียน
หนังสือราชการรายบุคคล และระบบแจ้งเตือนลูกหนี้เงินยืม 

ขั้นมาตรฐาน 75 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ได้ 4 ระบบ ได้แก่ ระบบให้ค าปรึกษา
กัญชาทางการแพทย์แผนไทย (Ganja Chatbot), ระบบบริหารจัดการ
ตัวชี้วัด (Management Cockpit), ระบบแจ้งเวียนหนังสือราชการ
รายบุคคล, ระบบแจ้งเตือนลูกหนี้เงินยืม 

ขั้นสูง 100 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ได้ 6 ระบบ ได้แก่ ระบบให้ค าปรึกษา
กัญชาทางการแพทย์แผนไทย (Ganja Chatbot), ระบบบริหารจัดการ
ตัวชี้วัด (Management Cockpit), ระบบแจ้งเวียนหนังสือราชการ
รายบุคคล, ระบบแจ้งเตือนลูกหนี้เงินยืม, ระบบจองใช้รถราชการ และ
ระบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ออนไลน์ 

เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล Small Success : 
 

ไตรมาส รายละเอียดการด าเนินงาน/ขอบเขตการประเมิน แนวทางการประเมินผล 
(เอกสาร หลักฐานต่างๆ) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

ระบบ Ganja Chatbot/ระบบพัฒนาแล้วเสร็จ 
พร้อมให้บริการ 

- การเปิดใช้งานของระบบ 
- หน้าจอการท างานของระบบ 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

ระบบ Management Cockpit, ระบบแจ้งเวียน
หนังสือราชการรายบุคคล, ระบบแจ้งเตือนลูกหนี้เงิน
ยืม/ระบบพัฒนาแล้วเสร็จพร้อมให้บริการ 

- การเปิดใช้งานของระบบ 
- หน้าจอการท างานของระบบ 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

ระบบจองใช้รถราชการ และระบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ออนไลน์/ระบบพัฒนาแล้วเสร็จ พร้อมให้บริการ 

- การเปิดใช้งานของระบบ 
- หน้าจอการท างานของระบบ 
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แหล่งข้อมูล : ข้อมูลการพัฒนาระบบจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทั้ง 6 ระบบ 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : รวบรวมข้อมูลความต้องการใช้งานระบบ (ทั้ง 6 ระบบ) จัดเก็บข้อมูล รายงาน
ความก้าวหน้า รายงานสรุปผลการด าเนินงาน และรายงานการยอมรับการใช้งานระบบ (UAT) 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :   
1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 
2. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
3. ประชาชนสามรถเข้ารับบริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทยได้เพ่ิมขึ้น  

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   นายเจตสิก โพธิ์พันธุ์     หมายเลขโทรศัพท์ 0 2149 5639 
 หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1. นายชูศักดิ์ เฮงเจริญ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2149 5639 
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 2. นายจิรภาส  สอสอน  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2149 5639 
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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6. โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ผสมผสาน 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมารณ พ.ศ. 2564 

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
 

ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัตริาชการ ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(ขั้นมาตรฐาน) 

ตัวช้ีวัดหน่วยงาน  
การประเมิน
ประสิทธิผลการ
ด าเนินงาน  
(Performance 
Base) 

1. ร้อยละผู้ปุวยที่เข้ารับบริการคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์แบบบูรณาการของกรมเพ่ิมข้ึน 

20 เพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ 3 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการของ
หน่วยบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสาน 

20 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 
85 

3. ร้อยละมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรเพ่ิมข้ึน 20 ร้อยละมูลค่ายาสมุนไพร 
เพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ 5 

4. คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยแบบ
บูรณาการของกรมได้รับรางวัลเลิศรัฐด้านการ
พัฒนาการบริการ 

10 ผ่านการพิจารณาและได้รับ
การตรวจประเมินจากทาง 
ส านักงาน กพร. 

รวม 70  
ตัวช้ีวัดร่วม  
การประเมินศักยภาพ
การด าเนินงาน  
(Potential Base)  

1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ตามแผนรายจ่ายงบประมาณรายไตรมาสของ
หนว่ยงาน 

8 ร้อยละ 80 – 89.99 

2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 

8 - เว็บไซต์มีอยา่งน้อย 6 องค์ประกอบ 
- อัพเดตเว็บไซต์ 1 ครั้งต่อไตรมาส 

3. ระดับความส าเร็จการประเมินดัชนีมวลกาย 
(BMI) ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 

8 - ครบถ้วน/ไม่ทันเวลา 
  ไม่ครบถ้วน/ทันเวลา  
- ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 40  
- น้ าหนักดีขึ้น ร้อยละ 75 

4. ระดับความส าเร็จของการประเมินความ 
พึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อภารกิจหลักของหน่วยงาน 

6 มีผลประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึง
พอใจฯ ร้อยละ 75 – 84.99 

รวม 30  
 
 
 
 
 
 
 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ห น้ า  |   105 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ผสมผสาน 
 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละผู้ปุวยที่เข้ารับบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบ 
บูรณาการของกรมเพ่ิมขึ้น 
หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 20 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนงาน/โครงการ ลดความแออัดในระบบบริการสุขภาพด้วยระบบบริการคลินิกหมอครอบครัวโดยการแพทย์
แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรในระดับปฐมภูมิ  

 

ค าอธิบาย :  
ผู้ป่วยนอก หมายถึง ประชาชนที่มารับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ในคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผน

ไทยของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานทุกแห่ง โดยผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องที่ได้
มาตรฐาน  

คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย หมายถึง คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยที่เปิดให้บริการโดย
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานทุกแห่ง มีการให้บริการดูแลรักษาผู้ปุวยด้วยต ารับยาแผน
ไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ และน้ ามันกัญชาทางการแพทย์แผนไทย  

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน หมายถึง โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสาน (ยสเส) ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย (เรือนไทย) โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสาน สาขาเขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดอุดรธานี และศูนย์อ่ืนที่เปิดให้บริการภายใต้โรงพยาบาล
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ระยะเวลาการประเมิน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564 
 

สถานการณ์ :   
คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้านไทย เริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ  

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย อาคารพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์
ไทย (ชั้นใต้ดิน) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสาน (ยสเส) ที่สามารถเปิดให้บริการประชาชนทุกวัน ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์ และเปิด
ให้บริการในส่วนภูมิภาคเพ่ิมที่ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สาขาเขตสุขภาพที่ 8 
จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 ปัจจุบันมีบุคลากรรองรับการจัดบริการกัญชาทางการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์พ้ืนบ้าน เพ่ือให้บริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ มีสื่อความรู้และปูายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ประชาชนสามารถเข้ารับบริการผ่าน 2 ช่องทาง คือ walk-in ตามศูนย์ที่ให้บริการ 
และจองคิวรับบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยผ่านแอปพลิเคชั่น Dr.Ganja จากสถานการณ์การ
ให้บริการ คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์พ้ืนบ้าน ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม – 30 กันยายน 2563 
จ านวน 70,769 Visit และโดยมีการเปิดให้บริการลงทะเบียนผ่าน Application และลงทะเบียนด้วยตนเอง 
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สูตรค านวณ :        จ านวนของครั้งของผู้มารับบริการคลินิกกัญชา ปี 64          X  100 
                         จ านวนของครั้งของผู้มารับบริการคลินิกกัญชา ปี 63 

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน - - - - 70,769 
(100) 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย 3 5 7 10 15 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 ร้อยละผู้ปุวยนอกทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกกัญชาทาง

การแพทย์แผนไทย เท่ากับหรือมากกว่าปี 2563 
ขั้นมาตรฐาน 75 ร้อยละผู้ปุวยนอกทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกกัญชาทาง

การแพทย์แผนไทย เพ่ิมขึ้นมากกว่าร้อยละ 3 
ขั้นสูง 100 ร้อยละผู้ปุวยนอกทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกกัญชาทาง

การแพทย์แผนไทย เพ่ิมขึ้นมากกว่าร้อยละ 5 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

จ านวนผู้ปุวยนอกทั้งหมดที่มารับบริการคลินิก
กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ไม่น้อยกว่า 
*17,694 ครั้ง   
(หมายเหตุ *1. คิดจากจ านวนครั้งในปี 2563 
โดยเฉลี่ยเป็นรายไตรมาส 2. ผลงานปัจจุบัน 
ไตรมาสที่ 1 มีผู้รับบริการจ านวน 18,899 ราย) 

ข้อมูลจากระบบ SoftCon 
Phoenix โรงพยาบาลการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

จ านวนผู้ปุวยนอกทั้งหมดที่มารับบริการคลินิก
กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ไม่น้อยกว่า 
*35,388 ครั้ง   
(หมายเหตุ *คิดจากจ านวนครั้งในปี 2563 โดย
เฉลี่ยเป็นรายไตรมาส ) 

ข้อมูลจากระบบ SoftCon 
Phoenix โรงพยาบาลการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

ร้อยละผู้ปุวยนอกท้ังหมดที่มารับบริการคลินิก
กัญชาทางการแพทย์แผนไทย เพิ่มข้ึนมากกว่า 
ร้อยละ ๗.๕ 
 

ข้อมูลจากระบบ SoftCon 
Phoenix โรงพยาบาลการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
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แหล่งข้อมูล : ข้อมูลจากระบบ SoftCon Phoenix โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน  
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  บันทึกข้อมูลการรับบริการผ่านระบบ SoftCon Phoenix และดึงรายงานจากระบบ 
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :   
 น าผลร้อยละการเข้าถึงบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยมาวิเคราะห์ ก าหนดทิศทางในการ
พัฒนารูปแบบการให้บริการ และการเข้าถึงบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยที่เหมาะสมต่อสถานการณ์
ปัจจุบัน เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนในการก าหนดนโยบายด้านสุขภาพต่อไป 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   นายปรีชา หนูทิม     หมายเลขโทรศัพท์ 085 485 6911  
 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   ปิยทัศน์ ใจเย็น    หมายเลขโทรศัพท์ 083 577 6234 
 แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ผสมผสาน 
 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยบริการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ผสมผสาน 
หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 20 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนงาน/โครงการ ยกระดับโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานสู่ความเป็นเลิศ 

 

ค าอธิบาย :  
ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจในการรับบริการ ณ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ผสมผสานและศูนย์บริการทุกแห่ง โดยส ารวจจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ส ารวจจากบุคลากรประจ า บุคลกร 
ที่เข้ารับฝึกอบรม ประชาชนที่รับบริการ และหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน  

ด้านความพึงพอใจ ที่ประเมิน 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 2. ด้านเจ้าหน้าที่ 
ผู้ให้บริการ 3. สิ่งอ านวยความสะดวก 4. คุณภาพการให้บริการ 5. ด้านระยะเวลาการรับบริการ และมีการประเมิน
ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 

ระยะเวลาการประเมินตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2564 
 

สถานการณ์ :   
จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ผสมผสาน ในปีงบประมาณ 2563 จ านวน 100 ชุดข้อมูล ได้แก่บุคลากรสาธารณสุข จ านวน 2 ราย 
ประชาชนที่รับบริการ 23 ราย หน่วยงานภาครัฐ/เอกชนที่มีการบริการฝึกอบรม จ านวน 1 ราย ประชาชนทั่วไป 
จ านวน 54 ราย หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน จ านวน 17 ราย อ่ืนๆ จ านวน 3 ราย ข้อค าถามความพึงพอใจด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 81.94 ข้อค าถามความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อย
ละ 88.53 ค าถามความพึงพอใจด้าน สิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 79.13 ข้อค าถามความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริการ ร้อยละ 86.87 ข้อค าถามความเชื่อมั่นในการเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ร้อยละ 85.33 ข้อค าถาม
ความเชื่อมั่นในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ร้อยละ 85.33 ข้อค าถามความเชื่อมั่นในการอ านวยความสะดวก
และความต้องการของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร้อยละ 86.93ภาพรวมการให้บริการความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน คิดเป็นร้อยละ 86.87 

 

สูตรค านวณ :        คะแนนระดับความพึงพอใจรวมทั้งหมด          X  20 
                                       จ านวนผู้ตอบ 
หมายเหตุ ใช้แบบประเมินความพึงพอใจ 5 ระดับ 

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน 80.55 81.20 71.55 76.51 84.12 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
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แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย 8๐ ๘๕ 90 95 100 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 80 

ขั้นมาตรฐาน 75 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 85 
ขั้นสูง 100 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 90 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ร้อยละ 80  
(หมายเหตุ : ผลงานปัจจุบัน 83.9) 

แบบส ารวจความพึงพอใจผ่าน Google 
form ของโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสาน และศูนย์ให้บริการ
ทุกแห่ง ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
มากกว่าร้อยละ 85  

แบบส ารวจความพึงพอใจผ่าน Google 
form ของโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสาน และศูนย์ให้บริการ
ทุกแห่ง ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
มากกว่าร้อยละ 90  

แบบส ารวจความพึงพอใจผ่าน Google 
form ของโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสาน และศูนย์ให้บริการ
ทุกแห่ง ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 

 

แหล่งข้อมูล : โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน และศูนย์ให้บริการทุกแห่ง 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  ส ารวจข้อมูลโดยใช้ Google form หรือ เอกสาร กับผู้ที่มารับบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2563 ถึง 31 สิงหาคม 2564 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ : น าผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการมาพัฒนาคุณภาพการให้บริการ รูปแบบการ
ให้บริการเพื่อยกระดับโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานสู่ความเป็นเลิศต่อไป 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   นายปรีชา หนูทิม     หมายเลขโทรศัพท์ 085 485 6911  
 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางสาวโชติกา แหล่มบรรเทิง หมายเลขโทรศัพท์ - 
 แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ผสมผสาน 
 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรเพ่ิมขึ้น 
หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 20 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนงาน/โครงการ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ผสมผสาน 
 

ค าอธิบาย :  
การใช้ยาสมุนไพร หมายถึง จ านวนครั้งการสั่งจ่ายยาสมุนไพร ยาแผนไทย ในการรักษาประชาชนที่มารับ

บริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ส่งเสริมและฟ้ืนฟูสภาพ ในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสานทุกแห่ง 

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน หมายถึง โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสาน (ยสเส) ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย (เรือนไทย) ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย (เรือนหมอ
คง) โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ และโรงพยาบาลการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สาขาเขตสุขภาพท่ี 8 จังหวัดอุดรธานี 

ยาสมุนไพร หมายถึง รายการยาสมุนไพรที่มีในบัญชีรายการยาสมุนไพรของโรงพยาบาลการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ผสมผสาน  และมีการจ่ายบริการสาธารณสุข ทั้งที่ผลิตเอง ได้รับสนับสนุน และซื้อจากแหล่ง
ผลิตอ่ืน  

มูลค่าการใช้ยาสมุนไพร หมายถึง มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรของของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสาน จากรายงานของระบบ SoftCon Phoenix 

ระยะเวลาการประเมินตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564 
 

สถานการณ์ :   
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานปัจจุบันมีรายการยาสมุนไพรทั้งหมด 283 

รายการ ได้แก่ ยาสมุนไพรส าเร็จรูป 83 รายการ ยาต ารับแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่กัญชาและน้ ามันกัญชา 
17 รายการ สมุนไพรเดี่ยว 142 รายการ และยาต ารับแผนไทย 41 รายการ 

ผลการด าเนินงานการจ่ายยาสมุนไพรของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ในปี 
2558 - 2563 จ านวน 4 แห่งมีข้อมูลดังนี้ ในปี 2558 มีการเปิดให้บริการ 1 แห่งคือ โรงพยาบาลการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ยสเส) มีการจ่ายยาสมุนไพร 13 ,181 ครั้ง คิดเป็นมูลค่ายาสมุนไพร 
5,685,089 บาท ในปี 2559 มีการเปิดให้บริการเพ่ิม 2 แห่ง คือ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย(เรือนไทย) และ 
ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ มีการจ่ายยาสมุนไพร 17 ,884 ครั้ง เพ่ิมขึ้นร้อยละ 35.68  คิดเป็นมูลค่ายาสมุนไพร 
6,153,068 บาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.23 ในปี 2560 มีการจ่ายยาสมุนไพร 26,033 ครั้ง เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
45.57  คิดเป็นมูลค่ายาสมุนไพร 8,679,943 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 41.07 ในปี 2561 มีการจ่ายยาสมุนไพร 
28,002 ครั้ง เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.56 คิดเป็นมูลค่ายาสมุนไพร 9 ,387,127 บาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.15 ในปี 
2562 มีการจ่ายยาสมุนไพร 38,493 ครั้ง เพ่ิมขึ้นร้อยละ 37.47  คิดเป็นมูลค่ายาสมุนไพร 13 ,691,676 
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บาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 45.86 และในปี 2563 มีการเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย และเปิด
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สาขาเขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดอุดรธานีอีก 1 แห่ง มีการ
จ่ายยาสมุนไพร 99,414 ครั้ง เพ่ิมขึ้นร้อยละ 158.27 คิดเป็นมูลค่ายาสมุนไพร 23 ,944,701 บาท เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 74.89 รายละเอียดดังตาราง 

ตารางแสดงมูลคา่ยาสมุนไพรของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน  
จ าแนกตามปีงบประมาณ เพิ่มขึ้นจ านวน (ร้อยละ) 

ปีงบประมาณ รพ.การแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ผสมผสาน (ยศเส) 

ศูนย์ส่งเสริม
สุขภาพแผนไทย 

(กรมฯ) 

รพ. สาขาศูนย์
ราชการ แจ้ง

วัฒนะ 

รพ.การแพทย์
แผนไทยฯ เขต 

8 อุดรธาน ี

รวม 

2558  5,685,089      5,685,089 (100)  
2559  4,777,363   1,031,297   344,408    6,153,068 (8.23) 
2560  4,821,739   3,066,564   791,640    8,679,943 (41.07) 
2561  4,991,303   3,162,092   1,233,732    9,387,127 (8.15) 
2562  6,160,095   4,505,939   3,025,642    13,691,676 (45.86) 
2563  10,060,433   8,777,694   4,864,276   242,298   23,944,701 (74.89) 

0 
 

สูตรค านวณ :            มูลค่ายาสมุนไพร ปี 64          X  100 
                             มูลค่ายาสมุนไพร ปี 63 

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน 8.23 
(6,153,068) 

41.07 
(8,679,943) 

8.15 
(9,387,127) 

45.86 
(13,691,676) 

74.89 
(23,944,701) 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย 5 10 15 20 25 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 ร้อยละมูลค่ายาสมุนไพร เพ่ิมขึ้นมากกว่าร้อยละ 2 

ขั้นมาตรฐาน 75 ร้อยละมูลค่ายาสมุนไพร เพ่ิมขึ้นมากกว่าร้อยละ 5 
ขั้นสูง 100 ร้อยละมูลค่ายาสมุนไพร เพ่ิมขึ้นมากกว่าร้อยละ 10 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

มีมูลค่าการใช้ยาสมุนไพร มูลค่าไม่น้อยกว่า 
*5,986,176 บาท 
(หมายเหตุ *1. คิดจากมูลค่าในปี 2563 โดย
เฉลี่ยเป็นรายไตรมาส 2. ผลงานปัจจุบัน 

ข้อมูลจากระบบ SoftCon Phoenix 
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสาน ณ วันที่ 1 
มกราคม 2564 
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ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

ไตรมาสที่ 1 มีมูลค่าการใช้ยาสมุนไพร 
10,855,395 บาท) 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

มีมูลค่าการใช้ยาสมุนไพร มูลค่าไม่น้อยกว่า 
*11,972,352 บาท  
(หมายเหตุ *คิดจากมูลค่าในปี 2563 โดย
เฉลี่ยเป็นรายไตรมาส) 

ข้อมูลจากระบบ SoftCon Phoenix 
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสาน ณ วันที่ 1 
เมษายน 2564 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

ร้อยละมูลค่ายาสมุนไพร เพ่ิมขึ้นมากกว่า 
ร้อยละ 10 

ข้อมูลจากระบบ SoftCon Phoenix 
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสาน ณ วันที่ 1 
กรกฎาคม 2564 

 

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลจากระบบ SoftCon Phoenix โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ณ 
วนัที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  บันทึกข้อมูลการรับบริการผ่านระบบ SoftCon Phoenix และดึงรายงานจากระบบ 
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :   
 น าผลร้อยละการจ่ายยาสมุนไพรและมูลค่ายาสมุนไพรมาวิเคราะห์ ในการก าหนดทิศทางในการส่งเสริม
การใช้สมุนไพร และยาสมุนไพร ในการรักษาและดูแลสุขภาพของประชาชนให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจด้านสมุนไพร 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   นายปรีชา หนูทิม     หมายเลขโทรศัพท์ 085 485 6911  
 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   ปิยทัศน์ ใจเย็น    หมายเลขโทรศัพท์ 083 577 6234 
 แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ผสมผสาน 
 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 : คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยแบบบูรณาการของกรมได้รับ
รางวัลเลิศรัฐด้านการพัฒนาการบริการ  
หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 10 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนงาน/โครงการ ลดความแออัดในระบบบริการสุขภาพด้วยระบบบริการคลินิกหมอครอบครัวโดยการแพทย์

แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรในระดับปฐมภูมิ 
 

ค าอธิบาย :  
คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยแบบบูรณาการ หมายถึง คลินิกที่ให้บริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค 

โดยแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ แพทย์แผนปัจจุบัน มีการจ่ายยาต ารับกัญชาทางการแพทย์ 
ผู้ป่วยนอก หมายถึง ประชาชนที่มารับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ในคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ของ

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานทุกแห่ง โดยผู้ประกอบวิชาชีพที่เก่ียวข้องที่ได้มาตรฐาน  
ต ารับกัญชาทางการแพทย์ หมายถึง ต ารับกัญชาที่ได้รับการรับรอง 16 ต ารับ น้ ามันกัญชาสูตรเดชา 

ต ารับเมตตาโอสถ ต ารับการุณย์โอสถ และสารสกัดกัญชา 
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน หมายถึง โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ผสมผสาน (ยสเส) ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย (เรือนไทย) โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสาน สาขาเขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดอุดรธานี และศูนย์อ่ืนที่เปิดให้บริการภายใต้โรงพยาบาล
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ระยะเวลาการประเมิน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564 
 

สถานการณ์ :   
คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย เริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 

มกราคม 2563 ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย อาคารพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์ไทย (ชั้นใต้ดิน) 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ยสเส)  
ที่สามารถเปิดให้บริการประชาชนทุกวัน ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์ และเปิดให้บริการในส่วนภูมิภาคเพ่ิม
ที่ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สาขาเขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่  
16 มีนาคม 2563 ปัจจุบันมีบุคลากรรองรับการจัดบริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้าน  
เพ่ือให้บริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ มีสื่อความรู้และปูายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 
ประชาชนสามารถเข้ารับบริการผ่าน 2 ช่องทาง คือ walk-in ตามศูนย์ที่ให้บริการ และจองคิวรับบริการคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์แผนไทยผ่านแอปพลิเคชั่น Dr.Ganja จากสถานการณ์การให้บริการ คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผน
ไทยและแพทย์พ้ืนบ้าน ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม – 30 กันยายน 2563 จ านวน 70,769 Visit และโดยมีการเปิด
ให้บริการลงทะเบียนผ่าน Application และลงทะเบียนด้วยตนเอง 

ในปี 2563 มีการเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย (ต ารับเมตตาโอสถและการุณย์โอสถ) 
จ านวน 1 แห่ง โดยเปิดให้บริการที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย (เรือนไทย) อาคารพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและ
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การแพทย์ไทย โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 
ในเวลาราชการ มีผู้รับบริการทั้งหมด 380 ราย และสั่งจ่ายยาต ารับเมตตาโอสถ จ านวน 284 ขวด และการุณย์
โอสถ จ านวน 133 ขวด และมีการวางแผนขยายการให้บริการเพ่ิมโดยการเปิดที่ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ผสมผสาน (ยสเส) เพ่ิมอีก 1 แห่ง ในปี 2564 

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน - - - - - 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย - - - - - 

หมายเหตุ *หมายถึงยอดสะสม 
เกณฑ์การประเมิน : 

 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 ส่งข้อมูลเข้าร่วมประกวดรางวัลเลิศรัฐด้านการพัฒนาการบริการ 

ขั้นมาตรฐาน 75 ผ่านการพิจารณาและได้รับการตรวจประเมินจากทาง ส านักงาน กพร. 
ขั้นสูง 100 ผ่านการพิจารณา ได้รับรางวัลเลิศรัฐด้านการพัฒนาการบริการ 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

ร่างเอกสารข้อมูลคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย
แบบบูรณาการของกรม ส่งเข้าประกวดรางวัลเลิศรัฐ 

เอกสารร่างข้อมูลการส่งเข้า
ประกวดรางวัลเลิศรัฐ 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

เอกสารข้อมูลคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย
แบบบูรณาการของกรม ส่งเข้าประกวดรางวัล 
เลิศรัฐ ส่งถึง ส านักงาน กพร. 

เอกสารข้อมูลการส่งเข้าประกวด
รางวัลเลิศรัฐ 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

ได้รับการตรวจประเมินในพ้ืนที่ข้ันตอนที่ 2 จาก
ส านักงาน กพร. 

ประกาศผลขั้นตอนที่ 1 จาก 
ส านักงาน กพร. 

 

แหล่งข้อมูล : ผลการประเมินรางวัลเลิศรัฐจาก ส านักงาน กพร. 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  รายงานการให้บริการผ่านระบบ SoftCon Phoenix และดึงรายงานจากระบบ 
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :  ผู้ปุวยที่มีความจ าเป็นต้องใช้ยาที่มีส่วนผสมของกัญชา สามารถเข้าถึงบริการกัญชาทาง
การแพทย์ได้มากขึ้น และมีการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดโดยแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์แผนไทย 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   นายปรีชา หนูทิม     หมายเลขโทรศัพท์ 085 485 6911  
 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :   สิบเอกหญิง ภาวิณี อ่อนมุข    หมายเลขโทรศัพท์ - 
 แพทย์แผนไทยช านาญการ 
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7. ส านักงานจัดการกัญชาและกระทอ่ม 
ทางการแพทย์แผนไทย 
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รายละเอยีดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมารณ พ.ศ. 2564 

ส านักงาจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย 
 

ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัตริาชการ ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(ขั้นมาตรฐาน) 

ตัวช้ีวัดหน่วยงาน  
การประเมิน
ประสิทธิผลการ
ด าเนินงาน  
(Performance 
Base) 

1. ร้อยละหน่วยบริการสาธารณสุขที่จัดบริการ
คลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ 

30 รพศ./รพท./รพช. ที่เปิด
บริการคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์แผนไทยบูรณาการ
กับแผนปัจจุบัน ร้อยละ 50 
(จ านวน 450 แห่ง) 

2. จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่
ยื่นค าขอปลูกกัญชาเพ่ือรองรับการผลิตกัญชา
ทางการแพทย์ ครอบคลุมทุกเขตสุขภาพ 

20 จ านวน รพ.สต.ที่ยื่นค าขอ
ปลูกกัญชาฯ 113 แห่ง 

3. ร้อยละผู้ผ่านการอบรมต่ออายุใบ
ประกาศนียบัตรหลักสูตรการใช้กัญชาทาง
การแพทย์แผนไทย 

20 ร้อยละ 75  
(จ านวน 2,276 คน) 

รวม 70  
ตัวช้ีวัดร่วม  
การประเมินศักยภาพ
การด าเนินงาน  
(Potential Base)  

1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ตามแผนรายจ่ายงบประมาณรายไตรมาสของ
หน่วยงาน 

8 ร้อยละ 80 – 89.99 

2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 

8 - เว็บไซต์มีอยา่งน้อย 6 องค์ประกอบ 
- อัพเดตเว็บไซต์ 1 ครั้งต่อไตรมาส 

3. ระดับความส าเร็จการประเมินดัชนีมวลกาย 
(BMI) ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 

8 - ครบถ้วน/ไม่ทันเวลา 
  ไม่ครบถ้วน/ทันเวลา  
- ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 40  
- น้ าหนักดีขึ้น ร้อยละ 75 

4. ระดับความส าเร็จของการประเมินความ 
พึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อภารกิจหลักของหน่วยงาน 

6 มีผลประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึง
พอใจฯ ร้อยละ 75 – 84.99 

รวม 30  
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
ส านักงานจัดการกัญชาและกระท่อม 

ทางการแพทย์แผนไทย 
 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละหน่วยบริการสาธารณสุขที่จัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์
แบบบูรณาการ 
หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 30 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ (Service Excellence ) 
แผนงาน/โครงการ ขับเคลื่อนกัญชา กัญชง กระท่อม ทางการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและ

การแพทย์พื้นบ้านไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ค าอธิบาย :  
 คลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ หมายถึง การจัดบริการ คัดกรอง ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค   
จ่ายยา และให้ค าปรึกษาผู้ปุวยที่ต้องใช้ยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ร่วมกันระหว่างแพทย์แผนปัจจุบัน  
แพทย์แผนไทยและสหวิชาชีพ ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
ขั้นตอนการด าเนินงาน : 

1. จัดท าแนวทางการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยบูรณาการกับแผนปัจจุบัน 
2. สนับสนุนผลิตภัณฑ์ต ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมให้เพียงพอกับการใช้ในหน่วยบริการ 
3. ขยายการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยบูรณาการกับแผนปัจจุบัน 
4. ติดตามและประเมินผลการเข้าถึงคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยบูรณาการกับแผนปัจจุบัน 

ขอบเขตการประเมิน : ประเมินเฉพาะในสถานบริการสาธารณสุขสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
(รพศ. 34 แห่ง รพท. 87 แห่ง และ รพช. 778 แห่ง รวมทั้งสิ้น 899 แห่ง) เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 
2563 – 30 กันยายน 2564 

 

สถานการณ์ :   
 ความตื่นตัวด้านการใช้กัญชาและกัญชงในระบบสุขภาพเกิดขึ้นจาก พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ  
ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 บังคับใช้ จึงเกิดนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้มี 
การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์กัญชาทางการแพทย์ โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสนับสนุน
การปลูก ผลิต และกระจายยา เพ่ือให้เกิดการเข้าถึงการใช้กัญชาที่มีมาตรฐานและปลอดภัย พบว่า ได้มีการ
จัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยต ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมและน้ ามันกัญชา (ต ารับหมอ    
เดชา) ทั้งสิ้น 63,120 ครั้ง จากหน่วยบริการทั้งสิ้น 363 แห่ง  มีการเข้าถึงสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ที่ได้รับ
การสนับสนุนจาก GPO จ านวน 309 ราย โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสนับสนุน       
แนวทางการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย และผลิตภัณฑ์ต ารับยาแผนไทย 16 ต ารับ และน้ ามัน
กัญชา (ต ารับหมอเดชา) ให้กับหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐทั่วประเทศ       

 

สูตรค านวณ :  จ านวนหน่วยบริการสาธารณสุขที่เปิดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ  X 100 
จ านวนหน่วยบริการสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช.) 
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ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน     - สนับสนุนการจดับริการ
คลินิกกญัชาทางการ 
แพทย์แผนไทยในระดับ รพ
ศ./รพท./รพช. 363 แห่ง  
(รพศ./รพท.  103 แห่ง 
และ รพช. 260 แห่ง) 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 - - 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 รพศ./รพท./รพช. ที่เปิดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผน

ไทยบูรณาการกับแผนปัจจุบัน ร้อยละ 25 (จ านวน 225 แห่ง) 
ขั้นมาตรฐาน 75 รพศ./รพท./รพช. ที่เปิดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผน

ไทยบูรณาการกับแผนปัจจุบัน ร้อยละ 50 (จ านวน 450 แห่ง) 
ขั้นสูง 100 รพศ./รพท./รพช. ที่เปิดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผน

ไทยบูรณาการกับแผนปัจจุบัน ร้อยละ 75 (จ านวน 676 แห่ง) 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

- มีแนวทางการจัดบริการคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์แผนไทยบูรณาการกับแผนปัจจุบัน 

- คู่มือการจัดบริการคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์แผนไทยบูรณาการกับแผน
ปัจจุบัน 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

เปิดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผน
ไทยบูรณาการกับแผนปัจจุบัน ดังนี้ 
รพศ. จ านวน 10 แห่ง (25%) 
รพท. จ านวน 22 แห่ง (25%) 
รพช. จ านวน 195 แห่ง (25%) 

- รายงานการจัดบริการคลินิกกัญชา
แบบบูรณาการจาก สกกท. 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

เปิดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผน
ไทยบูรณาการกับแผนปัจจุบัน ดังนี้ 
รพศ. จ านวน 17 แห่ง (50%) 
รพท. จ านวน 39 แห่ง (50%) 
รพช. จ านวน 389 แห่ง (50%) 

- รายงานการจัดบริการคลินิกกัญชา
แบบบูรณาการจาก สกกท. 
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แหล่งข้อมูล : ส านักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย  
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : เก็บข้อมูลจากการรายงานผลการเปิดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ 
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :  1. ประชาชนเข้าถึงบริการกัญชาทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานและปลอดภัย 
               2. ส่งเสริมการใช้กัญชาในระบบบริการสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   นางมาลา สร้อยส าโรง  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2149 5647 
 ผู้อ านวยการส านักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางสาวอรปภา จันทร์หอม     หมายเลขโทรศัพท์ 0 2149 5647 
 เภสัชกรปฏิบัติการ 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ห น้ า  |   122 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
ส านักงานจัดการกัญชาและกระท่อม 

ทางการแพทย์แผนไทย 
 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 : จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่ยื่นค าขอปลูกกัญชาเพ่ือ
รองรับการผลิตกัญชาทางการแพทย์ ครอบคลุมทุกเขตสุขภาพ 
หน่วยวัด : จ านวน (แห่ง) 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 20 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ : ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขันเป็นเลิศ 

(Competitiveness Excellence)   
แผนงาน/โครงการ ขับเคลื่อนกัญชา กัญชง กระท่อม ทางการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและ

การแพทย์พื้นบ้านไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ค าอธิบาย : 
 จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่ยื่นค าขอปลูกกัญชาเพื่อรองรับการผลิตกัญชาทาง
การแพทย์ หมายถึง จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ที่ยื่นค าขอรับอนุญาตผลิตยาเสพติด 
ให้โทษในประเภท 5 ที่ ไม่ใช่เฮมพ์ ภายใต้โครงการพัฒนากัญชาส าหรับการใช้ทางการแพทย์แผนไทย 
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและชุมชน ระยะที่ 2  
ชั้นตอนการด าเนินงาน : 

1. รพ.สต. ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ส่งเอกสารค าขอรับอนุญาตผลิตฯ มายังกรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

2. ส านักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย ตรวจสอบเอกสารตามแบบตรวจสอบเอกสาร
ค าขอรับอนุญาตผลิตซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่ไม่ใช่เฮมพ์ 

3. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รวบรวมเอกสารค าขอรับอนุญาตผลิตฯ ที่ครบถ้วนตาม
แบบตรวจสอบฯ ส่งไปยังกองควบคุมวัตถุเสพติด ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ขอบเขตการประเมิน : จ านวนค าขออนุญาตผลิตฯ ของ รพ.สต.ที่เข้าร่วมโครงการฯ ส่งไปยังกองควบคุมวัตถุเสพ
ติด ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จ านวน 150 แห่ง ครอบคลุม 13 เขตสุขภาพ 

 

สถานการณ์ :  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดท าโครงการพัฒนากัญชาส าหรับการใช้
ทางการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและชุมชน ระยะที่ 2 โดยเป็นการด าเนินงานร่วมกัน
ระหว่าง รพ.สต. และวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีเปูาหมาย 150 รพ.สต. ครอบคลุม 13 เขตสุขภาพ  และในปัจจุบัน 
ได้ด าเนินการแล้ว จ านวน 6 รพ.สต. ได้แก่ รพ.สต.หนองไผ่ จ.นครสวรรค์ , รพ.สต.บ้านพนมรอก จ.นครสวรรค์, 
รพ.สต.บ้านวังคาง จ.นครสวรรค์, รพ.สต.บ้านเขาทอง จ.นครสวรรค์, รพ.สต.บ้านดอนชะเอม จ.กาญจนบุรี และ 
รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต าบลคูบัว จ.ราชบุรี  

 

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน - - - - 6 แห่ง 
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แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย 150 - - - - 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 จ านวน รพ.สต.ที่ยื่นค าขอปลูกกัญชาฯ 75 แห่ง 

ขั้นมาตรฐาน 75 จ านวน รพ.สต.ที่ยื่นค าขอปลูกกัญชาฯ 113 แห่ง 
ขั้นสูง 100 จ านวน รพ.สต.ที่ยื่นค าขอปลูกกัญชาฯ 150 แห่ง ครอบคลุม 

ทุกเขตสุขภาพ 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

- 
 

- 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มผู้ปลูกกัญชาใน รพ.สต.และชุมชน 
- จ านวน รพ.สต.ที่ยื่นค าขอปลูกกัญชาฯ 75 แห่ง 

รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
ค าขอรับอนุญาตผลิตยาเสพติดให้
โทษในประเภท 5 ที่ไม่ใช่เฮมพ์ 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

- จ านวน รพ.สต.ที่ยื่นค าขอปลูกกัญชาฯ 150 แห่ง รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
ค าขอรับอนุญาตผลิตยาเสพติดให้
โทษในประเภท 5 ที่ไม่ใช่เฮมพ์ 

 

แหล่งข้อมูล : ส านักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย  
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : รวบรวมข้อมูลจากเอกสารค าขอรับอนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่ไม่ใช่เฮมพ์ 
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ : เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ และมีแหล่งวัตถุดิบกัญชาทางการแพทย์แผนไทย
เพ่ิมขึ้น เพ่ือน าวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสม ส าหรับสนับสนุนให้สถานพยาบาลต่อไป 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   นางมาลา สร้อยส าโรง  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2149 5647 
 ผู้อ านวยการส านักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางสาวณัชชา สาลีวรรณ์     หมายเลขโทรศัพท์ 0 2149 5647 
 เภสัชกรปฏิบัติการ 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
ส านักงานจัดการกัญชาและกระท่อม 

ทางการแพทย์แผนไทย 
 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละผู้ผ่านการอบรมต่ออายุใบประกาศนียบัตรหลักสูตรการใช้กัญชา
ทางการแพทย์แผนไทย 
หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 20 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People  Excellence ) 
แผนงาน/โครงการ ขับเคลื่อนกัญชา กัญชง กระท่อม ทางการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและ          

การแพทย์พื้นบ้านไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ค าอธิบาย :  
 หลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย (ต่ออายุ) หมายถึง การอบรมการใช้ต ารับยาแผนไทยที่มี
กัญชาปรุงผสมอยู่ ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย การแผนไทยประยุกต์ และหมอพ้ืนบ้าน  
ให้สามารถสั่งจ่ายต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ให้แก่ผู้ปุวยในสถานพยาบาลในสังกัดตามพระราชบัญญัติยาเสพ
ติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) และตามกฎหมายวิชาชีพ ซึ่งเนื้อหาในแต่ละรายวิชาเป็นเนื้อหาที่เพ่ิมเติมและเป็นปัจจุบัน 
โดยจ านวนชั่วโมงในการอบรม จ านวน 3 ชั่วโมง 
          อายุของใบประกาศนียบัตร หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่การส าเร็จการอบรมจนถึงวันหมดอายุของ 
ใบประกาศนียบัตรหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย โดยมีระยะเวลา 2 ปี 
ขั้นตอนการด าเนินงาน : 

1. จัดท ารายละเอียดเนื้อหารายวิชาและรูปแบบการต่ออายุใบประกาศนียบัตร 
2. ส านักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย เปิดอบรมเพ่ือต่ออายุใบประกาศนียบัตร

หลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผน
ไทยแล้ว เมื่อปี พ.ศ. 2562 

3. ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย การแผนไทยประยุกต์ และหมอพ้ืนบ้าน ต้องผ่านการทดสอบความรู้
หลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย 

4. ส านักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการอบรมต่ออายุ 
ใบประกาศนียบัตรหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ขอบเขตการประเมิน : จ านวนผู้ผ่านการอบรมต่ออายุใบประกาศนียบัตรการใช้กัญชาการใช้กัญชาทางการแพทย์
แผนไทย ส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 

สถานการณ์ : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับสภาการแพทย์แผนไทยและหน่วยงานใน
ส่วนภูมิภาค ได้ด าเนินการจัดอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ส าหรับแพทย์แผนไทยแพทย์
แผนไทยประยุกต์ และหมอพ้ืนบ้าน เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ต ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่
ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพ้ืนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย ในการสั่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ให้กับผู้ปุวยได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ปัจจุบันมีผู้ผ่านการอบรมแล้วทั้งสิ้น จ านวน 
5,621 คน (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2563) โดยผู้ที่ส าเร็จการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์
แผนไทยแล้ว เมื่อปี พ.ศ. 2562 และจะหมดอายุในภายปี งบประมาณ พ.ศ.2564 มีจ านวน 3,034 คน ซึ่งเป็น
กลุ่มเปูาหมายที่จะต้องอบรมภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นี้       
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สูตรค านวณ :  จ านวนผู้ผ่านการอบรมต่ออายุใบประกาศนียบัตรหลักสูตรการใช้กัญชาฯ  X 100     
          จ านวนผูผ้่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย 3,034 คน 

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน - - - - - 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย ร้อยละ 50  ร้อยละ 60 ร้อยละ 70  - - 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 ผู้ผ่านการอบรมต่ออายุหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผน

ไทย ร้อยละ 50 (จ านวน 1,517 คน)  
ขั้นมาตรฐาน 75 ผู้ผ่านการอบรมต่ออายุหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผน

ไทย ร้อยละ 75 (จ านวน 2,276 คน)  
ขั้นสูง 100 ผู้ผ่านการอบรมต่ออายุหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผน

ไทย ร้อยละ 100 (จ านวน 3,034 คน) 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

- 
 

- 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

จ านวนผู้ผ่านการอบรมต่ออายุหลักสูตรการใช้กัญชา
ทางการแพทย์แผนไทย 600 คน (ร้อยละ 19.8) 

รายชื่อผู้ผ่านการอบรม/หนังสือ
น าส่งผู้ผ่านการอบรมไปยัง อย. 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

จ านวนผู้ผ่านการอบรมต่ออายุหลักสูตรการใช้กัญชา
ทางการแพทย์แผนไทย 3,000 คน (ร้อยละ 98) 

รายชื่อผู้ผ่านการอบรม/หนังสือ
น าส่งผู้ผ่านการอบรมไปยัง อย.   

 

แหล่งข้อมูล : ส านักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย  
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : รวบรวมข้อมูลรายชื่อผู้ผ่านการอบรมต่ออายุการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย 
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ : สามารถสั่งจ่ายต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ให้แก่ผู้ปุวยในสถานพยาบาลในสังกัด                        
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) และตามกฎหมายวิชาชีพ 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   นางมาลา สร้อยส าโรง  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2149 5647 
 ผู้อ านวยการส านักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย  
ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นายปิยะพงษ์ พุกะนัดด์     หมายเลขโทรศัพท์ 0 2149 5647 
 แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ  



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ห น้ า  |   126 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ส านักงานการนวดไทย 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมารณ พ.ศ. 2564 

ส านักงานการนวดไทย 
 

ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัตริาชการ ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(ขั้นมาตรฐาน) 

ตัวช้ีวัดหน่วยงาน  
การประเมิน
ประสิทธิผลการ
ด าเนินงาน  
(Performance 
Base) 

1. ระดับความส าเร็จการจัดท ารูปแบบการนวด
ไทยในการท่องเที่ยวสุขภาพวิถีไทย 

20 ระดับ 2 ด าเนินการตาม
ขั้นตอน 1 – 4 แล้วเสร็จ 

2. ระดับความส าเร็จการน าองค์ความรู้มณีเวช
เพ่ือใช้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 

20 ระดับ 2 ด าเนินการตาม
ขั้นตอน 1 – 4 แล้วเสร็จ 

3. จ านวนองค์ความรู้ด้านการนวดไทยที่ได้รับ
การเผยแพร่ 

30 จ านวนองค์ความรู้ 3 เรื่อง 

รวม 70  
ตัวช้ีวัดร่วม  
การประเมนิศักยภาพ
การด าเนินงาน  
(Potential Base)  

1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ตามแผนรายจ่ายงบประมาณรายไตรมาสของ
หน่วยงาน 

8 ร้อยละ 80 – 89.99 

2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 

8 - เว็บไซต์มีอยา่งน้อย 6 องค์ประกอบ 
- อัพเดตเว็บไซต์ 1 ครั้งต่อไตรมาส 

3. ระดับความส าเร็จการประเมินดัชนีมวลกาย 
(BMI) ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 

8 - ครบถ้วน/ไม่ทันเวลา 
  ไม่ครบถ้วน/ทันเวลา  
- ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 40  
- น้ าหนักดีขึ้น ร้อยละ 75 

4. ระดับความส าเร็จของการประเมินความ 
พึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อภารกิจหลักของหน่วยงาน 

6 มีผลประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึง
พอใจฯ ร้อยละ 75 – 84.99 

รวม 30  
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
ส านักงานการนวดไทย 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความส าเร็จการจัดท ารูปแบบการนวดไทยในการท่องเที่ยว
สุขภาพวิถีไทย 
หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 20 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness 

Excellence ) 
แผนงาน/โครงการ ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทยครบวงจรโครงการ  

 

ค าอธิบาย : (นิยาม รายละเอียดการด าเนินงาน ขอบเขตการประเมิน) 
 การท่องเที่ยวสุขภาพไทยวิถีไทย หมายถึง การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (health tourism) เป็นการ
ท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติและแหล่งวัฒนธรรมเพ่ือการพักผ่อนและเรียนรู้วิธีการรักษาสุขภาพกายใจได้รับ 
ความเพลิดเพลิน และสุนทรียภาพ มีความรู้ต่อการรักษาคุณค่า และคุณภาพชีวิตที่ดี มีจิตส านึกต่อการรักษา
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่ งยืน   
อาจจัดรูปแบบเป็นการท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพและความงาม (health beauty and spa) 
 รูปแบบการนวดไทยในการท่องเที่ยวสุขภาพวิถีไทย หมายถึง การใช้ศาสตร์การนวดไทย ที่สามารถใช้
ในการดูแลสุขภาพที่มีการพัฒนาต่อยอดมาจากภูมิปัญญาไทย โดยใช้หลักการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคแก่
ประชาชนอย่างมีรูปแบบที่เหมาะสม มุ่งเน้นการพัฒนาเพ่ือการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์และมีการเพ่ิมมูลค่า  
เป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และการสร้างงานสร้างอาชีพแก่ประชาชน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน : 

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท ารูปแบบการนวดไทยในการส่งเสริม
สุขภาพและการท่องเที่ยวสุขภาพวิถีไทย 

ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูลจัดท าเป็น (ร่าง) รูปแบบการนวดไทยในการท่องเที่ยวสุขภาพวิถีไทย 
ขั้นตอนที่ 3 จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทยและพัฒนา

รูปแบบการนวดไทยในการท่องเที่ยวสุขภาพวิถีไทย 
ขั้นตอนที่ 4 จัดท ารูปแบบการนวดไทยในการท่องเที่ยวสุขภาพวิถีไทย ส าหรับพัฒนาผู้ประกอบการท่องเที่ยว

สุขภาพวิถีไทย  
ขั้นตอนที่ 5 น ารูปแบบการนวดไทยในการท่องเที่ยวสุขภาพวิถีไทยน าร่องด าเนินการในพ้ืนที่เปูาหมาย 

 

สถานการณ์ :   
 การด าเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข มีการบริหารขับเคลื่อนและสนับสนุนนโยบายด้านการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Medical and Wellness Tourism อีกทั้งนโยบายดังกล่าวยังเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรม
เปูาหมายที่ส าคัญของรัฐบาลซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนตามกรอบแนวคิด หลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-
2564) และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) มุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์และมี
มูลค่าเพ่ิม การส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็ก การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และการสร้างงาน
สร้างอาชีพแก่ประชาชน ปัจจุบันการนวดไทยได้รับความนิยมในการดูแลสุขภาพจากชาวไทยและชาวต่างชาติ 
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ส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศ โดยเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวและการบริการ ทั้งนี้กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการ    นวดไทย จึงได้ด าเนินการพัฒนาการนวดไทย
ต่อยอดมาจากภูมิปัญญาไทย โดยน าอัตลักษณ์ไทยมาเป็นจุดสร้างรายได้ให้บูรณาการกับการท่องเที่ยวในจังหวัด
ท่องเที่ยว 

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน - - - - - 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย รูปแบบการนวดไทย
ในการท่องเที่ยว
สุขภาพวิถีไทย

ด าเนินการ   
น าร่องในพื้นที่

เปูาหมาย 

- - - - 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 ระดับ 1 ด าเนินการตามขั้นตอน 1 – 3 แล้วเสร็จ 

ขั้นมาตรฐาน 75 ระดับ 2 ด าเนินการตามขั้นตอน 1 – 4 แล้วเสร็จ 
ขั้นสูง 100 ระดับ 3 ด าเนินการตามขั้นตอน 1 – 5 แล้วเสร็จ 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

เก็บรวบรวมองค์ความรู้จากต ารา / ลงพ้ืนที่เก็บ
ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ                                     

เอกสาร(ร่าง)รูปแบบการนวดไทยใน 
การท่องเที่ยวสุขภาพวิถีไทย 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

ประชุมคณะกรรมการจัดท ารูปแบบการนวด
ไทยในการท่องเทีย่วสุขภาพวิถีไทย 

รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

น ารูปแบบการนวดไทยในการท่องเที่ยว
สุขภาพวิถีไทยไปใช้ในพ้ืนที่เปูาหมายและ
ประเมินผล 

รายงานการประเมินผลการ
ด าเนินงานของพ้ืนที่เปูาหมาย 

 

แหล่งข้อมูล : รายงานของส านักงานการนวดไทย 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : รวบรวมข้อมูลจากการด าเนินงานการจัดท ารายงานของส านักงานการนวดไทย 
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ประโยชน์ที่จะได้รับ :   
1. ผู้ประกอบการด้านการนวดไทยมีรูปแบบการนวดไทยในการท่องเที่ยวสุขภาพวิถีไทยที่ถูกต้องและ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
2. ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับการนวดไทยจากผู้ที่ได้รับการพัฒนารูปแบบการนวดไทยในการท่องเที่ยว

สุขภาพวิถีไทย 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   นายสมศักดิ์ กรีชัย     หมายเลขโทรศัพท์ 081 684 6683 
 ผู้อ านวยการส านักงานการนวดไทย 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1. นางนันท์นภัส  ต้อยติ่ง หมายเลขโทรศัพท์ - 
  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 2. นางประภาศรี  วงษ์มิตรแท้  หมายเลขโทรศัพท์ - 
  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 3. นายนิเวศน์  บวรกุลวัฒน์ หมายเลขโทรศัพท์ - 
  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
 4. นางสาวคัญฑมารา  สิทธิไกรพงษ์ หมายเลขโทรศัพท์ - 
  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
 5. นายเธียรธรรม  อภิจรรยาธรรม หมายเลขโทรศัพท์ - 
  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
 6. นายชัยวัฒน์  อุทยาน หมายเลขโทรศัพท์ - 
  นักวิชาการสาธารณสุข 
 7. นางสาวบัณฑิตา  อ่อนแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ - 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
ส านักงานการนวดไทย 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความส าเร็จการน าองค์ความรู้มณีเวชเพ่ือใช้ในการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 
หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 20 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence ) 
แผนงาน/โครงการ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ผสมผสาน  
 

ค าอธิบาย :  
 มณีเวช หมายถึง ศาสตร์ที่สามารถใช้ในการดูแลสุขภาพและรักษาผู้ปุวยได้เป็นศาสตร์หนึ่งที่มีการ
พัฒนาต่อยอดมาจากภูมิปัญญาไทย โดยใช้หลักการจัดสมดุลโครงสร้างของร่างกายท าให้การไหลเวียนของเลือด 
ลม และน้ าเหลือง สะดวก สามารถน าศาสตร์ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพ  
ทั้งบ าบัดรักษา ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคแก่ประชาชนอย่างมีรูปแบบที่เหมาะสม เพ่ือเป็นการต่อยอดองค์
ความรู้น าสู่การใช้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มที่มีจ านวนประชากรที่เพ่ิมข้ึน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน : 

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยองค์ความรู้มณีเวช 
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูลจัดท าเป็น (ร่าง) เอกสารองค์ความรู้มณีเวชเพ่ือใช้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
ขั้นตอนที่ 3 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเอกสารสรุปองค์ความรู้และให้ข้อเสนอแนะ 
ขั้นตอนที่ 4 จัดท าองค์ความรู้และหลักสูตรการอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผน

ไทยประยุกต์เพ่ือให้สามารถใช้ศาสตร์องค์ความรู้มณีเวชเพ่ือใช้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้อง 
ขั้นตอนที่ 5 น าหลักสูตรมณีเวชเพ่ือใช้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุไปทดลองใช้ในพ้ืนที่น าร่อง 

ขอบเขตการประเมิน : ระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ เดือนสิงหาคม 2564 
 

สถานการณ์ :   
 ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุน ให้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสานเข้ามามีส่วนร่วม และมีบทบาทในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน กลุ่มงานวิชาการนวดไทย  
สถาบันการแพทย์แผนไทย จึงได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย เพ่ือประยุกต์ใช้ในระบบบริการสุขภาพ
ในภูมิภาค โดยได้เห็นความส าคัญของศาสตร์มณีเวชที่สามารถใช้ในการดูแลสุขภาพและรักษาผู้ปุวยได้ และเป็น
ศาสตร์หนึ่งที่มีการพัฒนาต่อยอดมาจากภูมิปัญญาไทย โดยใช้หลักการจัดสมดุลโครงสร้างของร่างกายให้การ
ไหลเวียนของเลือด ลม และน้ าเหลือง สะดวก และในปีพ.ศ. 2560 – 2561 ได้มีการจัดอบรมให้บุคลากร
สาธารณสุขไปแล้วจ านวนทั้งสิ้น 461 คน จาก 97 หน่วยงาน และปัจจุบันพบว่าแพทย์ในสถานบริการ
สาธารณสุขหลายแห่ง  ได้น าศาสตร์ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพ ทั้งบ าบัดรักษา ส่งเสริม
สุขภาพและปูองกันโรคแก่ประชาชนอย่างมีรูปแบบที่เหมาะสม และเพ่ือให้เกิดการต่อยอดขององค์ความรู้และเกิด
ความต่อเนื่องของการน าสู่การปฏิบัติในระบบบริการในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก จึงได้ส่งเสริมการน าภูมิปัญญาศาสตร์มณีเวชมาพัฒนาต่อยอดในการดูแลผู้สูงอายุที่เป็น
กลุ่มเพ่ิมจ านวนมาขึ้นในปัจจุบัน ทั้งนี้มุ่งหวังให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรค 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน - - - - - 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย ระดับ 3 
หลักสตูรมณีเวชเพื่อ
ใช้ในการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุทดลองใช้ใน

พื้นที่น าร่อง 

- - - - 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 ระดับ 1 ด าเนินการตามขั้นตอน 1 – 3 แล้วเสร็จ 

ขั้นมาตรฐาน 75 ระดับ 2 ด าเนินการตามขั้นตอน 1 – 4 แล้วเสร็จ 
ขั้นสูง 100 ระดับ 3 ด าเนินการตามขั้นตอน 1 – 5 แล้วเสร็จ 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

เก็บรวบรวมองค์ความรู้จากต าราและ
ผู้เชี่ยวชาญ                                     

เอกสาร(ร่าง)มณีเวชเพ่ือใช้ในการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

ประชุมคณะกรรมการจัดท าองค์ความรู้และ
หลักสูตรมณีเวชเพ่ือใช้ในการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

น าหลักสูตรมณีเวชเพ่ือใช้ในการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุไปทดลองใช้ในพื้นที่น าร่องและ
ประเมินผล 

รายงานผลการประเมินการ
ด าเนินงานของพ้ืนที่เปูาหมาย 

 

แหล่งข้อมูล : รายงานของส านักงานการนวดไทย 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : รวบรวมข้อมูลจากการด าเนินงานการจัดท ารายงานของส านักงานการนวดไทย 
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :   
1. ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ทั้งในสถานพยาบาลภาครัฐและ

เอกชนได้รับความรู้มณีเวชเพ่ือใช้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
2. ประชาชนผู้สูงอายุมีโอกาสเข้าถึงและได้รับบริการการดูแลสุขภาพด้วยมณีเวชที่เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   นายสมศักดิ์ กรีชัย     หมายเลขโทรศัพท์ 081 684 6683 
 ผู้อ านวยการส านักงานการนวดไทย 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1. นางนันท์นภัส  ต้อยติ่ง หมายเลขโทรศัพท์ - 
  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 2. นางประภาศรี  วงษ์มิตรแท้  หมายเลขโทรศัพท์ - 
  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 3. นายนิเวศน์  บวรกุลวัฒน์ หมายเลขโทรศัพท์ - 
  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
 4. นางสาวคัญฑมารา  สิทธิไกรพงษ์ หมายเลขโทรศัพท์ - 
  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
 5. นายเธียรธรรม  อภิจรรยาธรรม หมายเลขโทรศัพท์ - 
  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
 6. นายชัยวัฒน์  อุทยาน หมายเลขโทรศัพท์ - 
  นักวิชาการสาธารณสุข 
 7. นางสาวบัณฑิตา  อ่อนแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ - 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
ส านักงานการนวดไทย 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 : จ านวนองค์ความรู้ด้านการนวดไทยที่ได้รับการเผยแพร่ 
หน่วยวัด : จ านวน (เรื่อง) 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 30 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ ภูมิปัญญาเป็นเลิศ (Wisdom Excellence ) 
แผนงาน/โครงการ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ผสมผสาน 
 

ค าอธิบาย : (นิยาม รายละเอียดการด าเนินงาน ขอบเขตการประเมิน) 
 องค์ความรู้ด้านการนวดไทย หมายถึง ความรู้ในการตรวจประเมิน การวินิจฉัย การบ าบัด การปูองกัน
โรค การส่งเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสุขภาพ ด้วยวิธีการกด คลึง บีบ จับ ดัด ดึง ประคบ อบ หรือวิธีการอ่ืนตาม
ศิลปะการนวดไทย หรือด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย มีความส าคัญในการการส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค  
การรักษา และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ โดยองค์ความรู้นี้ประกอบด้วยการนวดไทย 4 เรื่อง ดังนี้ 
 1. มาตรฐานการนวดไทย เป็นการจัดท าองค์ความรู้ส าหรับใช้ในการให้บริการการนวดไทย เพ่ือให้
ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย โดยสร้างคุณค่าและส่งเสริมการอนุรักษ์และยกระดับ
บริการการนวดไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับสากล ซึ่งเป็นการสร้างมาตรฐานกลางที่สอดคล้องกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการบริหารจัดการในทุกระดับ ให้เป็นกรอบการปฏิบัติร่วมกันและเกิดประโยชน์สูงสุด 
รวมถึงการมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจ        
 2. การนวดไทยแก้ลมอันทพฤทธิ คือ การนวดที่เกิดจากลมธาตุทั้ง ๔ ที่เป็นมูลเหตุของโรค ผู้ที่จะแก้ลมนี้
ได้ ก็ต้องศึกษารู้จักต าแหน่งที่อยู่ของเอ็นนอกเอ็นในและเส้นต่างๆ โรคที่เกิดจากลมนี้ ได้แก่  

๑) โรคที่เกิดจากปถวีธาตุ (ธาตุดิน) มีอาการแสดงท้องแข็งเป็นดาน หยิกหรือทุบถองไม่รู้สึกตัว 
๒) โรคที่เกิดจากอาโปธาตุ (ธาตุน้ า) มีอาการแสดงร่างกายเป็นน้ าเหลืองขึ้น ในบางขณะ มีอาการ

เมื่อยขบไปทั่วทั้งตัว กล้ามเนื้อตามบริเวณท้องอักเสบและเจ็บนานๆ 
๓) โรคที่เกิดจากวาโยธาตุ (ธาตุลม) มีอาการโลหิตและน้ าเหลืองจาง ผิวกายขาวซีด เหงื่อมักมีกลิ่น

สาบ 
๔) โรคที่เกิดจากเตโชธาตุ (ธาตุไฟ) มีอาการหน้าและนัยน์ตาแดง ท้องเฟูอ ท้องขึ้น เหนื่อยอ่อน 

 3. การนวดไทยส าหรับนักกีฬา คือ การน าภูมิปัญญาการนวดไทย ที่จะน าไปใช้ดูแลสุขภาพของนักกีฬา
ให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ซึ่งการนวดมีผลต่อสุขภาพของนักกีฬาเป็นอย่างมาก เพราะการนวดจะมีผลในการลด
อาการปวด ลดการเกร็งของกล้ามเนื้อ และลดการเกิดตะคริว การนวดยังท าให้การหมุนเวียนของโลหิตและ
น้ าเหลืองดีขึ้น ท าให้อาการเจ็บปวดเมื่อยตามร่างกายดีขึ้น ลดการเกิดแผลในกล้ามเนื้อของร่างกายภายในและ
ผิวหนังภายนอก ตลอดจนการนวดยังท าให้กล้ามเนื้อนักกีฬามีการปรับและรักษาให้มีสภาพยืดหยุ่นดี มีความ
คล่องแคล่วว่องไวในการเล่นกีฬา   
 4. การนวดแผนไทยเพ่ือส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย (ผู้สูงอายุ) คือ การนวดที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพ
ให้แก่ผู้สูงอายุ ท าให้ร่างกายแข็งแรง ความรู้สึกสนองตอบต่อสิ่งแวดล้อมดี อารมณ์จิตใจสดชื่นเบิกบาน ลดอาการ
ปวดที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ คือ การปวดข้อต่อ การปวดที่มีสาเหตุมาจากกล้ามเนื้อ ปวดเมื่อย เมื่อยล้า มักจะบอก
ต าแหน่งปวดไม่ค่อยชัดเจน การปวดเมื่อยที่มีสาเหตุจากเส้นเอ็น การปวดเมื่อยที่มีสาเหตุจากเส้นประสาทถูก 
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กดทับ การปวดเมื่อยจากเส้นเลือดขอดบริเวณขา มีวิธีการนวดส าหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ การกด บีบ ลูบไล้ ทุบ เคาะ 
เบาๆ และมีข้อควรระวัง ผู้สูงอายุที่มีโรคต่างๆ ซึ่งการนวดไทยจะช่วยบ าบัด รักษา โรค ปูองกันโรค ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ และสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ  
ขั้นตอนการด าเนินงาน : 

1) รวบรวมข้อมูลจากการลงพ้ืนที่จัดท าเป็น (ร่าง) เอกสารองค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญองค์ความรู้ด้านการนวดไทย 
3) จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเอกสารสรุปองค์ความรู้และให้ข้อเสนอแนะ 
4) เผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผน

ไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้รับทราบและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการได้ใน
สถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน 

 

สถานการณ์ :   
 การนวดไทย เป็นภูมิปัญญาทางการแพทย์ของชาติไทย ที่ใช้ในการดูแลสุขภาพของประชาชนนับตั้งแต่
อดีต เป็นศาสตร์และศิลป์หนึ่งที่ส าคัญของหลักวิชาการแพทย์แผนไทย มีอัตลักษณ์เฉพาะที่ได้พัฒนาผ่านการบูรณา
การร่วมกับองค์ความรู้ของศาสตร์การแพทย์ในระบบการแพทย์อ่ืนๆ จนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งใน
ประเทศและในระดับนานาชาติ เป็นองค์ความรู้หนึ่งที่มีการสืบทอดความรู้มาอย่างต่อเนื่องจากประสบการณ์ของครู
บาอาจารย์แพทย์แผนไทยผู้มีความเชี่ยวชาญ สร้างคุณค่าส าคัญในด้านการรักษาและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
มาอย่างยาวนานจวบจนปัจจุบัน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดท าองค์ความรู้เรื่องการนวดไทยได้ตระหนักถึงคุณค่า  องค์ความรู้การนวดไทย ซึ่งเป็นภูมิ
ปัญญาทางการแพทย์แผนไทยที่ใช้ในการดูแลสุขภาพทั้งด้านการรักษาและส่งเสริมสุขภาพ จึงได้จัดท ามาตรฐาน
การนวดไทยเพ่ือผลักดันสู่สถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมาตรฐานภายใต้อัต
ลักษณ์วัฒนธรรมไทยเพ่ือให้การบริการมีคุณภาพและปลอดภัย การพัฒนาองค์ความรู้การนวดไทยแก้ลมอันทพฤทธิ 
การนวดไทยส าหรับนักกีฬา และการนวดแผนไทยเพ่ือส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่ มวัย (ผู้สูงอายุ) จะเป็นความรู้ทาง
วิชาการด้านการนวดไทย และเพ่ือให้สามารถถ่ายทอดให้กับแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ พร้อมทั้งมี
การผลักดันขับเคลื่อนการนวดไทยทั้งระบบโดยเชื่อมประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน 2 1 1 4 2 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย 3 5 5 5 5 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 จ านวนองค์ความรู้ 2 เรื่อง 

ขั้นมาตรฐาน 75 จ านวนองค์ความรู้ 3 เรื่อง 
ขัน้สูง 100 จ านวนองค์ความรู้ 4 เรื่อง 
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เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

เก็บรวบรวมองค์ความรู้จากต าราและ
ผู้เชี่ยวชาญ                                     

เอกสาร(ร่าง)องค์ความรู้ 4 เรื่อง 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

ประชุมคณะกรรมการจัดท าองค์ความรู้ด้านการ
นวดไทย 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการนวดไทยส าหรับผู้
ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์และผู้สนใจ 

เอกสารเผยแพร่และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

แหล่งข้อมูล : รายงานของส านักงานการนวดไทย 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : รวบรวมข้อมูลจากการด าเนินงานการจัดท ารายงานของส านักงานการนวดไทย  
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :  
1. ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ทั้งในสถานพยาบาลภาครัฐและ

เอกชนได้รับความรู้ทางด้านการนวดไทย 
2. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงและได้รับบริการนวดไทยที่เป็นมีเชี่ยวชาญเพ่ือการดูแลสุขภาพเฉพาะโรคเพ่ิมขึ้น

ได้ในระบบบริการสุขภาพ 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   นายสมศักดิ์ กรีชัย     หมายเลขโทรศัพท์ 081 684 6683 
 ผู้อ านวยการส านักงานการนวดไทย 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1. นางนันท์นภัส  ต้อยติ่ง หมายเลขโทรศัพท์ - 
  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 2. นางประภาศรี  วงษ์มิตรแท้  หมายเลขโทรศัพท์ - 
  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 3. นายนิเวศน์  บวรกุลวัฒน์ หมายเลขโทรศัพท์ - 
  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
 4. นางสาวคัญฑมารา  สิทธิไกรพงษ์ หมายเลขโทรศัพท์ - 
  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
 5. นายเธียรธรรม  อภิจรรยาธรรม หมายเลขโทรศัพท์ - 
  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
 6. นายชัยวัฒน์  อุทยาน หมายเลขโทรศัพท์ - 
  นักวิชาการสาธารณสุข 
 7. นางสาวบัณฑิตา  อ่อนแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ - 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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หน่วยงานภายใต้ก ากับดแูลรองอธิบดีคนที่ 2 
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1. กองการแพทย์ทางเลือก 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมารณ พ.ศ. 2564 

กองการแพทย์ทางเลือก 
 

ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัตริาชการ ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(ขั้นมาตรฐาน) 

ตัวช้ีวัดหน่วยงาน  
การประเมิน
ประสิทธิผลการ
ด าเนินงาน  
(Performance 
Base) 

1. จ านวนสื่อด้านการแพทย์ทางเลือกส าหรับ
ประชาชนที่ได้รับการเผยแพร่ 

10 จัดท าสื่อ Infographic 80 
ภาพ, สื่อวีดิทัศน์ 8 เรื่อง และ
เผยแพร่ลงเว็บไซต์กอง
การแพทย์ทางเลือก 

2. จ านวนหน่วยบริการปฐมภมูิที่ใช้ศาสตร์
การแพทย์ทางเลือกร่วมจัดบริการ 

15 จ านวน 6 แห่ง 

3. จ านวนชุมชนมีการด าเนินการส่งเสริม
สุขภาพและปูองกันโรคด้วยการแพทย์ทางเลือก
ครบทุกจังหวัด 

15 จ านวน 30 แห่ง 

4. จ านวนหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐที่มี
การจัดบริการคลินิกคีโตจินิก ไดเอท 

15 จ านวน 6 แห่ง ครอบคลุม  
6 เขต    

5. ระดับความส าเร็จของการศึกษาประเมิน 
Thailand Wellness Center เพ่ือยกระดับ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

15 ระดับ 2 มีการถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้กับผู้เกี่ยวข้อง 
(ผู้ประกอบการ กลุ่มงาน
แพทย์แผนไทย) 

รวม 70  
ตัวช้ีวัดร่วม  
การประเมินศักยภาพ
การด าเนินงาน  
(Potential Base)  

1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ตามแผนรายจ่ายงบประมาณรายไตรมาสของ
หน่วยงาน 

8 ร้อยละ 80 – 89.99 

2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 

8 - เว็บไซต์มีอยา่งน้อย 6 องค์ประกอบ 
- อัพเดตเว็บไซต์ 1 ครั้งต่อไตรมาส 

3. ระดับความส าเร็จการประเมินดัชนีมวลกาย 
(BMI) ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 

8 - ครบถ้วน/ไม่ทันเวลา 
  ไม่ครบถ้วน/ทันเวลา  
- ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 40  
- น้ าหนักดีขึ้น ร้อยละ 75 

4. ระดับความส าเร็จของการประเมินความ 
พึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อภารกิจหลักของหน่วยงาน 

6 มีผลประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึง
พอใจฯ ร้อยละ 75 – 84.99 

รวม 30  
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
กองการแพทย์ทางเลือก 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 : จ านวนสื่อด้านการแพทย์ทางเลือกส าหรับประชาชนที่ได้รับการเผยแพร่ 
หน่วยวัด : จ านวน (ภาพ/เรื่อง) 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 10 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 

(Promotion, Prevention & Protection Excellence : PP&P Excellence ) 
 แผนงาน/โครงการ สร้างความรอบรู้และลดความเหลื่อมล้ าด้านสุขภาพแก่ประชาชนด้วยการแพทย์แผนไทย 

การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร 
 

ค าอธิบาย : (นิยาม รายละเอียดการด าเนินงาน ขอบเขตการประเมิน) 
 สื่อด้านการแพทย์ทางเลือก หมายถึง สื่ออินโฟกราฟฟิค, สื่อวิดิทัศน์ที่ผ่านการพิจารณาคัดกรอง/
ตรวจสอบโดยคณะกรรมการคัดกรองข้อมูลข่าวสารการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพทางการแพทย์ทางเลือก
ส าหรับประชาชน และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และช่องทางสื่อออนไลน์ที่ได้รับความนิยม 

 

สถานการณ์ :   
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ปูองกัน และคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ มาตรการ/แผนงาน "ส่งเสริมและสนับสนุน สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภค" และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2561 ให้กองการแพทย์ทางเลือก มีหน้าที่และอ านาจในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์
ความรู้ คัดกรองศาสตร์ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ก าหนด พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน เสนอแนะเกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการแพทย์แผนจีนและการแพทย์ทางเลือกอ่ืน  ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พัฒนา
รูปแบบ ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีบริการการแพทย์แผนจีนและการแพทย์ทางเลือกอ่ืน ผสมผสานในระบบสุขภาพ 

ก ากับ ดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการแพทย์แผนจีนและการแพทย์ทางเลือกอ่ืน ตลอดจน
ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการแพทย์แผนจีนและการแพทย์ทางเลือก 
 กองการแพทย์ทางเลือก จึงเห็นควรด าเนินงานด้านพัฒนาฐานข้อมูลการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ทางการแพทย์ทางเลือก ด้านบุคลากร สถานบริการ สถานศึกษา ศาสตร์การแพทย์ทางเลือก วิธีการบ าบัดด้วย
การแพทย์ทางเลือก บทความวิชาการ งานวิจัย เครือข่าย ด้านการแพทย์ทางเลือก ตลอดจนบริการข้อมูลสุขภาพ
ด้านการแพทย์ทางเลือกด้วยสื่อความรู้ที่ประชาชนชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม พร้อมทั้งสื่อสารผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ ด้านการแพทย์ทางเลือก  ให้
ประชนเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนินงาน - - - เผยแพรส่ื่อ Infographic จ านวน 
19 เรื่อง, สื่อวิดีทัศน์ จ านวน 0 
เรื่อง 

เผยแพรส่ื่อ Infographic จ านวน 
80 เรื่อง, สื่อวิดีทัศน์ จ านวน 8 
เรื่อง 
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แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย เผยแพรส่ื่ออินโฟ 
กราฟิค อย่างน้อย 90 

ภาพ, สื่อวีดิทัศน์ 
จ านวน 9 เรื่อง 

เผยแพรส่ื่ออินโฟ 
กราฟิค อย่างน้อย 90 

ภาพ, สื่อวีดิทัศน์ 
จ านวน 9 เรื่อง 

เผยแพรส่ื่ออินโฟ 
กราฟิค อย่างน้อย 90 

ภาพ, สื่อวีดิทัศน์ 
จ านวน 9 เรื่อง 

เผยแพรส่ื่ออินโฟ 
กราฟิค อย่างน้อย 90 

ภาพ, สื่อวีดิทัศน์ 
จ านวน 9 เรื่อง 

เผยแพรส่ื่ออินโฟ 
กราฟิค อย่างน้อย 90 

ภาพ, สื่อวีดิทัศน์ 
จ านวน 9 เรื่อง 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 จัดท าสื่อ Infographic จ านวน 70 ภาพ, สื่อวีดิทัศน์ จ านวน 7 เรื่อง  

และเผยแพร่ลงเวปไซต์กองการแพทย์ทางเลือก 
ขั้นมาตรฐาน 75 จัดท าสื่อ Infographic จ านวน 80 ภาพ, สื่อวีดิทัศน์ จ านวน 8 เรื่อง  

และเผยแพร่ลงเวปไซต์กองการแพทย์ทางเลือก 
ขั้นสูง 100 จัดท าสื่อ Infographic จ านวน 90 ภาพ, สื่อวีดิทัศน์ จ านวน 9 เรื่อง  

และเผยแพร่ลงเวปไซต์กองการแพทย์ทางเลือก 
เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 

 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

จัดท าสื่อ Infographic จ านวน 30 ภาพ,  
สื่อวีดิทัศน์ จ านวน 2 เรื่อง และเผยแพร่ลง 
เวปไซต์กองการแพทย์ทางเลือก 

เวปไซต์กองการแพทย์ทางเลือก 
 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

จัดท าสื่อ Infographic จ านวน 60 ภาพ,  
สื่อวีดิทัศน์ จ านวน 6 เรื่อง และเผยแพร่ลง 
เวปไซต์กองการแพทย์ทางเลือก 

เวปไซต์กองการแพทย์ทางเลือก 
 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

จัดท าสื่อ Infographic จ านวน 90 ภาพ,  
สื่อวีดิทัศน์ จ านวน 9 เรื่อง และเผยแพร่ลง 
เวปไซต์กองการแพทย์ทางเลือก 

เวปไซต์กองการแพทย์ทางเลือก 
 

 

แหล่งข้อมูล : คัดสรรเนื้อหา ข้อมูล หัวข้อประเด็นด้านการแพทย์ทางเลือกที่น่าสนใจในช่วงเวลานั้นๆ เพ่ือ
เผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ผ่านทางคณะกรรมการคัดกรองข้อมูลข่าวสารการบริการและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพทางการแพทย์ทางเลือกส าหรับประชาชน   

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : เผยแพร่ลงเวปไซต์กองการแพทย์ทางเลือก  
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :   
1. ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ความรู้ ระบบบริการสุขภาพด้านการแพทย์ทางเลือกได้สะดวก ถูกต้อ ง 

และรวดเร็วมากขึ้น 
2. ประชาชนมีช่องทางสื่อที่ให้ความรู้/ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพด้านการแพทย์ทางเลือก 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   นายองอาจ ศิริกุลพิสุทธิ์    หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 7007 ตอ่ 2615 
 นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวสุพินดา  กิจทวี หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 7007 ตอ่ 2615 
 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
กองการแพทย์ทางเลือก 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 : จ านวนหน่วยบริการปฐมภูมิที่ใช้ศาสตร์การแพทย์ทางเลือกร่วม
จัดบริการ   
หน่วยวัด : จ านวน (แห่ง) 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 15 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนงาน/โครงการ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ผสมผสาน 
 

ค าอธิบาย :  
      หน่วยบริการระดับปฐมภูมิ (Primary care) หมายถึง หน่วยบริการหรือเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพ
ระดับปฐมภูมิที่ข้ึนทะเบียนโดยมีแพทย์ประจ าครอบครัว และเปิดให้มีบริการประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
      การแพทย์แผนไทย หมายถึง กระบวนการทางการแพทย์เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย บ าบัด รักษา หรือ
ปูองกันโรค หรือส่งเสริมและฟ้ืนฟูสภาพของมนุษย์หรือสัตว์ การผดุงครรภ์ การนวดไทย และให้หมายความ
รวมถึงการเตรียมการผลิตยาแผนไทย และการประดิษฐ์อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ทั้งนี้โดยอาศัย
ความรู้หรือต าราที่ได้สืบทอดและพัฒนาสืบต่อกันมา 
     การแพทย์ทางเลือก หมายถึง การน าองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อันได้แก่ 
องค์ความรู้ของแพทย์แผนปัจจุบันด้านเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูสภาพ การแพทย์แผนจีน(การฝังเข็ม) ธรรมชาติบ าบัด  
เวชกรรมไทย การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ หัตถบ าบัด การแพทย์ทางกายและจิต การใช้อาหาร การใช้วิตามินบ าบัด 
การแพทย์ในระดับเซลล์เพ่ือการรักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพที่เป็นการเฉพาะ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดย
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบต่างๆ 

 

สถานการณ์ :   
  การร่วมจัดบริการการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการปฐมภูมิ เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ 2562 โดยมี

การน าร่องร่วมจัดบริการ เขตละ 1 แห่ง  ปีงบประมาณ 2563 มีการร่วมจัดบริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก  ในหน่วยบริการปฐมภูมิ จ านวน 33 แห่ง 

 

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน - - - - - 
 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย 12 24 50 100 - 
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เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 3 แห่ง 

ขั้นมาตรฐาน 75 6 แห่ง 
ขั้นสูง 100 12 แห่ง 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

มีรายชื่อหน่วยบริการปฐมภูมิที่ร่วมจัดบริการ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

รายชื่อหน่วยบริการปฐมภูมิ 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

ม ีก า ร เ ข ้า สู ่ก ร ะบวนการร ่ว มจ ัดบร ิก า ร
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ในหน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น ประชุมชี้แจงให้
ค าปรึกษาพื้นที ่ เป็นต้น (บูรณาการร่วมกับ
สถาบันการแพทย์แผนไทย) 

หนังสือขออนุมัติจัดประชุมชี้แจง 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

จ านวนหน่วยบริการปฐมภูมิที่ร่วมจัดบริการ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
12 แห่ง ครอบคลุมทุกเขต 

รายชื่อหน่วยบริการปฐมภูมิ 

 

แหล่งข้อมูล : กองการแพทย์ทางเลือก และกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สถาบันการแพทย์แผนไทย  
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  รวบรวมรายชื่อหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีการจัดบริการด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกจากกลุ่มเปูาหมาย 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :  
 ประชาชนเข้าถึงการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่มีคุณภาพ 

 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   นางสีไพร พลอยทรัพย์     หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 7007 ตอ่ 2605 
 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางสาวทัศนีเวศ ยะโส หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 7007 ตอ่ 260 
 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
กองการแพทย์ทางเลือก 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 : จ านวนชุมชนมีการด าเนินการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคด้วย
การแพทย์ทางเลือกครบทุกจังหวัด 
หน่วยวัด : จ านวน (แห่ง) 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 15 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 

(Promotion, Prevention & Protection Excellence : PP&P Excellence ) 
แผนงาน/โครงการ สร้างความรอบรู้และลดความเหลื่อมล้ าด้านสุขภาพแก่ประชาชนด้วยการแพทย์แผนไทย

การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร 
 

ค าอธิบาย :  
การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยการแพทย์ทางเลือก หมายถึง การส่งเสริมสุขภาพและปูองกัน

โรคประชากรทุกกลุ่มวัยด้วยการแพทย์ทางเลือก โดยเน้นการส่งเสริมในการใช้แพทย์ทางเลือก สมาธิบ าบัด  
มณีเวช และสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ 

 

สถานการณ์ :   
กองการแพทย์ทางเลือกได้ด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือกให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย เช่น กลุ่มวัยแม่และเด็ก (การเตรียมความพร้อมของหญิงตั้งครรภ์/
การให้นมบุตร/หลังคลอด) กลุ่มวัยเรียน (การใช้สมุนไพร/การใช้โปรแกรมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย) กลุ่มวัย
ท างาน (การใช้สมุนไพรในการปูองกันโรค) กลุ่มวัยผู้สูงอายุ (การใช้การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ื นบ้าน และ
การผสมผสาน) ซึ่งจะช่วยให้ประชากรทุกกลุ่มวัยมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประชาชนมีความสุข  
มีพฤติกรรมด้านสุขภาพท่ีเหมาะสม สามารถพ่ึงพาตนเองด้านสุขภาพได้อย่างยั่งยืน 

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน - - - 12 จงัหวัด 24 จังหวัด 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย 76 จังหวัด - - - - 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 ชุมชนมีการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคด้วยการแพทย์ทางเลือก 

จ านวน 10 แห่ง 
ขั้นมาตรฐาน 75 ชุมชนมีการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคด้วยการแพทย์ทางเลือก 

จ านวน 30 แห่ง 
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เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นสูง 100 ชุมชนมีการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคด้วยการแพทย์ทางเลือกครบ

ทุกจังหวัด 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

ชุมชนมีการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคด้วย
การแพทย์ทางเลือก จ านวน 10 แห่ง 

รายชื่อชุมชนที่ส่งเสริมสุขภาพและ
ปูองกันโรคด้วยการแพทย์ทางเลือก 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

ชุมชนมีการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคด้วย
การแพทย์ทางเลือก จ านวน 30 แห่ง 

รายชื่อชุมชนที่ส่งเสริมสุขภาพและ
ปูองกันโรคด้วยการแพทย์ทางเลือก 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

ชุมชนมีการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคด้วย
การแพทย์ทางเลือกครบทุกจังหวัด 

รายชื่อจังหวัดที่มีการส่งเสริมสุขภาพ
และปอูงกันโรคด้วยการแพทย์
ทางเลือกครบทุกจังหวัด 

 

แหล่งข้อมูล : เวปไซต์กองการแพทย์ทางเลือก 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการติดตามผลการด าเนินงาน  
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :  1. มีศาสตร์การแพทย์ทางเลือกในการดูแลสุขภาพของประชาชนตามบริบทพ้ืนที่ 
       2. ทุกกลุ่มวัยสามารถส่งเสริมสุขภาพ และปูองกันโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   นางสีไพร พลอยทรัพย์    หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 7007 ตอ่ 2605 
 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางจิรภฎา วนิชอังกูร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 7007 ตอ่ 260 
 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
กองการแพทย์ทางเลือก 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 : จ านวนหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐที่มีการจัดบริการคลินิกคีโตจินิก ไดเอท 
หน่วยวัด : จ านวน (แห่ง) 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 15 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนงาน/โครงการ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ผสมผสาน 
 

ค าอธิบาย :  
สถานบริการของรัฐ ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน 
คีโตจินิก ไดเอท หมายถึง รูปแบบการบริโภคอาหารที่มาจากการเลียนแบบผลที่ไดจากทางชีวเคมีของ

วิธีการอดอาหาร (Fasting หรือ Starvation)  
 

สถานการณ์ :   
 ปัจจุบันทั่วโลกมีความต้องการการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยแนวทางธรรมชาติมากขึ้น เช่น การสร้าง
เสริมสุขภาพให้แข็งแรงด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การใช้ยาจากสมุนไพรในการรักษาโรค เป็นต้น ประกอบกับ
สภาพปัญหาเกี่ยวกับภาวะสุขภาพเกิดการเปลี่ยนแปลงไป แบบแผนการเจ็บปุวยและการเสียชีวิตซึ่งมีการเปลี่ยน
จากโรคติดต่อมาเป็นโรคไม่ติดต่อ ซึ่งโรคดังกล่าวเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น โรคอ้วน/
โรคเบาหวาน /  ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ มะเร็ง ฯลฯ และจากผลการส ารวจสุขภาพคนไทยโดยการตรวจ
ร่างกาย (สถิติสาธารณสุข, 2557 ) พบว่าประชากรไทยมักไม่รู้ตัวว่าเป็นโรคเรื้อรัง (กลุ่มโรคไม่ติดต่อ) หรือกลุ่มที่รู้
ว่าเป็นโรคเรื้อรังนั้นส่วนใหญ่ยังไม่สามารถควบคุมอาการและดูแลรักษาตนเองได้อย่างถูกต้อง ซึ่งภาวะดังกล่าว
น ามาซึ่งภาวะทุพพลภาพในที่สุดท าให้มีภาวะพ่ึงพิงในการด ารงชีวิต และต้องการได้รับการดูแลจากบุคคลใน
ครอบครัวหรือสังคมต่อไป และเมื่อเกิดภาวการณ์เจ็บปุวยส่วนใหญ่มักจะไปหาแพทย์เพ่ือให้หายจากความเจ็บปุวย 
และเมื่อพูดถึงเรื่องสุขภาพและความเจ็บปุวยก็จะนึกถึงแพทย์ โรงพยาบาล รวมทั้งเครื่องมือทางการแพทย์ 
 มีการศึกษาวิจัยคีโตจินิก ไดเอท เป็นที่ยอมรับเชิงประจักษ์ ตั้งแต่  คศ. ที่ 19 และปัจจุบันได้รับ 
ความนิยมน ามาใช้เป็นอาหารเพ่ือลดน้ าหนัก และลดน้ าตาลในเลือดเป็นจ านวนมาก การรับประทานคีโตให้ได้ผล
เต็มที่นั้น จ าเป็นต้องมีการวางแผนสัดส่วนการบริโภคอาหารและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอย่างต่อเนื่อง ในการ
จัดบริการคีโตจินิก ไดเอท จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ท าให้ผู้ปุวยเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ซึ่งจะเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน - - - - - 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย 12 24 50 76 - 
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เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 สถานบริการของรัฐที่มีการจัดบริการคลินิกคีโตจินิกไดเอท จ านวน  

3 แห่ง ครอบคลุม 3 เขต    
ขั้นมาตรฐาน 75 สถานบริการของรัฐที่มีการจัดบริการคลินิกคีโตจินิกไดเอท จ านวน  

6 แห่ง ครอบคลุม 6 เขต    
ขั้นสูง 100 สถานบริการของรัฐที่มีการจัดบริการคลินิกคีโตจินิกไดเอท จ านวน 

12 แห่ง ครอบคลุม 12 เขต    

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

ประชุมคัดเลือกพ้ืนที่เปูาหมายการด าเนินการ รายชื่อพ้ืนที่เปูาหมายการด าเนินการ 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

จัดประชุมถ่ายทอดแนวทางในการจัดบริการ
ผ่านระบบออนไลน์ 

รายชื่อสถานบริการของรัฐที่เข้าร่วม
การประชุม 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

สถานบริการของรัฐที่มีการจัดบริการคลินิกคีโต
จินิกไดเอท จ านวน 12 แห่ง  

รายชื่อสถานบริการของรัฐที่มีการ
จัดบริการคลินิกคีโตจินิกไดเอท  

 

แหล่งข้อมูล : รายงานการประชุม, รายชื่อโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ที่มีบริการคลินิกคีโตจินิกไดเอท 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ติดตามผลการด าเนินงานในพ้ืนที่ผ่านระบบออนไลน์ 
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :  ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการคีโตจินิก ไดเอท ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพ 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :  นางสีไพร พลอยทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 7007 ตอ่ 2605 
 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางสาวสุธาสินี ไถวศิลป์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 7007 ตอ่ 260 
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
กองการแพทย์ทางเลือก 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวชี้วัดที่ 5 : ระดับความส าเร็จของการศึกษาประเมิน Thailand Wellness Center 
เพ่ือยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 15 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(Competitiveness Excellence)  
แผนงาน/โครงการ  ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทยครบวงจร 

 

ค าอธิบาย :  
 Thailand Wellness Center หมายถึง หน่วยงานที่ให้การส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค ที่น าความรู้
ทางการแพทย์มากกว่าหนึ่งแบบแผนมาประยุกต์ให้บริการ โดยมุ่งหมายเกิดให้สุขภาวะที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจ 

 

สถานการณ์ :   
         ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ก าหนดให้มีการด าเนินงานโดยมีประเด็นการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ
จากการท่องเที่ยว ซึ่งรายได้จากากรท่องเที่ยวของไทยมีบทบาทส าคัญมากถึงร้อยละ 17 ของ GDP เมื่อพิจารณา
ศักยภาพของประเทศไทยจาก The Travel & Tourism Competitiveness Report เมื่อปี 2019 พบว่า ประเทศ
ไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวเป็นอันดับที่ 31 ของโลก และเป็นอันดับที่ 7 
ของเอเชีย และปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวของแต่ละบุคคลเริ่มให้ความส าคัญในเรื่องการดูแลสุขภาพและ
การเข้าถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นมากขึ้น จึงท าให้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทยได้รับ
ความส าคัญเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันมากข้ึน รวมทั้งมีการพัฒนาต้นแบบของหน่วยบริการสุขภาพ
เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ภายใต้อัตลักษณ์ของความเป็นไทย จึงเป็นแนวทางส าคัญที่ต้องเร่ง
ด าเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยมีการศึกษา ต่อยอด และพัฒนารูปแบบบริการ (Thai Integrative Medicine 
Wellness Program) ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีความเป็นอัตลักษณ์รองรับนักท่องเที่ยว ผ่านการท่องเที่ยว เชิง
สุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย เพ่ือให้เกิดความมั่งค่ังกับประเทศอย่างยั่งยืน 

อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทยที่มีความยั่งยืน 
จ าเป็นต้องมีการศึกษารูปแบบบริการ (Thai Integrative Medicine Wellness Program) เพ่ือรองรับการ
ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ภายใต้อัตลักษณ์ของความเป็นไทยร่วมด้วย ผ่านการด าเนินงานทั้งในพ้ืนที่เมือง
ท่องเที่ยวหลักและเมืองท่องเที่ยวรองเพ่ือเป็นการกระจายรายได้ให้แก่การท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงเช่นกัน 

 

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน - - - - - 
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แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย 12 แห่ง 24 แห่ง 50 แห่ง 76 แห่ง 100 แห่ง 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 ระดับ 1 มีหลักเกณฑ์การประเมิน Thailand Wellness Center 

ขั้นมาตรฐาน 75 ระดับ 2 มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้เกี่ยวข้อง 
(ผู้ประกอบการ กลุ่มงานแพทย์แผนไทย) 

ขั้นสูง 100 ระดับ 3 มีการประเมิน Thailand Wellness Center ครบ 12 
แห่ง 

 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

มี (ร่าง) หลักเกณฑ์การประเมิน Thailand 
Wellness Center 

(ร่าง) หลักเกณฑ์การประเมิน 
Thailand Wellness Center 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

มีการจัดสัมมนาวิชาการ เรื่องการยกระดับการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์
แผนไทยครบวงจร ผ่านระบบ zoom 
meeting  

1. หนังสือขออนุมัติจัดสัมมนา
วิชาการ 
2. รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา
วิชาการ 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

มีผลการประเมิน Thailand Wellness 
Center ครบ 12 เขต 

ผลการประเมิน Thailand 
Wellness Center ครบ 12 เขต 

 

แหล่งข้อมูล : ผลการประเมินศูนย์สุขภาพดีจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : แบบผลการประเมิน Thailand Wellness Center ครบ 5 เขต  
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :  
1. มีต้นแบบ Thailand Wellness Center ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว 

ภายใต้อัตลักษณ์เฉพาะความเป็นไทย ตลอดจนสามารถเป็นต้นแบบให้กับสถานบริการ/สถานประกอบการอ่ืน  
เพ่ือน าไปใช้ในการสร้างรายได้ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

2. ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีทางเลือกเพ่ิมขึ้นในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย  
ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้ได้คุณภาพมาตรฐาน  

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   นางพันทิพา พงศ์กาสอ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 7007 ต่อ 2603 
 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางสาวอุรัจฉัท  วิชัยดิษฐ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 7007 ตอ่ 2603 
 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
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2. กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมารณ พ.ศ. 2564 

กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร 
 

ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัตริาชการ ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(ขั้นมาตรฐาน) 

ตัวช้ีวัดหน่วยงาน  
การประเมิน
ประสิทธิผลการ
ด าเนินงาน  
(Performance 
Base) 

1. จ านวนน้ ามันกัญชาที่ผลิตเพ่ืองานวิจัยทาง
การแพทย์ 

25 น้ ามันกัญชา จ านวน 200,000 ขวด 
ต ารับเมตตาโอสถ จ านวน 950 ขวด 
ต ารับการุณย์โอสถ จ านวน 950 ขวด 

2. จ านวน (ร่าง) มาตรฐานสารสกัดสมุนไพร 25 ร่างมาตรฐานสารสกัด
สมุนไพร จ านวน ๒ ร่าง (สาร
สกัดบุก สารสกัดน้ ามันงาด า) 

3. จ านวนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีกัญชงเป็น
ส่วนผสม 

20 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีกัญชา
เป็นส่วนผสม จ านวน 2 
ผลิตภัณฑ์ 

รวม 70  
ตัวช้ีวัดร่วม  
การประเมินศักยภาพ
การด าเนินงาน  
(Potential Base)  

1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ตามแผนรายจ่ายงบประมาณรายไตรมาสของ
หน่วยงาน 

8 ร้อยละ 80 – 89.99 

2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 

8 - เว็บไซต์มีอยา่งน้อย 6 องค์ประกอบ 
- อัพเดตเว็บไซต์ 1 ครั้งต่อไตรมาส 

3. ระดับความส าเร็จการประเมินดัชนีมวลกาย 
(BMI) ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 

8 - ครบถ้วน/ไม่ทันเวลา 
  ไม่ครบถ้วน/ทันเวลา  
- ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 40  
- น้ าหนักดีขึ้น ร้อยละ 75 

4. ระดับความส าเร็จของการประเมินความ 
พึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อภารกิจหลักของหน่วยงาน 

6 มีผลประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึง
พอใจฯ ร้อยละ 75 – 84.99 

รวม 30  
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1 : จ านวนน้ ามันกัญชาที่ผลิตเพ่ืองานวิจัยทางการแพทย์ 
หน่วยวัด : จ านวน (ขวด) 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 25 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขันเป็นเลิศ 

(Competitiveness Excellence)   
แผนงาน/โครงการ ขับเคลื่อนกัญชา กัญชง กระท่อม ทางการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและ

การแพทย์พ้ืนบ้านไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ค าอธิบาย :  
 น้ ามันกัญชา หมายถึง น้ ามันที่มีส่วนประกอบของกัญชา ที่ผลิตจากต ารับยาหมอพ้ืนบ้านสูตรอาจารย์ 
เดชา ต ารับเมตตาโอสถ ต ารับการุณย์โอสถ ผลิตเพ่ืองานวิจัยติดตามลักษณะการใช้และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้น้ ามัน
กัญชาในทางการแพทย์ไทยและการแพทย์ทางเลือก ในโรงพยาบาล 21 แห่ง ได้แก่ 1. รพ. เด่นชัย จ.แพร่ 2. รพ.เถิน 
จ.ล าปาง 3. รพ.ตากฟูา จ.นครสวรรค์ 4. รพ.หนองฉาง จ.อุทัยทานี 5. รพ.ดอนตูม จ.นครปฐม 6. รพ.สวนผึ้ง  
จ.ราชบุรี 7. รพ.เฉลิมพระเกียรติฯ จ.ระยอง 8. รพ.พล จ.ขอนแก่น 9. รพ.ห้วยเกิ้ง จ.อุดรธานี 10. รพ.คูเมือง  
จ.บุรีรัมย์ 11. รพ.พนา จ.อ านาจเจริญ 12.รพ.ท่าฉาง จ.สุราษฏร์ธานี 13. รพ.ปุาบอน จ.พัทลุง 14.รพ.การแพทย์
แผนไทยฯ กทม. 15. รพร.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 16. รพ.หนองบัวล าภู จ.หนองบัวล าภู 17. รพ.ศรีประจันต์  
จ.สุพรรณบุรี 18. รพ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 19. รพร.นครไทย จ.พิษณุโลก 20 รพ.พระอาจารฟ่ันฯ จ.สกลนคร 
21. รพ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 22. รพร.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร  

 

สถานการณ์ :   
 ปี 2563 ได้ผลิตน้ ามันกัญชาจากต ารับยาหมอพ้ืนบ้านสูตรอาจารย์เดชา จ านวน 300,000 ขวด เพ่ือส่ง
ต่อให้กับ รพ. ในโครงการ จ านวน 30 แห่ง ๆ เพ่ือศึกษาวิจัยติดตามลักษณะการใช้และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้น้ ามัน
กัญชา ต ารับเมตาโอสถ จ านวน 300 ขวด และการุณย์โอสถ 150 ขวด เพ่ือส่งให้คลินิกกัญชากรมการแพทย์แผน
ไทยใช้ในการบริหารช่องทางพิเศษแบบ SAS  
         ปี 2564 ได้รับงบประมาณเพ่ือผลิตน้ ามันกัญชาต ารับยาหมอพ้ืนบ้านสูตรอาจารย์เดชาจ านวน 240,000 
ขวด ต ารับเมตตาโอสถและต ารับการุณย์โอสถ จ านวน 1000 ขวด เพ่ือการศึกษาวิจัยฯ ต่อไป 

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน    น้ ามันกัญชา
ต ารับเดชา 

20,000 ขวด 

น้ ามันกัญชาต ารับเดชา 300,000 
ต ารับเมตตาโอสถ จ านวน 300 ขวด 
ต ารับการุณย์โอสถ จ านวน 300 ขวด 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย น้ ามันกัญชา จ านวน 200,000 
ขวด /ต ารับเมตตาโอสถ จ านวน 

1,000 ขวด /ต ารับการณุย์
โอสถ จ านวน 1,000 ขวด 
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เกณฑ์การประเมนิ : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 น้ ามันกัญชา จ านวน 180,000 ขวด 

ต ารับเมตตาโอสถ จ านวน 900 ขวด 
ต ารับการุณย์โอสถ จ านวน 900 ขวด 

ขั้นมาตรฐาน 75 น้ ามันกัญชา จ านวน 200,000 ขวด 
ต ารับเมตตาโอสถ จ านวน 950 ขวด 
ต ารับการุณย์โอสถ จ านวน 950 ขวด 

ขั้นสูง 100 น้ ามันกัญชา จ านวน 220,000 ขวด 
ต ารับเมตตาโอสถ จ านวน 1,000 ขวด 
ต ารับการุณย์โอสถ จ านวน 1,000 ขวด 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

ผลิตน้ ามันกัญชา จ านวน 180,000 ขวด เอกสารรายงานการผลิตน้ ามันกัญชา
สูตรเดชา  

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

ผลิตน้ ามันกัญชา จ านวน 200,000 ขวด เอกสารรายงานการผลิตน้ ามันกัญชา
สูตรเดชา  

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

ผลิตน้ ามันกัญชา จ านวน 220,000 ขวด 
ผลิตต ารับเมตตาโอสถ จ านวน 1,000 ขวด 
ผลิตต ารับการุณย์โอสถ จ านวน 1,000 ขวด 

เอกสารรายงานการผลิตน้ ามันกัญชา
สูตรเดชา เมตตาโอสถ และการุณย์
โอสถ 

 

แหล่งข้อมูล : กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : รวบรวมข้อมูลจากรายงานการผลิต 
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ : 1. ได้ผลิตภัณฑ์น้ ามันกัญชา ที่มีคุณภาพตามข้อก าหนดมาตรฐาน 
 2. ส่งมอบผลิตภัณฑ์น้ ามันกัญชาให้โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางคลินิกต่อไป  

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด :   นายวิทูรย์ ยวงสะอาด    หมายเลขโทรศัพท์ 081-8135836 
 นักวิทยาศาสตร์ ช านาญการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางสาวธีราธร สังหร่าย หมายเลขโทรศัพท์ 064-9376555 
 เภสัชกรปฏิบัติการ 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 : จ านวน (ร่าง) มาตรฐานสารสกัดสมุนไพร 
หน่วยวัด : จ านวน (ร่าง) 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 25 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขันเป็นเลิศ 

(Competitiveness Excellence)   
แผนงาน/โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรแบบครบวงจรเพ่ือเศรษฐกิจ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

 

ค าอธิบาย :  
 ร่างมาตรฐาน หมายถึง เอกสารที่ถือเป็นหลักส าหรับเทียบก าหนดในด้านปริมาณ และคุณภาพ 
 สมุนไพร หมายถึง ผลิตผลธรรมชาติ ได้จาก พืช สัตว์ และแร่ธาตุ ที่ใช้เป็นยา หรือผสมกับสารอ่ืนตาม
ต ารับยา เพ่ือบ าบัดโรค บ ารุง ร่างกาย หรือใช้เป็นยาพิษ 
 ภายหลังจากจัดท าร่างฯ เสร็จแล้วจะส่งต่อให้กับทางส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน าไป
พิจารณาเพื่อประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ต่อไป 

 

สถานการณ์ :   
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : 1. สารสกัดขมิ้นชันผง ที่มีสารเคอร์คูมินอยด์รวมไม่น้อยกว่า 80%  
โดยมวล (มอก.2926-2561) 2. สารสกัดโอลีโอเรซินของขมิ้นชัน ที่มีสารเคอร์คูมินอยด์รวมไม่น้อยกว่า 20% 
โดยมวล (มอก.2927-2561)  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 1. สารสกัดฟูาทะลายโจรผง (มอก.2928-2562) 2. น้ ามันหอมระเหย
ไพล (มอก.1679-2562) 3. น้ ามันหอมระเหยกานพลู (มอก.1680-2562) 4. น้ ามันหอมระเหยตะไคร้ (มอก.
1681-2562) 5. น้ ามันหอมระเหยผิวมะกรูด (มอก.2078-2562) 6. น้ ามันหอมระเหยใบมะกรูด (มอก.
2079-2562)  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 1. น้ ามันหอมระเหยตะไคร้หอมศรีลังกา (มอก.3020-2563) 2. น้ ามัน
หอมระเหยตะไคร้หอมชวา (มอก.3031-2563) 3. สารสกัดกระชายด าผง (มอก.3013-2563) 

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน - - 8 ร่าง 3 ร่าง 3 ร่าง 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย 3 ร่าง - - - - 

 

 

 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ห น้ า  |   161 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 ร่างมาตรฐานสารสกัดสมุนไพร จ านวน 2 ร่าง (สารสกัดบุก สาร

สกัดน้ ามันงาด า) 
ขั้นมาตรฐาน 75 ร่างมาตรฐานสารสกัดสมุนไพร จ านวน ๒ ร่าง (สารสกัดบุก สาร

สกัดน้ ามันงาด า) 
ขั้นสูง 100 ร่างมาตรฐานสารสกัดสมุนไพร จ านวน 3 ร่าง (สารสกัดบุก  

สารสกัดน้ ามันงาด า และสารสกัดงาขี้ม่อน) 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดท าร่าง
มาตรฐาน 

เอกสารค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดท าร่าง 
อย่างน้อย 3 ครั้ง  

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

(ร่าง) มาตรฐานสารสกัดสมุนไพร จ านวน  
3 ร่าง 

(ร่าง) มาตรฐานสารสกัดสมุนไพร 
หนังสือส่งเอกสารให้กับ ส านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
1. รวบรวมข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี 
2. สังเคราะห์ข้อมูลและจัดท าร่างมาตรฐานฯ 
3. จัดท าเอกสารรายงานการประชุม 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :   
1. เพื่อลดการน าเข้าสารสกัดสมุนไพรจากต่างประเทศ 
2. เพิ่มส่งเสริมเกษตรการผู้ปลุกสมุนไพรให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
3. เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองที่ง่ายและรวดเร็วในการส่งออกสารสกัดสมุนไพร 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   นายวิทูรย์ ยวงสะอาด    หมายเลขโทรศัพท์ 081-8135836 
 นักวิทยาศาสตร์ ช านาญการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางสาวกฤษณา สุพรรณ หมายเลขโทรศัพท์ 085-4050216 
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 : จ านวนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีกัญชงเป็นส่วนผสม 
หน่วยวัด : จ านวน (ผลิตภัณฑ์) 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 20 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขันเป็นเลิศ 

(Competitiveness Excellence)   
แผนงาน/โครงการขับเคลื่อนกัญชา กัญชง กระท่อม ทางการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและการแพทย์

พ้ืนบ้านไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ค าอธิบาย :  
 กัญชง หรือ เฮมพ Cannabis sativa L.subsp. sativa) เป็นพืชในตระกูลเดียวกับกัญชา แต่มีสารที่
ท าให้มีนเมาเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (THC) น้อยมากหรือไม่มีเลย แต่จะมีสารแคนนาบิไดอัล (CBD) สูง ท าให้
กัญชงไม่ท าให้มึนเมา ปัจจุบันกฎหมายไทยก าหนด กัญชงต้องมีสาร THC ไม่เกิน 1 %   
 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร หมายถึง การน าส่วนของพืชสมุนไพรมาผสม ปรุง หรือแปรสภาพอ่ืนๆ เช่น 
บดละเอียด โดยการเปลี่ยนแปลงสถานะของสมุนไพร ให้แตกต่างไปจากเดิม เพ่ือประโยชน์ในการใช้งานที่ 
หลากหลายมากข้ึน 

 

สถานการณ์ :   
      แนวโน้มการน ากัญชงมาใช้ในผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ิมมากขึ้นเนื่องจากข้อก าหนดทางกฎหมายเปิดกว้าง
มากกว่ากัญชา และผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศก็มีการน า CBD จากกัญชง มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้เกิดการ
ส่งเสริมและสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการภายในประเทศได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ 
      กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้พัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชงเพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมช่องทาง
ตลาดผลิตภัณฑ์สุขภาพกัญชงในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งจะเริ่มด าเนินการผลิตในปี 2563  

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน - - - - - 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่มีกัญชา

เป็นส่วนผสม 
จ านวน 3 
ผลิตภัณฑ์ 
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เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม จ านวน 1 ผลิตภัณฑ์ 

ขั้นมาตรฐาน 75 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม จ านวน 2 ผลิตภัณฑ์ 
ขั้นสูง 100 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม จ านวน 3 ผลิตภัณฑ์ 

และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากกัญชง 
เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 

 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

จัดหาแหล่งวัตถุดิบกัญชงที่เหมาะสมต่อการน าไปพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์ และจัดซื้อวัตถุดิบสมุนไพร 

เอกสารการลงพ้ืนที่/ข้อมูลวัตถุดิบกัญ
ชง/เอกสารขอความอนุเคราะห์วัตถุดิบ 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม 
จ านวน 2 ผลิตภัณฑ์ เช่น บาร์โปรตีนผสมกัญชง กาแฟ
ผสมกัญชง เวย์โปรตีนผสมกัญชง สครับบ ารุงหนังศีรษะ 
และเอสเซ้น CBD เป็นต้น 

รายงานการผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มี
กัญชาเป็นส่วนผสม 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม 
จ านวน 3 ผลิตภัณฑ์ เช่น บาร์โปรตีนผสมกัญชง 
กาแฟผสมกัญชง เวย์โปรตีนผสมกัญชง สครับ
บ ารุงหนังศีรษะ และเอสเซ้น CBD เป็นต้น และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีการผลิต
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม 

รายงานการผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มี
กัญชาเป็นส่วนผสม/รายงานการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีการ
ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีกัญชาเป็น
ส่วนผสม 

 

แหล่งข้อมูล :  1. มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส 
 2. รายงานผลทดสอบองค์ประกอบทางเคมีของกัญชง 

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
1. ประสานงาน เพ่ือขอข้อมูลจากผู้ประสานงานในมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 

(องค์การมหาชน) หรือ สวพส. 
2. เอกสารทดสอบองค์ประกอบทางเคมีของกัญชง 
3. รายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีกัญชงเป็นส่วนผสม 
4. รายงานการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ : 1. ได้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากัญชง ที่มีคุณภาพตามข้อก าหนดมาตรฐานของวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์ยาส าเร็จรูปกัญชา 
 2. ถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชง เพ่ือน าไปสร้าง
คุณค่าและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   นายวิทูรย์ ยวงสะอาด  หมายเลขโทรศัพท์ 081-8135836 
 นักวิทยาศาสตร์ ช านาญการ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :   สิบต ารวจโทหญิงณภัทร บุญปัญญา หมายเลขโทรศัพท์ 095-9417155 
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
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3. กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมารณ พ.ศ. 2564 

กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 
 

ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัตริาชการ ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(ขั้นมาตรฐาน) 

ตัวช้ีวัดหน่วยงาน  
การประเมิน
ประสิทธิผลการ
ด าเนินงาน  
(Performance 
Base) 

1. ระดับความส าเร็จในการขับเคลื่อนสมุนไพร
เพ่ือเศรษฐกิจตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์
สมุนไพร พ.ศ. 2562 

30 ระดับความส าเร็จในการ
ขับเคลื่อนสมุนไพรเพื่อ
เศรษฐกิจตามพระราชบัญญัติ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 
2562 ตามข้ันตอนที่ 1 - 4 

2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ
ขอรับสิทธิ์ส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพรผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 

20 ออกเอกสารเป็นเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Licence/e-
Certificate/ e-Document) ผ่าน
ทาง Mobile หรือเว็บไซต ์

3. ร้อยละของเมืองสมุนไพรผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

20 ร้อยละของเมืองสมุนไพรที่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อย
ละ 50 (7 แห่ง) 

4. มูลค่าการบริโภควัตถุดิบสมุนไพรและ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศเพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 2 

0 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2 (1,042 
ล้านบาท) 

รวม 70  
ตัวช้ีวัดร่วม  
การประเมินศักยภาพ
การด าเนินงาน  
(Potential Base)  

1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ตามแผนรายจ่ายงบประมาณรายไตรมาสของ
หน่วยงาน 

8 ร้อยละ 80 – 89.99 

2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 

8 - เว็บไซต์มีอยา่งน้อย 6 องค์ประกอบ 
- อัพเดตเว็บไซต์ 1 ครั้งต่อไตรมาส 

3. ระดับความส าเร็จการประเมินดัชนีมวลกาย 
(BMI) ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 

8 - ครบถ้วน/ไม่ทันเวลา 
  ไม่ครบถ้วน/ทันเวลา  
- ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 40  
- น้ าหนักดีขึ้น ร้อยละ 75 

4. ระดับความส าเร็จของการประเมินความ 
พึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อภารกิจหลักของหน่วยงาน 

6 มีผลประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึง
พอใจฯ ร้อยละ 75 – 84.99 

รวม 30  
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 

  ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชี้วัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความส าเร็จในการขับเคลื่อนสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจตาม
พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562  
หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 30 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
     เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ การสร้างความสามารถในการแข่งขันเป็นเลิศ 
(Competitiveness Excellence)   

แผนงาน/โครงการ ส่งเสริมผู้ประกอบการและให้ค าปรึกษาสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ 
แผนงาน/โครงการ พัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรแบบครบวงจรเพื่อเศรษฐกิจ         

 

ค าอธิบาย :  
     ระดับความส าเร็จในการขับเคลื่อนสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
พ.ศ. 2562 หมายถึง การวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกิจกรรมและผลลัพธ์ส าคัญ 
ที่สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 และแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วย
การพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2565 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ปรับปรุงค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนภารกิจของคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ 
2. จัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนภารกิจของ

คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ และคณะท างานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง อย่างน้อย 8 ครั้ง 
3. พิจารณาข้อมูลผู้ประกอบการขอรับสิทธิ์ส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตสมุนไพรและผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร  

และผู้ประกอบการได้รับสิทธิ์การส่งเสริมการประกอบการตาม พ.ร.บ.ฯ อย่างน้อย 150 ราย 
4. ให้ค าปรึกษา หรือจัดการอบรมแก่ผู้ประกอบการผลิตสมุนไพรและผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรตาม พ.ร.บ.ฯ 

อย่างน้อย 500 ราย 
5. ก าหนดประเด็นส าคัญจัดท า (ร่าง) แผนผลิตภัณฑ์สมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2570) 

 

สถานการณ์ :   
 ตามที่พระราชบัญญัติ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562  
ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ  โดยมีหน้าที่และอ านาจในการก าหนดนโยบาย  
แผนยุทธศาสตร์ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือให้ปฏิบัติตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ รวมถึง
ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรระหว่างภาครัฐและเอกชน ก าหนดมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากผลิตภัณฑ์
สมุนไพร แก้ไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้งเสนอสิทธิและประโยชน์
เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการ และให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่เก่ียวข้อง 

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน - - - - - 
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แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย ด าเนินการ 5 ขั้นตอน - - - - 

เกณฑ์การประเมิน :  
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

ขั้นต้น 50 
ระดับความส าเร็จในการขับเคลื่อนสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจตามพระราชบัญญัติ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ตามข้ันตอนที ่1 - 3  

ขั้นมาตรฐาน 75 
ระดับความส าเร็จในการขับเคลื่อนสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจตามพระราชบัญญัติ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ตามข้ันตอนที ่1 - 4 

ขั้นสูง 100 
ระดับความส าเร็จในการขับเคลื่อนสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจตามพระราชบัญญัติ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ตามข้ันตอนที ่1 - 5 

เป้าหมายรายไตรมาส( Small Success ) 
 

ไตรมาส 
รายละเอียดการด าเนินงาน/ 

ขอบเขตการประเมิน 
แนวทางการประเมินผล 
(เอกสาร หลักฐานต่างๆ) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

- ปรับปรุงค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนภารกิจของคณะกรรมการ 
นโยบายสมุนไพรแห่งชาติ 
- จัดการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
สมุนไพรแห่งชาติและคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนภารกิจของ
คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ 
และคณะท างานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
ภารกิจของคณะกรรมการนโยบายสมุนไพร
แห่งชาติ (เพ่ิมเติม) 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
สมุนไพรแห่งชาติและคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนภารกิจของคณะกรรมการนโยบาย
สมุนไพรแห่งชาติ และคณะท างานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

- พิจารณาข้อมูลผู้ประกอบการขอรับ
สิทธิ์การผู้ประกอบการผลิตสมุนไพรและ
ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
- อบรม/ให้ค าปรึกษา หรือจัดการอบรม
แก่ผู้ประกอบการผลิตสมุนไพรและผลิต
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

- ข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิ์การ
ส่งเสริมการประกอบการตาม พ.ร.บ.ฯ  
- ข้อมูล/รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับ
ค าปรึกษา หรือเข้าร่วมอบรม  

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

- ก าหนดประเด็นส าคัญจัดท า  
(ร่าง) แผนผลิตภัณฑ์สมุนไพรแห่งชาติ  
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2570) 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
สมุนไพรแห่งชาติ ประเด็น (รา่ง) แผน
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแห่งชาต ิฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 
2565 – 2570) 

 

แหล่งข้อมูล : กองสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ  
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : รวบรวมข้อมูลจากการด าเนินงาน กลุ่มงานขับเคลื่อนแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วย 
การพัฒนาสมุนไพรและเมืองสมุนไพร และกลุ่มงานส่งเสริมผู้ประกอบการและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
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ประโยชน์ที่จะได้รับ :   
 เกิดการขับเคลื่อนการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 
และการขับเคลื่อนแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 -2565  
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และความชัดเจนในการส่งเสริมให้สมุนไพรไทยมีบทบาทส าคัญในการ  
สร้างความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย ซึ่งเป็นทรัพยากรเชิงพันธุกรรมแ ละสิ่งบ่งชี้ 
ทางภูมิศาสตร์ที่จะน ามาใช้ประโยชน์ เพ่ือการสร้างรายได้ มูลค่า และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความ
มั่นคง เสมอภาค และสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   นางมณฑกา ธีรชัยสกุล หมายเลขโทรศัพท์ 090-919-4391 
 ผู้อ านวยการกองสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1. นางสาวพิชญารัตน์ วรรณวุฒิกุล หมายเลขโทรศัพท์ 062-4296194 
 เภสัชกรปฏิบัติการ 
 2. นางดวงมณี บุญบ ารุง  หมายเลขโทรศัพท์ 085-550-7444 
  เภสัชกรช านาญการ 
 3. นางสาวสุดารัตน์ เกตโล   หมายเลขโทรศัพท์ 065-395-3914 
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 

  ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชี้วัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบขอรับสิทธิ์ส่งเสริม
ผู้ประกอบการสมุนไพรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)  
หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 20 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
     เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน เป็นเลิศ 
(Competitiveness Excellence)  

แผนงาน/โครงการ ส่งเสริมผู้ประกอบการและให้ค าปรึกษาสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ 
 

ค าอธิบาย :  
 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบขอรับสิทธิ ์ส ่งเสริมผู ้ประกอบการสมุนไพรผ่านระบ บ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) หมายถึง การวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินการที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบ
ขอรับสิทธิ์ส่ ง เสริมผู้ประกอบการสมุนไพร ให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Service)  
 e-Service หมายถึง การให้บริการข้อมูลและการท าธุรกรรมของภาครัฐผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอรับบริการ โดยเกณฑ์ในการพิจารณาว่าระบบสารสนเทศของหน่วยงาน  
จัดว่าเป็นระบบบริการอิเล็กทรอนิ กส์  ต้องเป็นการให้บริการกับกลุ่มเปูาหมายที่ เป็นบุคคลภายนอก  
โดยกลุ่มเปูาหมายเป็นหน่วยงานราชการ ภาคธุรกิจ องค์กร และประชาชน รวมถึงระบบดังกล่าวมีการให้ข้อมูล 
สนับสนุน หรือให้บริการที่สอดคล้องกับภารกิจงานที่รับผิดชอบ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. จัดท าระบบขอรับสิทธิ์ส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์  (e-Service)  
1 ระบบ 

2. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการยื่นขอรับสิทธิ์ส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพรผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (e-Service) 

3. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการใช้งานระบบขอรับสิทธิ์ส่งเสริมผู้ประกอบการ สมุนไพร  
และตรวจสอบผลการขอสิทธิ์ส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (e-Service) 

4. พัฒนาระบบขอรับสิทธิ์ส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพรให้สามารถจัดพิมพ์ผลการขอรับสิทธิ์ส่งเสริม
ผู้ประกอบการสมุนไพร(ใบรับรอง) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (e-Service) 

5. ด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการเข้าถึงและใช้งานระบบขอรับสิทธิ์ส่งเสริม
ผู้ประกอบการสมุนไพรอย่างน้อย 3 หน่วยงาน 

 

สถานการณ์ : ตามที่พระราชบัญญัติ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 
2562 และประกาศคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้
ก าหนดประเภทผู้ประกอบการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งเป็นผู้ประกอบการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไขการส่งเสริมผู้ประกอบการ พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นการส่งเสริม ให้สิทธิและประโยชน์ รวมทั้งเสนอสิทธิ
และประโยชน์ เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการจากหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมให้สิทธิและประโยชน์  
แก่ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร รับรองและให้ค าแนะน าการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ห น้ า  |   172 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน - - - - - 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย ระบบขอรับสิทธิส่งเสริม
ผู้ประกอบการสมุนไพร ออก

เอกสารเป็นอิเล็กทรอนิกส์ตาม
มาตรฐาน ETDA และ

ผู้รับบริการ print out ได ้

    

เกณฑ์การประเมิน : (ตามที่ ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด) 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

ขั้นต้น 50 
ออกเอกสารเป็นกระดาษพร้อมกับจัดส่งให้ผู้รับบริการ (แทนการให้มารับเอกสาร 
ณ ส านักงาน) 

ขั้นมาตรฐาน 75 
ออกเอกสารเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Licence/e-Certificate/ e-Document) 
ผ่านทาง Mobile หรือเว็บไซต์ 

ขั้นสูง 100 
ออกเอกสารเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Licence/e-Certificate/e-Document) 
ตามมาตรฐาน ETDA ผ่านทาง Mobile หรือเว็บไซต์ และผู้รับบริการสามารถ 
print out เอกสารได้ 

เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล Small Success :   
 

ไตรมาส 
รายละเอียดการด าเนินงาน/ 

ขอบเขตการประเมิน 
แนวทางการประเมินผล 
(เอกสาร หลักฐานต่างๆ) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

จัดประชุมและติดตามเพื่อจัดท าระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (e-Service) ร่วมกับ
หน่วยงานสารสนเทศ ของกรมฯ 

รายงานการประชุมระบบขอรับสิทธิ์
ส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพรออนไลน์ 
(e-Service) 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

จัดประชุมก าหนดแบบฟอร์ม (ใบรับรอง)  
และทดสอบระบบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้มี
เสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ในขอรับสิทธิ์ส่งเสริม
ผู้ประกอบการสมุนไพรผา่นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (e-Service)  

แบบฟอร์ม (ใบรับรอง) และผลการขอสิทธิ์
ส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพรผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (e-Service) 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบและ
ผู้ประกอบการสมุนไพรสามารถจัดพิมพ์ผล
การขอรับสิทธิ์ส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพร
(ใบรับรอง) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์  
(e-Service) 

ผู้ประกอบการสมุนไพรสามารถจัดพิมพ์ผล
การขอรับสิทธิ์ส่งเสริมผู้ประกอบการ
สมุนไพร(ใบรับรอง) ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (e-Service) 
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แหล่งข้อมูล : กองสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : รวบรวมข้อมูลโดยกลุ่มงานส่งเสริมผู้ประกอบการและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
และกลุ่มงานขับเคลื่อนแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรและเมืองสมุนไพร  

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :  
 เกิดการส่งเสริมผู้ประกอบการจากหน่วยงานของรัฐ (โดยผู้เชี่ยวชาญ) ที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  
ในการส่งเสริมให้สิทธิและประโยชน์แก่ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมถึงการรับรองและให้ค าแนะน า
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีคุณภาพ มีศักยภาพในการแข่งขันเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะท าให้เกิดการสร้างรายได้ มูลค่า 
ความมั่นคง เสมอภาค และสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ  

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   นางมณฑกา ธีรชัยสกุล     หมายเลขโทรศัพท์ 090-919-4391 
 ผู้อ านวยการกองสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1.  นางดวงมณี บุญบ ารุง หมายเลขโทรศัพท์ 085-550-7444 
  เภสัชกรช านาญการ 
 2.  นางสาวสุพัตรา ค าเหง้า  หมายเลขโทรศัพท์ 098-7468372 
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 3.  นางสาวสุดารัตน์ เกตโล  หมายเลขโทรศัพท์ 065-395-3914 
  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 

  ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชี้วัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของเมืองสมุนไพรผ่านเกณฑ์การประเมิน  
หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 20 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
      เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ การสร้างความสามารถในการแข่งขันเป็นเลิศ
(Competitiveness Excellence)  

แผนงาน/โครงการ ส่งเสริมผู้ประกอบการและให้ค าปรึกษาสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ 
แผนงาน/โครงการ พัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรแบบครบวงจรเพื่อเศรษฐกิจ         

 

ค าอธิบาย :  
          เมืองสมุนไพร หมายถึง เมืองที่ถ่ายทอดมาตรการและแผนงานจากแผนปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์
สมุนไพร ลงไปสู่การพัฒนาในระดับภูมิภาคโดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นทาง 
กลางทาง และปลายทาง มีจ านวนทั้งสิ้น 14 จังหวัด แบ่งเป็น 3 คลัสเตอร์ ได้แก่ 1) คลัสเตอร์เกษตร วัตถุดิบ
สมุนไพร (5 จังหวัด) ประกอบด้วย อ านาจเจริญ สุรินทร์ มหาสารคาม อุทัยธานี และสกลนคร 2) คลัสเตอร์
อุตสาหกรรมสมุนไพร (4 จังหวัด) ประกอบด้วย นครปฐม สระบุรี ปราจีนบุรี และจันทบุรี และ 3) คลัสเตอร์
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและการแพทย์แผนไทย (5 จังหวัด) ประกอบด้วย เชียงราย พิษณุโลก อุดรธานี สุ
ราษฎร์ธานี และสงขลา 
 เกณฑ์การประเมินเมืองสมุนไพร หมายถึง เกณฑ์การประเมินเมืองสมุนไพรในแต่ละคลัสเตอร์ตามที่
คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติก าหนด รวมทั้งสิ้นจ านวน 4 ตัวชี้วัด โดยมีตัวชี้วัดจ านวน 2 ตัว 
ที่เหมือนกันในทุกคลัสเตอร์ ประกอบด้วย  

1) มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3  
2) รายงานข้อมูลมูลค่าการบริโภคสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรของจังหวัด  

และตัวชี้วัดจ านวน 2 ตัว ที่ต่างกันในแต่ละคลัสเตอร์ ประกอบด้วย 

คลัสเตอร์ 
เกษตรวัตถุดิบสมุนไพร 

คลัสเตอร์ 
อุตสาหกรรมสมุนไพร 

คลัสเตอร์ 
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพฯ 

3) จ านวนเกษตรกรรายใหม่ที่
ได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่อง 
GAP/ORGANIC สมุนไพรปีละ 
50 ราย/เมืองสมุนไพร  
4) จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่
แปรรูปจากสมุนไพรเพ่ิมข้ึน  
ร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา 

3) ผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยม/ผลิตภัณฑ์
เอกลักษณ์ของจังหวัด/สมุนไพร
ที่มีศักยภาพสูงทางเศรษฐกิจผ่าน
การวิจัย อย่างครบวงจร อย่าง
น้อย 2 ผลิตภัณฑ์ 

4) ผู้ประกอบการสมุนไพรได้รับ
การอบรม/ส่งเสริม/พัฒนา อย่าง
น้อย 50 คน/เมืองสมุนไพร 

3) มีรายงานข้อมูลจ านวน
นักท่องเที่ยวและมูลค่าการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดเมืองสมุนไพร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
4) พัฒนาผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยม หรือ
ผลิตภัณฑ์บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
หรือผลิตภัณฑ์เด่นจากสมุนไพร  
ไม่น้อยกว่า 1 ผลิตภัณฑ์/เมือง
สมุนไพร 

 ซึ่งเมืองสมุนไพรทุกแห่งต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามจ านวนของตัวชี้วัดของคลัสเตอร์ที่ตนเอง
รับผิดชอบ (3 ข้อใน 4 ข้อ)   
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สถานการณ์ :   
 ปีงบประมาณ 2563 ได้มีการพัฒนาเมืองสมุนไพรโดยการก าหนดบทบาทที่ชันเจนในการขับเคลื่อน
สมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ โดยแบ่งเป็น 3 คลัสเตอร์เพ่ือด าเนินการ 1) คลัสเตอร์เกษตรวัตถุดิบสมุนไพร มุ่งเน้นการ
พัฒนาสมุนไพร วัตถุดิบ แปรรูปสมุนไพรให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาดและการใช้ประโยชน์  
ซึ่งก าหนดจังหวัดเมืองสมุนไพร 5 จังหวัด ดังนี้ จังหวัดอ านาจเจริญ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัด
อุทัยธานี และจังหวัดสกลนคร 2) คลัสเตอร์อุตสาหกรรมสมุนไพร มุ่งเน้นการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพและยกระดับ
อุตสาหกรรมสมุนไพร ตลอดจนผู้ประกอบการสมุนไพรและผลิตภัณฑ์พรี่เมี่ยมภายใต้มาตรฐานคุณภาพระดับ
สากล ซึ่งก าหนดจังหวัดเมืองสมุนไพร 4 จังหวัด ดังนี้ จังหวัดนครปฐม จังหวัดสระบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
และจังหวัดจันทบุรี 3) คลัสเตอร์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความงามและการแพทย์แผนไทย มุ่งเน้นการพัฒนา 
และใช้ประโยชน์สมุนไพรในการท่องเที่ยวของจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวสุขภาพความงามและ
การแพทย์แผนไทยเพ่ือการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งก าหนดจังหวัดเมืองสมุนไพร 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
เชียงราย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสงขลา และปีงบประมาณ 2563 มีผล
การประเมินผ่านตามเกณฑ์ร้อยละ 50 จ านวน 11 จังหวัด ดังนั้นการประเมินผลการพัฒนาเมืองสมุนไพร  
จึงมีความส าคัญและจ าเป็นที่ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 

สูตรค านวณ :              จ านวนเมืองสมุนไพรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน   x 100 
                                       จ านวนเมืองสมุนไพรทั้งหมด 

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน - - - - ร้อยละ 50 
/11 จังหวัด 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย 70% 
(9 จังหวัด) 

70% 
(14 จังหวัด) 

80% 
(10 จังหวัด) 

- - 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 ร้อยละของเมืองสมุนไพรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 35 (5 แห่ง) 

ขั้นมาตรฐาน 75 ร้อยละของเมืองสมุนไพรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 50 (7 แห่ง) 

ขั้นสูง 100 ร้อยละของเมืองสมุนไพรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 70 (10 แห่ง) 
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เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

เมืองสมุนไพร 3 คลัสเตอร์ จัดท าแผนการ
ด าเนินงานและได้รับงบประมาณลงพ้ืนที่  

แผนการด าเนินงานเมืองสมุนไพร 
และแผนการจัดสรรงบประมาณ 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

ประชุมคณะท างานขับเคลื่อนโครงการพัฒนา
เมืองสมุนไพร 3 คลัสเตอร์ 

ประชุมคณะท างานขับเคลื่อน
โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร  
3 คลัสเตอร์ 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

มีการประเมินเมืองสมุนไพร 14 จังหวัด  
ตามเกณฑ์การประเมิน 

รายงานผลการประเมินเมืองสมุนไพร 
14 จังหวัด ตามเกณฑ์การประเมิน 

 

แหล่งข้อมูล : กองสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ  
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : รวบรวมข้อมูลโดยกลุ่มงานขับเคลื่อนแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพร 
และเมืองสมุนไพร และกลุ่มงานส่งเสริมผู้ประกอบการและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร  

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ : เกิดการพัฒนาแหล่งวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพของประเทศ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป 
จากวัตถุดิบสมุนไพรระดับชุมชน รวมถึงเพ่ิมศักยภาพและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมสมุนไพรของประเทศ และ
มีการน าสมุนไพรบูรณาการสร้างเรื่องราวสนับสนุนการท่องเที่ยว พัฒนาผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดเชื่อมโยง
เส้นทางการท่องเที่ยวของจังหวัด ซึ่งจะท าให้เกิดการสร้างรายได้ มูลค่า ความมั่นคง และสามารถแข่งขันได้ใน
ระบบเศรษฐกิจ   

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   นางมณฑกา ธีรชัยสกุล     หมายเลขโทรศัพท์ 090-919-4391 
 ผู้อ านวยการกองสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1. นายณัฐวุฒิ ปราบภัย หมายเลขโทรศัพท์ 099-4671110 
     เภสชักรปฏิบัติการ 
 2. นางสาวพิชญารัตน์ วรรณวุฒิกุล หมายเลขโทรศัพท์ 062-4296194 
     เภสชักรปฏิบัติการ 
 3. นางสาวสุดารัตน์ เกตโล  หมายเลขโทรศัพท์ 065-3953914 
  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 

  ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชี้วัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวช้ีวัดที่ 4 : มูลค่าการบริโภควัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2  
หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 0 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ การสร้างความสามารถในการแข่งขันเป็นเลิศ

(Competitiveness Excellence)  
แผนงาน/โครงการ ส่งเสริมผู้ประกอบการและให้ค าปรึกษาสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 
แผนงาน/โครงการ พัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรแบบครบวงจรเพื่อเศรษฐกิจ         

 

ค าอธิบาย :  
 มูลค่าการบริโภควัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศ หมายถึง มูลค่าที่เกิดขึ้นจาก
การบริโภควัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ผลิตภัณฑ์สมุนไพร หมายถึง ยาจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบส าคัญที่เป็นหรือแปรสภาพจากสมุนไพร)  ภายในประเทศเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 2 (1,042 ล้านบาท) จากปี พ.ศ. 2562 โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล Euro monitor International 

 

สถานการณ์ :   
        ตามที่พระราชบัญญัติ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562       
ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ  โดยมีหน้าที่และอ านาจในการก าหนดนโยบาย 
แผนยุทธศาสตร์ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือให้ปฏิบัติตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ รวมถึง
ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรระหว่างภาครัฐและเอกชน ก าหนดมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากผลิตภัณฑ์
สมุนไพร แก้ ไขเ พ่ิมเติมหรือปรับปรุงกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้ ง เสนอสิทธิ  
และประโยชน์เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการ และตามเปูาหมายแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย 
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2565 มีเปูาหมายให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพ 
และผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพชั้นน าของภูมิภาค ASEAN และมูลค่าวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ภายในประเทศเพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 1 เท่าตัว ภายในปี พ.ศ. 2564 

 

สูตรค านวณ :  มูลค่าการบริโภควัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศปี 2564 - 2562 .x 100 
                         มูลค่าการบริโภควัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศปี 256 

หมายเหตุ : ใช้ข้อมูลมูลค่าการบรโิภควัตถุดบิสมุนไพรและผลติภณัฑ์สมุนไพรภายในประเทศปี 2562 เนื่องจากปี 2563  
ไม่มีการวัดผล 

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน - - - - - 
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แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย ร้อยละ 2  
(1,042 ล้านบาท) 

    

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

ขั้นต้น 50 
มูลค่าการบริโภควัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศ
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1.5 (781 ล้านบาท) 

ขั้นมาตรฐาน 75 
มูลค่าการบริโภควัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศ
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2 (1,042 ล้านบาท) 

ขั้นสูง 100 
มูลค่าการบริโภควัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศ
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2.5 (1,303 ล้านบาท) 

เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล Small Success : 
 

ไตรมาส 
รายละเอียดการด าเนินงาน/ 

ขอบเขตการประเมิน 
แนวทางการประเมินผล 
(เอกสาร หลักฐานต่างๆ) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

การจัดนิทรรศการแสดงสินค้า เจรจาจับคู่
ธุรกิจ จ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพร 

รายงานผลการจัดนิทรรศการแสดงสินค้า 
เจรจาจับคู่ธุรกิจ จ าหน่ายสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
และการส่งเสริมและขับเคลื่อนเส้นทางการ
ท่องเที่ยวในเมืองสมุนไพร 

ประกาศผลการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
สมุนไพร รายงานผลการส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนเส้นทางการท่องเที่ยวในเมือง
สมุนไพร 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

มูลค่าการบริโภควัตถุดิบสมุนไพรและ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศที่
เพ่ิมข้ึน 

รายงานมูลค่าการบริโภควัตถุดิบสมุนไพร 
และผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศ 

 

แหล่งข้อมูล : กองสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : รวบรวมข้อมูลโดยกลุ่มงานขับเคลื่อนแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพร  
และเมืองสมุนไพร และกลุ่มงานส่งเสริมผู้ประกอบการและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :  
 เกิดการขับเคลื่อนการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 
และการขับเคลื่อนแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2565 ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และความชัดเจนในการส่งเสริมให้สมุนไพรไทยมีบทบาทส าคัญในการสร้ างความมั่นคงทาง
สุขภาพและความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย ซึ่งเป็นทรัพยากรเชิงพันธุกรรมและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่จะน ามาใช้
ประโยชน์ เพ่ือการสร้างรายได้ มูลค่า และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค และสามารถ
แข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ  



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ห น้ า  |   179 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด :   นางมณฑกา ธีรชัยสกุล     หมายเลขโทรศัพท์ 090-919-4391 
 ผู้อ านวยการกองสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1. นายณัฐวุฒิ ปราบภัย หมายเลขโทรศัพท์ 099-4671110 
     เภสชักรปฏิบัติการ 
 2. นางสาวพิชญารัตน์ วรรณวุฒิกุล หมายเลขโทรศัพท์ 062-4296194 
     เภสชักรปฏิบัติการ 
 3. นางสาวสุดารัตน์ เกตโล    หมายเลขโทรศัพท์ 065-3953914 
     นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
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4. สถาบันการแพทย์ไทย-จีน 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมารณ พ.ศ. 2564 

สถาบันการแพทย์ไทย-จนี 
 

ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัตริาชการ ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(ขั้นมาตรฐาน) 

ตัวช้ีวัดหน่วยงาน  
การประเมิน
ประสิทธิผลการ
ด าเนินงาน  
(Performance 
Base) 

1. ร้อยละของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
แพทย์ฝังเข็ม มีการน าองค์ความรู้ไปใช้ใน
ระบบบริการสุขภาพ 

30 ร้อยละ 80 - 89 

2. จ านวน(ร่าง)ค าศัพท์การแพทย์แผนจีนที่
แปลเป็นภาษาไทยและอังกฤษ 

20 จ านวน 450 ค า 

3. จ านวนองค์ความรู้ทางวิชาการด้าน
การแพทย์แผนจีนที่ได้รับการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชนน าไปใช้ในการ
ดูแลสุขภาพ 

20 จ านวน 5 เรื่อง 

รวม 70  
ตัวช้ีวัดร่วม  
การประเมินศักยภาพ
การด าเนินงาน  
(Potential Base)  

1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ตามแผนรายจ่ายงบประมาณรายไตรมาสของ
หน่วยงาน 

8 ร้อยละ 80 – 89.99 

2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 

8 - เว็บไซต์มีอยา่งน้อย 6 องค์ประกอบ 
- อัพเดตเว็บไซต์ 1 ครั้งต่อไตรมาส 

3. ระดับความส าเร็จการประเมินดัชนีมวลกาย 
(BMI) ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 

8 - ครบถ้วน/ไม่ทันเวลา 
  ไม่ครบถ้วน/ทันเวลา  
- ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 40  
- น้ าหนักดีขึ้น ร้อยละ 75 

4. ระดับความส าเร็จของการประเมินความ 
พึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อภารกิจหลักของหน่วยงาน 

6 มีผลประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึง
พอใจฯ ร้อยละ 75 – 84.99 

รวม 30  
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
สถาบันการแพทย์ไทย-จีน 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม มีการน าองค์ความรู้ไป
ใช้ในระบบบริการสุขภาพ 
หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 30 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ  (Service Excellence) 
แผนงาน/โครงการ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน  

 

ค าอธิบาย :  
 ผู้เข้าร่วมการอบรม หมายถึง แพทย์แผนปัจจุบันท่ีเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม (๓ เดือน) 
 ระบบบริการสุขภาพ หมายถึง หน่วยบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน 
 หลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม (๓ เดือน) หมายถึง หลักสูตรท่ีพัฒนาจากหลักสูตร Basic Acupuncture Training 
Course ท่ีองค์การอนามัยโลกรับรองแก่มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้และ Guideline for basic Training 
in Acupuncture 1995 ขององค์การอนามัยโลกโดยปรับให้เข้ากับสภาพปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขของ
ประเทศไทยและผ่านการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย ท่ีมุ่งฝึกอบรมให้แพทย์ท่ีได้รับอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย ได้มีความรู้ทักษะ และประสบการณ์ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา
การฝังเข็มพื้นฐาน สามารถตรวจวินิจฉัย และรักษาบรรเทาอาการของโรคท่ัวไปท่ีเป็นปัญหาทางการแพทย์และ
สาธารณสุขตามการรับรองของ WHO จ านวนอย่างน้อย ๒๕ โรค /อาการ ซึ่งพบบ่อยในประเทศไทย 
 การประเมิน เป็นแบบประเมินร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม ที่น าองค์ความรู้ไปใช้ในระบบบริการสุขภาพ 

 

สถานการณ์ :   
  บุคลากรผู้ให้บริการฝังเข็มแก่ผู้ปุวยในระบบบริการสาธารณสุข ประกอบด้วย ๑) แพทย์แผนจีน หรือ 
ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ซึ่งขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา
การแพทย์แผนจีนจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน จ านวน ๑,656 คน (ข้อมูล ณ กันยายน 
2563: ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)  ๒) ผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม หรือแพทย์แผนปัจจุบัน ซ่ึงขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาและ
ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม (3 เดือน)   
 ปัจจุบันในประเทศไทย มี 2 หน่วยงานที่จัดอบรม หลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม (3 เดือน) ส าหรับแพทย์แผน
ปัจจุบัน ได้แก่ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขและกรมแพทย์ทหารบก 
กระทรวงกลาโหม ซึ่งมีผู้ผ่านหลักสูตร รวมแล้วประมาณ 1,979 คน (ข้อมูล ณ กันยายน 2563: สถาบัน
การแพทย์ไทย-จีน) ทั้งนี้ ในงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้
ด าเนินการผลักดันการฝังเข็มรักษาโรคหลอดเลือดสมองในระยะฟ้ืนฟูเข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า และบูรณาการร่วมกับการดูแลระยะเปลี่ยนผ่านผู้ปุวยกึ่งเฉียบพลัน (Intermediate care) ท าให้
การฝังเข็มยิ่งมีบทบาทในระบบบริการสุขภาพ มากยิ่งขึ้น  

 

สูตรค านวณ :  จ านวนผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมที่มีการน าองค์ความรู้ไปใช้ในระบบบริการสุขภาพ  X  100 
จ านวนผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็มทั้งหมด 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ข้อมูลพื้นฐาน :  

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน - - - - - 

แผนระยะยาว / Road Map :  

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย ร้อยละ ๘๐ - - - - 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 ร้อยละ 70 - 79 
ขั้นมาตรฐาน 75 ร้อยละ 80 - 89 
ขั้นสูง 100 มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 90 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

จัดท าร่างแบบประเมินผู้เข้าร่วมการอบรมมีการ
น าองค์ความรู้ไปใช้ในระบบบริการสุขภาพ 

เอกสารร่างแบบประเมิน 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

จัดท าแบบประเมินผู้เข้าร่วมการอบรมมีการน า
องค์ความรู้ไปใช้ในระบบบริการสุขภาพ 

เอกสารแบบประเมิน 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

ประเมินผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมมีการน าองค์
ความรู้ไปใช้ในระบบบริการสุขภาพ 

สรุปผลการประเมินผู้ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็มมีการน า
องค์ความรู้ไปใช้ในระบบบริการสุขภาพ 

 

แหล่งข้อมูล : สถาบันการแพทย์ไทย-จีน 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : รวบรวมแบบประเมินจากผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม  
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :   
๑. แพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้หลักการแพทย์แผนจีนขั้นพ้ืนฐานในการ

ตรวจวินิจฉัยโรคก่อนการฝังเข็ม ตามแนวทางการแพทย์แผนจีน และน าไปประยุกต์ใช้ดูแลรักษาผู้ ปุวยร่วมกับ
การแพทย์แผนปัจจุบันได้  

2. มีการพัฒนาก าลังคนด้านการให้บริการที่ตอบสนองนโยบาย และรองรับการขยายชุดสิทธิประโยชน์การ
ฝังเข็มรักษาโรคหลอดเลือดสมองในระยะฟ้ืนฟูในระบบหลักประกันสุขภาพ ให้ครอบคลุมหน่วยบริการที่มีระบบ
การดูแลระยะเปลี่ยนผ่านผู้ปุวยกึ่งเฉียบพลัน (Intermediate care)           

3. มีการส่งเสริม พัฒนาวิชาการ และการส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับการบริการฝังเข็มที่ได้
มาตรฐานและปลอดภัย  

 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   ๑. นางบุญใจ ลิ่มศิลา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๙ ๕๖๗๖ 
     ผู้อ านวยการสถาบันการแพทย์ไทย-จีน 
          ๒. นางวรวรรณ เธียรสุวรรณ 
       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1. นายวรชัย คงแสงไชย หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๙ ๕๖๗๖ 
     แพทย์แผนจีน 
 2. นางสาวนารีรัตน์ ทับทอง  หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๙ ๕๖๗๖ 
     นักวิชาการสาธารณสุข 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
สถาบันการแพทย์ไทย-จีน 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 : จ านวน(ร่าง)ค าศัพท์การแพทย์แผนจีนที่แปลเป็นภาษาไทยและอังกฤษ  
หน่วยวัด : จ านวน (ค า) 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 20 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ ภูมิปัญญาเป็นเลิศ (Wisdom Excellence) 
แผนงาน/โครงการ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน  

 

ค าอธิบาย :  
 ค าศัพท์การแพทย์แผนจีน หมายถึง ค าศัพท์ที่ใช้บ่อยทางการแพทย์แผนจีน ได้แก่ ค าศัพท์ทฤษฎี
พ้ืนฐานการแพทย์แผนจีน การตรวจวินิจฉัยโรคด้ายการแพทย์แผนจีน เภสัชกรรมจีน การฝังเข็ม รมยา การนวด
จีน กายวิภาคศาสตร์ โรค และการรักษาโรค ประกอบด้วย 3 ภาษา คือ ภาษาจีน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

 

สถานการณ์ :   
ศาสตร์การแพทย์แผนจีนมีต้นก าเนิดมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และเป็นศาสตร์ที่มีความลึกซ้ึง ศัพท์

การแพทย์แผนจีนเป็นศัพท์เฉพาะ ซึ่งแตกต่างจากการแพทย์แผนปัจจุบัน เนื่องมาจากพ้ืนฐานที่แตกต่างกัน โดยมี
พ้ืนฐานมาจากหลักปรัชญา วัฒนธรรม และศาสนา เป็นศัพท์ที่มีรากฐานมาจากภาษาโบราณเป็นส่วนใหญ่  
ส่วนหลักการแพทย์แผนจีนจะประกอบไปด้วย ทฤษฎีและเหตุผล หลักวิธีการรักษา รวมถึงต ารับยาจีน  

มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นสถาบันวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญใน
ด้านการศึกษา การวิจัย และการรักษาโรคโดยใช้การแพทย์แผนจีนมาเป็นเวลามากกว่า 60 ปี สถาบันการแพทย์
ไทย-จีน ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบในการพัฒนามาตรฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีนในประเทศไทยได้ร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเฉิงตูจัดท าโครงการ “การจัดท าพจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน” ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 ขั้นเป็นปีแรก และได้ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นพจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีนเล่ม 1 และเล่ม 2 
ตามล าดับ ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สถาบันการแพทย์ไทย-จีนจึงได้จัดท าโครงการจัดท า
พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีนเล่ม 3 ขึ้น โดยในเล่มที่ 3 จะเน้นค าศัพท์ที่ใช้บ่อยในคลินิกซึ่งเป็นค าศัพท์
เฉพาะทาง 7 แผนกในการแพทย์แผนจีน ได้แก่ 1. อายุรศาสตร์การแพทย์แผนจีน (ภายใน) 2. อายุรศาสตร์
การแพทย์แผนจีน (ภายนอก) 3. สูตินรีเวชศาสตร์การแพทย์แผนจีน 4. กุมารเวชศาสตร์การแพทย์แผนจีน  
5. กระดูกและการบาดเจ็บ 6. โรคหู คอ จมูก การแพทย์แผนจีน และ 7. โรคตา การแพทย์แผนจีน โดยผลผลิต 
ที่ได้จะน าไปใช้เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน เป็นคู่มือส าหรับแพทย์ฝังเข็ม แพทย์จีน และผู้สนในทั่วไป 
รวมถึงเป็นต าราอ้างอิงมาตรฐานด้านการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย  

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน - - - - - 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย 450 ค า - - - - 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 400 ค า 

ขั้นมาตรฐาน 75 450 ค า 
ขั้นสูง 100 500 ค า 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

100 ค า เอกสารรายละเอียดจ านวนค าศัพท์ 
ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะท างาน 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

150 ค า เอกสารรายละเอียดจ านวนค าศัพท์ 
ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะท างาน 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

200 ค า เอกสารรายละเอียดจ านวนค าศัพท์ 
ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะท างาน 

 

แหล่งข้อมูล : รายงานจ านวนค าศัพท์ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะท างานจากสถาบันการแพทย์ไทย-จีน 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : รวมรวมรายละเอียดค าศัพท์ที่ผ่านการพิจารณาจากการจัดประชุมคณะท างานจัดท า
พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน ปีงบประมาณ 2564 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ : 1. เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน  
 2. เป็นคู่มือส าหรับแพทย์ฝังเข็ม แพทย์จีน และผู้สนใจทั่วไป  
 3. เป็นต าราอ้างอิงมาตรฐานด้านการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   1. นางบุญใจ ลิ่มศิลา     หมายเลขโทรศัพท์  02 149 5676 
                          ผู้อ านวยการสถาบันการแพทย์ไทย-จีน 

2. นางลักขณา อังอธิภัทร หมายเลขโทรศัพท์  02 149 5676 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1. นางสาวสินีพร ดอนนาปี หมายเลขโทรศัพท์  02 149 5676 
                          เภสัชกรปฏิบัติการ 

2. นางสาววรรณวิล เชี่ยวเชิงกล หมายเลขโทรศัพท์  02 149 5676 
แพทย์แผนจีน 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
สถาบันการแพทย์ไทย-จีน 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 : จ านวนองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการแพทย์แผนจีนที่ได้รับการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชนน าไปใช้ในการดูแลสุขภาพ   
หน่วยวัด : จ านวน (เรื่อง) 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 20 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค 

เป็นเลิศ (Promotion, Prevention & Protection Excellence : PP&P Excellence) 
แผนงาน/โครงการสร้างความรอบรู้ และลดความเหลื่อมล้ าด้านสุขภาพแก่ประชาชนด้วยการแพทย์แผนไทย   

การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร  
 

ค าอธิบาย :  
 องค์ความรู้ หมายถึง ความรู้ทางด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีนที่ได้มีการรวบรวม คัดกรอง สังเคราะห์
ความรู้เพื่อเผยแพร่ในการดูสุขภาพประชาชน 
 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หมายถึง การน าองค์ความรู้ทางด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีนที่ได้
สัง เคราะห์แล้ว  เผยแพร่ให้แก่ประชาชนรับทราบผ่านทาง website ของสถาบันการแพทย์ ไทย -จีน  
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 

สถานการณ์ :   
 การแพทย์แผนจีน เป็นวิธีการรักษาโรคที่ถือก าเนิดในสาธารณรัฐประชาชนจีนและได้รับความนิยม

แพร่หลายไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยด้วย การแพทย์แผนจีนนอกจากจะมีประสิทธิภาพใน
การรักษาโรคที่ได้ผลดีแล้วยังมุ่งเน้นในเรื่องการปูองกันและส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือไม่ให้เกิดการเจ็บปุวยที่ไม่จ าเป็น     

นอกจากนี้การแพทย์แผนจีนยังให้ความส าคัญกับการรักษาสมดุลของร่างกายให้มีการเปลี่ยนแปลงคล้อย
ตามธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยให้มีอายุยืนยาว สุขภาพแข็งแรง เช่น การดูแลสุขภาพตามวิถีธรรมชาติ ปรับสมดุลของ
จิตใจโภชนาการเหมาะสม ปรับสมดุลของชีวิตประจ าวันให้มีการท างานและพักผ่อนพอเหมาะปรับตัวให้เข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม   
           การเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการด้านการแพทย์แผนจีน ในหน้า website ของสถาบันการแพทย์ 
ไทย-จีน ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นการเผยแพร่ให้กับกลุ่มวิชาชีพแพทย์แผนจีน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนจีน ส าหรับในการเผยแพร่ส าหรับกลุ่มประชาชนทั่วไป เพ่ือใช้ในการดูแลสุขภาพยัง
มีน้อยอยู่ โดยจะพัฒนาความรู้ส าหรับประชาชนและเผยแพร่ให้ครอบคลุมมากข้ึน 

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน - - - - - 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย 5 เรื่อง - - - - 
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เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 4 เรื่อง 

ขั้นมาตรฐาน 75 5 เรื่อง 
ขั้นสูง 100 6 เรื่อง 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

รวบรวมองค์ความรู้/คัดเลือกองค์ความรู้ ส าหรับ
ประชาชนในการใช้ดูแลและส่งเสริมสุขภาพ  

รายการองค์ความรู้ที่ได้รวบรวม 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

2 เรื่อง 1. หนังสือขออนุมัติเผยแพร่ 
2. เอกสารที่เผยแพร่  
3. หน้า website สถาบัน
การแพทย์ไทย-จีน 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

5 เรื่อง 1. หนังสือขออนุมัติเผยแพร่ 
2. เอกสารที่เผยแพร่  
3. หน้า website สถาบัน
การแพทย์ไทย-จีน 

 

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ สถาบันการแพทย์ไทย-จีน 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : รวบรวบจ านวนองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการแพทย์แผนจีนที่ได้รับการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์บน website ของสถาบันการแพทย์ไทย-จีน ในปีงบประมาณ 2564   

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ : ประชาชนได้รับความรู้ที่ถูกต้อง และมีการพ่ึงตนเองในการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนจีนถูกต้องและได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการแพทย์แผนจีน 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   1. นางบุญใจ ลิ่มศิลา     หมายเลขโทรศัพท์  02 149 5676 
                          ผู้อ านวยการสถาบันการแพทย์ไทย-จีน 

2. นางลักขณา อังอธิภัทร 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1. นางสาววลัยลักษณ์ ดุริยะศรีไพร            หมายเลขโทรศัพท์  02 149 5676 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

2. นางลักขณา อังอธิภัทร 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
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5. ส านักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมารณ พ.ศ. 2564 

ส านักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
 

ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัตริาชการ ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(ขั้นมาตรฐาน) 

ตัวช้ีวัดหน่วยงาน  
การประเมิน
ประสิทธิผลการ
ด าเนินงาน  
(Performance 
Base) 

1 : ร้อยละของงบประมาณท่ีอนุมัติเพ่ือ
สนับสนุนแผนงาน/โครงการจากกองทุนภูมิ
ปัญญาการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

25 ร้อยละของงบประมาณท่ี
อนุมัติ ร้อยละ 50 

2. ร้อยละแผนงาน/โครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยด าเนินการแล้วเสร็จโดยไม่
ขอยกเลิก 

25 แผนงาน/โครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนฯ ขอยกเลิกโครงการ 
1 โครงการ (ร้อยละ 99) 

3. จ านวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ 

20 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ 8 เรื่อง 

รวม 70  
ตัวช้ีวัดร่วม  
การประเมินศักยภาพ
การด าเนินงาน  
(Potential Base)  

1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ตามแผนรายจ่ายงบประมาณรายไตรมาสของ
หน่วยงาน 

8 ร้อยละ 80 – 89.99 

2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 

8 - เว็บไซต์มีอยา่งน้อย 6 องค์ประกอบ 
- อัพเดตเว็บไซต์ 1 ครั้งต่อไตรมาส 

3. ระดับความส าเร็จการประเมินดัชนีมวลกาย 
(BMI) ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 

8 - ครบถ้วน/ไม่ทันเวลา 
  ไม่ครบถ้วน/ทันเวลา  
- ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 40  
- น้ าหนักดีขึ้น ร้อยละ 75 

4. ระดับความส าเร็จของการประเมินความ 
พึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อภารกิจหลักของหน่วยงาน 

6 มีผลประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึง
พอใจฯ ร้อยละ 75 – 84.99 

รวม 30  
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
ส านักงานบริหารกองทุนภูมิปญัญาการแพทย์แผนไทย 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 
 

ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละของงบประมาณที่อนุมัติเพ่ือสนับสนุนแผนงาน/โครงการจาก
กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 25 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance 

Excellence)  
แผนงาน  1. คุ้มครองต ารับและต าราการแพทย์แผนไทย 
 2. อนุรักษ์ คุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาสมุนไพรและถิ่นก าเนิดตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
 3. สนับสนุนการศึกษาองค์ความรู้และพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 
 4. การพัฒนากฎหมายและระบบที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
 5. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์ความรู้เพ่ือการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

 

ค าอธิบาย :  
 งบประมาณที่อนุมัติเพื่อสนับสนุนแผนงานโครงการ หมายถึง แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับการพิจารณา
เห็นชอบสนับสนุนงบประมาณจากคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
 กรอบวงเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย หมายถึง กรอบวงเงินอนุมัติตามแผนการปฏิบัติงาน
กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

สถานการณ์ :   

                        
                      

 

สูตรค านวณ :                    จ านวนงบประมาณท่ีได้รับการอนุมัติ                    X 100 
                       กรอบวงเงินอนุมัติตามแผนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน ร้อยละ 80.54 ร้อยละ 56.85 ร้อยละ 72.92 ร้อยละ 35.03 ร้อยละ 49.72 

80.54 
56.85 

72.92 

35.03 
49.72 

ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 

ร้อยละการอนุมัติงบประมาณ 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 

เกณฑ์การประเมิน : 
เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

ขั้นต้น 50 ร้อยละของงบประมาณท่ีอนุมัติ น้อยกว่าร้อยละ 50 
ขั้นมาตรฐาน 75 ร้อยละของงบประมาณท่ีอนุมัติ ร้อยละ 50 

ขั้นสูง 100 ร้อยละของงบประมาณท่ีอนุมัติ มากกว่าร้อยละ 50 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) 
แหล่งข้อมูล 

(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 
1 (3 เดือน) 

(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 
ร้อยละของงบประมาณท่ีได้รับการอนุมัติ             
ไม่ต ากว่าร้อยละ 25 ตามกรอบวงเงินอนุมัติ               
ตามแผนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ

สนับสนุนสนับสนุนแผนงาน/
โครงการตามมติที่ประชุม

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนภูมิ
ปัญญาการแพทย์แผนไทย 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

ร้อยละงบประมาณท่ีได้รับการอนุมัติไม่ต ากว่า   
ร้อยละ 35 ตามกรอบวงเงินอนุมัติ                  
ตามแผนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

ร้อยละงบประมาณท่ีได้รับการอนุมัติไม่ต ากว่า   
ร้อยละ 50 ตามกรอบวงเงินอนุมัติ                  
ตามแผนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

แหล่งข้อมูล : ผลการพิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุนสนับสนุนแผนงาน/โครงการตามมติที่ประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : รายงานสรุปผลการอนุมัติแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 3, 6 และ 9 เดือน) 
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ : เกิดการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การศึกษาองค์ความรู้และพัฒนาต่อยอดภูมิ
ปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร รวมถึงการส่งเสริม และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากการสนับสนุน
งบประมาณกองทนุภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเพ่ิมมากข้ึน 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด :   นางพรทิพย์ เติมวิเศษ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 0787 
 ผู้อ านวยการส านักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1. นายปกรสิทธิ์ หนูช่วย หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 0787  
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 2. นายจิรานุวัฒน์ หอมบรรเทิง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 0787 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 3. นางสาวขวัญเรือน จันที หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 0787  
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 4. นางสาวอติมาศ สินธุนาคิน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 0787 
  นิติกร 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
ส านักงานบริหารกองทุนภูมิปญัญาการแพทย์แผนไทย 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 
 

ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละแผนงาน/โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน          
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยด าเนินการแล ้ว เสร ็จตามแผนที ่ก าหนดภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยไม่ขอยกเลิก 
หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 25 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรมฯ ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงาน การติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ 

 

ค าอธิบาย :  
 แผนงาน/โครงการ หมายถึง โครงการที่กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้การสนับสนุน  
โครงการบรรลุถึงเปูาหมายวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
 ด าเนินการแล้วเสร็จโดยไม่ขอยกเลิก หมายถึง โครงการที่กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้การ
สนับสนุนด าเนินการบรรลุถึงเปูาหมายวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้และแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โดยยึดตามมติการรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการของกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

 

สถานการณ์ :   
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561, พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดได้
จัดท าสรุปแผนงาน/โครงการที่กองทุนฯ ให้การสนับสนุนที่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพ่ือจัดท าแผนการติดตาม
และประเมินผลงานโครงการที่กองทุนฯ ให้การสนับสนุน และสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนงาน/
โครงการที่กองทุนฯ ให้การสนับสนุน เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าโครงการได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดคิดเป็นร้อยละ 100 

 

สูตรค านวณ :   แผนงานโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ (โดยไม่ขอยกเลิก) ตามแผนที่ก าหนด ปีงบประมาณ 2564   X 100 
                  แผนงานโครงการทั้งหมดที่กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้การสนับสนุนด าเนินการแล้วเสร็จ 
                                                      ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน N/A N/A ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 รอ้ยละ 100 ร้อยละ 100 

เกณฑ์การประเมิน : 
เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

ขั้นต้น 50 แผนงาน/โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ      
ขอยกเลิกโครงการตั้งแต่ 2 โครงการขึ้นไป (ร้อยละ 98) 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นมาตรฐาน 75 แผนงาน/โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ      

ขอยกเลิกโครงการ 1 โครงการ (ร้อยละ 99) 
ขั้นสูง 100 แผนงาน/โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ      

ไม่มีการขอยกเลิกโครงการ (ร้อยละ 100) 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) 
แหล่งข้อมูล 

(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 
1 (3 เดือน) 

(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 
สรุปรายชื่อแผนงาน/โครงการที่กองทุนภูมิ
ปัญญาการแพทย์แผนไทยให้การสนับสนุนแล้ว
เสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เอกสารสรุปรายชื่อแผนงาน/โครงการ  
ที่กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ให้การสนับสนุนแล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

จัดท าแผนงานติดตามแผนงาน/โครงการที่
กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้การ
สนับสนุนแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

แผนงานติดตามแผนงาน/โครงการ           
ที่กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ให้การสนับสนุนแล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

สรุปผลส าเร็จในการติดตามและประเมินผล
แผนงาน/โครงการที่กองทุนภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยให้การสนับสนุนแล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานและสรุป
รายละเอียดค่าใช้จา่ยแผนงาน/
โครงการที่กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทยให้การสนับสนนุแล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

แหล่งข้อมูล : แผนงาน/โครงการที่กองทุนฯ ให้การสนับสนุนที่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : รายงานฉบับสมบรูณ์แผนงาน/โครงการที่กองทุนฯ ให้การสนับสนุนที่แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ : สามารถติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการที่กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ให้การสนับสนุนได้ตามแผน เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของบประมาณที่กองทุนฯ ให้การสนับสนุนงบประมาณ
ส าหรับการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การศึกษาองค์ความรู้และพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทยและสมุนไพรรวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและ
สมุนไพรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด :   นางพรทิพย์ เติมวิเศษ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 0787 
 ผู้อ านวยการส านักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1. นางสาววรรณชนก คงลอย หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 0787  
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 2. นายปกรสิทธิ์ หนูช่วย หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 0787  
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
ส านักงานบริหารกองทุนภูมิปญัญาการแพทย์แผนไทย 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 
 

ตัวชี้วัดที่ 3 : จ านวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
หน่วยวัด : จ านวน (เรื่อง) 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 20 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรมฯ ยุทธศาสตร์ภูมิปัญญาเป็นเลิศ (Wisdom Excellence) 
แผนงาน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยสู่วงกว้างเพ่ือการรับรู้ของงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก

กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
 

ค าอธิบาย :  
 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หมายถึง งานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนภูมิ
ปัญญาการแพทย์แผนไทย ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข หรือกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก หรือแผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (2560 – 2564) หรือ
วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ได้รับอนุญาตให้ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและมีบทความที่ได้รับการยอมรับเพ่ือการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ในปี
บัญชี พ.ศ. 2564  

 

สถานการณ์ :   

                   
 

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน N/A N/A 5 6 7 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย 8 9 10 11 12 

 

 

0 0 

5 
6 

7 

ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 

จ านวนงานวิจัยที่ได้รับอนุญาตตีพิมพ์ 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ห น้ า  |   200 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง 

ขั้นมาตรฐาน 75 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง 
ขั้นสูง 100 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ        
4 เรื่อง 

หนังสือขออนุญาตตีพิมพ์เผยแพร่
งานวิจัย 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ        
6 เรื่อง 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ        
8 เรื่อง 

 

แหล่งข้อมูล : หนังสือขออนุญาตตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : หนังสืออนุญาตให้ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ : การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่วงกว้าง          
เพ่ือการรับรู้ของงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ทั้งนี้ เพ่ือการต่อยอด     
การน าไปใช้ประโยชน์จากงานวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์แผนไทย    
และการแพทย์ทางเลือก หรือแผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรแห่งชาติ หรือวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ         
ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด :   นางพรทิพย์ เติมวิเศษ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 0787 
 ผู้อ านวยการส านักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1. นางสาววรรณชนก คงลอย หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 0787  
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 2. นายปกรสิทธิ์ หนูช่วย หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 0787  
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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6. กลุ่มกฎหมายและจรยิธรรม 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมารณ พ.ศ. 2564 

กลุ่มกฎหมายและจริยธรรม 
 

ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัตริาชการ ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(ขั้นมาตรฐาน) 

ตัวช้ีวัดหน่วยงาน  
การประเมิน
ประสิทธิผลการ
ด าเนินงาน  
(Performance 
Base) 

1. ลดระยะเวลาในการตรวจสอบสัญญาและ
ค าสั่ง 

30 ตรวจสอบเสร็จใน 7 วันท า
การ นับตั้งแต่วันที่ได้รับครั้ง
สุดท้าย 

2. ร้อยละกฎหมายล าดับรอง ในปีที่ผ่านมามี
ผลใช้บังคับ/ประกาศใช้ 

20 ได้กฎหมายล าดับรองที่มีผลใช้
บังคับ/ประกาศใช้ ร้อยละ 
60  

3. ร้อยละคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

20 มีผลคะแนนร้อยละ 88 

รวม 70  
ตัวช้ีวัดร่วม  
การประเมินศักยภาพ
การด าเนินงาน  
(Potential Base)  

1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ตามแผนรายจ่ายงบประมาณรายไตรมาสของ
หน่วยงาน 

8 ร้อยละ 80 – 89.99 

2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 

8 - เว็บไซต์มีอยา่งน้อย 6 องค์ประกอบ 
- อัพเดตเว็บไซต์ 1 ครั้งต่อไตรมาส 

3. ระดับความส าเร็จการประเมินดัชนีมวลกาย 
(BMI) ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 

8 - ครบถ้วน/ไม่ทันเวลา 
  ไม่ครบถ้วน/ทันเวลา  
- ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 40  
- น้ าหนักดีขึ้น ร้อยละ 75 

4. ระดับความส าเร็จของการประเมินความ 
พึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อภารกิจหลักของหน่วยงาน 

6 มีผลประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึง
พอใจฯ ร้อยละ 75 – 84.99 

รวม 30  
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
กลุ่มกฎหมายและจริยธรรม 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 : ลดระยะเวลาในการตรวจสอบสัญญาและค าสั่ง  
หน่วยวัด : จ านวน (วัน) 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 30 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance 

Excellence) 
แผนงาน/โครงการ พัฒนาระบบบริหารสู่องค์กรคุณภาพและองค์กรคุณธรรม 

 

ค าอธิบาย :  
 1. ลดระยะเวลาในการตรวจสอบสัญญาตามรูปแบบของทางราชการ ถูกต้องตามรูปแบบสัญญา
มาตรฐาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเกิดความคุ้มค่า  
ในเชิงภารกิจของรัฐ เนื่องจากรูปแบบสัญญาจะเป็นเกณฑ์มาตรฐานกลาง ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 2. ลดระยะเวลาในการตรวจสอบค าสั่ง 
     2.1 หากเป็นค าสั่งที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จะท าให้ค าสั่งมีประสิทธิภาพ รูปแบบถูกต้องตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ในส่วนของเนื้อหาบทอาศัย
อ านาจและหลักกฎหมายถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ  พ.ศ. 2560 
ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
     2.2 หากเป็นค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะท างาน ฯลฯ จะท าให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 

สถานการณ์ :   
          1. จ านวนการตรวจสญัญาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คือ 87 เรื่อง 
 2. จ านวนการตรวจสัญญาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คือ 90 เรื่อง 
 3. จ านวนการตรวจสัญญาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คือ 154 เรื่อง 
 4. จ านวนการตรวจสัญญาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คือ 206 เรื่อง 
 5. จ านวนการตรวจค าสั่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คือ 181 เรื่อง 
 6. จ านวนการตรวจค าสั่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คือ 290 เรื่อง 
 7. จ านวนการตรวจค าสั่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คือ 379 เรื่อง 
 8. จ านวนการตรวจค าสั่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คือ 432 เรื่อง 

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน 12 วันท าการ 11 วันท าการ 10 วันท าการ 9 วันท าการ 8 วันท าการ 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย 7 วันท าการ 6 วันท าการ 5 วันท าการ 4 วันท าการ 3 วันท าการ 
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เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 ตรวจสอบเสร็จใน 8 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับครั้งสุดท้าย 

ขั้นมาตรฐาน 75 ตรวจสอบเสร็จใน 7 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับครั้งสุดท้าย 
ขั้นสูง 100 ตรวจสอบเสร็จใน 6 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับครั้งสุดท้าย 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

ตรวจสอบสัญญา/ค าสั่ง แล้วเสร็จใน 7 วันท า
การ นับตั้งแต่วันที่ได้รับครั้งสุดท้าย 

รายละเอียดจ านวนข้อมูลการ
ตรวจสอบสัญญาและค าสั่ง 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

ตรวจสอบสัญญา/ค าสั่ง แล้วเสร็จใน 7 วันท า
การ นับตั้งแต่วันที่ได้รับครั้งสุดท้าย 

รายละเอียดจ านวนข้อมูลการ
ตรวจสอบสัญญาและค าสั่ง 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

ตรวจสอบสัญญา/ค าสั่ง แล้วเสร็จใน 7 วันท า
การ นับตั้งแต่วันที่ได้รับครั้งสุดท้าย 

รายละเอียดจ านวนข้อมูลการ
ตรวจสอบสัญญาและค าสั่ง 

 

แหล่งข้อมูล :  สัญญาทุกประเภท ที่หน่วยงานภายในกรมจัดซื้อจัดจ้าง และค าสั่งทุกประเภทที่หน่วยงานภายใน
กรมจัดท า ยกเว้นค าสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  เก็บรวบรวมข้อมูลการตรวจสัญญาและค าสั่งเป็นรายเดือน และรายงานให้ผู้บริหารทราบ
ทุกไตรมาส 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :   
1. สัญญาที่ผ่านการตรวจของกลุ่มกฎหมายและจริยธรรม จะช่วยให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามรูปแบบสัญญามาตรฐาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ เนื่องจากรูปแบบสัญญาจะเป็นเกณฑ์
มาตรฐานกลาง ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

2. ค าสั่งที่หน่วยงานภายในกรมส่งให้กลุ่มกฎหมายและจริยธรรมตรวจสอบ  
 2.1 หากเป็นค าสั่งที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จะท าให้ค าสั่งมีประสิทธิภาพ รูปแบบถูกต้องตามระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ในส่วนของเนื้อหา บทอาศัยอ านาจ
และหลักกฎหมายถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 2.2 หากเป็นค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะท างาน ฯลฯ จะท าให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

3. เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานภายในกรมสามารถด าเนินการและบริหารสัญญาได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   นายวรพจน์ ภู่จินดา     หมายเลขโทรศัพท์ 02-591-7007 ต่อ 3515 
 ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและจริยธรรม 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวอรอนงค์ ศรีสุวรรณ     หมายเลขโทรศัพท์ 02-591-7007 ต่อ 3515 
 นิติกรปฏิบัติการ 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
กลุ่มกฎหมายและจริยธรรม 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละกฎหมายล าดับรอง ในปีที่ผ่านมามีผลใช้บังคับ/ประกาศใช้  
หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 20 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตรบ์ริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภบิาล (Governance Excellence)  
แผนงาน/โครงการ พัฒนาระบบบริหารสู่องค์กรคุณภาพและองค์กรคุณธรรม 

 

ค าอธิบาย :  
 กฎหมายล าดับรองมีสถานะเป็นกฎหมายและมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปเช่นเดียวกับกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติ แต่มีสถานะต่ ากว่ากฎหมายระดับพระราชบัญญัติ โดยการออกกฎหมายล าดับรองต้องอาศัย
อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเท่านั้น และบทบัญญัติของกฎหมายล าดับรองจะขัด  
หรือแย้งต่อกฎหมายระดับพระราชบัญญัติมิได้ หากเรื่องใดกฎหมายระดับพระราชบัญญัติมิได้บัญญัติไว้แจ้งชัด 
ให้ออกกฎหมายล าดับรองก าหนดรายละเอียดในเรื่องใด ฝุายบริหารจะออกกฎหมายล าดับรองก าหนด
รายละเอียดในเรื่องนั้นมิได้ 
 ส าหรับประเภทของกฎหมายล าดับรองนั้นอาจแยกออกได้เป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 
 1. กฎหมายล าดับรองที่หน่วยงานของรัฐออกมาเพ่ือให้ประชาชนต้องปฏิบัติตาม เช่น กฎกระทรวง
ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตต่างๆ เป็นต้น 
 2. กฎหมายล าดับรองที่หน่วยงานของรัฐออกเพ่ือก าหนดวิธีปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นเอง เช่น 
ระเบียบของหน่วยงานของรัฐว่าด้วยการอนุมัติอนุญาตต่างๆ เป็นต้น 
 3. กฎหมายล าดับรองท่ีหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งออกมาเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐอ่ืนถือปฏิบัติเพ่ือให้
การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

 

สูตรค านวณ :    จ านวนร่างกฎหมายล าดับรองในปี 2564 ที่มีผลใช้บังคบั/ประกาศใช้      X 100 
                                    จ านวนร่างกฎหมายล าดับรองในปี 2563 

 

สถานการณ์ :   
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มกฎหมายและจริยธรรมมีการตั้งเปูาหมายในการร่างกฎหมายล าดับรอง    
ที่ร่างในปีที่ผ่านมามีผลใช้บังคับ/ประกาศใช้ เช่น กฎหมาย ระเบียบ เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านการคุ้มครองภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพร มากกว่าร้อยละ 60 

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน 
(ได้ร่างกฎหมายล าดับรอง) 

4 ฉบับ 1 ฉบับ 1 ฉบับ 18 ฉบับ 6 ฉบับ 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 
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เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 ได้กฎหมายล าดับรองที่มีผลใช้บังคับ/ประกาศใช้ ร้อยละ 55 

ขั้นมาตรฐาน 75 ได้กฎหมายล าดับรองที่มีผลใช้บังคับ/ประกาศใช้ ร้อยละ 60 
ขั้นสูง 100 ได้กฎหมายล าดับรองที่มีผลใช้บังคับ/ประกาศใช้ ร้อยละ 65 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

- - 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

- - 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

ได้กฎหมายล าดับรองที่มีผลใช้บังคับ/
ประกาศใช้ มากกว่าร้อยละ 60 

เอกสารการลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 

แหล่งข้อมูล : เอกสารการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : กลุ่มกฎหมายและจริยธรรมรวบรวมร่างกฎหมายหมายล าดับรองที่ร่างในปีที่ผ่านมา
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) มีผลใช้บังคับ/ประกาศใช้ เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านการคุ้มครองภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย และผลิตภัณฑ์สมุนไพร มากกว่าร้อยละ 60 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :   
1. การมีกฎหมายล าดับรองมีประโยชน์ต่อประชาชนและผู้ปฏิบัติคือ ประชาชนได้ทราบและปฏิบัติตาม 

ได้อย่างถูกต้อง เช่น กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการหรือเงื่อนไขที่ประชาชนต้องปฏิบัติตามหากประสงค์ 
จะขอให้หน่วยงานของรัฐอนุมัติ อนุญาต หรือให้ความเห็นชอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง กฎหมายระดับพระราชบัญญัติ
หลายฉบับให้อ านาจแก่ฝุายบริหารในการออกกฎหมายล าดับรองเพ่ือชี้แจงในรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
ขั้นตอน เทคนิคต่างๆ ของวัตถุแห่งกฎหมายนั้น ซึ่งไม่สามารถก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติได้ หากกฎหมายล าดับ
รองเหล่านี้มีบทบัญญัติที่ไม่เหมาะสม 

2. ลดภาระต่าง ๆ แก่ประชาชน ที่ท าให้ประชาชนเกิดความเบื่อหน่ายที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย  
แม้จะทราบว่าการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเป็นความผิดและมีโทษ รวมทั้งหลีกเลี่ยงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย  
อันท าให้การบังคับการ ให้เป็นไปตามกฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ 

3. กฎหมายล าดับรองเป็นการปฏิบัติราชการทางปกครอง (administrative actions) มีผลกระทบต่อคน
จ านวนมาก การที่ออกกฎหมายล าดับรองเพ่ือแก้ไขและทบทวนการออกกฎไม่ให้เกิดความยุ่งยาก ซับซ้อนแก่
ประชาชน และทันสมัยอยู่เสมอ 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   นายวรพจน์ ภู่จินดา     หมายเลขโทรศัพท์ 02-591-7007 ต่อ 3515 
 ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและจริยธรรม 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นายอิสรพงศ์ นุ่นยัง     หมายเลขโทรศัพท์ 02-591-7007 ต่อ 3515 
 นิติกร 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
กลุ่มกฎหมายและจริยธรรม 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 
หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 20 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาตร์ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance 

Excellence) 
แผนงาน/โครงการ พัฒนาระบบบริหารสู่องค์กรคุณภาพและองค์กรคุณธรรม  

 

ค าอธิบาย :  
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ได้เปลี่ยนรูปแบบการประเมินและพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการ
สนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีกา รรับรู้ การทุจริต  (Corruption Perceptions Index:  CPI)  
ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม ท าให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
คุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม โดยจ าแนก
ออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1. การปฏิบัติหน้าที่ 2. การใช้งบประมาณ 3. การใช้อ านาจ 4. การใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6. คุณภาพการด าเนินงาน 7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8. การ
ปรับปรุงระบบการท างาน 9. การเปิดเผยข้อมูล 10. การปูองกันการทุจริต และมีเครื่องมือการประเมิน ดังนี้ 

1.  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง 
ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ 1 - ตัวชี้วัดที่ 5 ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงาน 
ที่ประเมิน ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ 6 – ตัวชี้วัดที่ 8 ได้แก่ คุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
และการปรับปรุงระบบการท างาน 

3.  แบบตรวจการ เปิ ด เ ผยข้ อมู ล ส าธ า รณะ  ( Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ 9 - ตัวชี้วัดที่ 10 ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูล และการปูองกัน
การทุจริต 
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สถานการณ์ :   
 เปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562 ดังนี้ 

 
ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน 77.46 84.84 88.52 89.22 87.77 

แผนระยะยาว / Road Map : 
ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย 88 88.5 89 89.5 90 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 มีผลคะแนนร้อยละ 87.5 

ขั้นมาตรฐาน 75 มีผลคะแนนร้อยละ 88 
ขั้นสูง 100 มีผลคะแนนร้อยละ 88.5 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) 
แหล่งข้อมูล 

(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 
1 (3 เดือน) 

(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 
- - 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

- - 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

ด าเนินการจัดประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อม
ส าหรับการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (IIT) 

จ านวนผู้เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ครบตาม
จ านวนที่ส านักงาน ป.ป.ช ก าหนด 
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แหล่งข้อมูล :  
1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 เ ก็ บข้ อมู ล โดยระบบสารสน เทศ ITAS ( Integrity and Transparency Assessment System)                  
ที่ส านักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาขึ้นเพ่ือรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :   
 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) เป็นการ
เผยแพร่การด าเนินงานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานภายในกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ดังนั้น ประชาชนจะมีโอกาสได้รับรู้ผลการด าเนินงานของกรมฯ เพ่ิมมากขึ้นจากการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ 
และจะได้ทราบถึงการเปิดเผยข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องบนระบบสารสนเทศโดยไม่ต้องเดินทางมาด้วยตนเอง 
ท าให้ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูล 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   นายวรพจน์ ภู่จินดา     หมายเลขโทรศัพท์ 02-591-7007 ต่อ 3515 
 ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและจริยธรรม 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางสาวพัตรพิมล ภิรมย์รักษ์     หมายเลขโทรศัพท์ 02-591-7007 ต่อ 3515 
 นิติกร 
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7. ส านักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ห น้ า  |   213 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ห น้ า  |   214 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ห น้ า  |   215 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมารณ พ.ศ. 2564 

ส านักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย 
 

ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัตริาชการ ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(ขั้นมาตรฐาน) 

ตัวช้ีวัดหน่วยงาน  
การประเมิน
ประสิทธิผลการ
ด าเนินงาน  
(Performance 
Base) 

1. จ านวนองค์ความรู้ทางวิชาการด้าน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกท่ีได้
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

20 - ร่างองค์ความรู้ทางวิชาการและ/
หรือโครงร่างงานวิจัยฯ ไม่น้อย
กว่า 5 เรื่อง 
- เสนอโครงร่างงานวิจัยต่อ
ส านักงานคณะกรรมการพิจารณา
งานวิจัยฯ (ถ้ามีการศึกษาวิจยัใน
มนุษย์) ไม่น้อยกว่า 2 หัวข้อเรื่อง 

2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนามาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการทางเคมีเพ่ือขอรับรองมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ ISO 17025 ส านกังานวิจยั
การแพทย์แผนไทย 

20 ระดับ 2 ขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐาน 
(SOP) จ านวน 6 ฉบับ และ
แบบฟอร์มบันทึก (record form) ที่
เกี่ยวข้องอย่างน้อยจ านวน 6 ฉบับ 

3. จ านวนตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิงที่ส ารวจและ
เก็บรวบรวมส าหรับใช้เป็นแหล่งศึกษาจัดเก็บ
รักษาในพิพิธภัณฑ์พืชและอ้างอิงทางวิชาการ 

15 90 หมายเลข และเผยแพร่ใน
เว็บไซด์กรมฯ 

4. จ านวนนักวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกที่ได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะการท าวิจัย 

15 จ านวน 200 คน 

รวม 70  
ตัวช้ีวัดร่วม  
การประเมินศักยภาพ
การด าเนินงาน  
(Potential Base)  

1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ตามแผนรายจ่ายงบประมาณรายไตรมาสของ
หน่วยงาน 

8 ร้อยละ 80 – 89.99 

2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 

8 - เว็บไซต์มีอยา่งน้อย 6 องค์ประกอบ 
- อัพเดตเว็บไซต์ 1 ครั้งต่อไตรมาส 

3. ระดับความส าเร็จการประเมินดัชนีมวลกาย 
(BMI) ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 

8 - ครบถ้วน/ไม่ทันเวลา 
  ไม่ครบถ้วน/ทันเวลา  
- ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 40  
- น้ าหนักดีขึ้น ร้อยละ 75 

4. ระดับความส าเร็จของการประเมินความ 
พึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อภารกิจหลักของหน่วยงาน 

6 มีผลประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึง
พอใจฯ ร้อยละ 75 – 84.99 

รวม 30  
 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ห น้ า  |   216 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
ส านักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1 : จ านวนองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกท่ีได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
หน่วยวัด : จ านวน (เรื่อง) 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 20 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ ภูมิปัญญาเป็นเลิศ (Wisdom Excellence) 
แผนงาน/โครงการ วิจัยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพ่ือต่อยอดสู่ระบบบริการและ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
 

ค าอธิบาย :  
 องค์ความรู้ทางวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หมายถึง  บทความ รายงาน
การวิจัยที่ได้มาจากกระบวนการศึกษาค้นคว้า และการวบรวมความรู้ความจริงเกี่ยวกับองค์ความรู้งานวิชาการ
ทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอย่างมีระเบียบระบบ มีเหตุมีผล มีข้อพิสูจน์อย่างชัดเจน และเป็น
วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่กระบวนการตรวจวินิจฉัย บ าบัดรักษา ปูองกันโรค หรือส่งเสริมฟ้ืนฟูสุขภาพ ผดุงครรภ์  
นวดไทย รวมถึงการผลิตยาแผนไทย ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ และวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ โดยอาศัยความรู้  
ที่ได้ถ่ายทอดพัฒนาสืบต่อกันมาตามองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ยกตัวอย่าง เช่น 
รูปเล่มองค์ความรู้ทางวิชาการ รายงานการวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หมายถึง การกระจายองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกของหน่วยงานไปยังกลุ่มประชาชน การเผยแพร่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์
สามารถด าเนินการได้โดยหลากหลายช่องทางและวิธีการ อาทิเช่น เผยแพร่ชี้แจงให้ประชาชนทราบ ผ่านเว็บไซต์
ออนไลน์ (Online website) แผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์ความรู้การบรรยายโดยนักวิจัย ซึ่งสามารถชักชวน  
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย ตลอดจนเห็นด้วยกับ วิธีด าเนินงาน และผลการศึกษาข้อมูลองค์ความรู้ทางวิชาการ
ด้านการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 

สถานการณ์ :   
 องค์ความรู้การแพทย์แผนไทยเป็นองค์ความรู้ทางการแพทย์ดั้งเดิมของชาติ มีพ้ืนฐานปรัชญาของการ
รักษาบ าบัดผู้ปุวยทีแตกต่างจากปรัชญาและการวิเคราะห์ของการแพทย์แผนปัจจุบันอย่างมาก ปัจจุบันกระแส
ความนิยมด้านการใช้สมุนไพรและการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีแนวโน้มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งในและต่างประเทศ รัฐบาลไทยให้ความส าคัญกับงานด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเพ่ิมมากขึ้น  
แต่ประชาชนและบุคลากรการแพทย์ ยังขาดความเชื่อมั่นในการน าองค์ความรู้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพของรวมทั้ง
บุคลากรทางการแพทย์มีความต้องการในการน าองค์ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกไปใช้ในระบบบริการสุขภาพเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะงานวิจัยด้านสมุนไพรและ
ต ารับยา องค์ความรู้ การวินิจฉัยตามแนวการแพทย์แผนไทย และองค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
มี Health Literacy เข้าใจในคุณค่าและมีความสามารถในการเลือกใช้การแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อสุขภาพ 
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ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน - - - - 5 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย 10 20 35 50 70 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 องค์ความรู้งานวิชาการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง 
ขั้นมาตรฐาน 75 - ร่างองค์ความรู้ทางวิชาการและ/หรือโครงร่างงานวิจัยด้าน

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 
- เสนอโครงร่างงานวิจัยต่อส านักงานคณะกรรมการพิจารณา
งานวิจัยในคนด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ถ้ามี
การศึกษาวิจัยในมนุษย์) ไม่น้อยกว่า 2 หัวข้อเรื่อง 

ขั้นสูง 100 - องค์ความรู้ทางวิชาการและ/หรือรายงานวิจัยด้านการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ทางวิชาการ/งานวิจัยด้าน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

- มีการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับองค์ความรู้
งานวิชาการทางการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก จ านวน ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง 

- เอกสารโครงการวิจัย 
- เว็บไซต์ออนไลน์ (Online website) 
ของส านักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

- มีการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับองค์ความรู้
งานวิชาการทางการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง 
- ได้ร่างองค์ความรู้ทางวิชาการและ/หรือโครง
ร่างงานวิจัยด้านการแพทย์  แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 
- ด าเนินการเสนอโครงร่างงานวิจัยต่อส านักงาน
คณะกรรมการพิจารณางานวิจัยในคนด้าน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ถ้า
มีการศึกษาวิจัยในมนุษย์) ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง 

- เอกสารโครงการวิจัย/เนื้อหาทาง
วิชาการด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 
- ค าสั่งคณะกรรมการและคณะท างาน
ที่เกี่ยวข้อง 
- เว็บไซต์ออนไลน์ (Online website) 
ของส านักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย 
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ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

- ด าเนินการเก็บข้อมูลอาสาสมัครวิจัย ได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 25 ของกลุ่มตัวอย่างในโครงการวิจัย 
ไม่น้อยกว่า 2  เรื่อง 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

- ได้องค์ความรู้ทางวิชาการและ/หรือรายงาน
วิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกจ านวน ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
- มีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ทาง
วิชาการ/งานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 

- เอกสารองค์ความรู้ทางวิชาการด้าน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 
- เว็บไซต์ออนไลน์ (Online 
website) ของส านักงานวิจัย
การแพทย์แผนไทย 
- ห้องสมุดส านักงานวิจัยการแพทย์
แผนไทย 

 

แหล่งข้อมูล :  กลุ่มงานวิชาการ ส านักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย  
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : เก็บข้อมูลจากเว็บเพจออนไลน์ของส านักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย 
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :  
1. เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงองค์ความรู้ทางวิชาการและข้อมูลที่เกิดจากการศึกษาวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือกอย่างเป็นระบบ 
2. ต่อยอดองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
3. สร้างความเชื่อม่ันในการน าองค์ความรู้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพของประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์   

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :  นายกุลธนิต  วนรัตน์    หมายเลขโทรศัพท์ 0896338765 
 ผู้อ านวยการส านักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวรสสุคนธ์ กลิ่นหอม     หมายเลขโทรศัพท์ 0835462891 
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
ส านักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2 : ระดับความส าเร็จของการพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการทางเคมีเพ่ือขอ
รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 17025 ส านักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย 
หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 20 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ ภูมิปัญญาเป็นเลิศ (Wisdom Excellence) 
แผนงาน/โครงการ วิจัยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพ่ือต่อยอดสู่ระบบบริการและ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
 

ค าอธิบาย :  
 การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางเคมี หมายถึง การรับรองข้อก าหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถ
ห้องปฏิบัติการในการด าเนินการทดสอบและ/หรือสอบเทียบ ซึ่งจะประกอบด้วยข้อก าหนดด้านการบริหารงาน
คุณภาพและข้อก าหนดด้านวิชาการ โดยมาตรฐานนี้สามารถที่จะน ามาใช้ได้กับทุกองค์กรที่มีการด าเนินกิจกรรม
การทดสอบและหรือสอบเทียบ  
 ขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐาน (Standard Operating Procedure (SOP)) หมายถึง เอกสารที่อธิบาย
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นจบจบกระบวนการอย่างชัดเจน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการตาม
ขั้นตอนที่ถูกต้องและเป็นไปในทางเดียวกัน  
 แบบฟอร์มบันทึกผลการวิเคราะห์ความชื้นในสมุนไพรตัวอย่าง หมายถึง แบบรายงานผลการวิเคราะห์
ความชื้นของสมุนไพรตัวอย่างตามวิธีวิเคราะห์ในข้อก าหนดต ารายา Thai herbal pharmacopoeia 2019  
 เอกสารที่ใช้ประกอบการขอรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 17025 หัวข้อความชื้นตามวิธี
วิเคราะห์ในข้อก าหนดต ารายา Thai herbal pharmacopoeia 2019 ได้แก่ 
 1. ขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐาน (SOP)   
  1.1 การจัดซื้อสมุนไพร  
  1.2 ขั้นตอนการรับวัตถุดิบสมุนไพรเพ่ือรอวิเคราะห์ 
  1.3 การเก็บวัตถุดิบสมุนไพรเพ่ือรอวิเคราะห์ 
  1.4 ขั้นตอนการวิเคราะห์หาปริมาณความชื้นในสมุนไพร 
  1.5 การจัดซื้อสารเคมี 
  1.6 การจัดเก็บสารเคมี 
  1.7 การก าจัดสารเคมี ของเสียและสมุนไพร 
  1.8 การตรวจสอบเครื่องชั่งประจ าวัน 
  1.9 การท าความสะอาดเครื่องแก้ว 
 2. แบบฟอร์มบันทึก (record form) 
  2.1 เอกสารการจัดซื้อสมุนไพร 
  2.2 การรับวัตถุดิบสมุนไพรเพ่ือรอวิเคราะห์ 
  2.3 การเก็บวัตถุดิบสมุนไพรเพ่ือรอวิเคราะห์ 
  2.4 ผลการวิเคราะห์ปริมาณความชื้นในสมุนไพร 
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  2.5 เอกสารการจัดซื้อสารเคมี 
  2.6 เอกสารการจัดเก็บสารเคมี 
  2.7 การก าจัดสารเคมี ของเสียและสมุนไพร 
  2.8 การตรวจสอบเครื่องชั่งประจ าวัน 
  2.9 การท าความสะอาดเครื่องแก้ว 

 

สถานการณ์ :   
 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีพันธกิจและยุทธศาสตร์เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาล  
เน้นการจัดระบบองค์ความรู้และสร้างมาตรฐานงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้มีคุณภาพ 
ปลอดภัย สามารถน าไปใช้ในระบบบริการสุขภาพและชุมชน เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในการดูแลสุขภาพ หนึ่ง
ในยุทธศาสตร์ส าคัญเพ่ือส่งเสริมการขับเคลื่อนงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
สู่การใช้ในระบบบริการสาธารณสุข ประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
โดยเฉพาะงานวิจัยซึ่งเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ อันสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ยาแผนไทย เพ่ือการดูและรักษาและ
ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน  
 ส านักงานวิจัยการแพทย์แผนไทยมีภารกิจในการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย
และสมุนไพรเพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสาขาต่างๆ รวมทั้งการสร้างเครือข่าย การจัดการ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้เกิดองค์ความรู้ที่มีแบบแผนที่สามารถปรับเข้ากับการดูแลและส่งเสริมสุขภาพร่วมกับการแพทย์
แผนปัจจุบันหรือการดูแลสุขภาพอ่ืน สร้างและสนับสนุนให้เกิดหลักฐานเชิงประจักษ์ ประกอบการน าไปใช้ประโยชน์ 
เพ่ือรองรับเปูาหมายในการพัฒนาผลงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและยาสมุนไพรให้เป็นที่ยอมรับและสามารถน าไป
อ้างอิงทางวิชาการได้อย่างมีมาตรฐานระดับสากล ดังนั้นการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 
จึงมีความจ าเป็นเพ่ือส่งเสริมการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบ รวมถึงสมุนไพรในต ารับ ส่งเสริมให้
เกิดการยอมรับงานวิจัยทางด้านคลินิกและด้านการแพทย์แผนไทย เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการใช้ประโยชน์ทาง
สมุนไพรและการแพทย์แผนไทยให้มีความคุ้มค่า มันต่อสถานการณ์ตลาดและการแข่งขันในเชิงพาณิชย์ได้ 

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน - - - - - 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย 5 ตัวอย่าง 10 ตัวอย่าง 10 ตัวอย่าง 10 ตัวอย่าง 10 ตัวอย่าง 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 ระดับ 1  

- รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ช่องว่างและช่องว่าง (GAP analysis) 
- ขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐาน (SOP) จ านวน 3 ฉบับ และแบบฟอร์ม
บันทึก (record form) ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยจ านวน 3 ฉบับ 
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เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นมาตรฐาน 75 ระดับ 2 

- ขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐาน (SOP) จ านวน 6 ฉบับ และแบบฟอร์ม
บันทึก (record form) ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยจ านวน 6 ฉบับ 

ขั้นสูง 100 ระดับ 3 
- ขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐาน (SOP) จ านวน 9 ฉบับ และแบบฟอร์ม
บันทึก (record form) จ านวนอย่างน้อย 9 ฉบับ 
- รายงานผลการวิเคราะห์ความชื้นในสมุนไพรตัวอย่างจ านวน 5 ชนิด 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

- จดัประชุมคณะท างานห้องปฏิบัติการกลางเพ่ือ
วางแผนการใช้งบประมาณและแผนการ
ด าเนินงาน 
- ด าเนินการวิเคราะห์ช่องว่าง (GAP analysis)         
ของห้องปฏิบัติการกลาง 
- ด าเนินการจัดซื้อพัสดุ 

- รายงานการประชุมคณะ ท างาน
ห้องปฏิบัติการกลาง  
-รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ช่องว่าง
หอ้งปฏิบัติ การกลาง (GAP analysis) 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

- จัดท าเอกสารขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐาน (SOP)          
ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 
- จัดท าแบบฟอร์มบันทึก (record form) จาก
ขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐาน (SOP) ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 

- ขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐาน (SOP) 
จ านวน 6 ฉบับ  
- แบบฟอร์มบันทึก (record form) ที่
เกี่ยวข้องอย่างน้อยจ านวน 6 ฉบับ 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

- จัดท าเอกสารขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐาน (SOP)          
ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 
- จัดท าแบบฟอร์มบันทึก (record form) จาก
ขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐาน (SOP) ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 
- ด าเนินการวิเคราะห์ความชื้นในสมุนไพร
ตัวอย่างตามเอกสารขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐาน 
(SOP) และบันทึกลงในแบบฟอร์มบันทึก 
(record form) 
- จัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ความชื้นใน
สมุนไพรตัวอย่าง 

- ขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐาน (SOP) 
จ านวน 9 ฉบับ  
- แบบฟอร์มบันทึก (record form) ที่
เกี่ยวข้องอย่างน้อยจ านวน 9 ฉบับ 
- รายงานผลการวิเคราะห์ความชื้นใน
สมุนไพรตัวอย่างจ านวน 5 ชนิด 

 

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานบริการ (ห้องปฏิบัติการเคมี) ส านักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : เก็บข้อมูลโดยส านักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย 
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ประโยชน์ที่จะได้รับ :   
๑. พัฒนาองค์ความรู้และทักษะของบุคลากรในการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเคมีเพ่ือควบคุมคุณภาพ

สมุนไพร  
๒. สามารถขอรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการเคมี ISO 17025 ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพ

สมุนไพรได ้
๓. สามารถน าไปต่อยอดงานวิจัยทางคลินิกและงานวิจัยอื่น ๆในอนาคต  
๔. ข้อมูลที่ได้จากผลการควบคุมคุณภาพเบื้องต้นสามารถสร้างความเชื่อม่ันให้แพทย์ แพทย์แผนไทย บุคลากร

ทางการแพทย์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการประกันคุณภาพเพ่ือใช้ดูแลสุขภาพของประชาชน อีกทั้งเพ่ิมทางเลือก
ให้กับประชาชนในการรับบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   นายกุลธนิต  วนรัตน์    หมายเลขโทรศัพท์ 089 633 8765 
 ผู้อ านวยการส านักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเจนจิรา  อังศุสิงห์     หมายเลขโทรศัพท์ 086 611 8827 
 เภสัชกรปฏิบัติการ 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
ส านักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวช้ีวัดที่ 3 : จ านวนตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิงที่ส ารวจและเก็บรวบรวมส าหรับใช้เป็น
แหล่งศึกษาจัดเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์พืชและอ้างอิงทางวิชาการ 
หน่วยวัด : จ านวน (หมายเลข) 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 15 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ ภูมิปัญญาเป็นเลิศ (Wisdom Excellence) 
แผนงาน/โครงการ วิจัยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพ่ือต่อยอดสู่ระบบบริการและ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
 

ค าอธิบาย :  
 สมุนไพรในต ารับยา 16 ต ารับที่มีส่วนผสมของกัญชา หมายถึง พืชสมุนไพรทั้งหมดที่มีชื่อปรากฏใน
ต ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมในต ารับ ประกอบด้วย 16 ต ารับ ได้แก่ ยาอัคคินีวคณะ ยาศุขไสยาศน์        
ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย ยาน้ ามันสนั่นไตรภพ ยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง ยาไฟอาวุธ ยาแก้นอนไม่หลับ/ยาแก้ไข้ผอม
เหลือง ยาแก้สัณฑฆาตกล่อนแห้ง ยาอัมฤตโอสถ ยาอไภยสาลี ยาแก้ลมแก้เส้น ยาแก้โรคจิต ยาไพสาลี ยาทา
ริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง ยาท าลายพระสุเมรุ ยาทัพยาธิคุณ (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข, 2562)โดย
ต ารับยา 16 ต ารับ ประกอบด้วยพืชสมุนไพรจ านวน 91 ชนิด  
 สมุนไพรอ่ืนๆ หมายถึง พืชสมุนไพรชนิดอ่ืนๆ นอกเหนือที่ปรากฏใน 16 ต ารับยาที่มีกัญชาเป็น
ส่วนผสมในต ารับที่ได้จากส ารวจและเก็บรวบรวมได้ในภาคสนาม 
 ตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิง หมายถึง ตัวอย่างพืชสมุนไพรที่เก็บจากภาคสนาม และเก็บรักษาไว้ในรูปแบบ
ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง ตัวอย่างพรรณไม้ดอง และตัวอย่างเครื่องยา เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์พืช เพ่ืออ้างอิง
การศึกษาด้านนั้นๆ และใช้อ้างอิงส าหรับการตรวจสอบชนิดหรือเทียบเคียงกับตัวอย่างพรรณไม้ 

 

สถานการณ์ :   
 จากการด าเนินงานโครงการจัดท าตัวอย่างสมุนไพร (herbarium) ปีงบประมาณ 2553 และการศึกษา
วิจัยภายใต้โครงการส ารวจรวบรวมตัวอย่างสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ รองรับการให้บริการตรวจสอบชนิด
และควบคุมคุณภาพวัตถุดิบยาแผนไทย ปีงบประมาณ 2560 พิพิธภัณฑ์พืชได้ด าเนินการส ารวจ รวบรวมพรรณ
ไม้ และจัดท าเป็นตัวอย่างอ้างอิงงานวิจัย โดยพบว่ามีสมุนไพรหลายชนิดถูกจัดอยู่ใน 16 ต ารับยาที่มีส่วนผสม
ของกัญชา เป็นพืชวัตถุ 60 ชนิด สัตว์วัตถุ 4 ชนิด และธาตุวัตถุ 4 ชนิด รวม 68 ชนิด จากตัวยาทั้งหมด 99 
ชนิด ท าให้จ านวนสมุนไพรใน 16 ต ารับยาที่มีส่วนผสมของกัญชายังไม่ได้ด าเนินการศึกษาคงเหลือ 31 ชนิด 
ส าหรับใช้ในการอ้างอิง การศึกษาวิจัยในห้องปฏิบัติการ การวิจัยทางคลินิก การควบคุมภาพวัตถุดิบยาแผนไทย 
การขึ้นทะเบียนยา และการใช้ยาแผนไทย ในระบบบริการสุขภาพรวมทั้งข้อมูลทางนิเวศวิทยา ประชากร และ
การกระจายพันธุ์ เพื่อใช้ในการอนุรักษ์สมุนไพรไม่ให้สูญพันธุ์ จากการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย เพ่ือให้
การศึกษาวิจัยและการด าเนินงานเป็นไปตามหลักวิชาการ มีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ของประเทศได้สูงสุด 

 

 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ห น้ า  |   224 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน - จัดท าตัวอย่าง
พรรณไม้อ้างอิง

สมุนไพรที่อยู่ในต ารา
การแพทย์แผนไทย 

79 ชนิด 

- จ้างอาจารย์ที่
ปรึกษาจัดท า

ตัวอย่างพรรณไม้
แห้งและดอง 2,000 

หมายเลข 

- จัดท าตัวอย่าง
พรรณไม้อ้างอิง

สมุนไพรที่อยู่ในบัญชี
ยาหลักแห่งชาติ 

240 ชนิด 
- จัดท าตัวอย่าง
พรรณไม้อ้างอิง

สมุนไพรที่อยู่ในต ารา
ศิลาจารึกวัดโพธ์ิ 21 

ชนิด 

- จ้างอาจารย์ที่
ปรึกษาจัดท า

ตัวอย่างพรรณไม้
แห้งและดอง  

1,500 หมายเลข 
- จัดท าตัวอย่าง
พรรณไม้อ้างอิง
สมุนไพรที่อยู่ใน

ต ารับอภยัสาลี 18 
ชนิด 

- จ้างอาจารย์ที่
ปรึกษาจัดท า

ตัวอย่างพรรณไม้
แห้งและดอง  

1,500 หมายเลข 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย 100 หมายเลข 100 หมายเลข 100 หมายเลข 100 หมายเลข 100 หมายเลข 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 80 หมายเลข และเผยแพร่ในเว็บไซด์กรมฯ 

ขั้นมาตรฐาน 75 90 หมายเลข และเผยแพร่ในเว็บไซด์กรมฯ 
ขั้นสูง 100 100 หมายเลข และเผยแพร่ในเว็บไซด์กรมฯ 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

- จัดท าตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิงสมุนไพรใน
ต ารับยา 16 ต ารับที่มีส่วนผสมของกัญชา 
จ านวน ๓๐ หมายเลข 
- จัดท าข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ตามรูปแบบ
ราชบัณฑิตยสถานของสมุนไพรใน ๑๖ ต ารับ 
ที่มีส่วนผสมของกัญชา 30 ชนิด 

- ตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิงที่จัดท าอย่าง
ถูกต้องตามรูปแบบพิพิธภัณฑ์พืช
สากล ๓๐ หมายเลข 
- รายงานการจัดท าข้อมูลทาง
พฤกษศาสตร์ตามรูปแบบ
ราชบัณฑิตยสถานของสมุนไพรใน ๑๖ 
ต ารับที่มีส่วนผสมของกัญชา 30 ชนิด 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

- จัดท าตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิงสมุนไพรใน
ต ารับยา 16 ต ารับที่มีส่วนผสมของกัญชา 
จ านวน ๖๐ หมายเลข 
- จัดท าข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ตามรูปแบบ
ราชบัณฑิตยสถานของสมุนไพรใน ๑๖ ต ารับ 
ที่มีส่วนผสมของกัญชา 30 ชนิด 

- ตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิงที่จัดท าอย่าง
ถูกต้องตามรูปแบบพิพิธภัณฑ์พืช
สากล ๖๐ หมายเลข 
- รายงานการจัดท าข้อมูลทาง
พฤกษศาสตร์ตามรูปแบบ
ราชบัณฑิตยสถานของสมุนไพรใน ๑๖ 
ต ารับที่มีส่วนผสมของกัญชา 30 ชนิด 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ห น้ า  |   225 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

- จัดท าตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิงสมุนไพรใน
ต ารับยา 16 ต ารับที่มีส่วนผสมของกัญชา 
จ านวน ๑๐๐ หมายเลข 
- จัดท าข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ตามรูปแบบ
ราชบัณฑิตยสถานของสมุนไพรใน ๑๖ ต ารับ 
ที่มีส่วนผสมของกัญชา 3๑ ชนิด 

- ตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิงที่จัดท าอย่าง
ถูกต้องตามรูปแบบพิพิธภัณฑ์พืช
สากล ๑๐๐ หมายเลข 
- รายงานการจัดท าข้อมูลทาง
พฤกษศาสตร์ตามรูปแบบ
ราชบัณฑิตยสถานของสมุนไพรใน ๑๖ 
ต ารับที่มีส่วนผสมของกัญชา 3๑ ชนิด 

 

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานบริการ ส านักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : เก็บข้อมูลจากการรายงานผลของส านักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย 
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :   
1. สมุนไพรในต ารับยา 16 ต ารับที่มีส่วนผสมของกัญชา มีตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิงส าหรับใช้ในการศึกษาวิจัย

ต่อยอด และตรวจสอบควบคุมคุณภาพวัตถุดิบยาแผนไทย 
2. ทราบถึงข้อมูลพ้ืนฐานการกระจายพันธุ์ นิเวศวิทยา ช่วงเวลาการออกดอกและเป็นผลของสมุนไพรต ารับ

ยา 16 ต ารับที่มีส่วนผสมของกัญชา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการศึกษาต่อยอดการวิจัยด้านการแพทย์
แผนไทย เพ่ือการจัดการด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :  นายกุลธนิต  วนรัตน์    หมายเลขโทรศัพท์ 0896338765 
  ผู้อ านวยการส านักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาววลัยภรณ์  เสรีมงคลนิมิต     หมายเลขโทรศัพท์ 0858395756 
  นักวิชาการสาธารณสุข 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
ส านักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวช้ีวัดที่ 4 : จ านวนนักวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกท่ีได้รับ
การพัฒนาความรู้และทักษะการท าวิจัย 
หน่วยวัด : จ านวน (คน) 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 15 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ บุคลากรเป็นเลิศ (people Excellence) 
แผนงาน/โครงการ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ผสมผสาน 
 

ค าอธิบาย : 
 นักวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หมายถึง บุคลากรสาธารณสุข บุคลากรด้าน
การศึกษา และภาคีเครือข่ายนักวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่เคยได้เข้าร่วมการประชุม
เชิงปฏิบัติการ “Thai Traditional Medicine Research Boot Camp” 4 ภาค ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ
พัฒนาภาคีเครือข่ายนักวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มหาวิทยาลัยที่ร่วมมือวิจัย และผู้ที่มีความสนใจทั่วไป 

 

สถานการณ์ :   
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยส านักงานวิจัย
การแพทย์แผนไทยร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยภาควิชาเวชศาสตร์ปูองกัน และสังคม คณะแพทยศาสตร์ 
 ได้จัดท าโครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายนักวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกขึ้น เพ่ือพัฒนานักวิจัย
ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้มีศักยภาพ ในการท างานวิจัย โดยมีโอกาสท างานวิจัยร่วมกับ
นักวิจัยอาวุโสและเกิดทีมวิจัยที่เข้มแข็งเพ่ือพัฒนางานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ระยะยาว สนับสนุนงบประมาณการ
วิจัยให้เครือข่ายนักวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในการท างานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก สร้างผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ตีพิมพ์
วารสารวิชาการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ประยุกต์ใช้ในระบบบริการสุขภาพ และสร้างภาคีเครือข่ายนักวิจัย
ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพ่ือเป็นการพัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่อง  

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน 45 คน 346 คน ติดตามต่อเนื่อง 
ปีงบประมาณ 

2559 - 2560 

ติดตามต่อเนื่อง 
ปีงบประมาณ 

2559 - 2560 

ติดตามต่อเนื่อง 
ปีงบประมาณ 

2559 - 2560 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย 300 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2564  
ร้อยละ 10 

เพิ่มขึ้นจากปี 2565  
ร้อยละ 10 

เพิ่มขึ้นจากปี 2566 
ร้อยละ 10 

เพิ่มขึ้นจากปี 2567 
ร้อยละ 10 
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เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 150 คน       

ขั้นมาตรฐาน 75 200 คน       
ขัน้สูง 100 300 คน       

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

- ได้หลักสูตรและการเรียนการสอนชุดความรู้
เกี่ยวกับงานวิจัยแบบออนไลน์ ส าหรับภาคี
เครือข่ายนักวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก จ านวน ๑ หลักสูตร  

- เอกสารหลักสูตรและการเรียนการ
สอนชุดความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยแบบ
ออนไลน์ ส าหรับภาคีเครือข่าย
นักวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก จ านวน ๑ เล่ม 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

- ไดถ้่ายโอนข้อมูล (Up Load) หลักสูตรและ
การเรียนการสอนชุดความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย
แบบออนไลน์ ส าหรับภาคีเครือข่ายนักวิจัยด้าน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ใน 
mooc.chula.ac.th ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยจ านวน ๑ หลักสูตร 
- ได้ประชาสัมพันธ์การเข้าเรียนหลักสูตรและ
การเรียนการสอนชุดความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย
แบบออนไลน์ ส าหรับภาคีเครือข่ายนักวิจัยด้าน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ใน
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ 
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป  

- เว็บไซต์ mooc.chula.ac.th ของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เว็บไซด์
กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก และเว็บไซต์ของ
ส านักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย 
- หนังสือขอความอนุเคราะห์
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

- มีนักวิจัยเข้าเรียนหลักสูตรและการเรียนการ
สอนชุดความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยแบบออนไลน์ 
ส าหรับภาคีเครือข่ายนักวิจัยด้านการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ านวนอย่าง
น้อย ๓๐๐ คน สอบผ่านบททดสอบและได้รับ
ไปประกาศนียบัตรออนไลน์ 

-ส าเนาใบประกาศนียบัตร 

 

แหล่งข้อมูล : ฝุายบริหารทั่วไป ส านักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : เก็บข้อมูลจากการรายงานผลของส านักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย 
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :   
๑. สามารถพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข บุคลากรด้านการศึกษา และภาคีเครือข่ายนักวิจัยด้านการแพทย์แผน

ไทยและการแพทย์ทางเลือกให้มีความรู้และทักษะการท าวิจัย 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ห น้ า  |   228 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

๒. สามารถน าโครงร่างงานวิจัยที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดงานวิจัยได้ในอนาคต 
๓. ความรู้และข้อมูลที่ได้จากการวิจัยสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แพทย์ แพทย์แผนไทย บุคลากร  

ทางการแพทย์ เพ่ือน าไปอ้างอิงในการดูแลสุขภาพของประชาชนและเพ่ิมทางเลือกให้กับประชาชนในการรับ
บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :  นายกุลธนิต  วนรัตน์    หมายเลขโทรศัพท์ 0896338765 
 ผู้อ านวยการส านักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวขวัญเรือน  สมพิมาย     หมายเลขโทรศัพท์ 0819127898 
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ 
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ตัวชีว้ัดรว่ม 
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ตัวชี้วัดร่วม  ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนรายจ่ายงบประมาณ 
รายไตรมาสของหน่วยงาน 
หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 8 

 

ค าอธิบาย :  
 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 และ 3 
 การให้คะแนนจะพิจารณาตามร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
ของหน่วยงาน เทียบกับร้อยละงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานก าหนดไว้ตามแผนรายจ่ายงบประมาณ
รายไตรมาสของหน่วยงานนั้นๆ 
 คิดจากการใช้งบประมาณท่ีหน่วยงานเบิกจ่ายจริง ไม่รวมงบผูกพัน เป็นรายไตรมาส 
 มติคณะท างานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ของกรมฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ไตรมาสที่ 1 : ร้อยละ 40, ไตรมาสที่ 2 : ร้อยละ 60, ไตรมาสที่ 3 : ร้อยละ 90, ไตรมาสที่ 4 : ร้อยละ 100 

 

สถานการณ์ :   
มีการแต่งตั้งคณะท างานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผล  

การเบิกจ่ายงบประมาณ ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมฯ และการประชุมผู้บริหารกรมฯ  
 

สูตรค านวณ :           ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)       X 100 
                     จ านวนร้อยละตามแผนรายจ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน - - - - - 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย เป็นไปตามแผนรายจ่ายงบประมาณรายไตรมาสของหน่วยงาน 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 ร้อยละ 70 – 79.99 

ขั้นมาตรฐาน 75 ร้อยละ 80 – 89.99 
ขั้นสูง 100 ร้อยละ 90 - 100 

หมายเหตุ :   - น้อยกว่า ร้อยละ 70 คิดเป็น 25 คะแนน 
 - คิดคะแนน เฉพาะไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 เท่านั้น 
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เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม 
แผนรายจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2  
ของหน่วยงาน 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564  
จากกลุ่มงานคลัง ส านักงาน
เลขานุการกรม  

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม 
แผนรายจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 3  
ของหน่วยงาน 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564  
จากกลุ่มงานคลัง ส านักงาน
เลขานุการกรม  

 

แหล่งข้อมูล :  1. กลุ่มงานคลัง ส านักงานเลขานุการกรม  
 2. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน กองวิชาการและแผนงาน 

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
 1. ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกลุ่มงานคลัง ส านักงานเลขานุการกรม ซึ่งจะใช้ข้อมูลผลการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 
2564 จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 2. แผนรายจ่ายงบประมาณรายไตรมาสของหน่วยงาน จากกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน กองวิชาการ
และแผนงาน 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ : มีการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนรายจ่ายงบประมาณรายไตร
มาสของหน่วยงาน เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   นางวงเดือน  จินดาวัฒนะ     หมายเลขโทรศัพท์  1417 
 ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1.  นางศิริวรรณ  อรุณวงศ์ หมายเลขโทรศัพท์  2201 
  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 
 2.  นางสาวรุ่งทิพย์  เจริญสุข หมายเลขโทรศัพท์  1314 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 3.  นางสาวสุชาวด ี เลาะเดรุส หมายเลขโทรศัพท์  1404 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 4. นางสาวณิชารีย์ เกิดแสง     หมายเลขโทรศัพท์ 1402 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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หมายเหตุ :  

 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนรายจ่ายงบประมาณรายไตรมาสของหน่วยงาน  
(ข้อมูล ณ 18 กุมภาพันธ์ 2564) 

ล าดับ หน่วยงาน งบประมาณ 

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ  

ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.) ไตรมาส 2  (ม.ค. -มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.) ไตรมาส 4  (ก.ค. - ก.ย.) 

แผน 
ร้อยละ
การเบิก 

แผน 
ร้อยละ
การเบิก 

แผน 
ร้อยละ
การเบิก 

แผน 
ร้อยละ
การเบิก 

1 ตสน. 165,600.00 82,800.00 50.00 102,900.00 62.14 145,800.00 88.04 165,600.00 100.00 

2 กพร. 470,000.00 62,000.00 13.19 282,000.00 60.00 423,000.00 90.00 470,000.00 100.00 

3 สลก. 1,667,000.00 296,371.00 17.78 1,150,851.00 69.04 1,421,978.28 85.30 1,667,000.00 100.00 

4 กทล. 1,350,000.00 228,230.00 16.91 868,800.00 64.36 1,171,000.00 86.74 1,350,000.00 100.00 

5 สพท. 11,761,714.00 653,156.00 5.55 6,353,958.00 54.02 10,195,525.00 86.68 11,761,714.00 100.00 

6 สพจ. 1,430,000.00 198,900.00 13.91 671,800.00 46.98 1,253,500.00 87.66 1,430,000.00 100.00 

7 กคพ. 5,860,000.00 1,142,636.50 19.50 5,077,747.50 86.65 5,645,067.50 96.33 5,860,000.00 100.00 

8 กยส. 7,742,150.00 1,255,000.00 16.21 3,701,900.00 47.81 6,294,220.00 81.30 7,742,150.00 100.00 

9 กวผ. 24,096,100.00 1,910,265.00 7.93 5,979,005.00 24.81 9,506,185.00 39.45 24,096,100.00 100.00 

10 กมจ. 479,000.00 29,750.00 6.21 275,500.00 57.52 413,250.00 86.27 479,000.00 100.00 

11 กสศ. 6,934,700.00 1,617,321.00 23.32 4,022,474.00 58.01 6,260,302.00 90.28 6,934,700.00 100.00 

12 รพ.พท. 5,223,060.00 336,850.00 6.45 2,572,060.00 49.24 3,988,060.00 76.35 5,223,060.00 100.00 

13 สกกท. 6,254,950.00 749,650.00 11.98 3,169,200.00 50.67 5,574,252.00 89.12 6,254,950.00 100.00 

14 สวจ. 540,000.00 260,774.00 48.29 375,995.00 69.63 511,110.00 94.65 540,000.00 100.00 

15 สนท. 1,150,990.00 30,000.00 2.61 782,560.00 67.99 1,120,990.00 97.39 1,150,990.00 100.00 

รวมท้ังสิ้น  75,125,264.00 8,853,703.50 11.79 35,386,750.50 47.10 53,924,239.78 71.78 75,125,264.00 100.00 

     ที่มา กลุม่งานยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน กองวิชาการและแผนงาน 

 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย)  

ล าดับ หน่วยงาน งบประมาณ 

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ  

ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.) ไตรมาส 2  (ม.ค. -มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.) ไตรมาส 4  (ก.ค. - ก.ย.) 

แผน 
ร้อยละ
การเบิก 

แผน 
ร้อยละ
การเบิก 

แผน 
ร้อยละ
การเบิก 

แผน 
ร้อยละ
การเบิก 

1 สกท. 110,000,000.00 42,500,000.00 38.64 77,500,000.00 70.45 94,000,000.00 85.45 110,000,000.00 100.00 

      ที่มา ส านักงานบริหารกองทุนภูมปิัญญาการแพทยแ์ผนไทย 
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 ตัวอย่างการค านวณคะแนน : 
หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ไตรมาส 

จ านวนร้อยละ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 
ตามแผนฯ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

จากกลุ่มงานคลัง 
(ร้อยละ) 

วิธีการค านวณ
คะแนน 

ร้อยละของ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ  

ผลคะแนน 
คะแนนถ่วง

น้ าหนัก 
(ร้อยละ 8) 

2 60.00 54.60 (54.60÷60.00)×100 91.00 100 8 
3 90.00 75.80 (75.80÷90.00)×100 84.22 75 6 

  



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ห น้ า  |   234 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

ตัวชี้วัดร่วม  ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2 : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 8 

 

ค าอธิบาย :  
 การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงาน หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพ 
และเป็นการสื่อสารงานต่างๆ ของหน่วยงานภายในกรม ไปยังผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว 
 องค์ประกอบของเว็บไซต์ หมายถึง แถบเมนูบนเว็บไซต์ ที่ระบุไว้ในหนังสือมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 
(Government Website Standard) Version 2.0 จัดท าโดย ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
หน้าที่ 1 – 14 ที่มีการปรับให้เหมาะสมกับหน่วยงาน มีทั้งหมด 8 องค์ประกอบ (ตามหมายเหตุ) 

 

สถานการณ์ : 
 เว็บไซต์ของหน่วยงานภายในกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ไม่ทันสมัย และไม่เป็น
ปัจจุบัน ท าให้ประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงข้อมูลของกรมไม่ครบถ้วน 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1. องค์ประกอบของเว็บไซต์ 2. การอัพเดตเว็บไซต์ 
ขั้นต้น 50 มีอย่างน้อย 4 องค์ประกอบ ไม่มีการอัพเดตเว็บไซต์ 

ขั้นมาตรฐาน 75 มีอย่างน้อย 6 องค์ประกอบ มีการอัพเดตเว็บไซต์ 
1 ครั้งต่อไตรมาส 

ขั้นสูง 100 มี 8 องค์ประกอบ มีการอัพเดตเว็บไซต์ 
2 ครั้งต่อไตรมาส 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

มีเว็บไซต์ของหน่วยงานเพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งานในภารกิจหลักของหน่วยงาน 

เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

- มีองค์ประกอบของเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ครบถ้วน 8 องค์ประกอบ 
- มีการอัพเดตเว็บไซต์ อย่างน้อย 2 ครั้ง 

- ภาพแสดงองค์ประกอบของเว็บไซต์ 
8 องค์ประกอบ 
- ภาพข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรมของ
หน่วยงานที่ลงในเว็บไซต์ 2 ครั้ง 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

- มีองค์ประกอบของเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ครบถ้วน 8 องค์ประกอบ 
- มีการอัพเดตเว็บไซต์ อย่างน้อย 2 ครั้ง 

- ภาพแสดงองค์ประกอบของเว็บไซต์ 
8 องค์ประกอบ 
- ภาพข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรมของ
หน่วยงานที่ลงในเว็บไซต์ 2 ครั้ง 
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แหล่งข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ผู้รับผดิชอบการปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในของกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก  

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ : ประชาชนได้รับข้อมูล ข่าวสาร ที่ครบถ้วน ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   1.  นางวงเดือน  จินดาวัฒนะ     หมายเลขโทรศัพท์ 1417 
  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 2. นางสาวรัชนี  จันทร์เกษ     หมายเลขโทรศัพท์ 0 2149 5649 
  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1.  นางสาวพินท์สุดา  เพชรประสม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2149 5678 
  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
 2. นางสาวสุชาวด ีเลาะเดรุส หมายเลขโทรศัพท์ 1404 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 3. นายชูศักดิ์ เฮงเจริญ หมายเลขโทรศัพท์ 2313 
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 4. นางสาวณิชารีย์ เกิดแสง หมายเลขโทรศัพท์ 1402 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
หมายเหตุ :  

 องค์ประกอบของเว็บไซต์ 8 องค์ประกอบ ของหน่วยงานตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 

ล าดับ องค์ประกอบของเว็บไซต์ 
1. ข้อมูลหน่วยงาน 

 วิสัยทัศน์ 
 พันธกิจ  
 ยุทธศาสตร์  
 แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ 
 ค ารับรองหน่วยงาน 

2. โครงสร้างหน่วยงาน 
 ผู้บริหาร 
 อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 

3. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 
4. ที่อยู่หน่วยงาน 

 ที่อยู่ 
 หมายเลขโทรศัพท์ 
 หมายเลขโทรสาร 
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Address) 
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ล าดับ องค์ประกอบของเว็บไซต์ 
5. ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 
6. เอกสารเผยแพร่ 

 ข้อมูล/ผลงานส าคัญของหน่วยงาน/การประเมินความพึงพอใจ 
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 วีดีทัศน์ 

7. การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ (2 ใน 4 รายการ) 
 ช่องทาง ถาม – ตอบ Q&A 
 ช่องทางการติดต่อหน่วยงาน 
 ช่องการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน 
 เว็บลิงค์ 

8. จ านวนผู้เข้าชม 
 

 ตัวอย่างการค านวณคะแนน : 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 

ผลการด าเนินงาน คะแนน ผลการด าเนินงาน คะแนน 

1. องค์ประกอบของเว็บไซต์ 6 องค์ประกอบ 75 8 องค์ประกอบ 100 
2. การอัพเดตเว็บไซต์ ไม่มีการอัพเดต 50 2 ครั้ง 100 

วิธีการค านวณคะแนน (75+50)÷2 62.5 (100+100)÷2 100 
คิดคะแนนถ่วงน้ าหนัก 

(ร้อยละ 8) (62.5×8)÷100 5 (100×8)÷100 8 

การประเมินผล : ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ตัวชี้วัดร่วม  ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 
 

ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความส าเร็จการประเมินดัชนีมวลกาย (BMI) ของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน 
หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 8 

 

ค าอธิบาย :  
 บุคลากรในหน่วยงาน หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน พนักงานกระทรวง ลูกจ้างเหมาบริการ  
ในหน่วยงานระดับ กอง/ส านัก/สถาบัน สังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 การชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง หมายถึง ข้อมูลการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง  จ านวน 2 รอบ ภายใน
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (รอบที่ 1/64) และวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (รอบที่ 2/64) โดยหน่วยงาน 
เป็นผู้ด าเนินการเก็บข้อมูลเอง 
 ค่าเฉลี่ยมวลกาย (BMI) หมายถึง ค่าน้ าหนักหน่วยเป็นกิโลกรัม หารด้วยส่วนสูงหน่วยเป็นเมตร 
ยกก าลังสอง และแสดงในหน่วย กก./ม  เป็นสากล 
 เกณฑ์ค่าเฉลี่ยมวลกาย (BMI) ตามมาตรฐานกรมอนามัย พ.ศ. 2553 

เพศชาย – หญิง 
ผอม ปกติ น้ าหนักเกิน อ้วนระดับ 1 อ้วนระดับ 2 

น้อยกว่า 18.5 18.5 – 22.9 23.0 – 24.9 25.0 – 29.9 มากกว่าหรือเท่ากับ 30 
 น้ าหนักดีขึ้นเม่ือเทียบกับ รอบท่ี 1/64 หมายถึง บุคลากรที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) ในรอบที่ 2/64 
ลดลงหรือเพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับรอบที่ 1/64 ตามตารางด้านล่างนี้ 

สภาวะร่างกาย  ค่า BMI รอบท่ี 2/64 เกณฑ์การประเมิน 
ผอม เท่าเดิม/เพ่ิมข้ึน 

ดีขึ้น น้ าหนักเกิน  
อ้วนระดับ 1  
อ้วนระดับ 2 

เท่าเดิม/ลดลง 

 
 

สถานการณ์ :   
กรมฯ ได้มีการส ารวจดัชนีมวลกาย มีข้อมูล ดังนี้  

ปีงบประมาณ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
พ.ศ. 2560 362 98.34 
พ.ศ. 2561 371 98.38 
พ.ศ. 2562 421 93.14 
พ.ศ. 2563 539 100.00 

 

 
ร้อยละบุคลากรจ าแนกตามเกณฑ์การประเมิน 

BMI ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

 
 

 

 
 

 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ห น้ า  |   238 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

สูตรค านวณ :  
1. ดัชนีมวลกาย (BMI)   =            น้ าหนัก (กิโลกรัม)      X 100 
                                    ส่วนสูง (เมตร) X ส่วนสูง (เมตร) 
2. ร้อยละบุคลากรผ่านเกณฑ์การประเมินดัชนีมวลกาย   
    =      จ านวนบุคลากรผ่านเกณฑ์ BMI      X 100 
       จ านวนบุคลากรทั้งหมดภายในหน่วยงาน 
3. ร้อยละบุคลากรทีมี่น้ าหนักดีขึ้นเม่ือเทียบกับรอบที่ 1/64 
    =     จ านวนบุคลากรที่มีดีข้ึนเมื่อเทียบกับรอบที่ 1/64   X 100 
                จ านวนบุคลากรทั้งหมดภายในหน่วยงาน 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1. การรายงานผล 2. ร้อยละบุคลากร 

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ดัชนีมวลกาย 

3. ร้อยละบุคลากร 
ที่มีน้ าหนักดีขึ้นเม่ือ

เทียบกับรอบที่ 1/64 
ขั้นต้น 50 ไม่ครบถ้วน ไม่ทันเวลา ร้อยละ 30 ร้อยละ 50 

ขั้นมาตรฐาน 75 ครบถ้วน ไม่ทันเวลา 
ไม่ครบถ้วน ทันเวลา 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 75 

ขั้นสูง 100 ครบถ้วน ทันเวลา ร้อยละ 50* ร้อยละ 100 
 

หมายเหตุ : - ร้อยละบุคลากรผ่านเกณฑ์การประเมินดัชนีมวลกาย ต่ ากว่า ร้อยละ 30 คิดเป็น 25 คะแนน 
 * ข้อมูลปี 2563 บุคลากรกรมผ่านเกณฑ์การประเมินดัชนีมวลกาย คิดเป็น ร้อยละ 46.38  
  (ประมาณ 5 คน ใน 10 คน) 
 
เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 

 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

- หน่วยงานวัดน้ าหนัก/ส่วนสงูบุคลากร รอบที่ 1/64 
- หน่วยงานส่งผลค่าเฉลี่ยมวลกาย (BMI) บุคลากรใน
หน่วยงาน (รอบที่ 1/64) มายัง กพร. ภายในวันที่ 
25 กุมภาพันธ์ 2564 

- เอกสารรายงานผลค่าเฉลี่ย
มวลกาย (BMI) ของบุคลากร
ในหน่วยงานรอบที่ 1/64 2 (6 เดือน) 

(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

- หน่วยงานวัดน้ าหนัก/ส่วนสงูบุคลากร รอบที่ 2/64 
- หน่วยงานส่งผลค่าเฉลี่ยมวลกาย (BMI) บุคลากรใน
หน่วยงาน (รอบที่ 2/64) มายัง กพร. ภายในวันที่ 
30 มิถุนายน 2564 
- ร้อยละบุคลากรมนี้ าหนักดีขึ้นเมื่อเทียบกับรอบที่ 1/64 

- เอกสารรายงานผลค่าเฉลี่ย
มวลกาย (BMI) ของบุคลากร
ในหน่วยงานรอบที่ 2/64 

 

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : หน่วยงานภายในกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นผู้ด าเนินการเก็บ
ข้อมูลเอง 
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ประโยชน์ที่จะได้รับ :   
1. บุคลากรกรมมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
2. บุคลากรมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน Happy Body 
3. กรมฯ มีข้อมูลด้าน Happy body ของบุคลากร 
4. น าข้อมูลที่ส ารวจ รวบรวม ไปขับเคลื่อนเพ่ือสร้างเสริม Happy body และจัดกิจกรรมให้แก่บุคลากรได้

เหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมาย 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   นางวงเดือน  จินดาวัฒนะ     หมายเลขโทรศัพท์ 1417 
 ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1.  นางสาวณิชารีย์ เกิดแสง หมายเลขโทรศัพท์ 1402 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 2. นางสาวอรพินท์ นพมาก หมายเลขโทรศัพท์ 1412 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 3. นางอนุรักษ์ เหนือโชติ หมายเลขโทรศัพท์ 1402 
  นักจัดการงานทั่วไป 
 
หมายเหตุ :  

 ตัวอย่างการค านวณคะแนน : 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 

ผลการด าเนินงาน คะแนน ผลการด าเนินงาน คะแนน 

1. การรายงานผล ครบถ้วน ทันเวลา 100 ไมค่รบถ้วน ทันเวลา 75 
2. ร้อยละบุคลากรผ่าน
เกณฑ์ประเมินดัชนีมวลกาย 

ร้อยละ 40 75 ร้อยละ 45 87.5 

3. ร้อยละบุคลากรที่มี
น้ าหนักดีขึ้นเม่ือเทียบกับ
รอบที่ 1/64 

ไม่ประเมินผล - ร้อยละ 60 60 

วิธีการค านวณคะแนน (100+75)÷2 87.5 (75+87.5+60)÷3 74.17 
คิดคะแนนถ่วงน้ าหนัก 

(ร้อยละ 8) (87.5×8)÷100 7 (74.17×8)÷100 5.9 
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ตัวชี้วัดร่วม  ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 
 

ตัวชี้วัดที่ 4 : ระดับความส าเร็จของการประเมินความพึงพอใจ /ความไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อภารกิจหลักของหน่วยงาน 
หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 6 

 

ค าอธิบาย :  
 การประเมินความพึงพอใจ หมายถึง เป็นการวิเคราะห์จากผลการตอบแบบสอบถาม หรือ
แบบสอบถามที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Google form ที่ได้รับจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ต่อภารกิจหลักของหน่วยงาน 
 ภารกิจหลักหน่วยงาน หมายถึง ตามค าสั่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
ที่ 1280/2563 เรื่อง ก าหนดหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานภายในกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 
 ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือบุคลากรในกรม (ส าหรับหน่วยงานสนับสนุน
ของกรม) หรือผู้บริหาร บุคลากรสาธารณสุข ผู้ประกอบการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการ 
ได้แก่ การอบรม การประชุมสัมมนา การท างานวิจัย การให้ค าปรึกษาผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมสุขภาพ การ
รักษาพยาบาล การฟ้ืนฟู การข้ึนทะเบียนภูมิปัญญา ฯลฯ ที่จัดโดยหน่วยงานหลักของกรม 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวก และทางลบ ทั้งทางตรง และทั้งทางอ้อม 
จากการด าเนินงานของผู้รับบริการของกรม เช่น ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่น บุคลากรในส่วนราชการ เป็นต้น 

 

สถานการณ์ :   
การเข้ารับบริการของภาครัฐพบว่า ผู้รับบริการย่อมมีทั้งความพอใจและไม่พอใจในการให้บริการ

เกิดขึ้น เช่น ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ สถานที่ให้บริการ เป็นต้น ดังนั้น ส่วนราชการต้องปรับปรุง
คุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ต้องยึดถือเอาความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นตัวก าหนด และน าไปสู่การปรับปรุง
คุณภาพของการบริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่น่าประทับใจกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1. การส่งประเด็น/ 
สรุปผลการประเมิน 

ความพึงพอใจ 

2. การเผยแพร่ 
ลงเว็บไซต์ 

3. ร้อยละความพึงพอใจ/ 
ความไม่พึงพอใจของ

ผู้รับบริการฯ 
ขั้นต้น 50 ไม่ทันเวลา ไม่เผยแพร่ ร้อยละ 65 – 74.99 

ขั้นมาตรฐาน 75 - - ร้อยละ 75 – 84.99 
ขั้นสูง 100 ทันเวลา เผยแพร่ ร้อยละ 85 – 100 
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เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

- หน่วยงานก าหนดภารกิจหลักท่ีจะใช้ในการ
ประเมินความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ และ
ส่งมายัง กพร. ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2564 

- หนังสือส่งภารกิจหลักท่ีใช้ในการ
ประเมินฯ มายัง กพร.  

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจฯ และน า
ข้อมูลลงระบบ Management Cockpit 
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
- เผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจฯ  
ลงเว็บไซต์หน่วยงาน 
- ร้อยละความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อภารกิจเป็นไปตามเกณฑ์การให้
คะแนน 

- เอกสารสรุปผลการประเมินฯ 
- หลักฐานการเผยแพร่ข้อมูล 

 

แหล่งข้อมูล : หน่วยงานภายในของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ผู้รับผดิชอบของหน่วยงานภายในของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ : น าผลการประเมินไป พัฒนา ปรับปรุง กระบวนการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   นางวงเดือน  จินดาวัฒนะ     หมายเลขโทรศัพท์ 1417 
 ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1.  นางมนทิพา ทรงพานิช หมายเลขโทรศัพท์ 1412 
  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 2. นางสาวอรพินท์ นพมาก หมายเลขโทรศัพท์ 1412 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 3. นางสาวณิชารีย์ เกิดแสง หมายเลขโทรศัพท์ 1402 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบัหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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หมายเหตุ :  
 ตัวอย่างการค านวณคะแนน : 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 

ผลการด าเนินงาน คะแนน ผลการด าเนินงาน คะแนน 
1. การส่งประเด็น/สรุปผล
การประเมินความพึงพอใจ 

ส่งประเด็น ไม่ทันเวลา 50 ส่งสรุปผลการ
ประเมิน ลงระบบ 
Management 
Cockpit ทันเวลา 

100 

2. การเผยแพร่ลงเว็บไซต์ ไม่ประเมินผล - ไม่เผยแพร่ 50 
3. ร้อยละความพึงพอใจ/ 
ความไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการฯ 

ไม่ประเมินผล - ร้อยละ 81 75 

วิธีการค านวณคะแนน 
คิดคะแนนเฉพาะ 
การส่งประเด็น 50 (100+50+75)÷3 75 

คิดคะแนนถ่วงน้ าหนัก 
(ร้อยละ 6) (50×6)÷100 3 (75×6)÷100 4.5 

 
 






