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ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนัก เป้าหมายทั้งปี 
1 จ านวนหน่วยบริการปฐมภูมิที่ร่วมจัดบริการการแพทย์

แผนไทย 
20 60 แห่ง 

2 ร้อยละของเมืองสมุนไพรผ่านเกณฑ์การประเมิน 20 ร้อยละ 70  
ของเมืองสมุนไพร 

(10 จังหวัด) 
3 ร้อยละหน่วยบริการสาธารณสุขที่จัดบริการคลินิกกัญชา

ทางการแพทย์แบบบูรณาการ 
20 ร้อยละ 50 

(450 แห่ง) 
4 จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่ยื่นค าขอปลูก

กัญชาเพื่อรองรับการผลิตกัญชาทางการแพทย์ 
20 150 แห่ง 

5 มูลค่าการบริโภควัตถุดิบสมุนไพร และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรภายในประเทศเพ่ิมข้ึน 

20 เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 2 
(1,042 ล้านบาท) 

รวม 100  
 
 

 

สรุปตัวชี้วัดค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
(Performance Agreement: PA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของนางอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง  
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องค์ประกอบ 
การประเมิน 

ตัวช้ีวัด น้้าหนัก เป้าหมาย 
ทั้งป ี มาตรการ 

เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล Small Success 
หมายเหตุ 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
Function Based 1. จ านวนหน่วยบริการ

ปฐมภูมิที่ร่วมจัดบริการ
การแพทย์แผนไทย 

20 60 แห่ง 1. พัฒนา
กระบวนการร่วม
จัดบริการการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 
2. ติดตามประเมินผล
การจัดบริการฯ 

มีรายชื่อหน่วยบริการ
ปฐมภูมิที่ร่วมจัดบริการ
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ใน
หน่วยบริการปฐมภูม ิ

มีการเข้าสู่
กระบวนการร่วม
จัดบริการการแพทย์
แผนไทยและหรือ
การแพทย์ทางเลือกใน
หน่วยบริการปฐมภูมิ 
เช่น ประชุมช้ีแจงให้
ค าปรึกษาพ้ืนท่ี เป็น
ต้น 

มีหลักสูตรการแพทย์
แผนไทยด้านปฐมภมูิ
และเวชศาสตร์
ครอบครัว (ส าหรับใช้
เป็นเครื่องมือพัฒนา
แพทย์แผนไทยท่ี
ปฏิบัติงานในหน่วย
บริการปฐมภูมิ) 

มีจังหวัดที่ร่วม
จัดบริการการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก             
ในหน่วยบริการปฐม
ภูมิ จ านวน 60 แห่ง             

 

Agenda Based 2. ร้อยละของเมือง
สมุนไพรผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

20 ร้อยละ 70 
ของเมือง
สมุนไพร 

(10 จังหวัด) 

1. บูรณาการการ
ด าเนินงานพัฒนาเมือง
สมุนไพรภายใต้
คณะกรรมการเมือง
สมุนไพรระดับจังหวัด 
2. พัฒนาตามเกณฑ์
เป้าหมายแต่ละคลัสเตอร ์
3. ติดตามประเมินผล
โดยคณะกรรมการเมือง
สมุนไพรส่วนกลาง 

ประชุมเพื่อขับเคลื่อน
เมืองสมุนไพร จ านวน 3 
คลัสเตอร์ 14 เมือง 
ได้รับทราบแนวทางการ
ประเมิน 

ขับเคลื่อนใหเ้มือง
สมุนไพรผ่านเกณฑ์
การประเมิน จ านวน 
1 ข้อ 

ขับเคลื่อนใหเ้มือง
สมุนไพรผ่านเกณฑ์
การประเมิน จ านวน 
2 ข้อ 

เมืองสมุนไพร ร้อยละ 
70 (10 จังหวัดใน 
14 จังหวัด) ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 
จ านวน 3 ข้อ    
 

เมือง
สมุนไพรท่ี
ผ่านเกณฑ์
การ
ประเมิน
ตามคลัส
เตอร์ 
จ านวน 3 
ข้อจาก 4 
ข้อ 

Agenda Based 3. ร้อยละหน่วยบริการ
สาธารณสุขท่ีจดับริการ
คลินิกกัญชาทาง

20 ร้อยละ 50 
(450 แห่ง) 

1. พัฒนารูปแบบ
บริการคลินิกกัญชาใน 
รพศ./รพท./รพช. 

มีคู่มือ แนวทางการ
จัดบริการคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์แบบ

มีการจัดบริการคลินิก
กัญชาทางการแพทย์
แบบบูรณาการใน รพ.

มีการจัดบริการคลินิก
กัญชาทางการแพทย์
แบบบูรณาการใน รพ.

มีการจัดบริการคลินิก
กัญชาทางการแพทย์
แบบบูรณาการใน รพ.

รพศ. 34 
แห่ง /รพท. 
87 แห่ง /
รพช. 778 
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องค์ประกอบ 
การประเมิน 

ตัวช้ีวัด น้้าหนัก เป้าหมาย 
ทั้งป ี มาตรการ 

เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล Small Success 
หมายเหตุ 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
การแพทย์แบบบูรณาการ 2. บริหารจัดการยา/

น้ ามันกัญชา 
3. ติดตาม
ผลการรักษาและ
คุณภาพชีวิตผู้ป่วย 
4. พัฒนากัญชาเข้าสู่
ชุดสิทธิประโยชน์ 

บูรณาการ 
(Guidance/CPG) 

สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  
ร้อยละ 30 
(268 แห่ง) 

สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  
ร้อยละ 40  
(359 แห่ง) 

สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  
ร้อยละ 50  
(450 แห่ง) 

แห่ง รวม 
899 แห่ง 
 

Agenda Based 
 
 

4. จ านวนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลที่
ยื่นค าขอปลูกกัญชาเพื่อ
รองรับการผลิตกญัชาทาง
การแพทย์ 

20 150 แห่ง 1. ให้ความรู้กับ
บุคลากรสาธารณสุข
และวิสาหกิจชุมชน 
เรื่องการปลูกกญัชา
ทางการแพทย์ 
2. กรมฯ ด าเนินการ
ตรวจสอบค าขอ
อนุญาตตามประกาศ
การควบคุมยาเสพติด
ให้โทษ 

อบรมแนวทางการ
ด าเนินงานโครงการ
พัฒนากัญชาฯ ระยะที่ 
2 (การจัดท าเอกสาร, 
การปลูก และระบบ
รายงาน) 

จ านวน รพ.สต. ที่ยื่น
ค าขอปลูกกัญชาฯ 
ได้รับการตรวจสอบ
ผ่านจากกรมฯ จ านวน 
75 แห่ง 

จ านวน รพ.สต. ที่ยื่น
ค าขอปลูกกัญชาฯ 
ได้รับการตรวจสอบ
ผ่านจากกรมฯ จ านวน 
113 แห่ง 

จ านวน รพ.สต. ที่ยื่น
ค าขอปลูกกัญชาฯ 
ได้รับการตรวจสอบ
ผ่านจากกรมฯ จ านวน 
150 แห่ง 

จ านวนค าขอ
อนุญาตผลิตฯ 
ของ รพ.สต.ที่
เข้าร่วม
โครงการฯ 
ผ่านการ
ตรวจสอบจาก
กรมฯ และ
เสนอไปยัง
ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

Agenda Based 5. มูลค่าการบริโภค
วัตถุดิบสมุนไพร และ
ผลิตภณัฑ์สมุนไพร
ภายในประเทศเพิ่มขึ้น 

20 เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 2 

(1,042 ล้าน
บาท) 

1. บูรณาการทุกภาค
ส่วนขับเคลื่อน
สมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ
ตาม พ.ร.บ. 
ผลิตภณัฑ์สมุนไพร 
พ.ศ. 2562 
2. พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ
สมุนไพร 
3. พัฒนาการตลาด
สมุนไพร 

1. จัดท าข้อเสนอ
มาตรการขับเคลื่อนการ
สร้างมลูค่าของ
ผลิตภณัฑ์สมุนไพร 
Product Champion 
2. จับคู่เจรจาทางธุรกิจ
ด้านสมุนไพรแบบครบ
ห่วงโซ่ 

1. ส่งเสริมภาพลักษณ์
และสร้างความเชื่อมั่น
วัตถุดิบสมุนไพร 
ผ่านตลาดกลาง
วัตถุดิบสมุนไพร  
2. อบรมพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้ประกอบการผลิต
ผลิตภณัฑ์สมุนไพร 

1. ส่งเสริมภาพลักษณ์
และสร้างความเชื่อมั่น
ผลิตภณัฑ์สมุนไพรผ่าน
นิทรรศการร่วมกับ 
Modern trade 
2. ประชาสัมพันธ์ 
และส่งเสรมิให้มี 
Outlet ของไทย 

มูลค่าการบรโิภค
วัตถุดิบสมุนไพรและ
ผลิตภณัฑ์สมุนไพร
ภายในประเทศเพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 2 (1,042 
ล้านบาท) 

 

 


