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การประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพ
ในการปฏบิตัริาชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของกรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย



การประเมนิประสทิธผิลการดําเนนิงาน (Performance Base) รอ้ยละ 70

1) จํานวนหน่วยบรกิารปฐมภมูทิีร่ว่มจัดบรกิารการแพทยแ์ผนไทย 
2) รอ้ยละของเมอืงสมนุไพรผา่นเกณฑก์ารประเมนิ
3) จํานวนหน่วยบรกิารสาธารณสขุทีจั่ดบรกิารคลนิกิกัญชาทางการแพทยแ์บบบรูณาการ 
4) จํานวนโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลทีย่ืน่คําขอปลกูกัญชาเพือ่รองรับการผลติกัญชาทางการแพทย์

20
15
20
15

การประเมนิศกัยภาพในการดําเนนิงาน (Potential Base) รอ้ยละ 30

5) ผลการพัฒนาศักยภาพองคก์ารสูก่ารเป็นระบบราชการ 4.0 30

5.1) การพัฒนาองคก์ารสูด่จิทิัล 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบขอรับสทิธิส์ง่เสรมิผูป้ระกอบการสมนุไพรสู ่e-Service

(15)

5.2) การประเมนิสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (15)

ยทุธศาสตรช์าต ิพ.ศ. 2561 – 2580
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ความเชือ่มโยงยทุธศาสตรร์ะดบัชาตกิบัตวัชีว้ดัของกรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก
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แผนฯ 12 (ปี 60-64)แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ นโยบายรฐับาล

นโยบายหลัก
8. การปฏริปูกระบวนการเรยีนรูแ้ละการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยในทกุชว่งวยั
9. การพัฒนาระบบสาธารณสขุและหลักประกนัทาง
สงัคม

• ยทุธศาสตร ์1 การเสรมิสรา้ง
และพัฒนาศักยภาพทนุมนุษย์

• ยทุธศาสตร2์ การสรา้งความ
เป็นธรรม ลดความเหลือ่มล้ําใน
สงัคม

• แผนแมบ่ทดา้นศักยภาพคนตลอดชว่งชวีติ
• แผนแมบ่ทดา้นอตุสาหกรรมและบรกิารแหง่

อนาคต
• แผนแมบ่ทดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นคมนาคม

และระบบโลจสิตกิส์
• แผนแมบ่ทดา้นการเสรมิสรา้งใหค้นไทยมสีขุ

ภาวะทีด่ี

หลั
ก

เร
ง่ด

ว่น

นโยบายเรง่ดว่น
2. การปรับปรงุระบบ
สวัสดกิารและพัฒนาคณุภาพ
ชวีติของประชาชน
9. การแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ
และสรา้งความสงบสขุใน
พืน้ทีช่ายแดน

1 2 3 4
สง่เสรมิสขุภาพและป้องกันโรคเป็นเลศิ บรกิารเป็นเลศิ บคุลากรเป็นเลศิ บรหิารเป็นเลศิดว้ยธรรมาภบิาล

แผนการปฏริปูประเทศ

1. การปฏรูิปการจัดการภาวะฉุกเฉนิดา้นสาธารณสขุรวมถงึโรคระบาดระดับชาตแิละโรคอบัุตใิหมเ่พือ่ความม่ันคงแหง่ชาติ
ดา้นสขุภาพ

2. การปฏรูิปเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของการสรา้งเสรมิสขุภาพ ความรอบรูด้า้นสขุภาพ การป้องกันและดแูลรักษาโรคไมต่ดิตอ่   
สําหรับประชาชนและผูป่้วย

3. การปฏรูิประบบบรกิารสขุภาพผูส้งูอายดุา้นการบรบิาล การรักษาพยาบาลทีบ่า้น /ชมุชน และการดแูลสขุภาพตนเองในระบบ
สขุภาพปฐมภมูเิชงินวัตกรรม

4. การปฏรูิประบบหลักประกนัสขุภาพและกองทนุทีเ่กีย่วขอ้งใหม้คีวามเป็นเอกภาพ บรูณาการ เป็นธรรม ท่ัวถงึ พยีงพอ และ
ย่ังยนืดา้นการเงนิการคลัง

5. การปฏรูิปเขตสขุภาพใหม้รีะบบบรหิารจัดการแบบบรูณาการ คลอ่งตัว และการร่วมรับผดิชอบดา้นสขุภาพระหวา่งหน่วยงาน
และทอ้งถิน่

1. อัตราสว่นการตายมารดาไทยต่อการเกดิมชีพีแสนคน
2. เด็กไทยมกีารเจรญิเตบิโตและพัฒนาการสมวัย สงูดสีมสว่น
3. เด็กไทยมรีะดับสตปัิญญาเฉลีย่ไมตํ่่ากวา่ 100
4. รอ้ยละของเด็กอาย ุ6-14 ปี สงูดสีมสว่น
5. อัตราการคลอดมชีพีในหญงิอาย ุ15-19 ปี 
6. รอ้ยละของผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิไดรั้บการดูแลตาม Care Plan
7. ผูส้งูอายทุีม่พีฤตกิรรมสขุภาพทีพ่งึประสงค ์ไดรั้บการดูแลทัง้ในสถานบรกิารและใน   
ชมุชน
8. ครอบครัวมคีวามรอบรูด้า้นสขุภาพ
9. รอ้ยละของอําเภอผา่นเกณฑก์ารประเมนิการพัฒนาคุณภาพชวีติทีม่คีุณภาพ
10. พชอ. ทีม่คีุณภาพดูแลคุณภาพชวีติกลุ่มเปราะบาง
11.ระดับความสําเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุของหน่วยงานระดับ 
จังหวัด
12. รอ้ยละการตรวจตดิตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ/หรอืความดันโลหติสงู
13. จํานวนจังหวัดทีม่กีารขับเคลือ่นมาตรการลดโรคและภัยสขุภาพจากการประกอบ
อาชพีและสิง่แวดลอ้มตามกฎหมายและปัญหาสําคัญในพืน้ที่
14. รอ้ยละของชมุชนผา่นเกณฑก์ารดําเนนิงาน “ชมุชนวถิใีหม ่หา่งไกล NCDs”
15. ทุกจังหวัดสามารถสถานการณ์โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ใหส้งบไดภ้ายใน 21-28วัน
16.รอ้ยละของผลติภัณฑส์ขุภาพกลุ่มเสีย่งทีไ่ดรั้บการตรวจสอบไดม้าตรฐานตาม
เกณฑท์ีก่าํหนด
17. สถานประกอบการปรับปรงุผา่นเกณฑม์าตรฐาน
18. รอ้ยละของโรงพยาบาลทีพั่ฒนาอนามัยสิง่แวดลอ้มไดต้ามเกณฑ ์GREEN & 
CLEAN Hospital
19. รอ้ยละของจังหวัดมรีะบบจัดการปัจจัยเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้มทีส่ง่ผลกระทบต่อ
สขุภาพผา่นเกณฑร์ะดับดมีาก

1. รอ้ยละของหน่วยบรกิารปฐมภูมแิละเครอืขา่ยหน่วยบรกิารปฐมภูม ิทีเ่ปิดดําเนนิการในพื้นที่
2. จํานวนประชาชนคนไทย มหีมอประจําตวั 3 คน                       3. รอ้ยละของผูป่้วย กลุม่เป้าหมายทีไ่ดรั้บการดแูลจาก อสม. หมอประจําบา้นมคีณุภาพชวีติที่ดี
4. รอ้ยละตําบลเป้าหมายผ่านเกณฑ์ตําบลจัดการคณุภาพชวีติ        5. รอ้ยละอัตราตายของผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองและระยะเวลาทีไ่ดรั้บการรักษาที่เหมาะสม    
6. อัตราความสําเร็จการรักษาผูป่้วยวัณโรคปอดรายใหม่ 7. ระดบัความสําเร็จในการเตรยีมพรอ้มและตอบโตก้ารระบาดโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
8. อัตราป่วยตายของผูป่้วยโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทัง้ประเทศ   
9. ทุกโรงพยาบาลระดบั A และ S ใหบ้รกิารตามแนวปฏบิัตกิารแพทยว์ถิใีหม่ในสาขาทีเ่ลอืกครบถว้นตาม Key Step Assessment 
10. ทุกโรงพยาบาลระดบั A และ S มกีารจัดทําแผนและซอ้มแผน BCP for EID             11. รอ้ยละของโรงพยาบาลทีใ่ชย้าอย่างสมเหตผุล (RDU)
12. รอ้ยละของโรงพยาบาลทีม่รีะบบจัดการการดือ้ยาตา้นจุลชพีอย่างบูรณาการ (AMR)   13. รอ้ยละการสง่ตอ่ผูป่้วยนอกเขตสุขภาพลดลง 14. อัตราตายทารกแรกเกดิ    
15.รอ้ยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการตา่ง ๆ ดว้ย Opioid ในผูป่้วยประคบัประคองอย่างมคีณุภาพ
16.รอ้ยละของผูป่้วยนอกทัง้หมดทีไ่ดรั้บบรกิารตรวจ วนิจิฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟสูภาพดว้ยศาสตรก์ารแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก
17.รอ้ยละของผูป่้วยโรคซมึเศรา้เขา้ถงึบรกิารสุขภาพจติ              18.อัตราการฆา่ตวัตายสําเร็จ
19.อัตราตายผูป่้วยตดิเชือ้ในกระแสเลอืดแบบรุนแรงชนดิ Community-Acquired
20.รอ้ยละของโรงพยาบาลทีม่ทีมี Refracture Prevention ในโรงพยาบาลตัง้แตร่ะดบั M1 ขึน้ไป ทีม่แีพทยอ์อรโ์ธปิดกิสเ์พิม่ข ึน้ ใหไ้ดอ้ย่างนอ้ย 1 ทมีตอ่ 1 เขตสขุภาพ              
21.อัตราตายของผูป่้วยโรคกลา้มเนือ้หัวใจตายเฉียบพลนัชนดิ STEMI และการใหก้ารรักษาตามมาตรฐานเวลาทีกํ่าหนด      
22.รอ้ยละของผูป่้วยมะเร็ง 5 อันดบัแรกไดรั้บการรักษาภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด
23.รอ้ยละของผูป่้วย CKD ทีม่อีัตราลดลงของeGFR<5ml/min/1.73m2/yr
24.รอ้ยละของผูป่้วยตอ้กระจกชนดิบอด (Blinding Cataract) ไดรั้บการผ่าตดัภายใน 30 วัน
25.อัตราสว่นของจํานวนผูย้นิยอมบรจิาคอวัยวะจากผูป่้วยสมองตายตอ่จํานวนผูป่้วยเสยีชวีติในโรงพยาบาล (รพ.A,S)
26.รอ้ยละของผูป่้วยยาเสพตดิที่เขา้สูก่ระบวนการบําบัดรักษาไดรั้บการดแูลอย่างมคีุณภาพอย่างตอ่เนือ่งจนถงึการตดิตาม (Retention Rate)
27. รอ้ยละของโรงพยาบาลระดบั M และ F ในจังหวัดทีใ่หก้ารบรบิาลฟ้ืนสภาพระยะกลางแบบผูป่้วยใน (Intermediate bed/ward)  
28.รอ้ยละของผูป่้วยทีเ่ขา้รับการผ่าตดัแบบ One Day Surgery :ODS
29. รอ้ยละของการเกดิภาวะแทรกซอ้นจากการผ่าตัดนิว่ในถงุน้ําดหีรอืถงุน้ําดอีักเสบผ่านการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS)
30. จํานวนหน่วยบรกิารทีม่กีารจัดบรกิารคลนิกิกัญชาทางการแพทยแ์บบบูรณาการ ครอบคลมุโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสขุและสถานพยาบาลภาคเอกชน
31.อัตราเสยีชวีติของผูป่้วยวกิฤตฉุิกเฉนิ (Triage level1) ภายใน 24 ชม. ในโรงพยาบาลระดบั A,S,M1 (ทัง้ที ่ER และ Admit)
32.รอ้ยละของประชากรเขา้ถงึบรกิารการแพทย์ฉุกเฉนิ   33.รอ้ยละของโรงพยาบาลศูนยผ์่านเกณฑ ์ER คณุภาพ  
34.รอ้ยละของหน่วยบรกิารกลุม่เป้าหมายมมีาตรฐานการบรกิารสุขภาพนักท่องเที่ยวในพืน้ที่เกาะตามกําหนด  
35.อัตราการเพิม่ข ึน้ของจํานวนสถานประกอบการเพือ่สขุภาพทีไ่ดม้าตรฐานการท่องเที่ยว
36.เมอืงสมุนไพรไดรั้บการพัฒนาดา้นการเกษตรวัตถุดบิสมุนไพร อุตสาหกรรมสมุนไพร การท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ ความงามและการแพทยแ์ผนไทย ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ
37.สถานทีก่ักกันตวัตามทีรั่ฐกําหนด (AHQ/WQ) ไดม้าตรฐานตามเกณฑก์ารรับชาวต่างชาตเิพิม่ข ึน้

1. หน่วยงานในสงักัดกระทรวงสาธารณสขุเกณฑก์ารประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส
2. จํานวนสว่นราชการและหน่วยงานสงักัดกระทรวงสาธารณสขุผ่านเกณฑก์ารประเมนิ
การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่ง
3. รอ้ยละความสําเร็จของสว่นราชการในสงักัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุที่
ดําเนนิการพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑท์ีกํ่าหนด
4. รอ้ยละของโรงพยาบาลสงักัดกระทรวงสาธารณสขุมคีุณภาพมาตรฐาน
ผ่านการรับรอง HA ขัน้ 3
5. รอ้ยละของ รพ.สต.ทีผ่่านเกณฑก์ารพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ตดิดาว 
ระดับ 5 ดาว
6. รอ้ยละของจังหวัดทีผ่่านเกณฑค์ุณภาพขอ้มูล
7. รอ้ยละของหน่วยบรกิารทีเ่ป็น Smart Hospital (Smart tools & 
Smart Service)
8. รอ้ยละของโรงพยาบาลทีม่รีะบบรับยาทีร่า้นยา มกีารดําเนนิการตาม
เกณฑท์ีกํ่าหนด
9.ความแตกต่างอัตราการใชส้ทิธ ิ(Compliance rate) เมือ่ไปใชบ้รกิาร
ผูป่้วยใน (IP) ของผูม้สีทิธใิน 3 ระบบ
10.ระดับความสําเร็จของการจัดทําสทิธปิระโยชนก์ลางการดูแลปฐมภมู ิ 
ของระบบหลักประกันสขุภาพ 3 ระบบ 
11.รอ้ยละของหน่วยบรกิารทีป่ระสบภาวะวกิฤตทางการเงนิ
12.จํานวนนวัตกรรม หรอืเทคโนโลยสีุขภาพทีค่ดิคน้ใหม่หรอืทีพ่ัฒนาตอ่ยอด
13.รอ้ยละของเขตสขุภาพมกีารพัฒนาระบบบรหิารจัดการทีม่ปีระสทิธภิาพ
14.รอ้ยละของเขตสขุภาพทีม่ีนวัตกรรมการจัดการบรกิารสขุภาพ
15.ระดับความสําเร็จในการพัฒนากฎหมายและมกีารบังคบัใช ้

1. ระดบัความสําเร็จของเขตสุขภาพ
ทีม่กีารบรหิารจัดการระบบการผลติ
และพัฒนากําลงัคนไดต้ามเกณฑ์
2. รอ้ยละของเขตสขุภาพทีม่กีารบรหิาร
จัดการกําลงัคนทีม่ปีระสทิธภิาพ
3. รอ้ยละของบุคลากรทีม่คีวามพรอ้ม
รองรับการเขา้สูตํ่าแหน่งทีส่งูข ึน้ไดรั้บการ
พัฒนา
4. องคก์รแห่งความสขุทีม่คีณุภาพและเป็น
ตน้แบบ



3

1. จํานวนหนว่ยบรกิารปฐมภมูทิ ีร่ว่มจดับรกิารการแพทยแ์ผนไทย (แหง่)

คาํอธบิาย

• หนว่ยบรกิารปฐมภูม ิหมายถงึ  หน่วยบรกิารหรอืเครอืขา่ยหน่วยบรกิารสขุภาพระดบัปฐมภมู ิทีข่ ึน้ทะเบยีนโดยมแีพทยป์ระจําครอบครัว และเปิดใหบ้รกิารประชาชนใน
พืน้ทีรั่บผดิชอบจํานวน 10,000 คน (8,000 – 12,000 คน) ขึน้ทะเบยีนกบัคณะกรรมการระบบสขุภาพปฐมภมู ิอาทเิชน่ รูปแบบคลนิกิหมอครอบครัว

• รว่มจดับรกิาร หมายถงึ หน่วยบรกิารปฐมภมูทิีม่แีพทยแ์ผนไทยปฏบิตังิานและร่วมใหบ้รกิารการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก
• การแพทยแ์ผนไทย หมายถงึ กระบวนการทางการแพทยเ์กีย่วกบัการตรวจ วนิจิฉัย บําบดั รักษา หรอืป้องกนัโรค หรอืสง่เสรมิและฟ้ืนฟสูขุภาพของมนุษยห์รอืสตัว ์

การผดงุครรภ ์การนวดไทย และใหห้มายความรวมถงึการเตรยีมการผลติยาแผนไทย และการประดษิฐอ์ปุกรณ์และเครือ่งมอืทางการแพทย ์ทัง้นีโ้ดยอาศยัความรูห้รอืตําราที่
ไดส้บืทอดและพัฒนาสบืตอ่กนัมา

• ขอบเขตการประเมนิ : เก็บขอ้มลูระหวา่งวนัที ่1 ตลุาคม 2563 – 30 กนัยายน 2564
• สตูรคํานวณ :นับจํานวนหน่วยบรกิารปฐมภมูทิีแ่พทยแ์ผนไทยเขา้ไปร่วมจัดบรกิารการแพทยแ์ผนไทย
• วธิกีารเก็บขอ้มูล : เก็บขอ้มลูจากการรายงานผลของสถาบนัการแพทยแ์ผนไทย
• แหลง่ทีม่าของขอ้มูล : สถาบนัการแพทยแ์ผนไทย กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก

ขอ้มลูพืน้ฐาน
ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563

ผลการดําเนนิงาน - - - 12 33

เกณฑก์ารประเมนิ
เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

40 แหง่ 50 แหง่
(เป้าหมายตามแผน ปี 2564)

60 แหง่
(เป้าหมายตามแผนปี 2565)

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั
ประชาชนในชมุชนเขา้ถงึการดแูลสขุภาพดว้ยศาสตร์
การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืกทีม่คีณุภาพ
มาตรฐาน

แผนระยะยาว / Roadmap (2564-2568) 
ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568

คา่เป้าหมาย
(นบัสะสมจากปี 63) 50 60 - - -

เงือ่นไข

ตัวชีว้ัดตอ่เนือ่ง นํา้หนกั
20

สถานการณ์
การร่วมจัดบรกิารการแพทยแ์ผนไทยในหน่วยบรกิารปฐม

ภูมเิริม่ดําเนินการในปีงบประมาณ 2562 โดยมกีารนําร่อง
ร่วมจัดบรกิาร เขตละ 1 แหง่  ปีงบประมาณ 2563 มกีารร่วม
จัดบรกิารการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก ใน
หน่วยบรกิารปฐมภมู ิจํานวน 33 แหง่

ตวัชีว้ดักรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



2. รอ้ยละของเมอืงสมนุไพรผา่นเกณฑก์ารประเมนิ (รอ้ยละ) 
คาํอธบิาย
• เมอืงสมนุไพร หมายถงึ เมอืงทีถ่า่ยทอดมาตรการและแผนงานจากแผนปฏบัิตกิารดา้นผลติภัณฑส์มนุไพร พ.ศ. ลงไปสู่การพัฒนาในระดับภูมภิาคโดยมุ่งเนน้ใหเ้กดิการพัฒนาสมุนไพรอย่างครบ

วงจรตัง้แตต่น้ทาง กลางทาง และปลายทาง มจํีานวนทัง้สิน้ 14 จังหวัด แบง่เป็น 3 คลัสเตอร์ ไดแ้ก่ 1) คลัสเตอรเ์กษตร วัตถุดบิสมุนไพร (5 จังหวัด) ประกอบดว้ย อํานาจเจรญิ สุรนิทร ์มหาสารคาม 
อทุัยธาน ีและสกลนคร 2) คลัสเตอรอ์ตุสาหกรรมสมนุไพร (4 จังหวัด) ประกอบดว้ย นครปฐม สระบุร ีปราจนีบุร ีและจันทบุร ีและ 3) คลัสเตอรท์่องเทีย่วเชงิสุขภาพ ความงามและการแพทยแ์ผนไทย 
(5 จังหวัด) ประกอบดว้ย เชยีงราย พษิณุโลก อดุรธาน ีสรุาษฎรธ์าน ีและสงขลา

• เกณฑก์ารประเมนิเมอืงสมนุไพร หมายถงึ เกณฑก์ารประเมนิเมอืงสมนุไพรในแตล่ะคลัสเตอรต์ามทีค่ณะกรรมการนโยบายสมนุไพรแหง่ชาตกํิาหนด จํานวน 4 ตัวชีวั้ด ดังนี้

คลัสเตอรเ์กษตรวัตถดุบิสมนุไพร คลัสเตอรอ์ตุสาหกรรมสมนุไพร คลัสเตอรท์อ่งเทีย่วเชงิสขุภาพความงามและการแพทยแ์ผนไทย

1. มลูคา่การใชย้าสมนุไพรเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 3
2. รายงานขอ้มลูมลูคา่การบรโิภคสมนุไพรและผลติภัณฑส์มนุไพรของจังหวัด   ** หมายเหต ุ: 2 ตัวชีวั้ดรว่ม 3 คลัสเตอร์

3. จํานวนเกษตรกรรายใหม่ทีไ่ดรั้บการถ่ายทอดความรูเ้รือ่ง 
GAP/ORGANIC สมนุไพรปีละ 50ราย/เมอืงสมนุไพร 

4. จํานวนผลติภัณฑช์มุชนทีแ่ปรรูปจากสมุนไพรเพิม่ขึน้ 
รอ้ยละ 5 จากปีทีผ่า่นมา

3. ผลติภัณฑพ์รเีมีย่ม/ผลติภัณฑเ์อกลักษณ์ของจังหวัด/สมนุไพรทีม่ศัีกยภาพ
สงูทางเศรษฐกจิผา่นการวจัิย อยา่งครบวงจร อยา่งนอ้ย 2ผลติภัณฑ์

4. ผูป้ระกอบการสมุนไพรไดรั้บการอบรม/ส่งเสรมิ/พัฒนา อย่างนอ้ย 50
คน/เมอืงสมนุไพร

3. รอ้ยละของจํานวนนักทอ่งเทีย่วในเสน้ทางการท่องเทีย่วเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 
5 (เทยีบกับปีทีผ่า่นมา)

4. พัฒนาผลติภัณฑพ์รเีมีย่ม หรอืผลติภัณฑบ์่งชีท้างภูมศิาสตร์ (GI) หรอื
ผลติภัณฑเ์ดน่จากสมนุไพร ไมน่อ้ยกวา่ 1 ผลติภัณฑ/์เมอืงสมนุไพร

• การผา่นเกณฑก์ารประเมนิ หมายถงึ เมอืงสมนุไพรทีผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิตามคลัสเตอร์ จํานวน 3 ตัวชีวั้ด จาก 4 ตัวชีวั้ด
• ขอบเขตการประเมนิ : ประเมนิเฉพาะเมอืงสมนุไพร 14 จังหวัด เก็บขอ้มลูระหวา่งวันที ่1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564
• สตูรคํานวณ : จํานวนเมอืงสมนุไพรทีผ่า่นเกณฑ ์(3 ขอ้/4 ขอ้) / จํานวนเมอืงสมนุไพรทัง้หมด (14 จังหวัด) x 100
• วธิกีารเก็บขอ้มลู : รวบรวมขอ้มลูจากเมอืงสมนุไพร 14 จังหวัด จากแหลง่ทีม่าของขอ้มลูทัง้หมด
• แหลง่ทีม่าของขอ้มลู : 1. HDC กระทรวงสาธารณสขุ 2. รายงานจากผลงานวจัิยโครงการประเมนิมลูคา่การบรโิภคผลติภัณฑส์มุนไพรจากการท่องเทีย่ว ผลติภัณฑส์มุนไพร OTOP และการบรโิภค

วัตถดุบิและผลติภัณฑส์มนุไพรในเมอืงสมนุไพร 14 จังหวัด 3. ขอ้มลูจากการตรวจราชการและนเิทศงาน กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก

ขอ้มลูพืน้ฐาน
ปีงบประมาณ 2561 2562 2563

ผลการดําเนนิงาน - - มเีมอืงสมนุไพร 14 จังหวัด 
แตยั่งไมม่กีารประเมนิผล

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

เกิดการพัฒนาแหล่งวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพของ
ประเทศ และการพัฒนาผลติภัณฑแ์ปรรูปจากวัตถุดบิ
สมนุไพรระดบัชมุชน รวมถงึเพิม่ศักยภาพและยกระดับ
มาตรฐานอุตสาหกรรมสมุนไพรของประเทศ และมี
การบูรณาการสรา้งเรื่องราวสมุนไพรสนับสนุนการ
ทอ่งเทีย่ว พัฒนาผลติภัณฑเ์ด่นของจังหวัดเชือ่มโยง
เสน้ทางการทอ่งเทีย่วของจังหวัด ซึง่จะทําใหเ้กดิการ
สรา้งรายได ้เพิม่มูลค่า และเพิม่ความสามารถแขง่ขัน
ในระบบเศรษฐกจิ

แผนระยะยาว / Roadmap (2564-2568) 
ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568

คา่เป้าหมาย รอ้ยละ 50 รอ้ยละ 70 รอ้ยละ 100 - -

สถานการณ์
เมอืงสมนุไพร เริม่ดําเนินการ ในปี 2560 โดยขยายจากระดับภาคระดับเขตสขุภาพ ขับเคลือ่น
พฒันาอยา่งตอ่เนือ่งตามเกณฑก์ารประเมนิแตล่ะคลัสเตอรท์ีถ่กูกําหนด และดําเนนิการปรับปรุง
ตวัชีว้ดัการประเมนิผลในปี 2564 โดยกําหนดเกณฑก์ารประเมนิแบง่ตามคลัสเตอร ์คลัสเตอรล์ะ 
4 ตวัชีว้ดั 

ตวัชีว้ดักรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชีว้ัดใหม ่ นํา้หนกั
15

เกณฑก์าร
ประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

สรก.เสนอ รอ้ยละ 35 (5 จังหวดั) รอ้ยละ 50 (7 จังหวดั)
(เป้าหมายตามแผนปี 2564)

รอ้ยละ 70 (10 จังหวดั)
(เป้าหมายตามแผนปี 2565) 4



5

2. รอ้ยละของเมอืงสมนุไพรผา่นเกณฑก์ารประเมนิ (รอ้ยละ) (ตอ่)

ตวัชีว้ดักรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชีว้ัดใหม ่ นํา้หนกั
15

คําอธบิายเพิม่เตมิ

รัฐบาลมนีโยบายขบัเคลือ่นและพัฒนาศกัยภาพสมนุไพรไทยใหส้ามารถสรา้งมลูคา่เพิม่แกป่ระเทศ โครงการพัฒนาเมอืงสมนุไพร (Herbal City) เป็นการถา่ยทอด
มาตรการและ แผนงานจากแผนแมบ่ทแหง่ชาตวิา่ดว้ยการพัฒนาสมนุไพร ฉบบัที ่1(พ.ศ.2560-2564) ลงไปสูก่ารพัฒนาในระดบัภมูภิาคโดยมุง่เนน้ใหเ้กดิการพัฒนา
สมนุไพรอยา่งครบวงจรตัง้แต ่ตน้ทาง กลางทาง ปลายทาง ใหส้ามารถนําสมนุไพรไปใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งหลากหลาย สรา้งมลูคา่ทางเศรษฐกจิและสรา้งการเตบิโตของ
ชมุชนอยา่งย่ังยนื โดยยกระดบั 14 เมอืงสมนุไพร เพือ่สง่เสรมิการเกษตร อตุสาหกรรม และการทอ่งเทีย่ว แบง่เป็น 3 คลสัเตอร์ ไดแ้ก ่ 

1) คลสัเตอรเ์กษตร วตัถดุบิสมุนไพร (5 จังหวดั) ประกอบดว้ย อํานาจเจรญิ สรุนิทร ์มหาสารคาม อทุยัธาน ีและสกลนคร 
จดุเนน้ดา้นการเกษตร วตัถดุบิสมนุไพรและอาหาร การดําเนนิการพัฒนาเมอืงเป็นแนวทางในการสรา้งกระบวนการในการดําเนนิงานเมอืงสมนุไพรใหเ้กดิรูปธรรม 

นําสมนุไพรไปสูก่ารสรา้งเศรษฐกจิแกป่ระเทศและสรา้งรายไดแ้กเ่กษตรกรตอ่ไป
2) คลสัเตอรอ์ุตสาหกรรมสมุนไพร (4 จังหวดั) ประกอบดว้ย นครปฐม สระบรุ ีปราจนีบรุ ีและจันทบรุ ี                                                                            

โดยกรมฯ สง่เสรมิใหผู้ป้ระกอบการรับการอบรม/สง่เสรมิ/พัฒนา ดา้น การแปรรูปวตัถดุบิ พัฒนายกระดบัผลติภัณฑส์มนุไพร และการพัฒนาทีส่อดคลอ้งตาม
ศกัยภาพและความตอ้งการของผูป้ระกอบการในเมอืงสมนุไพร โดยมกีลุม่เป้าหมายอยา่งนอ้ย 50 คน/จังหวดั รวม 200 คน โดย เป้าหมายเพือ่พัฒนาผูป้ระกอบการใหเ้กดิ
การพัฒนาผลติภัณฑส์ูม่าตรฐานออแกนคิ สามารถสรา้งรายได ้รวมถงึตอ่ยอดผลติภัณฑท์ีม่คีวามโดดเดน่ไปในตลาดสากล

3) คลสัเตอรท์อ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ ความงามและการแพทยแ์ผนไทย (5 จังหวดั) ประกอบดว้ย เชยีงราย พษิณุโลก อดุรธาน ีสรุาษฎรธ์าน ีและสงขลา
โดยกรมฯ ไดม้กีารดําเนนิการในภาพกจิกรรมทีบ่รูณาการ ทกุกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในระดบัสว่นกลาง และระดบัจังหวดั เชน่ กระทรวงการทอ่งเทีย่วกระทรวง

พาณชิย ์กระทรวงมหาดไทย มหาวทิยาลยัในพืน้ทีต่น้ เป็นโดยมรีายละเอยีดดงัภาพ
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3. จํานวนหนว่ยบรกิารสาธารณสขุทีจ่ดับรกิารคลนิกิกญัชาทางการแพทยแ์บบบรูณาการ 

คาํอธบิาย
• การจดับรกิารคลนิกิกญัชาทางการแพทยแ์บบบรูณาการ หมายถงึ การจัดบรกิาร คัดกรอง ตรวจ วนิจิฉัย รักษาโรค จ่ายยา และใหคํ้าปรกึษาผูป่้วยทีต่อ้งใชย้ากัญชาปรงุผสม โดยและ/

หรอืรว่มกันระหวา่งแพทยแ์ผนปัจจุบัน แพทยแ์ผนไทย หมอพืน้บา้น ตามแนวทางทีก่ระทรวงสาธารณสขุและสภาวชิาชพีกําหนด
• หนว่ยบรกิารสาธารณสขุ หมายถงึ โรงพยาบาลศนูย ์โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชมุชน สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
• ผูใ้หบ้รกิาร หมายถงึ แพทยแ์ผนปัจจุบัน แพทยแ์ผนไทย หมอพืน้บา้น ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหดํ้าเนนิการสั่งจ่ายยากัญชาไดต้ามพระราชบัญญัตยิาเสพตดิใหโ้ทษ และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง
• ยาทีม่กีญัชาปรงุผสม หมายถงึ สารสกัดกัญชา หรอืตํารับยาแผนไทย หรอืน้ํามันกัญชา
• ขอบเขตการประเมนิ : ประเมนิเฉพาะในสถานบรกิารสาธารณสขุสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ (รพศ. 34 แหง่ รพท. 87 แหง่ รพช. 778 แหง่ รวม 899 แหง่)

เก็บขอ้มลูระหวา่งวันที ่1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564
• วธิกีารเก็บขอ้มลู : รวบรวมขอ้มลูจากระบบรายงานจากแหลง่ทีม่าของขอ้มลูทัง้หมด
• แหลง่ทีม่าของขอ้มลู : 1. ระบบรายงาน C-MOPH กระทรวงสาธารณสขุ 2. ระบบสารสนเทศ รายงานการสั่งใชก้ัญชาทางการแพทยแ์ละรายงานความปลอดภัยจากการใชก้ัญชาทาง

การแพทย ์(HPVC/AUR) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 3. ฐานขอ้มลูสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ กรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ

ขอ้มลูพืน้ฐาน
ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563

ผลการดําเนนิงาน - - - - 0

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

1. ประชาชนเขา้ถงึบรกิารกญัชาทางการแพทยท์ีม่ี
มาตรฐานและปลอดภัย
2. สง่เสรมิการใชก้ญัชาในระบบบรกิารสขุภาพอยา่งเป็น
รูปธรรม

แผนระยะยาว / Roadmap (2564-2568)
ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568

คา่เป้าหมาย 450 แหง่ - - - -

ตัวชีว้ัดใหม ่ นํา้หนกั
20

สถานการณ์
ความตื่นตัวดา้นการใชก้ัญชาและกัญชงในระบบสุขภาพ

เกิดขึ้นจาก พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโ้ทษ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
บังคับใช ้จึงเกิดนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการ
ขับเคลือ่นการพัฒนาใหม้กีารใชป้ระโยชน์ทางการแพทยก์ัญชา
ทางการแพทย์ โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลอืกสนับสนุนการปลูก ผลติ และกระจายยา เพือ่ใหเ้กดิการ
เขา้ถงึการใชก้ัญชาที่มีมาตรฐานและปลอดภัย พบว่าไดม้ีการ
จัดบรกิารคลนิกิกัญชาทางการแพทยแ์ผนไทยตํารับยาแผนไทย
ทีม่กีัญชาปรุงผสมและน้ํามันกัญชาหมอเดชาจากหน่วยบรกิาร มี
การเขา้ถงึสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ที่ไดรั้บการสนับสนุน
จาก GPO โดยกรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก
สนับสนุนแนวทางการจัดบรกิารคลนิกิกัญชาทางการแพทยแ์ผน
ไทย และผลิตภัณฑ์ตํารับยาแผนไทย 16 ตํารับ และน้ํามัน
กัญชา (ตํารับหมอเดชา) ใหก้ับหน่วยบรกิารสาธารณสุขของรัฐ
ทั่วประเทศ

ตวัชีว้ดักรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เกณฑก์าร
ประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

สรก.เสนอ 90 แหง่ 270 แหง่ 450 แหง่
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4. จํานวนโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตาํบลทีย่ ืน่คาํขอปลกูกญัชาเพือ่รองรบัการผลติกญัชาทาง
การแพทย ์ (แหง่)

คาํอธบิาย
• โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล (รพ.สต.) ทีย่ ืน่คําขอปลกูกญัชาเพือ่รองรบัการผลติกญัชาทางการแพทย ์หมายถงึ จํานวน รพ.สต. ทีย่ืน่คําขอรับอนุญาตผลติ

ยาเสพตดิใหโ้ทษในประเภท 5 ทีไ่มใ่ชเ่ฮมพ์ ภายใตโ้ครงการพัฒนากญัชาสําหรับการใชท้างการแพทยแ์ผนไทยในโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลและชมุชน ระยะที ่2
• ขอบเขตการประเมนิ : จํานวนคําขออนุญาตผลติฯ ของ รพ.สต.ทีเ่ขา้ร่วมโครงการฯ ใน 13 เขตสขุภาพ ผา่นการตรวจสอบจากกรมฯ และสง่ถงึสาํนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา เก็บขอ้มลูระหวา่งวนัที ่1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564
• สตูรคํานวณ : นับจํานวนคําขออนุญาตผลติฯ ผา่นการตรวจสอบจากกรมฯ และสง่ถงึสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปัจจบุนัมจํีานวนโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ    

ตําบลทัง้หมด 9,806 แหง่ 
• วธิกีารเก็บขอ้มูล : รวบรวมขอ้มลูจากเอกสารคําขอรับอนุญาตผลติยาเสพตดิใหโ้ทษในประเภท 5 ทีไ่มใ่ชเ่ฮมพ์
• แหลง่ทีม่าของขอ้มูล : จากสาํนักงานจัดการกัญชาและกระทอ่มทางการแพทยแ์ผนไทย กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก

ขอ้มลูพืน้ฐาน
ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563

ผลการดําเนนิงาน - - - - 6 แหง่

เกณฑก์ารประเมนิ
เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

75 แหง่ 113 แหง่ 150 แหง่

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

มวีตัถดุบิกญัชาทางการแพทยท์ีม่คีณุภาพ เพยีงพอ 
เพือ่นําเขา้สูก่ระบวนการผลติตารับยาทีม่กีัญชาปรุงผสม 
สาํหรับสนับสนุนใหส้ถานพยาบาลตอ่ไป

แผนระยะยาว / Roadmap (2564-2568)
ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568

คา่เป้าหมาย
(นบัสะสม) 113 แหง่ - - - -

ตัวชีว้ัดใหม ่ นํา้หนกั
15

สถานการณ์
กรมการแพทย์แผนไทยฯ พัฒนากัญชาสําหรับ

การใชท้างการแพทยแ์ผนไทยในโรงพยาบาลสง่เสรมิ
สุขภาพตําบลและชุมชน ระยะที่ 2 โดยเป็นการ
ดําเนนิงานร่วมกนัระหวา่ง รพ.สต. และวสิาหกจิชมุชน 
และในระยะแรกไดดํ้าเนินการแลว้ จํานวน 6 รพ.สต. 
ไดแ้ก ่รพ.สต.หนองไผ่ รพ.สต.บา้นพนมรอก รพ.สต.
บา้นวังคาง รพ.สต.บา้นเขาทอง จ.นครสวรรค,์ รพ.
สต.บา้นดอนชะเอม จ.กาญจนบุรี และ รพ.สต.เฉลมิ
พระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตําบลคูบัว 
จ.ราชบรุี

ตวัชีว้ดักรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมายเหต ุ: ผลการดําเนนิงานปี : 63 จํานวน 6 แหง่ไดแ้ก ่1) รพ.สต.หนองไผ่ จ.นครสวรรค์ 2) รพ.สต.บา้นพนมรอก จ.
นครสวรรค์ 3) รพ.สต.บา้นวังคาง จ.นครสวรรค์ 4) รพ.สต.บา้นเขาทอง จ.นครสวรรค์ 5) รพ.สต.บา้นดอนชะเอม จ.
กาญจนบรุี 6) รพ.สต.เฉลมิพระเกยีรติ 60 พรรษา นวมนิทราชนิี ตําบลคบัูว จ.ราชบรุี
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4. จํานวนโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตาํบลทีย่ ืน่คาํขอปลกูกญัชาเพือ่รองรบัการผลติกญัชาทาง
การแพทย ์ (แหง่) (ตอ่)

ตัวชีว้ัดใหม ่ นํา้หนกั
15

ตวัชีว้ดักรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คําอธบิายเพิม่เตมิ

“กระบวนการรองรบัการผลติกญัชาทางการแพทย”์ 

กรมฯ กําหนดเป้าหมาย คอืมแีหลง่ปลกูกญัชาเพือ่รองรับการผลติยากัญชาทางการแพทยใ์น รพ.สต. เนื่องจากเป็นยาเสพตดิใหโ้ทษในประเภท 5 จงึตอ้งมกีาร
ควบคุมเพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางการอนุญาตใหป้ลูกกัญชา พ.ศ. 2563 โดยมขีอ้จํากัดดา้นสถานทีแ่ละประมาณในการปลูก เพื่อใหเ้ป็นประโยชน์ทางราชการ 
การแพทย ์และสอดคลอ้งกับแผนการผลติ แผนการจําหน่าย และแผนการใชป้ระโยชน์โดยตอ้งผ่านการพจิารณาความเหมาะสมโดยคณะอนุกรรมการพจิารณา 
หลกัเกณฑก์ารพจิารณาอนุญาตและการควบคมุการปลกู การผลติ จําหน่าย นําเขา้ สง่ออก และมไีวใ้นครอบครอง ซึง่ยาเสพตดิใหโ้ทษในประเภท 5 เฉพาะกญัชา
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5. ระดบัความสาํเร็จของการพฒันาระบบขอรบัสทิธิส์ง่เสรมิผูป้ระกอบการสมนุไพรสู ่e-Service 

คาํอธบิาย
• การพฒันาระบบขอรบัสทิธิส์ง่เสรมิผูป้ระกอบการสมุนไพรผา่นระบบอเิล็กทรอนกิสอ์อนไลน ์(e-Service) หมายถงึ การวัดระดับความสําเร็จของการดําเนนิการ

ทีเ่กีย่วขอ้งในการพัฒนาระบบขอรับสทิธิส์ง่เสรมิผูป้ระกอบการสมุนไพรใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยมเีป้าหมายการยกระดับงานบรกิาร ระดับ 3 (Level 3 : L3) 
งานบรกิารทีย่ืน่คําขอ ชาํระคา่ธรรมเนยีม และออกใบอนุมัต/ิใบอนุญาต/เอกสารทางราชการไดท้างอเิล็กทรอนกิสห์รอืการอนุมัตผิ่านชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส์

• แหลง่ทีม่าของขอ้มูล : กองสมนุไพรเพือ่เศรษฐกจิ กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก

ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563

ผลการดําเนนิงาน - - - - -

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั
ผูป้ระกอบการผลติผลติภัณฑส์มุนไพร ไดรั้บบรกิาร คําแนะนํา และการพัฒนาศักยภาพเพือ่การพัฒนาผลติภัณฑส์มุนไพร
ใหม้คีุณภาพ มศัีกยภาพในการแข่งขันเพิม่ขึน้ อย่างสะดวก    ทุกที ่ทุกเวลา  ส่งผลใหเ้กดิการสรา้งรายได ้การเพิม่มูลค่า 
ความมั่นคง และสามารถแขง่ขันไดใ้นระบบเศรษฐกจิ

ตัวชีว้ัดใหม ่ นํา้หนกั
15

แผนระยะยาว / Roadmap (2563-2568)
ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568

คา่เป้าหมาย e-Service 1 ระบบ

ข ัน้ตอนการดาํเนนิงานในปี 2564
ขัน้ตอนที่ 1 จัดทําระบบขอรับสิทธิ์ส่งเสริมผูป้ระกอบการ

สมนุไพรผา่นระบบอเิล็กทรอนกิสอ์อนไลน ์(e-Service) 1 ระบบ
ขัน้ตอนที่ 2 ส่งเสรมิและประชาสัมพันธ์ใหผู้ป้ระกอบการยื่น

ขอ รั บสิท ธิ์ ส่ ง เ ส ริม ผู ้ป ร ะ กอ บ ก าร ส มุน ไพ รผ่ า น ร ะ บ บ
อเิล็กทรอนกิสอ์อนไลน์

ขัน้ตอนที่ 3 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ใหผู้ป้ระกอบการใช ้
งานระบบขอรับสิทธิ์ส่งเสริมผูป้ระกอบการ สมุนไพร และ
ตรวจสอบผลการขอสทิธิส์ง่เสรมิผูป้ระกอบการสมุนไพรผ่านระบบ
อเิล็กทรอนกิสอ์อนไลน ์(e-Document)

ขัน้ตอนที่ 4 พัฒนาระบบขอรับสิทธิ์ส่งเสริมผูป้ระกอบการ
สมุนไพรใหส้ามารถจัดพมิพ์ใบรับรองผลการขอรับสิทธิ์ส่งเสริม
ผูป้ระกอบการสมุนไพร ผ่านระบบอเิล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ตาม
มาตรฐาน ETDA

ขัน้ตอนที ่ 5 ดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ให ้
เกดิการเขา้ถงึและใชง้านระบบขอรับสทิธิส์่งเสรมิผูป้ระกอบการ
สมนุไพร

ตวัชีว้ดักรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เกณฑก์ารประเมนิ
เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

ออกเอกสารเป็นกระดาษ 
พรอ้มกับจัดสง่ใหผู้รั้บบรกิาร
(แทนการใหม้ารับเอกสาร 

ณ สํานักงาน)

ออกเอกสารเป็นเอกสารอเิล็กทรอนกิส ์
(e-Licence/e-Certificate/e-Document) 

ผา่นทาง Mobile หรอืเว็บไซต์

ออกเอกสารเป็นเอกสารอเิล็กทรอนกิส ์
(e-Licence/e-Certificate/e-Document) 
ตามมาตรฐาน ETDA ผา่นทาง Mobile 
หรอืเว็บไซต ์และผูรั้บบรกิารสามารถ 

print out เอกสารได ้



6. การประเมนิสถานะของหนว่ยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

คาํอธบิาย
• PMQA 4.0 คอื เครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารของส่วนราชการในเชงิบูรณาการ เพือ่เชือ่มโยงยุทธศาสตรข์องส่วนราชการกับเป้าหมาย และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมี

วัตถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหส้ว่นราชการพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0 เพือ่ประเมนิความสามารถในการบรหิารจัดการภายในหน่วยงานและความพยายามของส่วนราชการในการขับเคลือ่น
งานใหบ้รรลเุป้าหมายอยา่งย่ังยนื 

• พจิารณาจากความสามารถในการพัฒนาการดําเนนิงานเพือ่ยกระดับผลการประเมนิสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) โดยมเีป้าหมายใหส้่วนราชการมคีะแนนผลการประเมนิในขัน้ตอนที่ 1
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดขีึน้จากผลคะแนนในขัน้ตอนที ่1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

• พจิารณาจากผลการประเมนิสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ซึง่เป็นคะแนนเฉลีย่ในภาพรวมทัง้ 7 หมวด ประกอบดว้ย หมวด 1 การนําองคก์าร หมวด 2 การวางแผนเชงิ
ยุทธศาสตร์ หมวด 3 การใหค้วามสําคัญกับผูรั้บบรกิารและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี หมวด 4  การวัด การวเิคราะห์และการจัดการความรู ้ หมวด 5 การมุ่งเนน้บุคลากร หมวด 6 การมุ่งเนน้
ระบบปฏบัิตกิาร และ หมวด 7 ผลลัพธก์ารดําเนนิการ

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั
- ประชาชนและผูรั้บบรกิาร ไดรั้บบรกิารจากหน่วยงานภาครัฐทีส่ะดวก รวดเร็ว          

มคีณุภาพ มาตรฐาน ตอบสนองความตอ้งการ

เงือ่นไข
- เป็นไปตามทีสํ่านักงาน ก.พ.ร. กําหนด
- เกณฑก์ารประเมนิ แบบที ่2 : สว่นราชการทีม่คีะแนนผลการประเมนิในขัน้ตอนที ่1 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัง้แต ่350 – 399 คะแนน

ตัวชีว้ัดใหม ่ นํา้หนกั
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ข ัน้ตอนการประเมนิสถานะของหนว่ยงานภาครฐั
ในการเป็นระบบราชการ 4.0
ข ัน้ตอนที ่1 การตรวจพจิารณาจากเอกสารการ

สมัครเบือ้งตน้ 
(หากได ้400 คะแนนขึน้ไป จะ
ผา่นไปประเมนิในขัน้ตอนที ่2)

ข ัน้ตอนที ่2 การตรวจเอกสารรายงานผลการ
ดําเนนิการพัฒนาองคก์าร
สูร่ะบบราชการ 4.0 (Application 
Report) 
(หากได ้400 คะแนน จะผา่นไป
ประเมนิในขัน้ตอนที ่3)

ข ัน้ตอนที ่3 การตรวจประเมนิในพืน้ที่
ปฏบิตังิาน เพือ่ยนืยันผลการตรวจ
Application Report

ตวัชีว้ดักรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563

ผลการดําเนนิงาน
- - 226.67 คะแนน 470.29 คะแนน 346.61 คะแนน

แผนระยะยาว / Roadmap (2563-2568)
ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568

คา่เป้าหมาย

เกณฑก์ารประเมนิ
เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

สรก. 240 คะแนน - 350 คะแนน
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พัฒนาระบบราชการ เพ่ือชีวติที่ดีขึน้ของประชาชน

GOOD  GOVERNANCE  FOR  BETTER  LIFE


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11

