
การประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพ 

ในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ของกรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 

UPDATE  (ฉบับลา่สดุจาก กพร.สป.สธ.) 
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ความเชือ่มโยงยทุธศาสตรร์ะดบัชาตกิบัตวัชีว้ดัของ กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 

แผนฯ 12 แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ นโยบายรฐับาล 

ยทุธศาสตรช์าต ิพ.ศ. 2561 – 2580 

•ยทุธศาสตร ์1 การเสรมิสรา้งและพัฒนาศกัยภาพทนุมนุษย ์
•ยทุธศาสตร ์2 การสรา้งความเป็นธรรม ลดความเหลือ่มล ้าในสงัคม 

 
 

• แผนแมบ่ทดา้นความมั่นคง (1) 
• แผนแมบ่ทดา้นศักยภาพคนตลอดชว่งชวีติ (11) 
• แผนแมบ่ทดา้นอตุสาหกรรมและบรกิารแหง่อนาคต (4) 
• แผนแมบ่ทดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นคมนาคมและระบบ 
  โลจสิตกิส ์(7) 
• แผนแมบ่ทดา้นการเสรมิสรา้งใหค้นไทยมสีขุภาวะทีด่ ี(13) 

แ
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น
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โ
ย
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 แผนการปฏริปูประเทศ 

•ดา้นสาธารณสขุ 
•ดา้นสังคม 
•ดา้นการบรหิารราชการแผน่ดนิ 
•ดา้นวัฒนธรรม กฬีา แรงงาน  

ต
วัช

ี ว้ดั
 

• ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย (Y1 - 11) 
• อัตราการขยายตัวของอตุสาหกรรมและบรกิารการแพทยเ์ฉลีย่ตอ่ปี (Y1 - 4) 
• อัตราการผูเ้สยีชวีติจากอบุัตเิหตทุางถนน (คนตอ่ประชากร 1 แสนคน) (Y1 - 7) 
• อายคุาดเฉลีย่ของการมสีขุภาพด(ีY2 - 13)  
• อัตราความรอบรูด้า้นสขุภาวะของประชากร (Y1- 13) 
• อัตราการนอนโรงพยาบาลโดยไมจ่ าเป็นดว้ยภาวะทีค่วรควบคมุดว้ยการบรกิารผูป่้วยนอกลดลง (Y1-13) 
• การจัดอันดับประสทิธภิาพระบบบรกิารสขุภาพ (Y1 - 13) 
• ดัชนีความกา้วหนา้ของการพัฒนาคนดา้นสขุภาพ (Y1 - 13) 
• สดัสว่นประชาชนทีม่คีวามรูส้ขุภาพเรือ่งโรคอบุัตใิหมแ่ละโรคอบุัตซิ ้าทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ (Y1 - 13) 

• เด็กมพัีฒนาการสมวัยไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 85  
• คะแนน IQ เฉลีย่ไมต่ ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน  
• เด็กรอ้ยละ 70 มคีะแนน EQ ไมต่ ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน  
• รายจ่ายสขุภาพทัง้หมดไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ของผลติภัณฑม์วลรวมในประเทศ  
• ความแตกตา่งของสดัสว่นบคุลากรทางการแพทยต์่อประชากรระหวา่งพืน้ทีล่ดลง  
• ประชากรอาย ุ15-79 ปีมภีาวะน ้าหนักเกนิลดลง  
• การตายจากอบุัตเิหตทุางถนนต ่ากวา่ 18 คนตอ่ประชากรแสนคน  
• อัตราการฆา่ตัวตายส าเร็จตอ่ประชากรแสนคนลดลง  
• การคลอดในผูห้ญงิกลุม่อาย ุ15-19 ปี ลดลง  

 

• อัตราการตายดว้ยโรค NCDs (ความดันโลหติสงู, เบาหวาน, หลอดเลอืดหัวใจ, หลอดเลอืดสมอง, หลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพอง) ตอ่ประชากรแสนคน  

• ระบบงานความมั่นคงดา้นสขุภาพและระบบจัดการภาวะฉุกเฉนิดา้นสาธารณสขุ ทีค่รบวงจรและบรูณาการ ของประเทศ 
• ระบบและกลไกการสรา้งผูบ้รบิาลผูส้งูอายทุีบ่รูณาการความรว่มมอืระดับชาตแิละพืน้ที/่ทอ้งถิน่ 
• ระบบและกลไกการบรบิาลและรักษาพยาบาลผูส้งูอายทุีบ่า้น/ชมุชน รวมทัง้ระบบบรกิารของทมีแพทยป์ระจ าครอบครัว 
• จ านวนเขตสุขภาพน าร่องทีม่ีระบบบรหิารจัดการแบบบูรณาการและร่วมรับผิดชอบระหว่างหน่วยงานและทอ้งถิน่มคีวามคล่องตัวประสทิธภิาพ และประสทิธผิลและ

ด าเนนิการตามเป้าหมายของการปฏริปูประเทศดา้นสาธารณสขุ 
• พระราชบัญญัตโิรคตดิตอ่ พ.ศ. 2558 ไดรั้บการปรับปรงุ 
• มนีโยบายในทีท่ างาน (workplace policy) และมาตรการ ในการบรูณาการการสรา้งเสรมิสขุภาพ ความรอบรูด้า้นสขุภาพ การป้องกันโรค การตรวจและเขา้สูก่ารรักษา ทีบู่รณา

การเขา้ในระบบบรหิารทรัพยากรมนุษย ์และ สวัสดกิารในสถานทีท่ างานภาครัฐและเอกชน 

นโยบายหลัก 
8. การปฏริปูกระบวนการเรยีนรูแ้ละการพัฒนา   
    ศักยภาพของคนไทยในทกุชว่งวยั 
9. การพัฒนาระบบสาธารณสขุและหลักประกัน 
    ทางสงัคม 
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นโยบายเรง่ดว่น 
2. การปรับปรงุระบบสวสัดกิารและพัฒนาคณุภาพชวีติ
ของประชาชน 

9. การแกไ้ขปัญหายาเสพตดิและสรา้งความสงบสขุใน
พืน้ทีช่ายแดน 
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1 2 3 4 

สง่เสรมิสขุภาพ และป้องกนัโรคเป็นเลศิ บรกิารเป็นเลศิ บคุลากรเป็นเลศิ บรหิารเป็นเลศิดว้ยธรรมาภบิาล 

องคป์ระกอบการประเมนิที ่1 การประเมนิประสทิธผิลการด าเนนิงาน (Performance Base) รอ้ยละ 70 

1. ความส าเร็จในการขับเคลือ่นนโยบายระบบสขุภาพปฐมภมู ิ
1.1) จ านวนการจัดตัง้หน่วยบรกิารปฐมภมูแิละเครอืขา่ยหน่วยบรกิารปฐมภมู ิตามพระราชบัญญัตริะบบสขุภาพปฐมภมู ิพ.ศ. 2562  
        (Joint KPIs กระทรวง) 

1.2) จ านวนหน่วยบรกิารปฐมภมูทิีร่ว่มจัดบรกิารการแพทยแ์ผนไทย 
2. รอ้ยละผูป่้วยนอกทีไ่ดร้ับบรกิาร ตรวจ วนิจิฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟสูภาพดว้ยศาสตรก์ารแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 
3. รอ้ยละหน่วยบรกิารสาธารณสขุทีจั่ดบรกิารคลนิกิกัญชาทางการแพทยแ์ผนไทย 
4. ความส าเร็จในการเตรยีมพรอ้มและตอบโตก้ารระบาดโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

4.1) ความส าเร็จในการเตรยีมพรอ้มและตอบโตก้ารระบาดโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Joint KPIs กระทรวง) 

4.2) ความส าเร็จในการเตรยีมพรอ้มและตอบโตก้ารระบาดโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดว้ยศาสตรก์ารแพทยแ์ผน 
      ไทยและการแพทยท์างเลอืก  
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องคป์ระกอบการประเมนิที ่2 การประเมนิศกัยภาพในการด าเนนิงาน (Potential Base) รอ้ยละ 30 

5. ผลการพฒันาศกัยภาพองคก์ารสูก่ารเป็นระบบราชการ 4.0 
    5.1) การพฒันาองคก์ารสูด่จิทิลั (Digitize data / Open data / Sharing data / Digitalize  data / e-Service)  

     - ความส าเร็จการพฒันาระบบดแูลสขุภาพดว้ยภมูปัิญญาการแพทยแ์ผนไทยและสมนุไพรอจัฉรยิะ  
     (Smart  Health Care TTM)   

5.2) การประเมนิสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
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1) กรมอนามยั 

    (เจา้ภาพหลกั) 

2) สป.สธ.  

  

หมายเหต ุ

     คอื ตวัชีว้ดัของแผนระดบัชาตทิีถ่า่ยทอดลงสูต่วัชีว้ดัของกระทรวง 

3. อัตราการคลอดมชีพีในหญงิ
อาย ุ15 – 19 ปี ตอ่ประชากร
หญงิอาย ุ15 – 19 ปี พันคน
ลดลง 

5. รอ้ยละของผูป่้วยยาเสพตดิทีเ่ขา้สู่

กระบวนการบ าบัดรักษาไดรั้บการ
ดแูลอยา่งตอ่เนื่องจนถงึการตดิตาม 
(Retention Rate)  

2. ความส าเร็จในการขับเคลือ่นนโยบายระบบ
สขุภาพปฐมภมู ิ
   2.1) จ านวนการจัดตัง้หน่วยบรกิารปฐมภมูิ
และเครอืขา่ยหน่วยบรกิารปฐมภมูติาม
พระราชบัญญัตริะบบสขุภาพปฐมภมู ิพ.ศ. 
2562 
 

1) สป.สธ. (สสป.)  

     (เจา้ภาพหลกั)  

2) กรมสขุภาพจติ 

3) กรมการแพทยแ์ผนไทยฯ 

1)สป.สธ. (ศอ.ปส. กสธ.) 

    (เจา้ภาพหลกั)  

2) กรมสขุภาพจติ  

3) กรมการแพทย ์

 

1. ระบบการออกบัตร
สขุภาพอเิล็กทรอนกิส ์ 
 

1) กรมควบคมุโรค 

(เจา้ภาพหลกั) 

2) สป.สธ.  

4. ความส าเร็จในการป้องกันและลด
อบุัตเิหตทุางถนน  

    4.1) อัตราผูเ้สยีชวีติจาก 
           อบุัตเิหตทุางถนนตอ่ 
           ประชากรแสนคนลดลง 

1) กรมควบคมุโรค 

    (เจา้ภาพหลกั) 

2) สป.สธ. 

6. ความส าเร็จในการเตรยีมพรอ้มและตอบโตก้ารระบาดโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  (COVID-19) 
       6.1 ความส าเร็จในการจดัการภาวะฉุกเฉนิทางสาธารณสขุของหน่วยงานระดบัจงัหวดั (สป.สธ.) 
       6.2 ความครอบคลมุการไดร้ับวคัซนีป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (กรมควบคุมโรค) 
       6.3 ระดบัความส าเร็จของการด าเนนิงานส ารวจพฤตกิรรมสขุภาพของประชาชนในการสมหนา้กากป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019  (กรมอนามยั) 
       6.4 อตัราป่วยตายของผูป่้วยโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ของทัง้ประเทศ (กรมการแพทย)์ 
       6.5 รอ้ยละของประชาชนกลุม่เสีย่งภายใตส้ถานการณ ์COVID 19  ใน 4 ประเด็น (St B Su D : Stress, Burnout, Suicide, Depression) เขา้ถงึบรกิารสขุภาพจติและไดร้ับการเยยีวยาจติใจ  
              (กรมสุขภาพจติ) 
       6.6 ระดบัความส าเร็จในการเตรยีมความพรอ้มและตอบโตก้ารระบาดโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ดว้ยศาสตรก์ารแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก (กรมการแพทยแ์ผนไทยฯ) 
       6.7 รอ้ยละหอ้งปฏบิัตกิารทุกจังหวดัสามารถแจง้ผลตรวจการตดิเชอืไวรัสโคโรนา 2019 ไดใ้น 1วนั  (กรมวทิยฯ์) 
       6.8 รอ้ยละของผูป่้วยกลุม่เป้าหมายทีไ่ดร้ับการดแูลจาก อสม. หมอประจ าบา้นมคีณุภาพชวีติทีด่ ี (กรมสนบัสนุนฯ) 
       6.9 รอ้ยละของรายการยาและเวชภัณฑท์ีจ่ าเป็นในภาวะฉุกเฉินทีม่อีตัราส ารองไม่นอ้ยกวา่ 1 เดอืน  (อย.) 
       6.10 การบรหิารจัดการดา้นการรักษาพยาบาล ผูป่้วยโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
                 6.10.1 ระดบัความส าเร็จของการบรหิารจัดการผูป่้วยโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 เขา้สูร่ะบบการรักษา (ในพืน้ทีก่ทม.)  (กรมการแพทย)์ 
               6.10.2 ระดบัความส าเร็จของการบรหิารจัดการผูป่้วยโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 เขา้สูร่ะบบการรักษา (รพ.เอกชนกลุม่เป้าหมาย ในพืน้ที ่กทม.)  (กรมสนบัสนุนฯ) 
 

กรมควบคมุโรค (เจา้ภาพหลกั)  

และทกุสว่นราชการในสงักัดกระทรวงสาธารณสขุ 
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ล าดบั
ที ่

ชือ่ตวัชีว้ดั 

ความเชือ่มโยงกบัยทุธศาสตรช์าต ิ/ 
แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ/ 
 แผน 12 /แผนการปฏริูปประเทศ/ 

 นโยบายรฐับาล/อืน่ ๆ 

น า้หนกั 
(รอ้ยละ) 

 

ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงั คา่เป้าหมายปี 2565 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ข ัน้ตน้  

(50 คะแนน) 
ข ัน้มาตรฐาน  
(75 คะแนน) 

ข ัน้สงู 
(100 คะแนน) 

องคป์ระกอบที ่1 การประเมนิประสทิธผิลการด าเนนิงาน (Performance Base) น า้หนกั รอ้ยละ 70 

1 ความส าเร็จในการขบัเคลือ่นนโยบาย
ระบบสขุภาพปฐมภูม ิ

• รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2560 ในหมวด 16 
การปฏริูปประเทศไดบ้รรจปุระเด็นการ
พัฒนาระบบสขุภาพปฐมภมูไิวใ้นมาตรา 
258 ช. “(5) ใหม้รีะบบการแพทยป์ฐม
ภมูทิีม่แีพทยเ์วชศาสตรค์รอบครัวดแูล
ประชาชนในสดัสว่นทีเ่หมาะสม และ 
พ.ร.บ. ระบบสขุภาพปฐมภมู ิพ.ศ. 
2562 

• Joint KPI กระทรวง 

15 

1.1 จ านวนการจัดตัง้หน่วยบรกิารปฐม
ภมูแิละเครอืขา่ยหน่วยบรกิารปฐมภมู ิ
ตามพระราชบญัญัตริะบบสขุภาพ 
ปฐมภมู ิพ.ศ. 2562 
(Joint KPIs กระทรวง) 

(5) รอ้ยละ 18.15 

(นับสะสม 

1,180 หน่วย)  

รอ้ยละ 28.53 

(นับสะสม 1,855 

หน่วย) 

รอ้ยละ 38.65 
(2,512/ 

2,145 หน่วย) 
 

จ านวน 

 2,750 หน่วย 

(เป้าหมายสะสม) 

จ านวน  

3,000 หน่วย 

(เป้าหมายสะสม) 

จ านวน 

 3,500 หน่วย 

(เป้าหมายสะสม) 

1.2 จ านวนหน่วยบรกิารปฐมภมูทิีร่่วม
จัดบรกิารการแพทยแ์ผนไทย 

(10) 12 แหง่ 33 แหง่ 152 แหง่ 153 แหง่ 
(เป้าหมายสะสม) 

155 แหง่ 
(เป้าหมายสะสม) 

157 แหง่ 
(เป้าหมายสะสม) 

2 รอ้ยละผูป่้วยนอกทีไ่ดร้บับรกิาร 
ตรวจ วนิจิฉยั รกัษาโรค และฟ้ืนฟู
สภาพดว้ยศาสตรก์ารแพทยแ์ผน
ไทยและการแพทยท์างเลอืก 

แผนแมบ่ท 13 การเสรมิสรา้งใหค้นไทยมี
สขุภาวะทีด่ ี 

20 21.48 21.77 19.87 รอ้ยละ 19.87 รอ้ยละ 20.0 รอ้ยละ 20.5 

3 รอ้ยละหนว่ยบรกิารสาธารณสขุที่
จดับรกิารคลนิกิกญัชาทาง
การแพทยแ์ผนไทย 

นโยบายรัฐบาล 15 - - รอ้ยละ 74.36 
(670 แหง่) 

รอ้ยละ 75 
(682 แหง่) 

รอ้ยละ 80  
(720 แหง่) 

รอ้ยละ 85  
(765 แหง่) 

4 ความส าเร็จในการเตรยีมพรอ้มและ
ตอบโตก้ารระบาดโรคตดิเชือ้ไวรสั
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

• ภารกจิหลักของกระทรวง สอดคลัองกับ
การแกไ้ขปัญหาโรค COVID-19  

• ส นั บ ส นุ นตั ว ชี้ วั ด แ ผน ปฏิ รู ป ด ้า น
สาธารณสขุ 

• Joint KPI กระทรวง 

20 

4.1 ความส าเร็จในการเตรยีมพรอ้มและ
ตอบโตก้ารระบาดโรคตดิเชือ้ไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19)  
(Joint KPIs กระทรวง) 

(5) - - - รอ้ยละ 50 รอ้ยละ 75 รอ้ยละ 100 

4.2 ความส าเร็จในการเตรยีมพรอ้มและ
ตอบโตก้ารระบาดโรคตดิเชือ้ไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19)ดว้ยศาสตร์
การแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์
ทางเลอืก  

(15) - - ขัน้ที ่1-2 ขัน้ที ่1-3 ขัน้ที ่1-4 ขัน้ที ่1-5 

สรปุการเสนอตวัชีว้ดัของกรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 



4 

ล าดบั
ที ่

ชือ่ตวัชีว้ดั 

ความเชือ่มโยงกบัยทุธศาสตรช์าต ิ/ 
แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ/ 
 แผน 12 /แผนการปฏริปูประเทศ/ 

 นโยบายรฐับาล/อืน่ ๆ 

น า้หนกั 
(รอ้ยละ) 

 

ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงั คา่เป้าหมายปี 2565 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ข ัน้ตน้  

(50 คะแนน) 

ข ัน้มาตรฐาน  
(75 

คะแนน) 

ข ัน้สงู 
(100 
คะแนน) 

องคป์ระกอบที ่2 การประเมนิศกัยภาพในการด าเนนิงาน (Potential Base) น า้หนกั รอ้ยละ 30 

5 ผลการพฒันาศกัยภาพ
องคก์ารสูก่ารเป็นระบบราชการ 
4.0 

 30 

5.1 การพัฒนาองคก์ารสูด่จิทิลั 
(Digitize data / Open data / 
Sharing data / Digitalize  data 
/ e-Service)  
- ความส าเร็จการพัฒนาระบบดแูล
สขุภาพดว้ยภมูปัิญญาการแพทย์
แผนไทยและสมนุไพรอจัฉรยิะ 
(Smart  Health Care TTM)  

• มตคิณะรัฐมนตร ีเมือ่วนัที ่3 สงิหาคม 2564 
 

(15) - -  -  ยื่น เรื่อง/ยื่นค าขอ
ทางออนไลน ์
(e-form)  แต่ยั ง ไม่
สามารถแนบเอกสาร
ม า พ ร ้อ ม กั น ผ่ า น
ร ะ บ บ ไ ด ้ โ ด ย ใ ห ้
ประชาชนจัดสง่มารูป 
scan file 

 

มีระบบยื่นเรื่อง/
ยื่ น ค า ข อ ท า ง
ออนไลน ์ 
(e-form)  
ที่ ป ร ะ ช า ช น มี
ความปลอดภั ย 
รักษาขอ้มูลส่วน
บุคคล และแนบ
เ อ ก ส า ร
ป ร ะ ก อ บ ก า ร
พจิารณาได ้

 

ส า ม า ร ถ เ ริ่ ม
ใหบ้รกิารได ้และมี
จ า น วนผู ้ใ ช ง้ าน
ผ่านระบบไม่นอ้ย
กว่า รอ้ยละ...ของ
จ านวนผูรั้บบริการ
ทัง้หมด 

 

5.2 การประเมนิสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 
4.0  (PMQA 4.0) 

• มต ิครม. (15) 470.29 346.61 397.79 330 คะแนน 
(คา่เฉลีย่คะแนน 

กลุม่ 2) 

397.79 คะแนน 
(คะแนนปี 64) 

437.569 คะแนน 
(คะแนน 64+อตัรา
การเตบิโตเฉลีย่ 

10%) 

รวม 100 

สรปุการเสนอตวัชีว้ดัของกรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 



ค าอธบิาย 

ค านยิาม 
ประชาชน หมายถงึ จ านวนประชาชนอยูใ่นพืน้ทีท่ีเ่ปิดด าเนนิการของหน่วยบรกิารปฐมภมูหิรอืเครอืขา่ยหน่วยบรกิารปฐมภมู ิมแีพทยเ์วชศาสตรค์รอบครัวหรอืแพทยท์ีผ่่านการอบรมและคณะผู ้
ใหบ้รกิารดแูลประชาชนตามหลกัเวชศาสตรค์รอบครัว 
หนว่ยบรกิารปฐมภูมแิละเครอืขา่ยหนว่ยบรกิารปฐมภูม ิหมายถงึ หน่วยบรกิารทีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนเป็นหน่วยบรกิารปฐมภมูแิละเครอืขา่ยหน่วยบรกิารปฐมภมู ิตามพระราชบญัญัตริะบบสขุภาพปฐมภมู ิ
พ.ศ. 2562  
แพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวั หมายถงึ แพทยท์ีไ่ดรั้บหนังสอือนุมัตหิรอืวฒุบิตัรเพือ่แสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรมสาขาเวชศาสตรค์รอบครัว หรอืแพทยท์ีผ่า่นการอบรม
ดา้นเวชศาสตรค์รอบครัวจากหลักสตูรทีป่ลดักระทรวงสาธารณสขุใหค้วามเห็นชอบ  
1. หลกัสตูรพืน้ฐานเวชศาสตรค์รอบครัวส าหรับแพทยป์ฐมภมู ิBasic Course of Family Medicine for Primary Care Doctor 
2.หลกัสตูรการฝึกอบรมระยะสัน้ “เวชศาสตรค์รอบครัวส าหรับแพทยป์ฏบิตังิานในคลนิกิหมอครอบครัว” พ.ศ. 2562 
คณะผูใ้หบ้รกิารสขุภาพปฐมภูม ิหมายถงึ ผูป้ระกอบวชิาชพีทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุซึง่ปฏบิตังิานร่วมกนักบัแพทยเ์วชศาสตรค์รอบครัวในการใหบ้รกิารสขุภาพปฐมภมู ิและใหห้มายความ
รวมถงึผูซ้ ึง่ผา่นการฝึกอบรมดา้นสขุภาพปฐมภมูเิพือ่เป็นผูส้นับสนุนการปฏบิตัหินา้ทีข่องแพทยเ์วชศาสตรค์รอบครัวและผูป้ระกอบวชิาชพีดงักลา่ว 
บรกิารสขุภาพปฐมภูม ิเป็นบรกิารทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุทีด่แูลสขุภาพของบุคคลในบญัชรีายชือ่ ซึง่มขีอบเขต ดงัตอ่ไปนี ้
1. บรกิารสขุภาพอยา่งองคร์วม แตไ่มร่วมถงึการดแูลโรคหรอืปัญหาสขุภาพทีจ่ าเป็นตอ้งใชเ้ทคนคิหรอืเครือ่งมอืทางการแพทยท์ีซ่บัซอ้น การปลกูถา่ยอวยัวะ และการผา่ตดั ยกเวน้ การผา่ตดัขนาด
เล็กซึง่สามารถฉดียาชาเฉพาะที ่ 
2. บรกิารสขุภาพตัง้แตแ่รก ครอบคลมุทกุกระบวนการสาธารณสขุ ทัง้การสง่เสรมิสขุภาพ การควบคมุโรค การป้องกนัโรค การตรวจวนิจิฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟสูขุภาพ แตไ่มร่วมถงึ
การบรกิารแบบผูป่้วยนอกของหน่วยบรกิารระดบัทตุยิภมูแิละตตยิภมู ิการบรกิารแบบผูป่้วยใน การคลอด และการปฏบิตักิารฉุกเฉนิ ยกเวน้ กรณีการปฐมพยาบาลและการดแูลในภาวะฉุกเฉนิเพือ่ใหร้อด
พน้ภาวะฉุกเฉนิ 
3. บรกิารสขุภาพอยา่งตอ่เนื่อง ทกุชว่งวยัตัง้แต ่การตัง้ครรภ ์ทารก วยัเด็ก วยัเรยีน วยัรุ่น วยัท างาน วยัสงูอาย ุจนกระทัง่เสยีชวีติ 
4. การดแูลสขุภาพของบคุคลแบบผสมผสาน ประกอบดว้ย การดแูลสขุภาพโดยการแพทยแ์ผนปัจจบุนั การแพทยแ์ผนไทย หรอืการแพทยท์างเลอืก  
5. การบรกิารขอ้มลูดา้นสขุภาพและค าปรกึษาดา้นสขุภาพแกบ่คุคลในบัญชรีายชือ่ ตลอดจนค าแนะน าทีจ่ าเป็นเพือ่ใหส้ามารถตดัสนิใจในการเลอืกรับบรกิารหรอืเขา้สูร่ะบบการสง่ตอ่  
6. การสง่เสรมิใหป้ระชาชนมศีกัยภาพและมคีวามรูใ้นการจัดการสขุภาพของตนเองและบคุคลในครอบครัว ตลอดจนอาจสามารถร่วมตดัสนิใจในการวางแผนการดแูลสขุภาพร่วมกับแพทยเ์วชศาสตร์
ครอบครัวและคณะผูใ้หบ้รกิารสขุภาพปฐมภมูไิด ้
7. การสง่เสรมิและสนับสนุนการมสีว่นร่วมของประชาชนและภาคเีครอืขา่ยในการสง่เสรมิสขุภาพ รวมทัง้การป้องกนัและควบคมุโรคในระดบัชมุชน 
ขอบเขตการประเมนิ 
1. โรงพยาบาลศนูย ์(34 แหง่) โรงพยาบาลทัว่ไป (92 แหง่) โรงพยาบาลชมุชน (775 แหง่) โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบล (9,777 แหง่) ในจังหวดั / เขตสขุภาพ 12 เขต (ทีม่า จากกอง
ยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน สป.) 
2. เป้าหมายการจัดตัง้หน่วยบรกิารปฐมภมูแิละเครอืขา่ยหน่วยบรกิารปฐมภมูทิีด่ าเนนิการในพืน้ทีร่ะยะ 10 ปี (ระยะเตรยีมการตัง้แตปี่ พ.ศ. 2559 - 2562) เริม่ด าเนนิการตัง้แตปี่พ.ศ. 2563 - 2572 
จ านวนหน่วยบรกิาร 
ปฐมภมูแิละเครอืขา่ยหน่วยบรกิารปฐมภมูทิัง้หมด 6,790 หน่วย ทัง้นี ้เป้าหมายเป็นไปตามพระราชบญัญัตริะบบสขุภาพปฐมภมู ิพ.ศ. 2562  
วธิกีารเก็บขอ้มูล  จัดเก็บจากขอ้มลูจ านวนหน่วยบรกิารปฐมภมูแิละเครอืขา่ยหน่วยบรกิารปฐมภมูใินระบบลงทะเบยีน 
แหลง่ทีม่าของขอ้มูล  ขอ้มลูจากระบบลงทะเบยีน 5 

หมายเหต ุ: 
ในปี 2565 มกีารปรับชือ่
ตวัชีว้ดัจากเดมิ “รอ้ยละของ
หน่วยบรกิารปฐมภมูแิละ
เครอืขา่ยหน่วยบรกิารปฐมภมูิ
ทีเ่ปิดด าเนนิการในพืน้ที”่ เป็น 
“จ านวนการจัดตัง้หน่วยบรกิาร
ปฐมภมูแิละเครอืขา่ยหน่วย
บรกิารปฐมภมู ิตาม
พระราชบญัญัต ิระบบสขุภาพ
ปฐมภมู ิพ.ศ. 2562”เพือ่ให ้
สอดคลอ้งกบัเอกสาร
งบประมาณ ฉบบัที ่3 
งบประมาณรายจา่ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (เลม่
ขาวคาดแดง) นโยบาย
ผูบ้รหิารกระทรวง และตวัชีว้ดั
ตามยทุธศาสตรก์ระทรวง 

ตัวชีว้ัดเดมิ 

น า้หนกั 
5 

Joint KPIs  
กระทรวง / Joint 

KPIs ภายใน
กระทรวง 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 

1) สป.สธ. 
2) กรมสขุภาพจติ 
3) กรมแพทยแ์ผนไทยฯ 

ตวัชีว้ดักรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.1 จ านวนการจดัต ัง้หนว่ยบรกิารปฐมภมูแิละเครอืขา่ยหนว่ยบรกิารปฐมภูม ิ 
       ตามพระราชบญัญตัริะบบสขุภาพปฐมภมู ิพ.ศ. 2562  

1. ความส าเร็จในการขบัเคลือ่นนโยบายระบบสขุภาพปฐมภมู ิ

KPI กระทรวง 



ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 2564 

ผลการด าเนนิงาน 353 หน่วย 

(นับสะสม 407 หน่วย) 

329 หน่วย  

(นับสะสม 682 หน่วย) 

รอ้ยละ 18.15 

(นับสะสม 1,180 

หน่วย)  

รอ้ยละ 28.53 

(นับสะสม 1,855 

หน่วย) 

รอ้ยละ 38.65 
(2,512/ 2,145 หน่วย)  

 

 

เกณฑก์ารประเมนิ 

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

จ านวน 2,750 หนว่ย  จ านวน 3,000 หนว่ย  จ านวน 3,500 หนว่ย 

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั 

ประชาชนมแีพทยเ์วชศาสตรค์รอบครัวและคณะ 
ผูใ้หบ้รกิารสขุภาพปฐมภมูดิแูลอยา่งใกลช้ดิ 
มคีวามรูเ้บือ้งตน้ในการดแูลตนเองและครอบครัว 
เมือ่มอีาการเจ็บป่วยไดอ้ย่างเหมาะสมและสามารถเขา้ถงึบรกิารปฐมภมูไิดอ้ยา่งทั่วถงึ 

แผนระยะยาว / Roadmap  (2564-2573)  

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

คา่เป้าหมาย 
เป้าหมายสะสม  

2,500 หน่วย 

เป้าหมายสะสม  

3,000 หน่วย  

เป้าหมายสะสม  

3,500 หน่วย 

เป้าหมายสะสม  

4,000 หน่วย 

เป้าหมายสะสม  

4,500 หน่วย 

ปีงบประมาณ 2569 2570 2571 2572 2573 

คา่เป้าหมาย 
 

เป้าหมายสะสม  
5,000 หน่วย 

เป้าหมายสะสม  

5,500 หน่วย 

เป้าหมายสะสม  

6,000 หน่วย 

เป้าหมายสะสม  

6,500 หน่วย 

เป้าหมายสะสม  

6,790 หน่วย 

เง ือ่นไข 

- หน่วยบรกิารปฐมภมูแิละเครอืขา่ยหน่วยบรกิารปฐมภมูทิีเ่ปิดด าเนนิการในพืน้ที ่จะตอ้งผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 3 S  

น า้หนกั 
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6 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 

1) สป.สธ. 
2) กรมสขุภาพจติ 
3) กรมแพทยแ์ผนไทยฯ 

หมายเหต:ุ  
มกีารปรับคา่เป้าหมายเพิม่ขึน้จากเดมิ 
จ านวน “6,700 หน่วย” เป็น “6,790 หน่วย” 
เพือ่ใหป้ระชาชนทีม่จี านวนเพิม่ขึน้ ไดรั้บการ
ดแูลโดยแพทยเ์วชศาสตรค์รอบครัวหรอืแพทย์
ทีผ่า่นการอบรมและคณะผูใ้หบ้รกิาร ดแูลตาม
หลกัเวชศาสตรค์รอบครัว 

ตัวชีว้ัดเดมิ 

ตวัชีว้ดักรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.1 จ านวนการจดัต ัง้หนว่ยบรกิารปฐมภมูแิละเครอืขา่ยหนว่ยบรกิารปฐมภูม ิ 
      ตามพระราชบญัญตัริะบบสขุภาพปฐมภมู ิพ.ศ. 2562 (ตอ่) 

Joint KPIs  
กระทรวง / Joint 

KPIs ภายใน
กระทรวง 

1. ความส าเร็จในการขบัเคลือ่นนโยบายระบบสขุภาพปฐมภมู ิ

KPI กระทรวง 

เป้าหมายการด าเนนิงาน 6 เดอืน (ต.ค. 64-ม.ีค. 65) หรอืแผนด าเนนิงานตามตวัชีว้ดัฯ (Action plan) 

- คนไทย 27 ลา้นคน มหีมอประจ าตวั 3 คน 
- จัดตัง้หน่วยงานบรกิารปฐมภมูแิละเครอืขา่ยหน่วยบรกิารปฐมภมู ิ2,700 หน่วย 
- มกีารบรหิารจัดการทรัพยากรของทกุภาคสว่นในการขบัเคลือ่นทีเ่ป็นรูปธรรม 



ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั 

1. ประชาชนในชมุชนเขา้ถงึการดแูลสขุภาพดว้ยศาสตรก์ารแพทย์
แผนไทยและการแพทยท์างเลอืกทีม่คีณุภาพมาตรฐาน 

2. ประชาชนในชมุชนมคีวามรูใ้นการใชภ้มูปัิญญาการแพทยแ์ผนไทย
ในการดแูลสขุภาพ สามารถพึง่พาตนเองไดอ้ยา่งยัง่ยนื 

 

1.2 จ านวนหนว่ยบรกิารปฐมภมูทิ ีร่ว่มจดับรกิารการแพทยแ์ผนไทย (แหง่)  

ค าอธบิาย 

• หนว่ยบรกิารปฐมภมู ิหมายถงึ  หน่วยบรกิารหรอืเครอืขา่ยหน่วยบรกิารสขุภาพระดับปฐมภมู ิทีข่ ึน้ทะเบยีนโดยมแีพทยป์ระจ าครอบครัว 
และเปิดใหบ้รกิารประชาชนในพืน้ทีรั่บผดิชอบจ านวน 10,000 คน (8,000 – 12,000 คน) ขึน้ทะเบยีนกบัคณะกรรมการระบบสขุภาพปฐมภมู ิ
อาทเิชน่ รปูแบบคลนิกิหมอครอบครัว 

• รว่มจดับรกิาร หมายถงึ หน่วยบรกิารปฐมภมูทิีม่แีพทยแ์ผนไทยปฏบิตังิานและรว่มใหบ้รกิารการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 
• การแพทยแ์ผนไทย หมายถงึ กระบวนการทางการแพทยเ์กีย่วกบัการตรวจ วนิจิฉัย บ าบดั รักษา หรอืป้องกนัโรค หรอืสง่เสรมิและฟ้ืนฟู

สขุภาพ การผดงุครรภ ์การนวดไทย และใหห้มายความรวมถงึการเตรยีมการผลติยาแผนไทย และการประดษิฐอ์ปุกรณ์และเครือ่งมอืทางการ
แพทย ์ทัง้นีโ้ดยอาศัยความรูห้รอืต าราทีไ่ดส้บืทอดและพัฒนาสบืตอ่กนัมา 

• ขอบเขตการประเมนิ : เก็บขอ้มลูระหวา่งวนัที ่1 ตลุาคม 2564 – 30 กนัยายน 2565 
• สตูรค านวณ : นับจ านวนหน่วยบรกิารปฐมภมูทิีแ่พทยแ์ผนไทยเขา้ไปรว่มจัดบรกิารการแพทยแ์ผนไทย 
• วธิกีารเก็บขอ้มลู : เก็บขอ้มลูจากการรายงานผลของสถาบนัการแพทยแ์ผนไทย 
• แหลง่ทีม่าของขอ้มลู : สถาบนัการแพทยแ์ผนไทย กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 

 

ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ปีงบประมาณ 2562 2563 2564 

ผลการด าเนนิงาน 
(นบัสะสม) 

12 แหง่ 33 แหง่ 152 แหง่ 

เกณฑก์ารประเมนิ (นบัสะสม) 

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

153 แหง่ 155 แหง่ 157 แหง่ 

7 

เป้าหมายการด าเนนิงาน 6 เดอืน (ต.ค. 64 – ม.ีค. 65) หรอืแผนด าเนนิงานตามตวัชีว้ดัฯ (Action plan) 

แพทยแ์ผนไทยทีป่ฏบิตังิานในหน่วยบรกิารปฐมภมูไิดรั้บการพัฒนาหลักสตูรการแพทยแ์ผนไทยดา้นปฐมภมูแิละเวชศาสตรค์รอบครัว 

ตวัชีว้ดัตอ่เนือ่ง น า้หนกั 
10 

แผนด าเนนิงานระยะยาว (Roadmap) 
 
หมายเหต:ุ  แผนการด าเนนิงานสิน้สดุในปี 2565  
อยูร่ะหวา่งการปรับแผนระยะ 5 ปี (66-70) 
  

ข ัน้ตอนการด าเนนิงาน : 
 

1. ประชาสมัพันธ/์ชีแ้จงเกณฑ ์และแนวคดิการบรกิาร
แพทยแ์ผนไทยในหน่วยบรกิารปฐมภมูแิกจ่ังหวัด 

2. ส ารวจความพรอ้มเครอืขา่ยหน่วยบรกิารสขุภาพระดบั
ปฐมภมูทิีจ่ะรว่มจัดบรกิารการแพทยแ์ผนไทย 

3. พัฒนาศักยภาพแพทยแ์ผนไทยตามหลกัสตูร
การแพทยแ์ผนไทยดา้นปฐมภมูแิละเวชศาสตร์
ครอบครัว ทีไ่ดก้ารรับรอง 

4. ตดิตามประเมนิผล 

ตวัชีว้ดักรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

Joint KPIs
ภายในกระทรวง 

1. ความส าเร็จในการขบัเคลือ่นนโยบายระบบสขุภาพปฐมภมู ิ



ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั 

เพือ่สง่เสรมิใหป้ระชาชนเขา้ถงึบรกิารดา้นการแพทยแ์ผนไทยและ
การแพทยท์างเลอืก ทีม่คีณุภาพ ครอบคลมุหน่วยบรกิารสาธารณสขุ
ทกุระดับ 

2. รอ้ยละของผูป่้วยนอกท ัง้หมดทีไ่ดร้บับรกิาร ตรวจ วนิจิฉยั รกัษาโรค และฟ้ืนฟสูภาพ 
ดว้ยศาสตรก์ารแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 

ค าอธบิาย 

• ผูป่้วยนอก หมายถงึ ประชาชนทีม่ารับบรกิารตรวจ วนิจิฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟสูภาพแบบไมน่อนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล รวมถงึกลุม่
กจิกรรมบรกิารบคุคล (กลุม่ I บรกิารการแพทยแ์ผนไทย) โดยผูป้ระกอบวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ดม้าตรฐาน เชน่ แพทยแ์ผนไทย  
แพทยแ์ผนไทยประยกุต ์แพทยแ์ผนจนี แพทยแ์ผนปัจจบุนั พยาบาลวชิาชพี นักวชิาการสาธารณสขุ เป็นตน้ 

• การบรกิารดา้นการแพทยแ์ผนไทย หมายถงึ บรกิารการตรวจ วนิจิฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟสูภาพ เชน่ การรักษาดว้ยยาสมนุไพร  
การปรงุยาแผนไทยเฉพาะราย ยาแผนไทยทีม่กีญัชาปรงุผสม การนวด ประคบสมนุไพร อบไอน ้าสมนุไพร ทับหมอ้เกลอื พอกยาสมนุไพร 
ใหค้ าแนะน าการดแูลสขุภาพ การบรกิารแพทยแ์ผนไทยทีบ่า้น และการท าหัตถการอืน่ ๆ ตามมาตรฐานวชิาชพีแพทยแ์ผนไทย  
หรอืการบรกิารอืน่ ๆ ทีม่กีารเพิม่เตมิรหัสภายหลงั 

• การบรกิารดา้นแพทยท์างเลอืก หมายถงึ การบรกิารรักษาพยาบาล ไดแ้ก ่การแพทยแ์ผนจนี เชน่ ฝังเข็ม รมยา ครอบแกว้/ครอบกระปกุ 
การแพทยท์างเลอืก เชน่ สมาธบิ าบดั หรอืการบรกิารอืน่ ๆ ทีม่กีารเพิม่เตมิรหัสภายหลงั 

• สถานบรกิารสาธารณสขุของรฐั สงักดักระทรวงสาธารณสขุ หมายถงึ โรงพยาบาลศนูย ์โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชมุชน 
โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตาบล สถานอีนามยั สถานบรกิารสาธารณสขุชมุชน ศนูยส์ขุภาพชมุชนของโรงพยาบาล ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ 

• ขอบเขตการประเมนิ : ประชาชนทีเ่ขา้รับบรกิารในสถานบรกิารสาธารณสขุ สงักดัส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ทกุระดับ 
• วธิกีารเก็บขอ้มลู : ขอ้มลูจากระบบ Health Data Center กระทรวงสาธารณสขุ 
• สตูรค านวณตวัชีว้ดั :     จ านวน (ครัง้) ของการบรกิารทัง้หมดของสถานบรกิารสาธารณสขุของรัฐ สงักดักระทรวงสาธารณสขุ     x 100 

                               จ านวน (ครัง้) ของการบรกิารการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก รวมถงึกลุม่กจิกรรมบรกิารบคุคล 
 

ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ปีงบประมาณ 2561 2562 2563 2564 

ผลการด าเนนิงาน รอ้ยละ 16.93 รอ้ยละ 21.48 รอ้ยละ 21.77 รอ้ยละ 19.87 

เกณฑก์ารประเมนิ 

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

รอ้ยละ 19.87 รอ้ยละ 20.0 รอ้ยละ 20.5 
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เป้าหมายการด าเนนิงาน 6 เดอืน (ต.ค. 64 – ม.ีค. 65) หรอืแผนด าเนนิงานตามตวัชีว้ดัฯ (Action plan) 

หน่วยบรกิารสาธารณสขุมกีารด าเนนิการตามแนวทางเวชปฏบิตัดิา้นการแพทยแ์ผนไทยเพือ่สง่เสรมิการใชย้าสมนุไพรในระบบบรกิารสขุภาพ 

ตวัชีว้ดัใหม ่ น า้หนกั 
20 

ขอ้มลูพืน้ฐาน ปี 2561-2564 

16.93 
21.48 21.77 19.87 
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แผนด าเนนิงานระยะยาว (Roadmap) 
 
หมายเหต:ุ  แผนการด าเนนิงานสิน้สดุในปี 2565  
อยูร่ะหวา่งการปรับแผนระยะ 5 ปี (66-70) 
  

ตวัชีว้ดักรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

Joint KPIs
ภายในกระทรวง 



ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั 

(1) ประชาชนเขา้ถงึบรกิารกญัชาทางการแพทยท์ีม่มีาตรฐาน
และปลอดภยั 

(2) สง่เสรมิการใชก้ญัชาในระบบบรกิารสขุภาพอยา่งเป็น
รปูธรรม 

3. รอ้ยละหนว่ยบรกิารสาธารณสขุทีจ่ดับรกิารคลนิกิกญัชาทางการแพทยแ์ผนไทย 

ค าอธบิาย 

• การจดับรกิารคลนิกิกญัชาทางการแพทยแ์ผนไทย หมายถงึ การจัดบรกิาร คัดกรอง ตรวจ วนิจิฉัย รักษาโรค จา่ยยา ปรงุยาเฉพาะราย 
และใหค้ าปรกึษาผูป่้วยทีต่อ้งใชต้ ารับยากญัชาปรงุผสม โดยและ/หรอืแพทยแ์ผนไทย แพทยแ์ผนไทยประยกุต ์หมอพืน้บา้น ตามแนวทางที่
กระทรวงสาธารณสขุก าหนด  

• หนว่ยบรกิารสาธารณสขุ หมายถงึ โรงพยาบาลศนูย ์โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชมุชน สงักดัส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสขุ  

• ผูใ้หบ้รกิาร หมายถงึ แพทยแ์ผนไทย แพทยแ์ผนไทยประยกุต ์หรอืหมอพืน้บา้น ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหด้ าเนนิการสัง่จา่ยยากญัชาไดต้าม
พระราชบญัญัตยิาเสพตดิใหโ้ทษ และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

• ยาทีม่กีญัชาปรงุผสม หมายถงึ ต ารับยาแผนไทยทีม่กีญัชาปรงุผสมอยู ่หรอืน ้ามนักญัชา            
• ขอบเขตการประเมนิ : ประเมนิเฉพาะในสถานบรกิารสาธารณสขุสงักดัส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ (รพศ. 34 แหง่ รพท. 92 แหง่ 

รพช. 775 แหง่ รวม 901 แหง่; ขอ้มลู : กองยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน สป. 17 สค 64) 
• วธิกีารเก็บขอ้มลู : รวบรวมขอ้มลูจากระบบรายงานจากแหลง่ทีม่าของขอ้มลูทัง้หมด   
• แหลง่ทีม่าของขอ้มลู 1.ระบบสารสนเทศ รายงานการสัง่ใชก้ญัชาทางการแพทยแ์ละรายงานความปลอดภยัจากการใชก้ญัชาทาง

การแพทย ์ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
• สตูรค านวณตวัชีว้ดั :     จ านวนหน่วยบรกิารสาธารณสขุทีเ่ปิดบรกิารคลนิกิกญัชาทางการแพทยแ์ผนไทย   X 100 

                                                จ านวนหน่วยบรกิารสาธารณสขุ (รพศ./รพท./รพช.) 

ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ปีงบประมาณ 2562 2563 2564 

ผลการด าเนนิงาน - - รอ้ยละ 74.36 (670 แหง่) 

เกณฑก์ารประเมนิ 

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

รอ้ยละ 75 (682 แหง่) รอ้ยละ 80 (720 แหง่) รอ้ยละ 85 (765 แหง่) 
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เป้าหมายการด าเนนิงาน 6 เดอืน (ต.ค. 64 – ม.ีค. 65) หรอืแผนด าเนนิงานตามตวัชีว้ดัฯ (Action plan) 

มแีนวทางการจัดบรกิารคลนิกิกญัชาทางการแพทยแ์ผนไทย มกีารบรหิารและกระจายต ารับยาแผนไทยทีม่กีญัชาปรงุผสม และแพทย์
แผนไทยและสหวชิาชพีไดรั้บการอบรม 

ตวัชีว้ดัใหม ่ น า้หนกั 
15 

ข ัน้ตอนการด าเนนิงาน : 
 
1. จัดท าแนวทางการจัดบรกิารคลนิกิกญัชาทาง

การแพทยแ์ผนไทย 
2. บรหิารและกระจายต ารับยาแผนไทยทีม่กีญัชาปรงุ

ผสมใหเ้พยีงพอกบัการใชใ้นหน่วยบรกิาร 
3. อบรมใหค้วามรูแ้กแ่พทยแ์ผนไทยและสหวชิาชพีใน

การใชต้ ารับยากญัชา และน ้ามันกญัชาในการดแูล
รักษาผูป่้วย 

4. ตดิตามและประเมนิผล 

แผนด าเนนิงานระยะยาว (Roadmap) 
 
หมายเหต:ุ  แผนการด าเนนิงานสิน้สดุในปี 2565  
อยูร่ะหวา่งการปรับแผนระยะ 5 ปี (66-70) 

ตวัชีว้ดักรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

Joint KPIs
ภายในกระทรวง 



ตวัชีว้ดักรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

KPI กระทรวง 

 ตัวชีวั้ดใหม ่

หน่วยงานทีร่ับผดิชอบ 

ทกุกรมในกระทรวง 
กรมควบคมุโรค  
เป็นเจา้ภาพ 4.1 ความส าเร็จในการเตรยีมพรอ้มและตอบโตก้ารระบาดโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

น า้หนกั 
5 

4. ความส าเร็จในการเตรยีมพรอ้มและตอบโตก้ารระบาดโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  (COVID-19) 
 Joint KPIs 
กระทรวง/ 

Joint KPIsภายใน
กระทรวง 

ค าอธบิาย  

โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) หมายถงึ การตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ทัง้ทีม่อีาการและไมม่อีาการ โดยมผีลตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารยนืยันเป็นบวก 
ระดบัความส าเร็จในการเตรยีมพรอ้มและตอบโตก้ารระบาดโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) หมายถงึ การด าเนนิการของหน่วยงานสงักดักระทรวงสาธารณสขุ ในการเตรยีมความพรอ้มและตอบโตก้ารระบาด
ของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใน 10 ประเด็น ไดแ้ก ่ 

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั 

แกไ้ขปัญหาการระบาดของโรคโควดิ 19  โดยใหป้ระชาชนเขา้ถงึวคัซนีอยา่ง
ทัว่ถงึ  สรา้งภมูคิุม้กนัหมู ่ ลดการระบาด  ลดอตัราการตาย 

เกณฑก์ารประเมนิ (เป็นการวดัคา่เฉลีย่ความส าเร็จท ัง้ 10 เร ือ่ง) 

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน 
(75) 

เป้าหมายข ัน้สงู (100) 

รอ้ยละ 50 รอ้ยละ 75 รอ้ยละ 100 

ตวัชีว้ดัยอ่ย หนว่ยงานรบัผดิชอบ 

1. ความส าเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉนิทางสาธารณสขุของหน่วยงานระดบัจังหวดั ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

2. ความครอบคลมุการไดรั้บวคัซนีป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 กรมควบคมุโรค 

3. ระดบัความส าเร็จของการด าเนนิงานส ารวจพฤตกิรรมสขุภาพของประชาชนในการสมหนา้กากป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 กรมอนามัย 

4. อตัราป่วยตายของผูป่้วยโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ของทัง้ประเทศ กรมการแพทย ์

5. รอ้ยละของประชาชนกลุม่เสีย่งภายใตส้ถานการณ์ COVID 19  ใน 4 ประเด็น (St B Su D : Stress, Burnout, Suicide, Depression) เขา้ถงึบรกิารสขุภาพจติและไดรั้บการ
เยยีวยาจติใจ 

กรมสขุภาพจติ 

6. ระดบัความส าเร็จในการเตรยีมความพรอ้มและตอบโตก้ารระบาดโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ดว้ยศาสตรก์ารแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก กรมการแพทยแ์ผนไทยฯ 

7. รอ้ยละหอ้งปฏบิตักิารทกุจังหวดัสามารถแจง้ผลตรวจการตดิเชอืไวรัสโคโรนา 2019 ไดใ้น 1 วนั กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์

8. รอ้ยละของผูป่้วยกลุม่เป้าหมายทีไ่ดรั้บการดแูลจาก อสม. หมอประจ าบา้นมคีณุภาพชวีติทีด่ ี กรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ 

9. รอ้ยละของรายการยาและเวชภัณฑท์ีจ่ าเป็นในภาวะฉุกเฉนิทีม่อีตัราส ารองไมน่อ้ยกวา่ 1 เดอืน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

10. การบรหิารจัดการดา้นการรักษาพยาบาล ผูป่้วยโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

10.1) ระดบัความส าเร็จของการบรหิารจัดการผูป่้วยโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 เขา้สูร่ะบบการรักษา (ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร) กรมการแพทย ์ 

10.2) ระดบัความส าเร็จของการบรหิารจัดการผูป่้วยโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 เขา้สูร่ะบบการรักษา (โรงพยาบาลเอกชนกลุม่เป้าหมายในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร)  กรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ 
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เป้าหมายการด าเนนิงาน 6 เดอืน  
(ต.ค.64-ม.ีค. 65) 

รอ้ยละ 50 



ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั 

(1) ผูป่้วยโรคตดิเชือ้ไวรัสโครนา 2019 ไดรั้บการดแูล
เบือ้งตน้ดว้ยศาสตรก์ารแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์
ทางเลอืกเพือ่ลดความรนุแรงของโรค 

(2) ประชาชนมคีวามรอบรูใ้นการใชย้าสมนุไพรเพือ่ดแูล
ตนเองทีบ่า้น (Home Isolation) 

4.2  ความส าเร็จในการในการเตรยีมพรอ้มและตอบโตก้ารระบาดโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  
      (COVID-19) ดว้ยศาสตรก์ารแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก   

ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ปีงบประมาณ 2562 2563 2564 

ผลการด าเนนิงาน - - ขัน้ที ่1-2 
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เป้าหมายการด าเนนิงาน 6 เดอืน (ต.ค. 64 – ม.ีค. 65) หรอืแผนด าเนนิงานตามตวัชีว้ดัฯ (Action plan) 

ขัน้ตอนที ่3 มกีระบวนงานบรหิารยาสมนุไพร และเวชภณัฑ ์และมรีะบบตอบสนองความตอ้งการการใชฟ้้าทะลายโจรส าหรับผูป่้วยโรค
ตดิเชือ้ไวรัสโครนา 2019  

ตวัชีว้ดัใหม ่ น า้หนกั 
15 

เกณฑก์ารประเมนิ 

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

ด าเนนิการขัน้ 1-3 ด าเนนิการขัน้ 1-4 ด าเนนิการขัน้ 1-5 

ตวัชีว้ดักรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ค าอธบิาย 

• โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) หมายถงึ การตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ทัง้ทีม่อีาการและไมม่อีาการ โดยมผีลตรวจทาง
หอ้งปฏบิตักิารยนืยนัเป็นบวก  

• การเตรยีมพรอ้มและตอบโตก้ารระบาดโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ดว้ยศาสตรก์ารแพทยแ์ผนไทยและ
การแพทยท์างเลอืก หมายถงึ การด าเนนิการของกรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืกในการเตรยีมความพรอ้มและตอบโตก้าร
ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการใหบ้รกิารผูป่้วยตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ทีม่ี
อาการไมร่นุแรง (สเีขยีว) ดว้ยศาสตรก์ารแพทยแ์ผนไทย การแพทยท์างเลอืก และสมนุไพร  

• ขอบเขตการประเมนิ : ประเมนิเฉพาะผูป่้วยโรคตดิเชือ้โคโรนา 2019 ทีเ่ขา้ระบบการรักษาของกรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์
ทางเลอืก 

• วธิกีารเก็บขอ้มลู : รวบรวมขอ้มลูจากหน่วยงานผูด้ าเนนิการ และระบบ Smart Health Care TTM และ Application Fah Fist Aid 
• แหลง่ทีม่าของขอ้มลู 1. ระบบรายงาน Smart Health Care TTM 2. Application Fah Fist Aid 3.โรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยและ

การแพทยผ์สมผสาน ยศเส และเครอืขา่ยบรกิาร 
• สตูรค านวณตวัชีว้ดั : ประเมนิผลการด าเนนิงานเป็นระดับจากขัน้ตอนการด าเนนิงาน 

ข ัน้ตอนการด าเนนิงาน : 
 

ขัน้ตอนที ่1 จัดตัง้ทมีแพทยแ์ผนไทยและเครอืขา่ย
รองรับภาวะฉุกเฉนิ 

ขัน้ตอนที ่2 จัดท ากระบวนงานเพือ่ดแูลผูป่้วยโรคตดิเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 ดว้ยศาสตรก์ารแพทยแ์ผนไทยและ
การแพทยท์างเลอืก และระบบตอบสนองความตอ้งการการ
ใชย้าฟ้าทะลาย 

ขัน้ตอนที ่3 มกีระบวนงานบรหิารยาสมนุไพร และ
เวชภณัฑ ์

ขัน้ตอนที ่4 มกีารใหบ้รกิารผูป่้วยตดิเชือ้โควดิทีม่อีาการ
ไมร่นุแรง ดว้ยการแพทยแ์ผนไทย การแพทยท์างเลอืก 
และสมนุไพร 

ขัน้ตอนที ่5 ตดิตามผูป่้วยทีไ่ดรั้บยาฟ้าทะลายโจร และ
สรปุรายงานผล 

Joint KPIs
ภายในกระทรวง 

4. ความส าเร็จในการเตรยีมพรอ้มและตอบโตก้ารระบาดโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  (COVID-19) 



ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั 

ประชาชนสามารถเขา้ถงึบรกิารสขุภาพดา้นการแพทยแ์ผนไทยและ
สมนุไพรทีม่คีณุภาพและมาตรฐาน เชือ่มโยงจากการสรา้งเครอืขา่ย
เชือ่มโยงระบบขอ้มลูสารสนเทศภมูปัิญญาการแพทยแ์ผนไทยและ
สมนุไพร เพิม่ขึน้ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ตอ่ปี 
 

5.1 การพฒันาองคก์ารสูด่จิทิลั : ความส าเร็จการพฒันาระบบดแูลสขุภาพดว้ยภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทย 
      และสมนุไพรอจัฉรยิะ  (Smart  Health Care TTM) 
 

ค าอธบิาย 

• ระบบดแูลสขุภาพดว้ยภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทยและสมนุไพรอจัฉรยิะ (Smart Health Care TTM) หมายถงึ ระบบปฏบิตักิาร
ดจิทิัลของการพัฒนาระบบผูเ้ชีย่วชาญอจัฉรยิะทางดา้นการแพทยแ์ผนไทย (TTM Expert systems) และระบบผูช้ว่ยแนะน า 
(Recommendation Systems) ทีส่ามารถถา่ยถอดปรวิรรตต ารับยาแผนไทยดัง้เดมิดว้ยปัญญาประดษิฐ ์ประมวลผลเสยีงหมอพืน้บา้นและ
ผูท้รงคณุวฒุเิป็นขอ้ความโดยใชปั้ญญาประดษิฐ ์ และมกีารนยิามและจัดรปูแบบภมูปัิญญาการแพทยแ์ผนไทยและสมนุไพรเพือ่พัฒนาให ้
เกดิระบบสบืคน้ขอ้มลูอจัฉรยิะ  เพือ่ใชใ้นการดแูลรักษา สง่เสรมิสขุภาพ ป้องกนัโรค และฟ้ืนฟสูขุภาพ ดว้ยศาสตรก์ารแพทยแ์ผนไทย    
โดยใหบ้รกิารประชาชนสามารถสอบถามขอ้มลูสขุภาพผา่นแอปพลเิคชนั ประเมนิสขุภาพและแนะน าการดแูลสขุภาพดว้ยศาสตรก์ารแพทย ์   
แผนไทย และยาสมนุไพรสามญัประจ าบา้น กรณีทีต่อ้งการตรวจวนิจิฉัยสามารถเชือ่มตอ่ระบบภาพและเสยีงเพือ่รับการตรวจกบัแพทย ์  
แผนไทยผา่นหนา้จอวดิโิอได ้

• แหลง่ทีม่าของขอ้มลู : ศนูยเ์ทคโนโลยแีละสารสนเทศ กลุม่งานวชิาการและแผนงาน 

ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ปีงบประมาณ 2562 2563 2564 

ผลการด าเนนิงาน - - ขัน้ที ่1 

เกณฑก์ารประเมนิ (level 1 การยืน่ค าขอ) 

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

ยืน่เรือ่ง/ยืน่ค าขอทางออนไลน ์
(e-form)  แต่ย ัง ไม่สามารถแนบ
เอกสารมาพรอ้มกนัผา่นระบบได ้โดย
ใหป้ระชาชนจดัสง่มารปู scan file 

มรีะบบยืน่เรือ่ง/ยืน่ค าขอทางออนไลน ์ 
(e-form) ที่ประชาชนมีความปลอดภยั 
รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคล และแนบเอกสาร
ประกอบการพจิารณาได ้

สามารถเริม่ให้บรกิารได ้และมีจ านวน
ผูใ้ชง้านผ่านระบบไมน่อ้ยกว่า รอ้ยละ...
ของจ านาวนผูร้บับรกิารท ัง้หมด 
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เป้าหมายการด าเนนิงาน 6 เดอืน (ต.ค. 64 – ม.ีค. 65) หรอืแผนด าเนนิงานตามตวัชีว้ดัฯ (Action plan) 

ขัน้ตอนที ่1-2 จัดท ากระบวนงาน Flow chart ระบบดแูลสขุภาพดว้ยภมูปัิญญาการแพทยแ์ผนไทยและสมนุไพรอจัฉรยิะ (Smart 
Health Care TTM) และพัฒนาเป็นระบบ Telemedicine ในการใหบ้รกิาร 

ตวัชีว้ดัใหม ่ น า้หนกั 
15 

ข ัน้ตอนการด าเนนิงานในปี 2565 
 

ขัน้ตอนที ่1  จัดท ากระบวนงาน Flow chart ระบบดแูล
สขุภาพดว้ยภมูปัิญญาการแพทยแ์ผนไทยและสมนุไพร
อจัฉรยิะ (Smart Health Care TTM)  
ขัน้ตอนที ่2  พัฒนาเป็นระบบ Telemedicine ในการ

ใหบ้รกิาร 
ขัน้ตอนที ่3  น ารอ่งใหบ้รกิารดแูลรักษาผูป่้วยโควดิทีอ่ยูใ่น

ระบบ Home Isolation ตดิตอ่สือ่สารระหวา่งแพทยแ์ผนไทย
และผูป่้วย ดว้ยระบบ VDO call 
ขัน้ตอนที ่4  เผยแพรแ่ละประชาสมัพันธใ์หผู้รั้บบรกิารใช ้

บรกิารระบบอเิล็กทรอนกิสอ์อนไลนร์ปูแบบ Line OA   
และแอปพลเิคชนัเสรมิ 
ขัน้ตอนที ่5  พัฒนาเป็นระบบ TeleHealth โดยใหบ้รกิาร

ขอ้มลูสขุภาพดว้ยศาสตรก์ารแพทยแ์ผนไทยแกป่ระชาชน 
ผา่นแอปพลเิคชนั 

ตวัชีว้ดักรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

5. ผลการพฒันาศกัยภาพองคก์ารสูก่ารเป็นระบบราชการ 4.0  



ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั 

ประชาชนและผูรั้บบรกิาร ไดรั้บบรกิารจากหน่วยงานภาครัฐทีส่ะดวก รวดเร็ว  มคีณุภาพ มาตรฐาน ตอบสนองความตอ้งการ 

5.2 การประเมนิสถานะของหนว่ยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
  

ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ปีงบประมาณ 2562 2563 2564 

ผลการด าเนนิงาน 470.29 346.61 397.79 
 

เกณฑก์ารประเมนิ 

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

330 คะแนน 
(คา่เฉลีย่คะแนนกลุม่ 2) 

397.79 คะแนน 
(คะแนนปี 64) 

437.569 คะแนน 
(คะแนน 64+อัตราการเตบิโตเฉลีย่ 10%) 
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เป้าหมายการด าเนนิงาน 6 เดอืน (ต.ค. 64 – ม.ีค. 65) หรอืแผนด าเนนิงานตามตวัชีว้ดัฯ (Action plan) 

จัดท า Application Report PMQA 4.0 สง่ส านักงาน ก.พ.ร. ครบถว้น ทันเวลา 

ตวัชีว้ดัตอ่เนือ่ง น า้หนกั 
15 

ตวัชีว้ดักรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ข ัน้ตอนการประเมนิสถานะของหนว่ยงานภาครฐัในการเป็นระบบราชการ 4.0 

ข ัน้ตอนที ่1 การตรวจพจิารณาจากเอกสารการสมัครเบือ้งตน้  

(หากได ้400 คะแนนขึน้ไป จะผา่นไปประเมนิในขัน้ตอนที ่2) 

ข ัน้ตอนที ่2 การตรวจเอกสารรายงานผลการด าเนนิการพัฒนาองคก์าร 

สูร่ะบบราชการ 4.0 (Application Report)  

(หากได ้400 คะแนน จะผา่นไปประเมนิในขัน้ตอนที ่3) 

ข ัน้ตอนที ่3 การตรวจประเมนิในพืน้ทีป่ฏบิตังิาน เพือ่ยนืยันผลการตรวจ 

Application Report 

เกณฑก์ารประเมนิปี 2565 ออกเป็น 3 กลุม่ ดงันี ้
กลุม่ที ่1 สว่นราชการทีม่คีะแนนผลการประเมนิในขัน้ตอนที ่1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
            ต า่กวา่ 350 คะแนน 
กลุม่ที ่2 สว่นราชการทีม่คีะแนนผลการประเมนิในขัน้ตอนที ่1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
            ตัง้แต ่350 – 399 คะแนน 
กลุม่ที ่3 สว่นราชการทีม่คีะแนนผลการประเมนิในขัน้ตอนที ่1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
            ตัง้แต ่400 คะแนนขึน้ไป 

ค าอธบิาย 

• PMQA 4.0 คอื เครื่องมอืการประเมนิระบบการบรหิารของสว่นราชการในเชงิบูรณาการ เพื่อเชือ่มโยงยุทธศาสตร์ของสว่นราชการกับเป้าหมาย และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทางให ้
สว่นราชการพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0 

• เพือ่ประเมนิความสามารถในการบรหิารจัดการภายในหน่วยงานและความพยายามของสว่นราชการในการขบัเคลือ่นงานใหบ้รรลเุป้าหมายอย่างย่ังยนื  
• พจิารณาจากความสามารถในการพัฒนาการด าเนนิงานเพือ่ยกระดบัผลการประเมนิสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) โดยมเีป้าหมายใหส้ว่นราชการมคีะแนนผลการประเมนิในขัน้ตอนที ่1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดขีึน้

จากผลคะแนนในขัน้ตอนที ่1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
• พจิารณาจากผลการประเมนิสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ซึง่เป็นคะแนนเฉลีย่ในภาพรวมทัง้ 7 หมวด ประกอบดว้ย หมวด 1 การน าองคก์าร หมวด 2 การวางแผนเชงิยุทธศาสตร ์หมวด 3 การใหค้วามส าคัญ

กบัผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี หมวด 4  การวดั การวเิคราะหแ์ละการจัดการความรู ้ หมวด 5 การมุง่เนน้บคุลากร หมวด 6 การมุง่เนน้ระบบปฏบิตักิาร และ หมวด 7   ผลลพัธก์ารด าเนนิการ 

หมายเหต ุ

-   เป็นไปตามทีส่ านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 

- เกณฑก์ารประเมนิ กลุม่ที ่2 : สว่นราชการทีม่คีะแนนผลการประเมนิใน
ขัน้ตอนที ่1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัง้แต ่350 – 399 คะแนน 


