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คํานํา 

จากมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2548 เห็นชอบใหนําการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐมาใชเปนเครื่องมือผลักดันระบบราชการใหมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มจากการศึกษาและจัดทําเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) และกําหนดเปน
ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการในป พ.ศ. 2549 ตอมา ในป พ.ศ. 2551 ไดปรับปรุงเกณฑไปสูเกณฑ PMQA 
ระดับพ้ืนฐาน (Fundamental Level) และกําหนดใหสวนราชการนําไปใชในการพัฒนาองคการเพ่ือยกระดับการ
พัฒนาองคการอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนการเชิดชูเกียรติ และเปนแรงจูงใจใหแกหนวยงานท่ีมุงม่ันพัฒนาองคการสู
มาตรฐานสากล สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดจัดใหมีการสงรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จนถึงปจจุบัน สํานักงาน ก.พ.ร. ไดมีการทบทวน และปรับปรุงเกณฑ PMQA ใหมีความ
ทันสมัย สอดคลองตามบริบทความเปลี่ยนแปลงของระบบราชการ จึงไดจัดทําเกณฑ PMQA พ.ศ. 2562 เพ่ือใชเปน
กรอบแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการองคการ และใชในการพิจารณารางวัลฯ 

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ไดเริ่มสงประกวดรางวัล PMQA ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
เปนตนมาจนถึงปจจุบัน และไดรับรางวัลฯ รายหมวดท่ี 1 (ดานการนําองคการและการรับผิดชอบตอสังคม) เม่ือปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ตอมาในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ไดสงประกวดรางวัล
ดังกลาว และผานเกณฑการพิจารณารางวัล รอบท่ี 1 รายหมวด จํานวน 2 หมวด คือ หมวด 2 (ดานการวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร) และหมวด 3 (ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย)  

การขับเคลื่อนการสงประกวดรางวัล PMQA ของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก มีการแตงตั้ง
คณะทํางานขับเคลื่อนและดําเนินการสงประกวดรางวัล PMQA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
เปนเลขานุการ ทําหนาท่ี ในการประสานและขับเคลื่อน ใหมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ (Application 
Report : AR) จนสําเร็จ เพ่ือประกอบการสงประกวดใหทันเวลาท่ีกําหนด ในการนี้ ขอขอบคุณ นายแพทยสรรพงศ 
ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ท่ีใหคําแนะนําแกคณะทํางานดังกลาวขางตน จนงาน
สําเร็จลุลวงดวยดี และขอขอบคุณ คณะผูบริหารกรมฯ คณะทํางานฯ รายหมวดทุกหมวด ตลอดจนผูมีสวนเก่ียวของ
ในการจัดทําขอมูลรายงานดังกลาว  

จึงหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานฉบับนี้ จะสามารถใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการทบทวนระบบการทํางานของ
หนวยงานตาง ๆ เพ่ือการพัฒนางาน และใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินงานและปรับปรุงระบบงานของ
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ในอนาคตตอไป 
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สารบัญ 

                                 หนา 
 บทสรุปผูบริหาร           ก 
สวนท่ี 1 ลักษณะองคการ          1 

1. ลักษณะองคการ          1 
2. สภาวการณขององคการ         7 

สวนท่ี 2 การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ     11 
 สวนท่ี 2-1 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอยางตอเนื่อง   11 
 ตามเกณฑระดับพ้ืนฐาน 
 หมวด 1 การนําองคการ          11 

1.1 การนําองคการโดยผูบริหารของสวนราชการ       11 
1.2 การกํากับดูแลองคการและการสรางคุณูปการตอสังคม     12  

 หมวด 3 ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย      13 
 3.1 ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย     13 
 3.2 การสรางความผูกพัน         14 
 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู     16 
 4.1 การวัด การวิเคราะหและการปรับปรุงผลการดําเนินการของสวนราชการ   16 
 4.2 การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรูสารสนเทศ     18 
 หมวด 5 บุคลากร         19 
 5.1 สภาพแวดลอมดานบุคลากร        19 
 5.2 ความผูกพันของบุคลากร        21 
 หมวด 6 การปฏิบัติการ         22 
 6.1 กระบวนการทํางาน         22 
 6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติการ        25 
 สวนท่ี 2-2 การดําเนินการท่ีโดดเดนรายหมวด      26 
 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร       26 
 2.1 การจัดทํายุทธศาสตร         26 
 2.2 การนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ        32 
สวนท่ี 3 ผลลัพธการดําเนินการ         40 
 หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ        40 
 7.1 ผลลัพธดานประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ      40  
 7.2 ผลลัพธดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย      41 
 7.3 ผลลัพธดานบุคลากร         41 
 7.4 ผลลัพธดานการนําองคการและการกํากับดูแล      41 
 7.5 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และการเติบโต      41 
 7.6 ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการ และการจัดการเครือขายอุปทาน   42 
ภาคผนวก 
 คําอภิธานศัพท          47 
 คําสั่งกรมการแพทยแผนไทยฯ ท่ี 1501/2562 เรื่องแตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนและดําเนินการ  48 

สงประกวดรางวัลเลิศรัฐฯ 
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จ 

สารบัญภาพ 

            หนา 
ภาพท่ี P-1 รอยละบุคลากรตามประเภทการจางงาน วุฒิการศึกษา อายุตัว และอายุราชการ  2 
ภาพท่ี P-2 โครงสรางการกํากับดูแลท่ีดีและหนวยงานในกํากับของกรมการแพทยแผนไทยฯ  4 
ภาพท่ี P-3 แสดงความทาทายและความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร     9 
ภาพท่ี ม.1-1 แสดงวิสัยทัศนการนําองคกรของผูบริหาร       11 
ภาพท่ี ม.4-1 ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรกรมฯ กับการกํากับ ติดตาม  16 

การดําเนินงานอยางเปนระบบ 
ภาพท่ี ม.4-2 ความรูของสวนราชการ  19  
ภาพท่ี ม.5-1 ผลการประเมินความสุขของบุคลากรกรมฯ  21 
ภาพท่ี ม.6-1 ตัวอยางการจัดการหวงโวอุปทานงานผลิตยาและผลิตภัณฑสมุนไพร    24 
ภาพท่ี ม.2-1 กระบวนการวางแผนยุทธศาสตรและการคนหานวัตกรรม     26 
ภาพท่ี ม.2-2 กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป      32 
ภาพท่ี ม.2-3 แผนท่ียุทธศาสตรกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก    34 
ภาพท่ี ม.2-4 การถายทอดแผนปฏิบัติราชการกรมสูการปฏิบัติท้ังในระดับหนวยงาน    34 

และระดับบุคคล  
ภาพท่ี ม.2-5 สัดสวนของตลาดการบริโภคผลิตภัณฑสมุนไพรในประเทศตั้งแตป 2013-2018   38 

ของกลุมประเทศทวีปเอเชีย  
ภาพท่ี ม.2-6 มูลคาตลาดของการทองเท่ียวเชิงสุขภาพในกลุมประเทศทวีปเอเชีย (ป 2017)   38 
ภาพท่ี ม.7-1 รอยละของผูปวยนอกท้ังหมดท่ีไดรับบริการการแพทยแผนไทย    40 
ภาพท่ี ม.7-2 การบริการนวด อบ ประคบสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐฯ (ลานครั้ง)  40 
ภาพท่ี ม.7-3 มูลคาการใหบริการนวดไทยมวลรวมภายในประเทศ (ลานบาท)    40 
ภาพท่ี ม.7-4 มูลคายาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ (ลานบาท)    40 
ภาพท่ี ม.7-5 จํานวนรายการตํารับยาแผนไทยของชาติไดรับการคุมครอง (นับสะสม)    40 
ภาพท่ี ม.7-7 สัดสวนของหนวยงานท่ีบรรลุผลสัมฤทธิ์อยางสูง      40 
ภาพท่ี ม.7-8 คะแนนผลคํารับรองฯระดับหนวยงาน ภาพรวม      40 
ภาพท่ี ม.7-9 รอยละชมรมผูสูงอายุไดรับการสนับสนุนใหใชศาสตรการแพทยแผนไทย   40 
ภาพท่ี ม.7-10 รอยละตําบลท่ีใชการแพทยแผนไทยฯและสมุนไพรในการสงเสริม    40 
ภาพท่ี ม.7-11 จํานวนรายการตํารับยาแผนไทยของชาติไดรับการคุมครองเปนของชาติ (นับสะสม)  40 
ภาพท่ี ม.7-12 มูลคาการใหบริการนวดไทยการแพทยแผนไทยมวลรวมภายในประเทศเพ่ิมข้ึน    40 
 (ลานบาท) 
ภาพท่ี ม.7-13 รอยละความพึงพอใจดานการมอบนโยบายสูภูมิภาค      41 
ภาพท่ี ม.7-14 รอยละความพึงพอใจดานการอบรมการแพทยแผนไทย     41 
ภาพท่ี ม.7-15 รอยละความพึงพอใจของผูบริการตอการใหอบรมทางไกล     41 
 ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 
ภาพท่ี ม.7-16 รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขารวมงานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติ   41 
ภาพท่ี ม.7-17 รอยละการประเมินความสุขของบุคลากรดานตางๆ      41 
ภาพท่ี ม.7-18 อัตราการคงอยูของบุคลากรกรมการแพทยแผนไทยฯ     41 
ภาพท่ี ม.7-19 รอยละการรับรูทิศทางและนโยบายของผูนําองคกรของบุคลากรภายในกรม   41 
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ฉ 

สารบัญภาพ 
           หนา 

ภาพท่ี ม.7-20 รอยละการผานเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส     41 
 ในการดําเนินงานของกรมฯ 
ภาพท่ี ม.7-21 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมของกรม   42 
ภาพท่ี ม.7-22 มูลคาการบริโภควัตถุดิบสมุนไพรภายในประเทศ (หม่ืนลานบาท)    42 
ภาพท่ี ม.7-23 รอยละของหนวยงานท่ีมีความพรอมตอการใหบริการระบบสารสนเทศ    42 
ภาพท่ี ม.7-24 จํานวนการจับคูเจรจาทางธุรกิจดานผลิตภัณฑสมุนไพร     42 
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ช 

สารบัญตาราง 
            หนา 
ตารางท่ี P-1 วิสัยทัศน เปาประสงค วัฒนธรรมองคกร คําขวัญ และสมรรถนะหลัก     1 
ตารางท่ี P-2 อาคารสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยี และอุปกรณท่ีสําคัญตางๆ    2  
ตารางท่ี P-3 กฎหมาย กฎระเบียบและขอบังคับตางๆ        3 
ตารางท่ี P-4 การจําแนกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย       4 
ตารางท่ี P-5 สวนราชการหรือองคการท่ีเก่ียวของในการใหบริการหรือสงมอบงานตอกัน    6 
ตารางท่ี P-6 การเปรียบเทียบผลกําดําเนินงานกับหนวยงานระดับกรมภายในประเทศ    7 
ตารางท่ี P-7 การเทียบเคียงผลสัมฤทธิ์ของเปาหมายสูงสุดเม่ือเทียบกับตางประเทศ     7 
ตารางท่ี P-8 การกําหนดมาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลงของกรมฯ      8 
ตารางท่ี P-9 ความทาทายและความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร เปรียบเทียบกับประเด็นตางๆ    9 
ตารางท่ี ม.3-1 กลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ตามภารกิจของกรมฯ    13 
ตารางท่ี ม.4-1 ขอมูลการเปรียบเทียบคูแขงเพ่ือการพัฒนา    17 
ตารางท่ี ม.4-2 ระบบการวิเคราะห และการทบทวนผลการดําเนินงาน    17 
ตารางท่ี ม.4-3 คุณลักษณะและความพรอมของระบบการจัดการสารสนเทศ (MIS)    18 
ตารางท่ี ม.6-1  ขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน    23 
ตารางท่ี ม.2-1 กระบวนการและวิธีการวางแผนเชิงยุทธศาสตร       27 
ตารางท่ี ม.2-2 แสดงการคนพบโอกาสเชิงยุทธศาสตรของกรมฯ          28 
ตารางท่ี ม.2-3 การวิเคราะหปจจัยท่ีสําคัญในการจัดทํายุทธศาสตรของกรมฯ      28 
ตารางท่ี ม.2-4 เปาประสงคท่ีสําคัญ วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร และตัวชี้วัดเปาประสงค    31 

ท่ีสําคัญของกรมฯ    
ตารางท่ี ม.2-5 ความสัมพันธระหวางวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรกับผูรับบริการ     32 

และผูมีสวนไดสวนเสีย ความทาทาย และความไดเปรียบเชิงกลยุทธ 
ตารางท่ี ม.2-6 Flagship Project ภายใตแผนปฏิบัติราชการกรมฯ    33 
ตารางท่ี ม.2-7 การบริหารความเสี่ยงเชิงงบประมาณของกรมฯ    35 
ตารางท่ี ม.2-8 ความเชื่อมโยงของกลยุทธการบรหิารทรัพยากรบุคคลกับแผนยุทธศาสตรกรมฯ    36 
ตารางท่ี ม.2-9 กระบวนการติดตามและประเมินผลงานภายใตแผนปฏิบัติราชการกรมฯ    36 
ตารางท่ี ม.2-10 การเทียบเคียงผลสัมฤทธิ์ของเปาหมายสูงสุดเม่ือเทียบกับตางประเทศ    37 
ตารางท่ี ม.2-11 การกําหนดมาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลงของกรมฯ    39
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บทสรุปผูบริหาร 
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหมวด 2 ป พ.ศ. 2563 

 กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก เปนสวนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจหลักในการ
พัฒนาวิชาการและการบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก โดยสงเสริมและพัฒนาการวิจัย การจัดระบบ
ความรู พัฒนาแหลงผลิตและผลิตภัณฑสมุนไพร คุมครอง อนุรักษ และสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและการแพทย
พ้ืนบานไทย พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก เพ่ือนําไปใชในระบบบริการ
สุขภาพอยางมีคุณภาพ ปลอดภัย และเปนทางเลือกใหแกประชาชนในการดูแลสุขภาพ ภายใตวิสัยทัศน “เปนองคกรหลัก
ดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกเพ่ือการพ่ึงตนเองดานสุขภาพและสงเสริมเศรษฐกิจอยางยั่งยืน” ขับเคลื่อน
ผานยุทธศาสตรความเปนเลิศ (Excellence strategy)  6 ดาน คือ 1) สงเสริมสุขภาพปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเพ่ือให
ประชาชนพ่ึงตนเองได โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 2) บริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกท่ีไดมาตรฐาน 
และครอบคลุมตอการเขาถึงของประชาชน  3) บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดวยความเปนมืออาชีพอยางภาคภูมิใจ และมีความสุข 
ภายใตคานิยม I AM DTAM หมายถึง Integrity (ทํางานอยางมีศักดิ์ศรี มีวินัย)  Activeness (ขยัน)  Morality (ซ่ือสัตยสุจริต)  
Democracy (เปนประชาธิปไตย) Thainess & Teamwork (เปนไทย เปนทีม)  Accountability (รับผิดชอบ)  Mild fullness 
(รอบคอบ) 4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีธรรมาภิบาล โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาชวยในการจัดการขอมูลเพ่ือการ
ตัดสินใจของผูบริหาร 5) การนําภูมิปญญาการแพทยแผนไทย ผลักดันสูการใชประโยชนในวงกวาง  และ 6) การสราง
ความสามารถในการแขงขันของประเทศดวยสมุนไพรไทยและการนวดไทย ปฏิบัติงานภายใตการจัดโครงสรางท่ียืดหยุน 
คลองตัว และใชศักยภาพเครือขายท่ีกระจายอยูในภูมิภาคทําหนาท่ีพัฒนาการจัดบริการการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือกท่ีมีคุณภาพ มาตรฐานแกประชาชนใหไดรับการดูแลตลอดชวงชีวิต มีสุขภาพแข็งแรง อัตราการปวยดวยโรคตางๆ 
ลดลง ลดผลกระทบจากการใชยา และประชาชนเขาถึงบริการท่ีสะดวกรวดเร็วอยางท่ัวถึงเปนธรรมการบริหารงานภายใต
วิสัยทัศนและยุทธศาสตรความเปนเลิศท่ีกําหนด กรมฯ ตองเผชิญกับความทาทายตามพันธกิจ ท่ีมีแนวโนมปจจัยเสี่ยงและ
ภัยคุกคามตอภาวะสุขภาพของประชาชนท่ีอาจเพ่ิมข้ึนจากสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และตองตอบสนองตอ
ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ท่ีมีความตองการและความคาดหวังตอการใหบริการดาน
การแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือกและผลิตภัณฑสมุนไพรเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือใหการบริหารงานบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว กรม
ฯ ไดพัฒนาองคกรตามเกณฑ PMQA อยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน มุงเนนการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน บนพ้ืนฐาน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเหมาะสม และตัดสินใจจากขอมูลสารสนเทศท่ีผานการวิเคราะหและเชื่อถือได 
และจัดทําเปนองคความรูเพ่ือผลักดันใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง นําไปสูการสรางนวัตกรรมการ
ทํางาน โดยไดรับรางวัลความเปนเลิศดานการนําองคกรและความรับผิดชอบตอสังคม (หมวด 1) ในปพ.ศ. 2561 นอกจากนี้ 
กรมฯ ยังไดพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีดานการถายทอดความรูสมุนไพรสูประชาชน ไดแก Herb ID :Thai Herbal 
Image Identification ไดรับรางวัลชนะเลิศ Digital Transformation Award 2019 สาขา Emerging Technology  
จากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในปพ.ศ. 2562 แสดงใหเห็นถึงผูบริหารระดับสูงสงเสริม สนับสนุน และผลักดัน
ใหทุกหนวยงานภายในกรมพัฒนาและยกระดับการดําเนินงานอยางตอเนื่องและเปนระบบ และในป พ.ศ. 2563 กรมฯ  
มีความพรอมในการขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั รายหมวด ในหมวด 2 ดานการวางแผนเชิงยุทธศาสตร ซ่ึง
มีความโดดเดน ดังนี้ 

1. กระบวนการวางแผนยุทธศาสตรท่ีกอใหเกิดนวัตกรรม กรมฯ ไดบริหารจัดการยุทธศาสตรแบบมุงผลสัมฤทธิ์
ครบวงจร เพ่ือบรรลวุิสัยทัศน โดยไดใหความสําคัญในการพัฒนากระบวนทัศนเชิงยุทธศาสตรขององคกรเพ่ือใหเกิดความคิด
สรางสรรคในการพัฒนางานใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ผานกระบวนการวิเคราะหผลงานเดนและปญหาอุปสรรคจาก
การตรวจราชการและนิเทศงาน การทบทวนและรับฟงความคิดเห็นเพ่ือพัฒนายุทธศาสตรท้ังบุคลากรในกรม ภาคีเครือขาย
ท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการพัฒนากําลังคนใหมีทักษะการคิดเชิงยุทธศาสตร คือ Smart Young Talent Officer 
(SYTO) เพ่ือรองรับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร ท้ังสิ้น 7 ข้ันตอน ซ่ึงกอใหเกิดนวัตกรรมท่ีสําคัญคือ ยุทธศาสตรความ
เปนเลิศ (Excellence strategy) ผานกระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรสงเสริมสุขภาพปองกันโรคและคุมครองผูบริโภค
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เปนเลิศ บริการเปนเลิศ บุคลากรเปนเลิศ ธรรมาภิบาลเปนเลิศ ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงกรมไดเพ่ิม
ยุทธศาสตรความเปนเลิศท่ีสําคัญคือ ภูมิปญญาเปนเลิศ และสรางความสามารถในการแขงขันเปนเลิศ ท่ีสอดคลองวิสัยทัศน
และพันธกิจของกรม โดยใชเทคนิค PDCA Cycle เพ่ือใหเกิดการนํานโยบายสูการปฏิบัติเกิดความโดดเดน ผานการ
ปรับเปลี่ยนแผนงานโครงการท่ีผานใหตอบสนองตอนโยบายและความตองการของประชาชน เชน นโยบายการขับเคลื่อน
กัญชาทางการแพทยแผนไทยของรัฐบาล กรมไดดําเนินการแปลงนโยบายสูการปฏิบัติเปนแผนงานโครงการ 4 แผนงาน ไดแก 
พัฒนาการปลูกและการผลิตตํารับยา ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร วิจัยและพัฒนาวิชาการตํารับยา และประเมินรับรอง
ตํารับยาและการใชยาแผนไทยท่ีมีกัญชาเปนสวนผสม ซ่ึงขยายผลเปนการใหบริการประชาชนในการจัดต้ังคลินิกกัญชาทาง
การแพทยแผนไทย โดยใชเทคนิค PDCA Cycle ในการพัฒนาระบบงานกลาวคือ Plan : การจัดตั้งคลินิกกัญชาทาง
การแพทยแผนไทยในเขตสุขภาพ 13 แหง  Do : การจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทยแผนไทยนํารอง 1 แหง ท่ีกรมการ
แพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก Check : ประเมินผลการใหบริการรกัษา ตดิตามผลอาการไมพึงประสงคและความพึง
พอใจของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย Act : ปรับใชแนวทางการใหบริการรักษาท่ีพัฒนาจาก PDCA ในการดําเนินงาน
คลินิกกัญชาทางการแพทยแผนไทย ท่ีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก และเตรียมการนําไปใชในการขยาย
จัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทยแผนไทยใหครอบคลุมทุกเขตบริการสุขภาพตอไป 

2. การขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการสูการปฏิบัติผานโครงการเชิงบูรณาการ (Flagship Project)  กรมฯ ไดจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําป (Action Plan) ซ่ึงถายทอดมาจากแผนปฏิบัติราชการ 5 ป ภายใตแผนงาน โครงการท่ีมี
มาตรการการปฏิบัติท่ีเนนการใชจุดยืนทางยุทธศาสตร (Strategic Positioning) และสมรรถนะหลักของกรม (Core 
competency) ใหเกิดประโยชนสูงสุด (Strategy)  โดยครอบคลุมท้ังมิตินโยบาย (Agenda) มิติอํานาจหนาท่ี (Function) 
และมิติเชิงพ้ืนท่ี (Area) เพ่ือใหเกิดการสื่อสารนําไปสูการปฏิบัติ และมีกลไกการกํากับติดตามและประเมินผล โดยสิ่งสําคัญท่ี
ทําใหแผนนําไปสูการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพ คือ โครงการเชิงบูรณาการ (Flagship 
Project) ท่ีมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว มีการระบุเปาหมาย และหนวยงานรับผิดชอบหลัก 
และหนวยงานรวมดําเนินการท่ีชัดเจน เกิดจากกระบวนการมีสวนรวมตั้งแตผูบริหารจนถึงผูปฏิบัติ  

3. ความยืดหยุนของแผนปฏิบัตกิารท่ีสอดรับกับนโยบายและความตองการของประชาชน   
ภายใตสภาวการณของโลกท่ีมีการเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็ว และรุนแรง นัน้ กรมฯ ไดใหความสําคัญกับกระบวนการปรับ
แผน (Rolling Plan) ท่ีมีความยืดหยุน เพ่ือตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง เกิดการดําเนินการท่ีสงผลตอการแกปญหา
สุขภาพของประชาชนเปนท่ีตั้ง โดยไดรวมกันกําหนดมาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลงท้ังในระยะสั้นและระยะยาวภายใต
ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงาน กําหนดผูรับผดิชอบในการดําเนนิงานท่ีชัดเจน พรอมตดิตามความกาวหนาในการดําเนนิงาน
อยางตอเนื่อง ตามความเรงดวน  เชนการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลเรื่อง กัญชาทางการแพทย  กรมฯ ไดตอบรับ
นโยบายอยารวดเร็วโดยจัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ือรองรับนโยบายใหมในระยะสั้น คือ การจดัสรรทรัพยากร บุคลากร 
งบประมาณ จดัตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทยแผนไทยและแพทยพ้ืนบานไทย พัฒนารูปแบบคลินิกกัญชาทางการแพทยแผน
ไทยเพ่ือใหหนวยงานสวนภูมิภาคใชเปนแนวทางการจัดบริการ และกําหนดใหมีหนวยงานใหมเพ่ือรองรับการดําเนินงานตาม
นโยบาย โดยมีเปาหมายเพ่ือใหประชาชนเขาถึงกัญชาทางการแพทยแผนไทยท่ีมีคุณภาพ  

นอกจากนี้ยังวางแผนระยะยาว เพ่ือวิจัยและพัฒนายาตํารับใหมท่ีมีกัญชาเปนสวนประกอบเพ่ือเปนทางเลือกในการ
รักษาและผลักดันใหเขาสูรายการยาในบัญชียาหลักแหงชาติ รองรับการขยายการจัดบริการใหครอบคลุมท่ัวประเทศ จะเห็น
ไดวาการวิเคราะหและปรับแผนท่ีรวดเร็ว และยืดหยุน ทันตอสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงสงผลใหเกิดการพัฒนางานเชิงระบบ 
รวมถึงการพัฒนาบุคลากรใหเกิดความเชี่ยวชาญในงานไดอยางตอเนื่องและกาวกระโดด  
 
ปจจัยแหงความสําเร็จ 

1) ผูบริหารระดับสูงของกรมมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางของ ยุทธศาสตรท่ีมีความชัดเจนและเปน
รูปธรรม โดยยึดประชาชนเปนเปาหมายหลัก ใหความสําคัญกับคุณภาพ มาตรฐานของบริการทางการแพทยแผนไทย 
ศักยภาพของผูใหบริการ และการเขาถึงบริการของประชาชน ท้ังนี้ ยังเปนผูมีบทบาทในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
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และเปนผูตัดสินใจเลือกท่ีจะดําเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพท่ีผานกระบวนการพัฒนาอยางเปนระบบ 
เพ่ือใหบรรลุผลการดําเนินงาน ตามท่ีคาดหวัง มีสวนชวยใหเกิดนวัตกรรมใหมๆ ท่ีเอ้ือประโยชนตอท้ังผูปฏิบัติงานและ
องคกร สงเสริมใหเกิด การเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก เปนผู
กําหนดใหมีระบบติดตามและการทบทวนผลการดําเนินการ เพ่ือนําผลท่ีไดมําใชปรับปรุงและพัฒนากรม ทําใหกรมมี
ยุทธศาสตรท่ีโดดเดน มีแผนท่ีนําไปสูการปฏิบัติท่ีชัดเจน มีกระบวนการกระตุนใหบุคลากรภายในองคกรทุกคนมีสวนรวม 
สรางแรงบันดาลใจ ใหบุคลากรปฏิบัติงานจนทําใหกรมฯ ประสบความสําเร็จ ตามนโยบาย“สุข  สัมฤทธิ์” 

2) นโยบายของประเทศท่ีใหความสําคัญของการขับเคลื่อนการแพทยแผนไทยและสมุนไพรสูการสรางความสามารถ
ในการแขงขันเพ่ิมข้ึน เชน การพัฒนาสมุนไพรภายใตการขับเคลื่อนเกษตรชีวภาพ การพัฒนาอุตสาหกรรมสารสกัดสมุนไพร
และอุตสาหกรรมและบริการของการแพทยแผนไทยรองรับอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต ตลอดจนการพัฒนารูปแบบ
การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย ท้ังนี้ กรมฯ ไดใหความสําคัญกับการรวมมือกับทุกภาคสวนเพ่ือให
การขับเคลื่อนการแพทยแผนไทยและสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจอยางครบหวงโซคุณคา สรางรายไดใหกับประเทศ และสราง
คุณภาพชีวิตท่ีดีแกประชาชน 

3) สภาพแวดลอมและบรรยากาศในการทํางาน ท่ีสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมจากบุคลากรในองคกร  สนับสนุน
ใหมีนวัตกรรมเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของการดําเนินงาน มีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  เทคนิคการวิเคราะหและจัดทํา
ยุทธศาสตรกรม รวมถึงสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหนวยงาน ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยมุง
ความสําคัญไปท่ีผลผลิตและผลลัพธ ผูบริหารมีความเชื่อม่ันวาสภาพแวดลอมและบรรยากาศในการทํางานท่ีดีเปนปจจัย
สําคัญตอการทํางานใหบรรลุเปาหมายวิสัยทัศนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4) นโยบายรัฐบาลสนับสนุนการแพทยแผนไทยและสมุนไพร และกระแสความนิยมของการใชสมุนไพรไทย 
ผลิตภัณฑสุขภาพ และบริการการแพทยแผนไทยของประชาชนมากข้ึน ทําใหกรมฯ มีการทบทวนยุทธศาสตรในการ
ดําเนินงานใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป และไดรับงบประมาณมาสนับสนุนในการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการใหบรรลุวัตถุประสงคและวิสัยทัศนของกรมฯ 

5) การขับเคลื่อนยุทธศาสตรของกรมฯ ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากเครือขายพันธมิตร คูความรวมมือ  
ซ่ึงมีสวนชวยผลักดันยุทธศาสตรของกรมฯใหบรรลุเปาหมาย
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รายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ (Application Report : AR) 

สวนท่ี 1 ลักษณะสําคัญขององคการ 
1. ลักษณะองคการ 
ก. สภาพแวดลอมของสวนราชการ 
 (1) พันธกิจหรือหนาท่ีตามกฎหมาย 
 กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก (กรมฯ) กอตั้งข้ึนตาม พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. 2545 ตอมาไดมีการปรับบทบาทและอํานาจหนาท่ีตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2552 และมีการปรับฯ อีกครั้งตาม
กฎกระทรวง พ.ศ. 2561 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 135 ตอนท่ี 13 ก ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561 ซ่ึงมี
ภารกิจดานการพัฒนาวชิาการและการบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก โดยสงเสริมและพัฒนาการ
วิจัย การจัดระบบความรู พัฒนาแหลงผลิตและผลิตภัณฑสมุนไพร คุมครอง อนุรักษ และสงเสริมภูมิปญญาการแพทย
แผนไทยและการแพทยพ้ืนบานไทย พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
เพ่ือนําไปใชในระบบบริการสุขภาพอยางมีคุณภาพ ปลอดภัย และเปนทางเลือกใหแกประชาชนในการดูแลสุขภาพ  
 (2) วิสัยทัศน คานิยม และวัฒนธรรม 
 กรมฯ ไดประกาศวิสัยทัศน เปาประสงค และวัฒนธรรมองคกร เพ่ือขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุเปาหมาย  
“สืบสาน รักษา และตอยอด ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน และสมุนไพรสูการใชประโยชน 
อยางยั่งยืน” รายละเอียดตามตารางท่ี P-1 

ตารางที่ P-1 วิสัยทัศน เปาประสงค วัฒนธรรมองคกร และสมรรถนะหลัก 

วิสัยทัศน เปนองคกรหลักดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก เพื่อการพึ่งตนเองดานสุขภาพและสงเสริมเศรษฐกิจอยางยั่งยืน 

เปาประสงค 1. ประชาชนมีความเชื่อม่ันดานบริการการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และสมุนไพร เกิดการใชภายในประเทศอยาง
แพรหลาย 

2. การแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และสมุนไพร เขาสูระบบบริการสุขภาพของรัฐ 
3. การแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และสมุนไพร สรางมูลคาเพิ่ม เสริมเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศชาติ 

วัฒนธรรม
องคกร 

วัฒนธรรมองคกร คือ I AM DTAM ซ่ึง  
I = Integrity (ทํางานอยางมีศักด์ิศรี มีระเบียบวินยัในตัวเอง) A = Activeness (ขยัน ต้ังใจทํางาน)  
M = Morality (มีคุณธรรม ซ่ือสัตยสุจริต)                                  D = Democracy (เปนประชาธปิไตย มีสวนรวมทุกฝาย)                              
T = Thainess and Teamwork (มีความเปนไทย และทํางานเปนทีม)  A = Accountability (มีความรับผิดชอบ โปรงใส ตรวจสอบได) 
M  = Mindfulness (ทํางานอยางมีสติ รอบคอบ) 
       เพื่อการจดจาํงายของบุคลากร ปราชญรัตนโกสินทร ไดแตงกลอนไววา 
“ศักด์ิศรีสรางสรรค มุงมั่นต้ังใจ ฝกใฝคุณธรรม นําประชาธิปไตย เปนไทยทีมรวม รวมรับผิดชอบ รอบคอบมีสติ” 

สมรรถนะ
หลัก 

1. บุคลากรมีความรอบรู มีทักษะ และมีความเชี่ยวชาญดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  
2. ความสามารถในการประสานสรางเครือขายความรวมมือกับภาคีทั้งภาครัฐและเอกชนในการคุมครอง อนุรักษ และสงเสริม    

ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย และการแพทยพื้นบานไทย 

 (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

 กรมฯ มีอัตรากําลัง จํานวน 368 คน ประกอบดวย ขาราชการ 235 คน พนักงานราชการ 116 คน พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข 15 คน ลูกจางประจํา 2 คน โดยขาราชการ มีอายุเฉลี่ย 40.84 ป พนักงานราชการ มีอายุเฉลี่ย 
33.39 ป ลูกจางประจํา มีอายุเฉลี่ย 54.50 ป โดยขาราชการ มีอายุงานเฉลี่ย 13.47 ป พนักงานราชการ มีอายุงาน
เฉลี่ย 3.47 ป ลูกจางประจํา มีอายุงานเฉลี่ย 18 ป ภาพรวมขาราชการและพนักงานราชการประกอบดวย 2 สายงาน 
คือ สายงานหลัก ไดแก แพทย เภสัชกร พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข แพทยแผนไทย ฯลฯ จํานวน 194 คน     
คิดเปนรอยละ 57 และสายสนับสนุน ไดแก นักวิเคราะหนโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการเงินและ
บัญชี ฯลฯ จํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 43 รายละเอียดการจําแนกบุคลากรตามประเภทการจางงาน  
วุฒิการศึกษา  อายุตัว และอายุราชการ รายละเอียดตามภาพท่ี P-1   
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ภาพที่ P-1 รอยละบุคลากรตามประเภทการจางงาน วุฒิการศึกษา อายุตัว และอายุราชการ 

 

 (4) สินทรัพย  
กรมฯ มีอาคารสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยีทางการแพทย เทคโนโลยีท่ัวไป อุปกรณ เครื่องมือ 

และทรัพยสินทางปญญา รายละเอียดตามตารางท่ี P-2 

ตารางที่ P-2 อาคารสถานที ่สิ่งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยี และอุปกรณที่สําคัญตางๆ  

อาคารสถานท่ี 1) อาคารสํานักงาน จํานวน 3 อาคาร  2) อาคารพิพิธภัณฑการสาธารณสุขและการแพทยไทย 3) โรงพยาบาลการแพทยแผน
ไทยและการแพทยผสมผสาน (ยศเส)  4) กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร และโรงงานผลิตสารสกัดสมุนไพร (ธรรมศาสตร) 
5) สวนสมุนไพรเทวเวชรมณีย 6) เรือนไทยพระยาพิศณุประสาทเวช (หมอคง ถาวรเดช) เปนศูนยสงเสริมสุขภาพแพทยแผน
ไทยและสปา 7) ศูนยแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร (วัดชูจิตรธรรมาราม) 8) สถาบันวิจัยการแพทยแผนไทย 9) ศูนยการแพทย
ทางเลือก 

ส่ิงอํานวยความ
สะดวก 

1) ยานพาหนะจํานวน  23  คัน 2) รถพยาบาลสําหรับโรงพยาบาลการแพทยแผนไทยฯ 3) สถานท่ีจอดรถยนต 4) หองนํ้าและ
ลิฟตสําหรับผูพิการ 5) หองประชุมขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 6) หองฝกอบรมคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากร  
7) หองออกกําลังกายและเครื่องออกกําลังกาย 8) เครื่องโทรศัพทและแท็บเล็ตสําหรับผูบริหาร9) เครื่องสํารองไฟ 

เทคโนโลยีทาง
การแพทย 

1) ฐานขอมูลสมุนไพร 2) ฐานขอมูลภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 3) ระบบปญญาประดิษฐ (AI) Herb ID 4) ระบบคลังความรู
ดานการแพทยแผนไทย (TTDKL) 5) โปรแกรมจดทะเบียนสิทธ์ิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยสวนบุคคล 6) พจนานุกรมศัพท
แพทยแผนไทย  

เทคโนโลยีท่ัวไป 1) ระบบ Wireless 2) ระบบ e-Service (ระบบจายเงินเดือนและคาจาง) 3) ระบบ Video Conference 4) ระบบติดตามและ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ (Management  Cockpit) 5) ระบบการเงิน การคลัง 6) ระบบบริหารจัดการโครงการ (Project  
Management) 7) ระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย (โซลาเซลล) 8) เครื่องสแกนน้ิว 9) เครื่องสแกนบัตร
ประชาชน Hawkeye Thai ID 

อุปกรณ เครื่องมือ 1) เครื่องวิเคราะหเม็ดเลือดอัตโนมัติ 2) เตาเผาความรอนสูง 3) เครื่องสกัดสมุนไพรดวยคารบอนไดออกไซด  
4) เครื่องตรวจสารเคมีในเลือด 5) ตูอบสมุนไพร 6) เครื่องอัลตราซาวน  7) ตูแชอุณหภูมิติดลบ  8) เครื่องทําแหงแบบพน
ฝอย 9) เครื่องระเหยสารสกัดแบบฟลมบาง 10) เครื่องกล่ันนํ้ามันระดับโมเลกุล 11) เครื่องกระตุนหัวใจ (AED)  
12) รถเข็นฉีดยา 13) รถเข็นฉุกเฉินชวยชีวิต 14) เตียงตรวจโรค 2 เตียง พรอมบันได 14) เครื่องซีลของ Auto Clave 
MP2010H 15) รถเข็นทําฟน Mobile cabinet top 16) อุปกรณจัดนิทรรศการการแพทยแผนไทย 17) ตู kiosk สําหรับ
เขาใชงานอินเตอรเน็ตกรมฯ 

ทรัพยสินทาง
ปญญา 

ภูมิปญญาการแพทยแผนไทยท่ีไดรับการประกาศเปนตํารับตําราของชาติ และสวนบุคคล 
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(5) กฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับ   
กรมฯ ดําเนินการภายใตกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับท่ีสําคัญ ประกอบดวย พระราชบัญญัติหลัก 

จํานวน 4 ฉบับ ดานการปฏิบัติงานตามภารกิจ ดานบุคลากร ดานขอมูลขาวสาร และดานการกํากับดูแลองคกรท่ีดี 
รายละเอียดตามตารางท่ี P-3  

ตารางที่ P-3 กฎหมาย กฎระเบยีบและขอบังคับตางๆ  

กฎหมาย กฎระเบยีบ ประกาศ เน้ือหาสาระสําคัญ 
สวนราชการ 

ผูรักษากฎหมาย 
1. พรบ.คุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. 2542      
มีกฎหมายลําดับรอง จํานวน 31 ฉบับ เชน 1) กฎกระทรวงการประกาศ
กําหนดตํารับยาแผนไทยของชาติหรือตําราการแพทยแผนไทยของชาติ       
พ.ศ. 2558 2) ระเบียบคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทย
แผนไทยวาดวยการจัดทําทะเบียนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. 2556   
3) ระเบียบกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก วาดวยการ
ออกหนังสือรับรองหมอพื้นบาน พ.ศ. 2554 เปนตน 

มาตรการคุมครองและส งเสริมให ใช
ประโยชนจากภูมิปญญาการแพทยแผน
ไทยและสมุนไพร 

กรมการแพทยแผนไทยฯ 

2. พรบ.วิชาชีพการแพทยแผนไทย พ.ศ. 2556 จํานวน 2 ฉบับ 
ไดแก 1) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการรับรองหมอพื้นบาน        
พ.ศ. 2562 2) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการรับรองหมอพื้นบาน 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
 
 
 

การแยกการกํากับดูแลและการควบคุม
การประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย
และการประกอบวิชาชีพการแพทยแผน
ไทยประยุกตออกจากอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ
และ คณะ กร รมก า รวิ ช า ชี พส าข า
การแพทยแผนไทยและสาขาการแพทย
แผนไทยประยุกต 

กรมการแพทยแผนไทยฯ และ
สภาการแพทยแผนไทย 
 

3. พรบ.ผลิตภัณฑสมุนไพร พ.ศ. 2562 มีกฎหมายลําดับรอง จํานวน 5 ฉบับ 
เชน 1) ประกาศคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแหงชาติ เร่ืองการกําหนด
ประเภทผูประกอบการ พ.ศ. 2563 2) ประกาศคณะกรรมการนโยบายสมุนไพร
แหงชาติ เร่ืองหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการแจงเปนผูประกอบการ พ.ศ. 
2563 3) ประกาศคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแหงชาติ เร่ืองหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขในการสงเสริมผูประกอบการ พ.ศ. 2563 เปนตน 

การควบคุมและกํากับดูแลผลิตภัณฑ
สมุนไพรสําหรับมนุษย โดยกรมฯ มี
หน าที่ รับ ผิดชอบด านการส ง เส ริม
ผูประกอบการ 

กรมการแพทยแผนไทยฯ 
รวมกับ อย. 

4. พรบ.ยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 จํานวน 3 ฉบับไดแก       
1) ประกาศ กทสธ. เร่ือง กําหนดผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยและหมอ
พื้นบานตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพการแพทยแผนไทยที่จะสามารถปรุง หรือ
ส่ังจายตํารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยูได พ.ศ. 2562 2) ประกาศ กทสธ. เร่ือง 
กําหนดผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยและหมอพื้นบานตามกฎหมายวา
ดวยวิชาชีพการแพทยแผนไทยที่จะสามารถปรุงหรือส่ังจายตํารับยาที่มีกัญชา
ปรุงผสมอยูได  ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 3) ประกาศ กทสธ. เร่ือง กําหนดตํารับยา
เสพติดใหโทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู ที่ใหเสพเพื่อรักษาโรคหรือ
การศึกษาวิจัยได พ.ศ. 2562 

การเปดโอกาสใหสามารถนํากัญชาและ
พืชกระทอมไปทําการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาเพื่อประโยชนในทางการแพทย   
และสามารถนําไปใชในการรักษาโรค
ภายใตการดูแลและควบคุมของแพทยได 

กรมการแพทยแผนไทยฯ 
รวมกับ อย. 

ข.ความสัมพันธระดับองคการ  
 (6) โครงสรางองคการ  

กรมฯ ไดจําแนกโครงสรางเปน 2 ระดับ คือ 1) หนวยงานท่ีกํากับในระดับเหนือกรมฯ ครอบคลุมงาน ดานการเงิน 
การปองกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ การตรวจสอบผลการดําเนินงาน และการกํากับตนเองท่ีดีในองคกร เชน 
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน สํานกังบประมาณ สํานักงาน กพร. คตป. เปนตน และ 2) โครงสรางการบริหารองคกรของกรมฯ 
ตามกฎกระทรวงการแบงสวนราชการของกรมฯ มีหนวยงานท้ังสิ้น 6 หนวยงาน 2 กลุม เพ่ือใหการบริหารงานบรรลุตอ
ภารกิจ ตามสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป ผูบริหารจึงไดจัดตั้งหนวยงานภายในเพ่ิมข้ึน รวมท้ังสิ้น 14 หนวยงาน (9 กอง  
3 กลุม 2 สํานัก)  โดยอธิบดีไดมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหรองอธิบดีลําดับท่ี 1 ดูแลงานวิชาการและบริหารงานแผนงานตาม
ยุทธศาสตรดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก และรองอธิบดีลําดับท่ี 2 ดูแลการบริหารกําลังคน งบประมาณ
ตามแผนงาน/โครงการ และการกํากับติดตามประเมินผล  
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นอกจากนี้ ยังมีท่ีปรึกษา 3 คน เพ่ือทําหนาท่ีกํากับ ติดตามงานตามท่ีไดรับมอบหมาย ใหบรรลุตามพันธกิจ 
และวิสัยทัศนของกรมฯ รายละเอียดตามภาพท่ี P-2   

                       

 

 (7) ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
กรมฯ มีวิธีการจําแนกกลุมผูไดรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยพิจารณาตามวิสัยทัศน พันธกิจ และภารกิจ

ตามกฎหมาย ออกเปน 3 กลุม ไดแก 1) งานดานบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก (Service)  
2) งานดานผลิตยาและการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร (Product) และ 3) งานดานคุมครองภูมิปญญาการแพทย 
แผนไทยการแพทยพ้ืนบานไทยและสมุนไพร (Wisdom) รายละเอียดตามตารางท่ี P-4 

ตารางที่ P-4 การจําแนกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  

ภารกิจกรมฯ ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย บริการ/ความตองการและความคาดหวัง แนวทาง/วิธีการใหบริการ 
วิธีการสื่อสาร
ระหวางกัน 

ดานบริการฯ 
(Service) 

ผูรับบริการ 1. ประชาชนทีม่ารับบริการที่
สถานบริการในสังกัดกรมฯ 
และสังกัด กสธ. 
 
 

บริการดานการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว 

1. สงมอบผานหนวยงานใน
สังกัดกรมฯ และสังกัด กสธ.  
2. ใหบริการโดยตรงทีก่รมฯ 
3. ลงพื้นที่เยีย่มบาน/ 
   ออกหนวยเคล่ือนที ่

พบปะพูดคุย/
โทรศัพท/
Social Media 

2. ผูประกอบวิชาชีพ
การแพทยแผนไทยและ
แพทยทางเลือก 

แนวทางเวชปฏบิัติในการรักษาดาน
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
(CPG) ที่มีมาตรฐาน มีความนาเชือ่ถือ นําไป
ปฏิบัติไดจริง 
 

1. ฝกอบรม  
2. ประชมุสัมมนา 
3. E - Book 

พบปะพูดคุย/
โทรศัพท/
Social Media 
 

ผูมีสวนได 
สวนเสีย 

1. โรงพยาบาลภาครัฐ         
ที่มีการใหบริการดาน
การแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก 

1. มาตรฐานโรงพยาบาลสงเสริมและ
สนับสนุนการแพทยแผนไทยฯ (รพ.สส.พท.) 
ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว 
2. เกณฑมาตรฐานการพัฒนาและรับรอง
คุณภาพงานการแพทยแผนไทย (TTM-HA) 
ที่มีความนาเชื่อถอื นาํไปปฏิบัติไดจริง 
 

1. สงมอบผานหนวยงานใน
สังกัดกรมฯ และสังกัด กสธ.  
2. ใหบริการโดยตรงทีก่รมฯ 
3. สํารวจ/ลงพืน้ที่ตรวจ
ประเมิน 

พบปะพูดคุย/
โทรศัพท/
Social Media/
หนังสือ 
 

ภาพท่ี P-2 โครงสรางการกํากับดูแลท่ีดีและหนวยงานในกาํกับของกรมฯ 
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ภารกิจกรมฯ ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย บริการ/ความตองการและความคาดหวัง แนวทาง/วิธีการใหบริการ 
วิธีการสื่อสาร
ระหวางกัน 

ดานผลิตยา
และการ
พัฒนา
ผลิตภัณฑฯ
(Product) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูรับบริการ 1. ประชาชนที่ใชผลิตภัณฑ
สมุนไพร 

ยาแผนไทยสําเร็จรูป และผลิตภัณฑ
สมุนไพร ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 

1. สงมอบผานหนวยงานใน
สังกัดกรมฯ และสังกัด กสธ. 
2. ใหบริการโดยตรงทีก่รมฯ 
3. ลงพื้นที่เยีย่มบาน/ 
   ออกหนวยเคล่ือนที ่

พบปะพูดคุย/
หนังสือหรือ
เอกสาร/
โทรศัพท/
โทรสาร 

2. ผูประกอบการภาคเอกชน
ที่เกี่ยวของกบั พรบ. 
ผลิตภัณฑสมุนไพร 
 

1. ออกใบอนุญาตนําตํารับยาแผนไทย    
ของชาติไปใชประโยชนเชิงพาณิชย 
2. ใหบริการผลิตยาสมนุไพร แปรรูปวัตถุดิบ 
และสารสกัดจากสมุนไพร  
3. ใหบริการตรวจรับรองคุณภาพวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑทางหองปฏิบัติการ 

1. การใหคําปรึกษา 
2. ฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการ 
3. การสงเสริมการรวมกลุม 
เพิ่มชองทางการขาย 

พบปะพูดคุย/
หนังสือหรือ
เอกสาร/
โทรศัพท/
โทรสาร 

3. สถานบริการสาธารณสุขที่
รับผลิตภัณฑสมุนไพรจาก
กรมฯ 

ยาแผนไทยสําเร็จรูป และยาที่พัฒนา      
จากสมุนไพร ที่ไดคุณภาพมาตรฐาน 
 

1. มารับบริการดวย 
   ตนเองทีก่รมฯ 
2. ผานหนวยงานในสังกัด 
กสธ.  

พบปะพูดคุย
โทรศัพท/
โทรสาร 

4. บุคลากรสาธารณสุขที่
ปฏิบัติงานดานการแพทย
แผนไทยและการแพทย
ทางเลือก 

องคความรู/งานวิจยั/รูปแบบบริการ/
มาตรฐาน ผลิตภัณฑสมุนไพร ที่มีคุณภาพ 
เชื่อถือได สามารถนําไปใชไดจริง 
 

1. การอบรม/จดัประชุม/
สัมมนา 
2. มารับบริการดวย 
   ตนเองทีก่รมฯฯ 

หนังสือหรือ
เอกสาร/
โทรศัพท/
โทรสาร/พบปะ
พูดคุย 

ผูมีสวนได 
สวนเสีย 

1. โรงพยาบาลภาครัฐ         
ที่มีการผลิตยาแผนไทย 

ความรูและระบบตรวจประเมนิมาตรฐานการ
ผลิตยาแผนไทยที่ไดมาตรฐาน 

สํารวจ/ลงตรวจประเมิน
พื้นที่ 

พบปะพูดคุย/
เอกสาร/
โทรศัพท/ 
Social Media 

2. ผูประกอบการภาคเอกชน
ที่ผลิต แปรรูป สมุนไพร  
3. สถาบันการศึกษา          
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

องคความรู/งานวิจยั/รูปแบบบริการ/
มาตรฐาน ผลิตภัณฑสมุนไพร ที่มีคุณภาพ 
เชื่อถือได สามารถนําไปใชไดจริง 
 

1. การอบรม/จดัประชุม/
สัมมนา 
2. มารับบริการดวย 
   ตนเองทีก่รมฯ 

หนังสือหรือ
เอกสาร/
โทรศัพท/
โทรสาร/พบปะ
พูดคุย 

ดานคุมครอง
ภูมิปญญาฯ
(Wisdom) 
 
 
 
 
 
 

ผูรับบริการ 1. ผูประกอบวิชาชีพ
การแพทยแผนไทย     
 2.. หนวยบริการสาธารณสุข
ภาครัฐ 
3. ผูประกอบการภาคเอกชน 

ตํารับยาแผนไทยของชาติ และตํารา
การแพทยแผนไทยแหงชาติ ที่สามารถ 
เขาถึงขอมูลไดงาย สะดวก และรวดเร็ว  

1. มารับบริการดวยตนเองที่
กรมฯ 
 2. E-book 
 

Website/ระบบ
TTDKL/พบปะ
พูดคุย/
โทรศัพท/
โทรสาร 

4. หมอพื้นบาน การรับรองหมอพื้นบานตามระเบยีบของ
กระทรวงสาธารณสุข ที่ถกูตอง รวดเร็ว 

1. การอบรมพัฒนาศักยภาพ 
2. มารับบริการดวย 
   ตนเองทีก่รมฯ 
3. ผานหนวยงานในสังกัด 
กสธ. (สสจ.) 

พบปะพูดคุย
โทรศัพท/
โทรสาร 

ผูมีสวนได 
สวนเสีย 

1. สถาบันการศึกษาทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  
 

องคความรูดานการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก มีคุณภาพ เชือ่ถือได 
สามารถนําไปใชไดจริง 
 

 การอบรม/จัดประชุม/
สัมมนา 
 

หนังสือหรือ
เอกสาร/
โทรศัพท/
โทรสาร/พบปะ
พูดคุย 

2. ประชาชนผูครอบครองภูมิ
ปญญาการแพทยแผนไทย
และแพทยพื้นบานไทย 

ไดรับการยกยองเชิดชูเกยีรติในการสืบทอด
องคความรูภูมปิญญาการแพทยแผนไทย
และการแพทยพื้นบานไทย 

สํารวจ/ลงตรวจประเมิน พบปะพูดคุย/
โทรศัพท/ 
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(8) สวนราชการหรือองคการท่ีเกี่ยวของกันในการใหบริการหรือสงมอบงานตอกัน 
 กรมฯ มีบทบาทและขอกําหนดท่ีสําคัญในการปฏิบัติงานรวมกัน แนวทางและวิธีการสื่อสารระหวางกันหรือ         

สงมอบงานตอกันกับสวนราชการและองคกรท่ีเก่ียวของหลากหลาย รายละเอียดตามตารางท่ี P-5 

ตารางที่ P - 5 สวนราชการหรือองคการที่เก่ียวของกันในการใหบริการหรือสงมอบงานตอกัน  

สวนราชการ/                 
องคกรทีเ่ก่ียวของ 

บทบาทหนาที่ในการปฏิบตัิงาน
รวมกัน 

ขอกําหนดที่สําคัญในการปฏบิัตงิานรวมกัน 
แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหวางกันและสงมอบงาน 

ผูสงมอบ 
1. เกษตรกร/ตลาดกลางสมุนไพร สงมอบสมุนไพรเพือ่ผลิตสารสกัดและ

ผลิตผลิตภัณฑสมุนไพร 
สมุนไพรที่ไมมีสารเคม ีผานการปลูกแบบ 
GAP/PGS 

จัดการประชมุ/สัมมนา/อบรม/
เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู 

2. บริษัทจําหนายยา เวชภัณฑ 
และผลิตภณัฑสมุนไพร 

สงมอบยาแผนไทย ยาแผนปจจุบัน 
เวชภัณฑ และผลิตภัณฑสมุนไพร 

มาตรฐานการผลิต GMP/GMP PICs พบปะพูดคุย/โทรศัพท/
หนังสือ/ Social Media 

3. โรงพยาบาลภาครัฐที่มี
โรงงานผลติยาสมุนไพร 

สงมอบยาและผลิตภัณฑสมนุไพร มาตรฐานการผลิต WHO-GMP 

4. บริษัทจางเหมา สงมอบงานตาม TOR สงมอบงานที่มีคุณภาพ ตรงตามเวลา  
ตนทุนเหมาะสม ปฏิบัติตามขอตกลง  
กฎระเบียบในการจดัซ้ือจัดจาง 

พันธมิตร 

1. สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

การขึ้นทะเบยีนผลิตภัณฑสมนุไพร การ
สงเสริมสิทธิประโยชนผูประกอบการ 

ขอมูลครบถวน ถูกตอง จัดประชุม/e-mail/หนังสือ
ราชการ 

2. สถานบริการดานการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือก 
สังกัด สป.  

1. รวมใหบริการดานการแพทยแผน
ไทยและการแพทยทางเลือก สู สสจ. 
รพช รพศ. 

1.ใหบริการที่ไดมาตรฐาน 
2.เพิ่มการเขาถึงบริการใหไดตามเปาหมาย  
 

พบปะพูดคุย/โทรศัพท/
หนังสือ/ Social Media 

 2. เปนศูนยฝกอบรมดานการแพทย
แผนไทย 

ปฏิบัติตามมาตรฐานแหลงฝกอบรมวิชาชีพดาน
การแพทยแผนไทย 

3. โรงพยาบาลเอกชน 1. รวมใหบริการดานการแพทย
ทางเลือก 

1. ใหบริการที่ไดมาตรฐาน 
2. เพิม่การเขาถึงบริการใหไดตามเปาหมาย  

4. กรมวิทยาศาสตรการแพทย 1. ตรวจและควบคุมคุณภาพ วัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ  

1. ตรวจและควบคุมคุณภาพ วัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ ที่ไดมาตรฐาน 

5. องคการเภสชักรรม/
กรมวทิยาศาสตรการแพทย 

2. รวมจัดงานมหกรรมสมุนไพร
แหงชาติ 

1. สนบัสนุนงบประมาณและบุคลากรในการจัดงาน
มหกรรมสมุนไพรแหงชาติ 

คูความรวมมือ 

1. สถาบันการศึกษา/
กระทรวงศึกษาธิการ/ราช
วิทยาลัย/แพทยเวชศาสตร
ครอบครัว 

1. รวมจัดทําหลักสูตรการศึกษา 
2. แหลงฝกประสบการณวิชาชีพ 
3. แหลงเพิม่พูนทกัษะวิชาชีพ 

1. สนบัสนุนองคความรูที่ถูกตอง เหมาะสม  
ตรงกับความตองการ 

พบปะพูดคุย/โทรศัพท/
หนังสือ/ Social Media 

2. ภาคีเครือขายนอกระบบ
สาธารณสขุ (กษ. ทส. อว. ศธ. 
อก. พณ. กก. มท. ดศ. สภา
อุตสาหกรรมฯ สภาหอการคาฯ) 

1. ขบัเคล่ือนนโยบายสมุนไพร 
2. สงเสริมผูประกอบการ 
3. ขบัเคล่ือนเมืองสมนุไพร 
 

1. ประสานงานที่รวดเร็ว ไดขอมูลที่ถูกตอง 1.หนั งสือราชการ พบปะ
พูดคุยPersonal Line /Group 
Line/โทรศัพท โทรสาร E-mail 

3. กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 1. การรวมพัฒนาหลักสูตร อสม. 
2. การรวมพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
สถานประกอบการดานสุขภาพ 

1. อสม. มีองคความรูดานการแพทยแผนไทยเพื่อ
พัฒนาสุขภาวะชุมชน  
2. มีการพัฒนาบุคลากรดานการนวดไทยใหได
มาตรฐาน 

หนังสือราชการ 
พบปะพูดคุย 
Social Media 
โทรศัพท 

4. ม. พระนครเหนือฯ/  
กรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ 

1. รวมพัฒนา Big Data นวดไทย 1. แบงปนขอมูลการนวดไทย สถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ 

พบปะพูดคุย/โทรศัพท/
หนังสือ/ Social Media 

5. กรมทรัพยสินทางปญญา 1. ตรวจสอบความซํ้าซอนการขึ้น
ทะเบยีนจดสิทธิภูมปิญญาฯ 

1. ความถูกตอง รวดเร็ว ไดขอมูลที่ถูกตอง แมยํา 
นาเชื่อถือ 

2. ตรวจสอบองคความรูด้ังเดิม (Prior 
Art)  

ความถูกตองรวดเร็ว ไดขอมูลที่ถูกตอง แมนยํา 
นาเชื่อถือ 

6. ปตท./กรมปาไม 1. ฐานขอมูลพชืสมุนไพรแตละชนิด 1. ขอมูลที่ถกูตอง แมนยํานาเชือ่ถอื และทนัสมัย 



รายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ (Application Report: AR) | กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก พ.ศ. 2563 
 

7 

2. สภาวการณขององคการ 
ก. สภาพแวดลอมดานการแขงขัน 

(9) สภาพแวดลอมดานการแขงขันท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
 การเทียบเคียงภายในประเทศ กรมฯ มีการเทียบเคียง 5 ประเด็น กับ กรมการแพทย และกรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ รายละเอียดตามตารางท่ี P-6 

ตารางที ่P-6 แสดงการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับหนวยงานระดับกรมภายในประเทศ 

การเทียบเคียงกับตางประเทศ  มีการเทียบเคียง 6 ประเด็น กับประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม ดังนี้  
1) ดานความเช่ือม่ัน โดยคาดการณจากผลของรอยละการเขาถึงบริการตรวจ วินิจฉัย รักษา และฟนฟูสภาพดวยศาสตร
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก เทียบกับรอยละการใหบริการการแพทยดั้งเดิมในตางประเทศ จาก World 
Health Organization 2) ดานการเขาถึงบริการ  โดยคาดการณจากรอยละของสถานบริการสาธารณสุขท่ีมีการจัดบริการ
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก เทียบเคียงกับรอยละของสถานบริการสาธารณสุขท่ีมีการจัดบริการการแพทยดั้งเดิม
ในตางประเทศ จาก World Health Organization 3) ดานการสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ โดยคาดการณจากมูลคาการ
บริโภคผลิตภัณฑสมุนไพรภายในประเทศ จาก Euromonitor International และการกระจายรายไดจากการ
ทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ของ Global Wellness Economy Monitor เปรียบเทียบกับประเทศท่ีเปนคูเทียบและคูแขง
ของประเทศไทย รายละเอียดตามตารางท่ี P-7 

ตารางที่ P-7 การเทียบเคียงผลสัมฤทธิ์ของเปาหมายสูงสุดเมื่อเทียบกับตางประเทศ 

ประเภทการ
เทียบเคียง 

ประเทศเทียบเคียง เปาหมายผลการ
ดําเนินการใน
อนาคตภายใน  

ป 2565 

ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ลําดับ ผลการ
ดําเนินงาน 

ลําดับ ผลการ
ดําเนินงาน 

ลําดับ ผลการ
ดําเนินงาน 

ลําดับ 

ดานความเชื่อมั่น 
1. รอยละการ
ใหบริการในสถาน
บริการสาธารณสุข 
 

23.40 
 

2 N/A - 21.51  
 

3 30 
 

1 ไมนอยกวา 
รอยละ 21.5 
 

ประเด็นการ
เทียบเคียง 

สวนราชการเทียบเคียง 

แหลงขอมูล 
กรมการแพทยแผนไทยฯ กรมการแพทย กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ลําดับ ผลการ

ดําเนินงาน 
ลําดับ ผลการ

ดําเนินงาน 
ลําดับ 

1. วิชาการ/
งานวิจัย 

การรับรอง
คุณภาพจาก TCI 

 

ผาน 
กลุมที่ 1 

การรับรอง
คุณภาพจาก TCI 

ผาน 
กลุมที่ 2 

การรับรอง
คุณภาพจาก TCI 

ยังไมเคยสง
เพื่อรับรอง
คุณภาพ 

ศูนยดัชนีอางอิง
วารสารไทย (TCI) 

2. การใช
งบประมาณรายจาย 

รอยละ 98.41 ลําดับ 2 รอยละ 96.41 ลําดับ 5 รอยละ 96.14 ลําดับ 7 กรมบัญชีกลาง  
ณ วันที่ 30 ก.ย. 62 

3. ความสขุของ
คนทํางาน 
(Happinometer) 

63.5  
คะแนน 

ลําดับ 
4 

61.9  
คะแนน 

ลําดับ 
 7 

63.0  
คะแนน 

ลําดับ 
5 

กองยุทธศาสตรและ
แผนงาน สป.สธ.  
ณ พ.ศ. 2562 

4. จํานวนผลงานที่
ไดรับรางวัลจาก
หนวยงานภายนอก 

PMQA  
หมวด 1 

 

ผานเกณฑ 
 

PMQA  
หมวด 1 

 

ไมผาน
เกณฑ 

 

PMQA  
หมวด 1 

 

ไมผาน 
เกณฑ 

 

สํานักงาน กพร. 
ประจําป พ.ศ.2562 

5. การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรงใสในการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ 
(ITA) 

ระดับ A 
(89.22%) 

ลําดับ 
5 

ระดับ A 
(91.13%) 

 

ลําดับ 
2 

ระดับ A 
(90.39%) 

ลําดับ 
4 

สํานักงาน ป.ป.ช  
ณ วนัที่ 17 ต.ค. 
62 
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ประเภทการ
เทียบเคียง 

ประเทศเทียบเคียง เปาหมายผลการ
ดําเนินการใน
อนาคตภายใน  

ป 2565 

ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ลําดับ ผลการ
ดําเนินงาน 

ลําดับ ผลการ
ดําเนินงาน 

ลําดับ ผลการ
ดําเนินงาน 

ลําดับ 

2. รอยละการใช
การแพทยด้ังเดิมใน
ระบบสุขภาพ 

63.19 
 

1 40-59 
(แพทยจามู) 

 

2 29.5 
 

3 1.70 
 

4 ไมนอยกวา 
รอยละ 80 

ดานการเขาถึงบริการ   
3. รอยละสถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐที่มี
การจัดบริการ
การแพทยด้ังเดิม 

93.02 
 

1 14.89 
 

2 3.85 
 

4 8.88 
 

3 ไมนอยกวา 
รอยละ 100 

4. จํานวนผูประกอบ
วิชาชีพฯ 

 28,406 
 

1 N/A - 16,050 
 

2 15,571 
 

3 เพิ่มขึ้นไมนอยกวา
รอยละ 10 

ดานการสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
5. มูลคาการบริโภค
ผลิตภัณฑสมุนไพรใน
ประเทศ 

1,478.9  
พันลาน $ 

7 837.7  
พันลาน $ 

11 364.9 
พันลาน $ 

21 428.0 
พันลาน $ 

19 เพิ่มขึ้นเปน 
2,957.8  
พันลาน $ 

6. มูลคาตลาด 
wellness tourism 

12.0 พันลาน 
$ 

13 6.9 พันลาน 
$ 

17 5.0 พันลาน 
$ 

18 4.9 พันลาน  $ >20 อันดับมูลคาตลาด
ดีขึ้นเปน 
อันดับที่ 12 

ขอมูลอางอิง : 1. ฐานขอมูล HDC-TTM (30 ก.ย. 61), WHO global report on traditional and complementary medicine (2019)  
 2. สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร (2562), Long T. Nguyen et al. (2016) WHO global report on traditional and complementary medicine 2019 (2019)  
 3. สปสช. (2558) , WHO global report on traditional and complementary medicine (2019) Ministry of Health, Malaysia (2018) The Jakarta Post (2014)  
 4. สภาการแพทยแผนไทย (2562) Peltzer K et al. (2019), WHO global report on traditional and complementary medicine (2019) Ministry of Health, Malaysia (2018)  
 5 Euromonitor International (2018)  และ 6. Global Wellness Economy Monitor (2018) 

 (10) การเปล่ียนแปลงดานการแขงขัน  
ตารางที่ P-8 การกําหนดมาตรการรองรบัการเปลี่ยนแปลงของกรมฯ 

ปจจยัที่เปลีย่นแปลง
แลวมีผลตอการ

ปฏบิัตงิาน 
ผลกระทบ 

มาตรการรองรับการเปลีย่นแปลง 
หนวยงาน 

ระยะสั้น 
ระยะยาว 

1. การ
เปล่ียนแปลง
นโยบายของ
รัฐบาล 
 
 

1. การออกนโยบาย
กัญชาทางการแพทย 

1. จดัทําแผนการดําเนินงานเพือ่รองรับนโยบายใหม 
ไดแก จัดสรรทรัพยากร บุคลากร งบประมาณ จัดต้ัง
คลินิกกัญชาทางการแพทยแผนไทย 
2. พัฒนารูปแบบคลินิกกัญชาทางการแพทยแผนไทย
เพื่อใหหนวยงานสวนภูมภิาคใชเปนแนวทางการ
จัดบริการ 
3. กาํหนดใหมีหนวยงานใหมเพือ่รองรับ 
การดําเนนิงานตามนโยบาย 

1. วิจัยและพัฒนายาตํารับใหมที่มีกัญชา
เปนสวนประกอบเพื่อเปนทางเลือกในการ
รักษาและผลักดันใหเขาสูรายการยาใน
บัญชียาหลักแหงชาติ รองรับการขยายการ
จัดบริการใหครอบคลุม 

สกกท. 
รพ.พท. 
กยส. 
สพท. 
กทล. 
กวผ. 
กพร. 
 

2. การ
เปล่ียนแปลง
อยางรวดเร็ว 
เขาสูยุคดิจิทัล 
(Disruptive 
Technologies) 

1. มีการนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใชในการ
ปฏิบัติงานแทนการ
ทํางานของบุคลากร  
เกิดเทคโนโลยีที่มี
ความกาวหนา  
2. เทคโนโลยี เข ามา
เปล่ียนรูปแบบการ
ดําเนินชีวิต และการ
ประกอบธุรกิจ สงผล
กระทบตอพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพ 
3. ตลาดสมุนไพรไทย 

1. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหมีความสามารถหลายดาน 
(Multiskilled)  
เพื่อรับมือกับการเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยี 
2. ปรับปรุงระบบเครือขายใหมีเสถียรภาพ และนํา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงานและใหบริการ
ประชาชน 
3. ปรับรูปแบบการเขาถึงองคความรูของกรมใหเหมาะสม
กับพฤติกรรมของประชาชน เชน เว็บไซต, Line@, 
Facebook  
4. ประเมินแนวโนมการเปล่ียนแปลงและความกาวหนา
ทางเทคโนโลยอียางสม่ําเสมอทุกไตรมาส 
5. เพิ่มชองทางการส่ือสารและประชาสัมพันธ
ผลิตภัณฑสมุนไพร ทั้งออนไลนและออฟไลน 

1. รวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งใน/นอก
กรม ทั้ งภาครัฐและเอกชนเพื่อบูรณาการ
ฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) และเกิดการ
นํามาใชในการพัฒนางานการแพทยแผนไทยฯ  
2. พัฒนารูปแบบ/นวัตกรรมการเขาถึง
บริการสุขภาพและผลิตภัณฑทางการ
แพทยแผนไทยและสมุนไพร เชน E-TTM-
Health, Kiosk ผลิตภัณฑสมุนไพร ฯลฯ 
3. เพิ่มชองทางการตลาดและกระจาย
สินคาเชิงรุกทั้งในและตางประเทศ 
4. ผลักดันใหกับประเทศไทยเปน
ศูนยกลางการจัดงานผลิตภัณฑสมุนไพร 
(Herbal Expo) ในระดับ ASEAN 

กวผ. 
สลก. 
กพร. 
กสศ. 
สพท. 
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ปจจยัที่เปลีย่นแปลง
แลวมีผลตอการ

ปฏบิัตงิาน 
ผลกระทบ 

มาตรการรองรับการเปลีย่นแปลง 
หนวยงาน 

ระยะสั้น 
ระยะยาว 

3. การระบาด
ของโรคอุบัติใหม 
โรคอุบัติซํ้า 

1. มีผลตอสุขภาพและ
การดํารงชีวติของ
ประชาชน ทาํใหตอง
สูญเสียคาใชจายในการ
ดูแลสุขภาพมากขึ้น 
2. มีผลตอรายได  
การทองเที่ยว
เศรษฐกิจ 

1. ดึงศักยภาพของตํารับยาสมุนไพรที่มีผล
การศึกษาเชิงประจกัษมาใชเพื่อการสงเสริม 
ปองกัน รักษา และฟนฟูสภาพในภาวะฉุกเฉิน 
2. วางแผนการทํางานใหสอดคลองกับมาตรการปองกัน
และควบคุมโรคภายในประเทศและติดตามรายงาน
สถานการณการแพรระบาดของโรคอยางใกลชิด  

 เรงศึกษาวิจัยพัฒนายาสมุนไพร และ
แนวทางการรักษาโรคแบบผสมผสาน 
เพื่อตอบสนองการสงเสริมสุขภาพ 
ปองกันโรค รักษาโรค และฟนฟูสภาพ 
และเพื่อสรางความมั่นคงทางสุขภาพของ
ประเทศ 
 

สพท. 
กทล. 
กคพ. 
สพจ. 
กสศ. 
กวผ. 
 
 

4. การ
เปล่ียนแปลง
ทางธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 
  

1. การเกิดสาธารณภัย 
ภั ยพิ บั ติ  การบุ กรุ ก
ทําลายปา สงผลกระทบ
ตอวัตถุดิบและการสูญ
พันธุของสมุนไพร 
2. ประชาชนมีปญหา
สุขภาพจากการใชและ
ปนเปอนสารเคมีในสินคา
เกษตรและสมุนไพร 

1. รวมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณและ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
เพื่อพัฒนาการปลูกสมุนไพรรูปแบบใหม ที่มี
ความเพียงพอและปลอดภัย เชน การปลูกพืช
สมุนไพรแบบ GAP และ Organic และ 
การปลูกพืชสมุนไพรโดยไมใชดิน  
 

1. วางแผนใชพื้นที่ปลูกในกลุมประเทศอาเซียน
เพื่อรองรับวัตถุดิบสมุนไพรใหแกประเทศ 
2. พัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรภายใตกรอบ
การพัฒนาวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีของ
ประเทศไทยเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว เชน ยกระดับ
ประเทศไทยใหเปน Organic Herbal City เพื่อ
รองรับการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรและ 
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

กสศ. 
กคภ. 
สพท.  
กทล.  
กยส. 
กวผ.  
 

 (11) แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบ 
 กรมฯ มีแหลงขอมูลในการเปรียบเทียบ ไดแก World Health Organization (WHO) Euro monitor 
International Global Wellness Economy Monitor ศูนยดัชนีอางอิงวารสารไทย (TCI), กรมบัญชีกลาง,        
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และ คลังขอมูลสุขภาพดานการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก (HDC-TTM) เปนตน  

ข.บริบทเชิงยุทธศาสตร  
 (12) ความทาทายเชิงยุทธศาสตรและความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร  
 กรมฯ มีขอไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร เนื่องจากมีความ
เชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตรระดับชาติท่ีเอ้ือตอการดําเนินงาน
พัฒนายุทธศาสตรกรมฯ ไดแก  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 55 “รัฐตองดําเนินการใหประชาชน
ไดรับบริการสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง” และ     
มาตรา 57 “การอนุรักษ  ฟนฟู และสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน” 
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป  แผนปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข   
แผนยุทธศาสตร 20 ป ดานสาธารณสุข แผนแมบทสมุนไพร
แหงชาติ  รายละเอียดตามภาพท่ี P-3   
ตารางที่ P-9 ความทาทายและความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร เปรียบเทียบกับประเด็นดานตางๆ 

ประเด็น ความทาทาย ความไดเปรียบ 
ดานพันธกิจ 
 

 มีนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนพันธกิจดานการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือก สมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ 
ในระดับประเทศเพื่อเสริมสรางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน 
การแพทยแผนไทยเปนทางหลัก เขาสูระบบบริการ 

 ก า ร แ พ ท ย แ ผ น ไ ท ย แ ล ะ ก า ร แ พ ท ย ท า ง เ ลื อ ก  
ถูกกําหนดในแผนปฎิรูปประเทศในการพัฒนาระบบ
บริการ ผลิตภัณฑและการคุมครองภูมิปญญาการแพทย
แผนไทย 

ดานปฏิบตักิาร 
 

 พัฒนายาที่มีสวนผสมของกัญชาใหไดครบถวน 16 ตํารับ 
ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขและนํามาใช
ประโยชนเพื่อเปนทางเลือกของประชาชนในการรักษา 
 

 มีโรงงานผลิตยาแผนไทยที่ไดมาตรฐาน WHO-GMP 
 รัฐบาลมีนโยบาย และสนับสนุนทรัพยากรเพื่อใหมีการ

จัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทยแผนไทยและแพทย
พื้นบานไทย 

 ภาพที ่P-3 แสดงความทาทายและความไดเปรียบเชงิ
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ประเด็น ความทาทาย ความไดเปรียบ 
 พัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพใหมีคุณภาพ สรางความเชื่อมั่น

ใหกับประชาชน ใหรูจัก เชื่อมั่น ชอบ ใช เปนทางเลือกใน
การดูแลสุขภาพ  

 จัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทยแผนไทยและแพทย
พื้นบานไทย 

ดานทรัพยากร
บุคคล  

 พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการแพทยแผนไทยใหมีความรู 
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและองคความรูดาน
การแพทยแผนไทยในการดูแลประชาชน 

 การพัฒนาบุคลากรรุนใหมใหมีความรู ความสามารถ  
ดานวิชาการและดานบริหาร 

 อัตรากําลังจํากัด แตสามารถทํางานตามนโยบายเรงดวน 
ระดับชาติ ไดมีประสิทธิภาพเหนือความคาดหวัง 

 บุคลากรในกรมมีความรู ความเชี่ยวชาญและประสบการณ
ดานการแพทยแผนไทย สมุนไพร และภูมิปญญาไทย  

 บุคลากรมีโอกาสพัฒนาและมีความกาวหนาในวิชาชีพ 
เนื่องจากเปนหนวยงานของรัฐหนวยงานเดียว มีโอกาส
เติบโตและขยายไปยังสวนภมูิภาค 

ดานความ
รับผิดชอบตอ
สังคม 

 พัฒนา รูปแบบบริการสุขภาพ ผลิตภัณฑ ใหม  เพื่ อ
ตอบสนองตอผูปวยเร้ือรัง ระยะสุดทาย และเปนทางเลือก
ในการดูแลสุขภาพของประชาชน 

 สรางการรับรูดานการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก 
และสมุนไพรที่ถูกตอง ปลอดภัย อยางทันสถานการณ
(Health literacy)  

 กระแสการดูแลสุขภาพดวยสมุนไพรและธรรมชาติ 
การบริโภคการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก
สมุนไพรเพิ่มขึ้น 
 

ค.ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ  
 (13) ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ  

กรมฯ มีแนวทางและวิธีปรับปรุงประสิทธิภาพผลการดําเนินงานท่ีดีอยางตอเนื่อง โดยมีระบบกํากับติดตาม
ระบบปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการ โดยนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระบบควบคุม
ภายในและระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Analysis) นโยบายกํากับดูแลองคการท่ีดี การจัดทําแผนยุทธศาสตร  
การติดตามกํากับ และประเมินผล การมอบหมายผูรับผิดชอบ (CIPO) ในการขับเคลื่อนในแตละยุทธศาสตร การ
ถายทอดตัวชี้วัด (KPI) และคาเปาหมายสูระดับหนวยงานและบุคคล (IPA) การจัดกิจกรรม 5ส. และใชวงจร PDCA 
เปนเครื่องมือในการปรับปรุง ใหเกิดผลการดําเนินการในการเรียนรู/การแลกเปลี่ยนเรียนรู ตลอดจนมีการปรับปรุง
การปฏิบัติงานและการใหบริการตางๆ กรมฯ ไดจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานเพ่ือการเรียนรูสืบคน
ขอมูลและการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เชน เทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท และโทรสาร มีแหลงเรียนรู เชน 
หองสมุด พิพิธภัณฑ สวนสมุนไพร เปนตน อีกท้ัง จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เชน การอบรม
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร การใหทุนศึกษาท้ังในและตางประเทศ การอบรม การเรียนรูจากการปฏิบัติการการสอน
งาน การประชุมสัมมนา มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรท้ังภายในภายนอก เชน การอบรมความรูในเรื่องตางๆ 
การศึกษาดูงานเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพขององคการ  นอกจากนี้ กรมฯไดมีการพัฒนา
นักบริหารรุนใหมโดยมีการแตงตั้งใหเปนผูบังคับบัญชาในหนวยงานท่ีกําหนดข้ึนตามโครงสรางภายในเพ่ือรองรับ
บทบาทภารกิจกรมท่ีเพ่ิมข้ึนและขยายงานสูการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบขอมูลและประเมินผล ระบบการ
ติดตามและนิเทศงาน ระบบการพัฒนายาและผลิตภัณฑจากสมุนไพร  ซ่ึงเปนการเรียนรูจากการบริหารหนวยงานจริง
และมีการสอนงานโดยผูบริหาร พรอมท้ังสงไปอบรมในหลักสูตรท่ีเหมาะสมสรางความเชี่ยวชาญในอาชีพและในการ
บริหาร เพ่ือเปนการสืบทอดตําแหนงทางการบริหารของกรมการแพทยแผนไทยฯ ในอนาคต 
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สวนท่ี 2-1 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการอยางตอเนื่อง 
หมวด 1 การนําองคการ   
1.1 การนําองคการโดยผูบริหารของสวนราชการ 
ก.วิสัยทัศน คานิยม  

(1) วิสัยทัศน  คานิยม  
 อธิบดีไดถายทอดวิสัยทัศน คานิยม ของกรมฯ โดยมี

ความมุงม่ันท่ีจะ “สืบสาน รักษา และตอยอด ภูมิปญญาการแพทย
แผนไทย การแพทยพ้ืนบานไทย และสมุนไพรสูการใชประโยชน
อยางยั่งยืน” ตามถอยวลีท่ีวา “สมุนไพร ภูมิปญญาไทย ทรงคุณคา
มาเปนเวลาชานาน ถาไมดีจริงคงไมสามารถสืบทอดมาไดจนถึง
ปจจุบัน” โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานเชื่อมกับ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) แผนการปฏิรูป
ประเทศ และแผนแมบทแหงชาติ วาดวยการพัฒนาสมุนไพรไทย  
ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2560 - 2564 เพ่ือนําภูมิปญญาการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และสมุนไพรไปใชประโยชนในระบบ
สุขภาพ  โดยมีวิสัยทัศน “เปนองคกรหลักดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก เพ่ือการพ่ึงตนเองดานสุขภาพและ
สงเสริมเศรษฐกิจอยางยั่งยืน”  

(2) การสงเสริมการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความโปรงใส และความมีจริยธรรม 
อธิบดีและผูบริหาร ไดนําองคกรอยางมีธรรมาภิบาล โดยมอบหมายใหกลุมตรวจสอบภายในเปนผูดําเนินการตรวจสอบ

การใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางเปนระบบ และรายงานผลเปนระยะ เพ่ือนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการดําเนินงานให
ถูกตองตามกฎระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของตอไป มีการจัดตั้งกลุมงานคุมครองจริยธรรม ภายใตกลุมนิติการ ทําหนาท่ีเปน
หนวยงานหลักในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปรงใส และนิติธรรม โดยมีการกําหนดจรรยาขาราชการกรมการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือก พ.ศ. 2557 มีคณะกรรมการคุมครองคุณธรรม จริยธรรมกรมฯ โดยรองอธิบดีเปนประธาน 
ตลอดจนผูบริหารหนวยงานเปนกรรมการ เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกระตุนใหบุคลากรทุกคนถือปฏิบัติ ตามขอกําหนดดังกลาว  

ข. การส่ือสาร  
(3) การส่ือสาร  
อธิบดีและผูบริหารมุงเนนใหความสําคัญในดานการสื่อสารและสรางความผูกพันแกบุคลากรท่ัวท้ังองคการ  

ผานการประชุม Morning talk (ทุกวันจันทร) การประชุมผูบริหารระดับสูง (ทุกวันอังคารท่ี 2 และ 4 ของทุกเดือน)  
การประชุมผูบริหาร ระดับกรม เนนการทํางานอยาง “สุข สัมฤทธิ์” ผานชองทางการสื่อสาร ไดแก Group Line  
ของผูบริหาร Group Line ของเจาหนาท่ีกรม จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูผาน VDO Conference Line@ Facebook 
และสื่อ Social Media ตางๆ เพ่ือใหทุกคนสามารถรับรูขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็ว ครบถวน  มอบหมายใหผูบริหารแต
ละหนวยงาน กํากับดูแลอยางใกลชิด ตัวอยางเชน สถานการณการระบาดของโรค COVID-19 อธิบดีไดมีการสื่อสารอยาง
รวดเร็ว ทันสถานการณ ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ และหนังสือราชการ ใหเลื่อนการจัดงานมหกรรมสมุนไพรฯ ออกไปกอน  
และมีการประกาศแนวทางปฏิบัติในการเดินทางไปตางประเทศในชวงท่ีมีการระบาด ซ่ึงเปนการตัดสินใจท่ีสําคัญ ตลอดจน 
มีการจูงใจบุคลากร ในการมีสวนรวมในการเสริมสรางสุขภาพผานโครงการ กาวทาใจ ตามนโยบายของรัฐมนตรีฯ โดยมีการ
ใหรางวัลสําหรับบุคลากรผูท่ีวิ่งสะสมไดครบ 100 กิโลเมตร เปนตน 
ค. พันธกิจและประสิทธิภาพองคการ 

(4) การสรางสภาพแวดลอมเพ่ือมุงผลสําเร็จ   
อธิบดีและผูบริหาร ไดมีการปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑการสาธารณสุขไทยและแพทยแผนไทย เพ่ือเปนแหลง

เรียนรู และจัดใหมีการเปดบริการ ณ ศูนยสงเสริมการแพทยแผนไทยฯ ท้ังในและนอกเวลาราชการ จัดตั้งศูนย สงเสริม 

ภาพที่  ม.1-1 แสดงวิสยัทัศนการนําองคกรของผูบริหาร 
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สนับสนุน และใหคําปรึกษา ผูประกอบการผลิตภัณฑสมุนไพร พัฒนาศักยภาพแพทยแผนไทยใหมีความรูและทักษะในการ
ใหบริการคลินิกกัญชาฯ อยางมีมาตรฐาน พัฒนาบุคลากรกรมรุนใหม หลักสูตร SYTO (Smart Young Talent officer)  
(อายุระหวาง 25-35 ป)  ใหมีศักยภาพและมีสมรรถนะสูง เตรียมพรอมสูศตวรรษท่ี 21  

(5) การทําใหเกิดการปฏิบัติอยางจริงจัง  
อธิบดีและผูบริหารกรมฯ ทุมเท เสียสละ ในการกํากับ ติดตามท้ังในและนอกเวลาราชการอยางจริงจัง โดยยึดวัฒนธรรม

องคกร “ศักด์ิศรีสรางสรรค มุงม่ันตั้งใจ ฝกใฝคุณธรรม นําประชาธิปไตย เปนไทยทีมรวม รวมรับผิดชอบ รอบคอบมีสติ” มุงเนน 
ขอความรวมแรงรวมใจ ใหทุกคนทํางานอยางมีความสุข มุงผลสัมฤทธิ์ สงเสริมเศรษฐกิจของชาติใหเติบโต กาวไกล  ทําใหทุกคนมี
ความภาคภูมิใจในความเปนกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก มีการกระจายอํานาจ ตามโครงสรางของกรมตามภารกิจ
ตางๆ  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเปนไปตามลําดับข้ัน จนเกิดผลสําเร็จตามเปาหมาย  

1.2 การกํากับดูแลองคการและการสรางคุณูปการตอสังคม 
ก. การกํากับดูแลองคกร  

(6) ระบบการกํากับดูแลองคการ  
อธิบดีสนับสนุนใหมีการกํากับดูแลองคการท่ีดี โดยมีการมอบอํานาจใหกับรองอธิบดี ท่ีปรึกษา ผูอํานวยการสถาบัน/

สํานัก/กอง และหัวหนากลุมงาน ตามลําดับ ในการกํากับ ดูแล หนวยงานตางๆ ใหสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนด 
และผลักดันใหมีระบบการประเมินการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน ระดับบุคคล  และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือใหผูบริหารทุกหนวยงาน บุคลากรภายในกรม มีการขับเคลื่อนการพัฒนา ปรับปรุง กระบวนการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพ มุงผลสัมฤทธิ์ โดยไดปกปองผลประโยชนของประเทศและผูมีสวนไดสวนเสียทางดานภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 
โดยสงเสริมและผลักดันการนวดไทยใหไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได (UNESCO) เปนตน 

(7) การประเมินผลการดําเนินการ  
กรมฯ มีการกํากับติดตามความสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการกรม โดยมีกลไกการติดตามผลการดําเนินงานท้ังใน

สวนกลางและสวนภูมิภาคอยางเปนระบบ จํานวน 4 กระบวนการ ไดแก 1. การกํากับติดตาม (Monitoring) เชน ระบบติดตาม
และประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) 2. การประเมินผล (Evaluation) เชน ระบบ Project Management : PM และระบบ 
Management Cockpit 3. การตรวจราชการและนิเทศงาน (Inspection) เชน  ระบบ E – Inspection และ 4. การพัฒนา
สารสนเทศเพ่ือรองรับการติดตามและประเมินผล (Information) เชน ระบบ HDC TTM Service เปนตน 

ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายอยางมีจริยธรรม  
(8) การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ  
กรมฯ ไดมีการดําเนินการเก่ียวกับการบริการและการปฏิบัติงานท่ีมีผลกระทบเชิงลบตอสังคม ในปจจุบันและอนาคต 

โดยมีการศึกษาวิเคราะหความเสี่ยง ผานกระบวนการมีสวนรวมของผูเก่ียวของ มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการดูแลผลกระทบ
ท่ีเกิดข้ึนแลวใหผูรับผิดชอบดําเนินการประเมินความรุนแรงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนทันทวงที กรมฯ ไดมีการกําหนดแผนเผชิญเหตุ 
และมีการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ พรอมเชิญสื่อมวลชนเขารวมรับฟงการชี้แจงสรางความเขาใจกับผูเก่ียวของเพ่ือลดความกังวล
ของผูไดรับผลกระทบทางสังคมและมีหนวยเฉพะกิจลงพ้ืนท่ีภายใน 24 - 48 ชม. เพ่ือรับฟงปญหาอุปสรรค ความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ ขอรองเรียนตาง  ๆ  

(9) การประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม  
อธิบดีไดสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการขับเคลื่อน การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหนวยงานอยางเปน

รูปธรรม โดยมอบใหกลุมกฎหมายและจริยธรรม เปนหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีสรางเสริมวินัยและดําเนินงานตามประมวลจริยธรรม
ขาราชการพลเรือนของกรม มีการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรกรมในทุกศาสนา มีการทําบุญตักบาตรทุกวันพฤหัสบด ี
ทุกตนเดือน และเขารวมงานสําคัญทางพุทธศาสนา มีกิจกรรม เปดเสียงสวดมนตตามสาย เวลา 08.00 น. ทุกวัน นอกจากนี้กรมฯ  
มีการกํากับดูแล ตรวจสอบ โดยกลุมตรวจสอบภายใน เพ่ือใหกระบวนการปฏิบัติงานมีความโปรงใส เปนระบบ และลดการเกิด
ขอผิดพลาด จัดระบบปองกันการรั่วไหลหรือทุจริตเก่ียวกับทรัพยสินและรายรับของทางราชการ  
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ค. การสรางคุณูปการตอสังคม 
(10) ความผาสุกของสังคม  
อธิบดีและผูบริหารกรมฯ ใหความสําคัญในการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม และการ

สนับสนุนชุมชนดวยวิสัยทัศนผูบริหารไดใหนโยบายตอการสรางความสัมพันธ ท่ี ดีและการมีสวนรวมของชุมชน 
โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมท้ังผูบริโภคและผูมีสวนไดสวนเสีย มีการสงเสริมการปลูก การผลิต สมุนไพรในพ้ืนท่ี
เพ่ือเสริมสรางความสมบูรณดานสิ่งแวดลอม และเสริมสรางรายไดใหกับเกษตรกร ทําใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีความม่ันคงทางยา 
และกรมฯ ไดรวมมือกับองคการเภสัชกรรม และกรมวิทยาศาสตรการแพทยในการศึกษา วิจัย ยาฟาทะลายโจรในการปองกันโรค 
COVID-19 สงเสริม สนับสนุนผูประกอบการโดยการรับรองผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน เปนตน 

(11) การสนับสนุนชุมชน  
อธิบดีและผูบริหารกรมฯ มีการสนับสนุนชุมชนใหมีความเขมแข็ง เชน 1) สนับสนุนชุมชนรวมกับวัดโพธิ์ ในการสืบ

สาน รักษาคัมภีร ตําราการแพทยดั้งเดิมอันเปนสมบัติของชาติ จากศิลาจารึกกวา 380 แผน 1,061 ตํารับ และคัดเลือกตอยอด
เปนตํารับยาแผนไทยแหงชาติกวา 324 ตํารับ  2) สนับสนุนวัดโพธิ์ตลอดจนเครือขาย สมาพันธ องคกรนวดไทย ชมรม สมาคม 
นวดพ้ืนบานกวา 400 เครือขายรวมกับกระทรวงวัฒนธรรม ผลักดันการนวดไทย เพ่ือการดูแลสุขภาพ และสามารถสราง
เศรษฐกิจของประเทศ 3) สนับสนุนเครือขายปาชุมชนกวา 60 ปาตนแบบ/นํารอง เปนตน 
 
หมวด 3 ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
3.1 ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
ก. สารสนเทศผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

(1) ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในปจจุบัน  
กรมฯ มีวิธีการรับฟงความคิดเห็นจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ผานชองทางตางๆ และใชหลักการ PDCA 

เพ่ือนํามาพัฒนาระบบบริการท่ีดี เสริมสรางผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ และตอยอดภูมิปญญาการแพทยแผนไทยเปนเลิศ และมี
วิธีการรับฟงความตองการและความคาดหวังท่ีแตกตางกันระหวางผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียผานชองทางท่ีหลากหลาย
ในรูปแบบท้ังเชิงรุกและเชิงรับ สอดคลองกับภารกิจของกรมฯ 3 ภารกิจ ไดแก 1) ดานการบริการการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก (Service) 2) ดานการผลิตยาและพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร (Product)  3) ดานการคุมครองภูมิปญญา
การแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบานไทย และสมุนไพร (Wisdom) ดังตารางท่ี ม.3-1 

 (2) ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีพึงมีในอนาคต  
กรมฯ ไดวิเคราะหและคาดการณผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในอนาคต ไดแก 1. โรงพยาบาลแพทยแผนไทย

ประจาํเขตบริการสุขภาพ 2. นักทองเท่ียว/ชาวตางชาติ 3. ผูประกอบการไทยท่ีมีเครือขายรานคาผลิตภัณฑสมุนไพรไทยขนาด
ใหญ 4. ผูประกอบการตางชาติ 5. สถานศึกษาทางภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 6. ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และนักวิจัย
ท่ีสนใจสืบทอดภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พรอมวางแนวทางในการทํางานใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ท้ังดาน
โครงสรางประชากร ดานเทคโนโลยีท่ีมีการเปลี่ยนผานไปอยางรวดเร็ว ดานภาวะโรคท่ีเปลี่ยนแปลงไป ดานการเคลื่อนไหว
อพยพของประชากรในโลก ท้ังการทํางาน และการทองเท่ียว   
ข. การจําแนกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และ ผลผลิตและการบริการ 

(3) การจําแนกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  
กรมฯ ไดกําหนดกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีแตกตางกันโดยยึดกลุมตางๆ ท่ีเกิดข้ึนภายใตภารกิจของ

กรมฯ เปนหลัก ดังตารางท่ี ม.3-1 

ตารางที่ ม.3-1 กลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตามภารกิจหลักของกรมฯ 
ภารกิจกรมฯ ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสยี 

ดานบริการการแพทยแผน
ไทยและการแพทย
ทางเลือก (Service) 

1. ประชาชนทีม่ารับบริการที่สถานบริการในสังกัดกรมฯและ 
   สังกัด กสธ. 
2. ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

1. โรงพยาบาลภาครัฐที่มีการใหบริการดานการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก 
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ภารกิจกรมฯ ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสยี 

ดานการผลิตยาและการ
พัฒนาผลิตภณัฑสมุนไพร 
(Product) 
 

1. ประชาชนที่ใชผลิตภัณฑสมุนไพร 
2. ผูประกอบการภาคเอกชนที่เกีย่วของกบั พ.ร.บ. ผลิตภัณฑ 
   สมุนไพร 
3. สถานบริการสาธารณสุขที่รับผลิตภัณฑสมุนไพรจากกรมฯ 
4. บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานดานการแพทยแผนไทยและ 
    การแพทยทางเลือก 

1. โรงพยาบาลภาครัฐที่มีการผลิตยาแผนไทย 
2. ผูประกอบการภาคเอกชนที่ผลิต แปรรูป   
   สมุนไพร 
3. สถานบริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐและ      
   เอกชน 
4. สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 

ดานการคุมครองภูมิ
ปญญาการแพทยแผนไทย 
การแพทยพ้ืนบานไทย 
และสมุนไพร 
(Wisdom) 

1. ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย  
2. ผูประกอบการภาคเอกชน 
3. หมอพื้นบาน 
4. หนวยบริการสาธารณสุขภาครัฐ 

1. สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน  
2. ประชาชนผูครอบครองภูมปิญญาการแพทย     
   แผนไทยและการแพทยพื้นบานไทย 

จากการกําหนดกลุมเปาหมายท่ีชัดเจน สามารถวิเคราะหความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสีย นําไปสูข้ันตอนการวางแผนกําหนดนโยบายและปรับกระบวนการทํางานใหตอบสนองกับผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียทุกกลุม กรมฯ มีวิธีการดําเนินการท้ังในเชิงรุกและเชิงรับเพ่ือเปนชองทางในการรับฟงเสียงและตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยดําเนินการ 1) การดําเนินการเชิงรุก มีการออกหนวย/ลงพ้ืนท่ีใหบริการ
โดยตรง มีการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติ และมหกรรมแพทยแผนไทยฯ ระดับภาค และมีการพัฒนาโมบาย 
แอพพลิเคชั่น 2) การดําเนนิการเชิงรับ มีระบบการเก็บขอมูลการใหบริการผานฐานขอมูล HDC TTM Service ฐานขอมูลองค
ความรูภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก และมีแบบสอบถามความพึงพอใจในการใหบริการ มีการจัดทํา
เอกสารสรุปผลงาน เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาพัฒนางาน  

(4) ผลผลิตและการบริการ 
 ผลผลิตหลักท่ีเกิดจากการดําเนินการตามภารกิจ มี 3 ดาน โดยมีการปรับปรุงผลผลิตและการบริการใหตรงกับความ
ตองการของแตละกลุม รวมท้ังมีวิธีการสงมอบผานกิจกรรมตางๆ และมีวิธีการสื่อสารระหวางกันอยางมีประสิทธิภาพ  
เพ่ือสรางโอกาสในการขยายความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในปจจุบัน เพ่ือตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ดานบริการฯ (Service) ไดแก บริการท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว นาเชื่อถือ 
เปนตน ดานผลิตยาและการพัฒนาผลิตภัณฑฯ (Product) ไดแก ยาแผนไทยสําเร็จรูป และผลิตภัณฑสมุนไพร ท่ีมีคุณภาพ 
มาตรฐาน ไดใบอนุญาตนําตํารับยาการแพทยแผนไทยของชาติไปใชประโยชนเชิงพาณิชย มีระบบการผลิตยาสมุนไพรท่ีได
มาตรฐาน เปนตน ดานคุมครองภูมิปญญาฯ (Wisdom) ไดแก การเขาถึงขอมูลไดงาย สะดวก รวดเร็ว และการไดรับหนังสือรับรอง
หมอพ้ืนบานท่ีถูกตอง สะดวก รวดเร็ว มีการสืบทอดองคความรูภูมิปญญาการแพทยแผนไทย และการแพทยพ้ืนบานไทย เปนตน  
3.2 การสรางความผูกพัน 
ก. ความสัมพันธและการสนับสนุนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

(5) การจัดการความสัมพันธ 
 กรมฯ มีชองทางในการสรางความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมีการ จัดการและสราง

ภาพลักษณท่ีดีของกรมฯ พรอมรักษาความสัมพันธของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยยึดหลักสรางความรู ความเขาใจ 
สรางคุณธรรม และสรางภาพลักษณองคกรท่ีดี โดยเนนการใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวมคิดรวมวางแผน  
รวมตัดสินใจ รวมประเมิน รวมรับผิดชอบ ในการดําเนินกิจกรรมตามภารกิจหลักของกรมฯ ท้ัง 3 ดาน ซ่ึงกรมฯ มีกลยุทธการ
สรางความผูกพันกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยใชกลยุทธหลัก 5 ประการ คือ สรางความรูจัก ทําใหเกิดความชอบ  
มีระบบการโนมนาว รวมตัดสินใจ นําไปสูการบอกตอ  

การสรางความสัมพันธสําหรับกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมฯ เชน ดานการบริการแพทยแผนไทยฯ 
มีการบริการนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ ทําใหประชาชนเขาถึงการบริการไดงาย สะดวก รวมถึงมีบริการจองคิว
ลวงหนา ผานระบบออนไลน Mobile Application บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการรักษาเฉพาะโรค เปนตน  ดานผลิตยาและ
พัฒนาผลิตภัณฑฯ มีกิจกรรมท่ีสานสัมพันธอยางตอเนื่อง ผานการใหคําปรึกษา การฝกอบรมพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ 
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การยกยอง ประกาศเกียรติคุณ สรางขวัญกําลังใจ เสริมสรางการมีชื่อเสียงของผูประกอบการท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน เสริมสราง
รายได ตอบสนองตอวิสัยทัศนกรมฯ ในการเสริมสรางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน ดานการคุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทยฯ  
มีระบบ AI ท่ีออกแบบใน Mobile Application ในการระบุชนิดสมุนไพรดวยภาพ เพ่ิมชองทางการเขาถึง ไดสะดวก และ
รวดเร็วของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถนําขอมูลไปใชประโยชนไดอยางถูกตอง แมนยํา และท่ัวถึง 

(6) การเขาถึงและการสนับสนุนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
กรมฯ  ไดสนับสนุนความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียใหไดรับบริการท่ีมีคุณภาพ 

ดวยวิธีการตางๆ ท้ังการจัดประชุม/สัมมนา/อบรม/เวทีแลกเปลี่ยนความรู เผยแพรผานสื่อตางๆ วารสาร หนังสือ คูมือ  
แผนพับ แอพพลิเคชั่น เว็บไซต โทรศัพท เปนตน อีกท้ังยังมีระบบท่ีมีมาตรฐาน (Mobile Service, App.) เพ่ือสนับสนุนชอง
ทางการใหบริการ การคนหาขอมูลของกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ผานแอพพลิเคชั่น เว็บไซต สถานบริการ
เครือขาย หรือทางโทรศัพท รวมถึงการรองเรียน ผาน Line Facebook  Website กรมฯ จดหมาย หรือ Call Center 02-591-
7007 โดยมีการกําหนดระยะเวลา เพ่ือใหมีมาตรฐานการบริการ และกําหนดเครื่องมือในการติดตอสื่อสารระหวางผูรับบริการ
กับทางกรมฯ ไวหลายวิธีเพ่ือความสะดวก ในกรณีท่ีเปนเรื่องเรงดวน ก็จะไดรับการตอบกลับท่ีรวดเร็วทันที แตหากตองการ
ความถูกตองครบถวนของขอมูล ก็จะมีการกําหนดระยะเวลาเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานของเครื่องมือนั้นๆ และกําหนดวิธีการ
ใหบริการท่ีแตกตางกันในแตละกลุม  

(7) การจดัการขอรองเรียน 
กรมฯ มีชองทางการสื่อสารใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถติดตอสื่อสารกับองคกรเพ่ือการปรับปรุง

บริการ ดวยการรองเรียนการแสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ ผาน 6 ชองทาง ไดแก 1) ตูรับเรื่องรองเรียนมี
บริการไว 6 จุด 2) โทรศัพท ระบบ Call Center หมายเลข 0 2591 7007 และหมายเลขโทรศัพทจากสถาบัน/สํานัก/กอง 
หนวยงานตางๆของกรมฯ 3) จดหมาย หนังสือโดยตรง หรือเอกสารสงมาจากศูนยรับเรื่องรองเรียนของกระทรวงสาธารณสุข  
4) จากศูนยรับเรื่องรองเรียนของรัฐบาล GC 1111 5) จาก Social Media สื่อ Online 6) รองเรียนดวยตนเอง และมี
กระบวนการจัดการขอรองเรียน โดยดําเนินการรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตางๆ นํามาวิเคราะหแยกระดับขอ
รองเรียน ประสานผูท่ีเก่ียวของท้ังในและนอกหนวยงานเพ่ือดําเนินการแกไขปรับปรุง เพ่ือแจงกลับใหผูรองเรียนทราบ และ
รายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงานใหศูนยรับขอรองเรียนของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนรายเดือน 
และ มีการวิเคราะหขอรองเรียน จําแนกเปนหมวดหมู ตามความเรงดวน คือ เรื่องท่ีตองแกไขภายใน 24 ชั่วโมง หรือ 
เรื่องจําเปนท่ัวไปท่ีเขาสูระบบปกติ จากนั้น มีการดําเนินการจัดทํามาตรการไมใหเกิดขอรองเรียนซํ้าๆ อีก  
ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

(8) ความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจและความผูกพัน  
กรมฯ มีแนวทางในการสํารวจความพึงพอใจ โดยกําหนดเปนตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน  

ใหดําเนินการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกิจกรรมและโครงการของทุกหนวยงานท้ัง
ภายในและภายนอกกรมฯ จากนั้น นํามาวิเคราะหผลการสํารวจความพึงพอใจ โดยภาพรวมความพึงพอใจตอการทํางานของ
กรมการแพทยแผนไทยฯ มากกวารอยละ 85 ในทุกกลุมของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และนําผลท่ีไดไปจัดทําแผน
ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการในแตละหนวยงาน เพ่ือใหผูรับบริการมีความพึงพอใจสูงสุดโดยกรมฯ มีการทบทวนและ
ปรับปรุงชองทางการประเมินความพึงพอใจ ใหตอบสนองตอกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  

(9) ความพึงพอใจเปรยีบเทียบกับหนวยงานอ่ืน 
การดําเนินงานของกรมฯ มีการแขงขันท้ังจากภายในประเทศ และภายนอกประเทศ นอกจากนี้ ยังตองแขงขันกับสวน

ราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีมีการดําเนินงานคลายคลึงกัน และอยูภายใตกลุมพัฒนาการแพทยของกระทรวง
สาธารณสุข และกรมสุขภาพจิต รวมท้ังยังเปรียบเทียบกับหนวยงานท่ีเปนภาพรวมของกระทรวง ไดแก สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขดวยซ่ึงการดําเนินงานของกรมฯ เม่ือเปรียบเทียบกับคูแขง พบวาดีข้ึนตามลําดับ 
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ค. การใชขอมูลและสารสนเทศของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียและขอมูลอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
(10) การใชขอมูลและสารสนเทศของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียและขอมูลอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
กรมฯ มีการรวบรวมขอมูลสารสนเทศของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย จากสื่อสังคมออนไลน รวมถึงขอมูล 

ขอรองเรียน โดยแยกประเด็นตางๆ และนําขอมูลสารสนเทศเหลานี้ นํามาเก็บไวเพ่ือใชวางแผนและทบทวนผลการดําเนินงาน  
ในสวนของการเสริมสรางวัฒนธรรมท่ีมุงเนนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กรมฯ มีการพัฒนาเสริมสรางให

บุคลากรกรมฯ เปนผูมีจิตอาสา ใฝรู เปดรับสิ่งใหม เกิดความคิดริเริ่ม สรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ เพ่ือตอบสนองความตองการ
ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางตอเนื่อง โดยผูบริหารมีนโยบายใหทุกหนวยงานจัดทําแผนงาน
โครงการเพ่ือเสริมสรางการทํางานอยางมีคุณธรรม ขยัน ซ่ือสัตย อดทน มีจิตบริการ ทํางานเปนทีม และมีความเปนไทย 
ตลอดจนสงเสริมใหมีการพัฒนาศักยภาพผูใหบริการใหมีความเชี่ยวชาญดานการแพทยแผนไทย เพ่ือสรางความเชื่อม่ัน
ปลอดภัย มีประสิทธิผล และเกิดความพึงพอใจ   
 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู  
4.1 การวัด การวิเคราะหและการปรับปรุงผลการดําเนินการของสวนราชการ  
ก. การวัดผลการดําเนินการ  
 (1) การวัดผลการดําเนินงาน 
 กรมฯ กําหนดทิศทางการบริหารยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการใหมีความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไว โดยไดกําหนดตัวชี้วัดใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และครอบคลุมในทุกดานตามหนาท่ีของ
องคกร รวมท้ังพิจารณาถึงผูมีสวนไดสวนเสียรวมดวย เปนตัววัดผลการดําเนินงาน ซ่ึงตัวชี้วัดระดับองคกร จะถูกถายทอดลงสู
ระดับปฏิบัติการตั้งแตระดับ สํานัก/กอง กลุมงาน และรายบุคคล โดยผูบริหารองคกร กํากับ ติดตามผานระบบการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองราชการ ดวยระบบ Management cockpit ติดตาม วัดผลการดําเนินงานรายโครงการดวยระบบ 
eMENSCR กํากับ ติดตามและวัดผลตัวชี้วัดระดับกระทรวงดวยการตรวจราชการและนิเทศงานของกรมฯ ผานระบบ HDC TTM 
Service โดยการประชุมผูบริหารกรมฯ การประชุมผูบริหารระดับสูงกรมฯ การประชุม Monday Morning การประชุม 
Teleconference และ War room เปนกลไกในการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานอยางเปนระบบ เพ่ือใหทันตอสถานการณท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

 
 

     
 

 

 

 

ภาพที่ ม.4-1 ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรกรมฯ กับการกํากับ ติดตามการดําเนินงานอยางเปนระบบ 
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 (2) ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ  
 

 (3) ความคลองตัวของการวัดผล  
 มีระบบการวัดผลการดําเนินการท่ีรวดเร็ว สามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง ดวยระบบ Management cockpit 
และระบบ HDC TTM Service ท่ีเปน Dashboard สามารถรายงานแบบ Executive Summary เพ่ือเปนเครื่องมือใหผูบริหารใช
ในการกํากับ ติดตาม และตัดสินใจตอการบริหารจัดการในสถานการณตาง ๆ  ได เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน 
ข. การวิเคราะห และทบทวนผลการดําเนินการ  

(4) การวิเคราะห และการทบทวนผลการดําเนินการ  
นอกจากการติดตาม ผลการดําเนินงานดวยระบบ Management cockpit และระบบ HDC TTM Service 

เพ่ือการสะทอนผลการดําเนินงานแลวนั้น ยังมีการจัดกระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตรกรมฯ แผนปฏิบัติกรมฯ                   
แผนบุคลากรกรมฯ รวมเปน  ขอมูลเพ่ือนํามาวิเคราะห ความสําเร็จ ความลมเหลว GAP เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผูบริหาร ในการวางแผนการดําเนินงานในอนาคต และการปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง ใหทันตอ
ความตองการและทิศทางตามสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลง และตามความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียอยูตลอดเวลา 

 

 
ค. การปรับปรุงผลการดําเนินการ  

(5) ผลการดําเนินการในอนาคต 
จากการพัฒนาระบบสารสนเทศ วิธีการจัดเก็บความรู ขอมูล ใหทันสมัย เพ่ือใชวิเคราะหและทบทวน        

ผลการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ รวมท้ังคาดการณสถานการณเพ่ือปรับปรุงกระบวนงาน และวางแผนดําเนินงาน                  
ในอนาคต โดยตั้งคาเปาหมายท่ีทาทาย สามารถพัฒนางานไดตามบทบาทภารกิจขององคกรในทุก ๆ ดาน  

 

ประเด็นการเทียบเคียง ผลการเทียบเคียง นําผลเทียบเคียง 
ไปใชประโยชน Thailand Brunei Cambodia Indonesia Philippines 

ยุทธศาสตรที่ 2:  
บริการเปนเลิศ  
(Service Excellence) 
ตัวช้ีวัด:  
รอยละของผูปวยนอก
ทั้งหมด ที่ไดรับบริการ 
ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค 
และฟนฟูสภาพ  
ดวยศาสตรการแพทย
แผนไทยฯ  

1. มีนโยบาย
สงเสริมการแพทย
ดั้งเดิม และบูรณา
การในระบบริการ 
รอยละ 19.5 
2.มีรายการยา 
แผนไทยในบัญชี 
ยาหลักแหงชาติ 
74 รายการ 

ไมมีการ
ผสมผสาน 
Traditional 
medicine   
ในระบบ
บริการ 

ไมมีการ
ผสมผสาน 
Traditional 
medicine  
ในระบบ
บริการ 

1.มีนโยบาย 
สงเสริการแพทย 
ดั้งเดิม (JAMU) 
เปนของชาติ  
2.รพ.มียา
จํานวน 50 
รายการ 

1.มีนโยบายสงเสริม 
การแพทยดั้งเดิม 
2.มี รพ.รัฐ 
ที่ใหบริการ 
Traditional 
medicine 
รวมกับการแพทย
แผนปจจุบัน  
9 แหง  

วางแผนพัฒนา 
การบริการ 
ดานการแพทย 
แผนไทยฯ  
เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถ 
ในการแขงขัน 

ประเด็นหลัก เครื่องมือ ความถ่ี การสรางความมั่นใจ สนับสนุนการตัดสินใจ 

แผนยุทธศาสตรกรมฯ 
แผนปฏิบัติการกรมฯ 

SWOT ทุก 1 ป  
 5 ป 

การขับเคล่ือนงานตามเปาหมาย ความคลองตัว 
ในการปรับ 
เปล่ียนแผน 

แผนบุคลากรกรมฯ 1. Competency Personal 
2. Performance Plan 

ทุก 1 ป 1.สนับสนุนการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตรกรมฯ 
2.Work load 
3.อัตรากําลัง 

1.ความกาวหนา 
2.กรอบอัตรากําลัง 
3.งบประมาณ/ 
  คาตอบแทน 

ตารางที่ ม.4-2 ระบบการวิเคราะห และการทบทวนผลการดําเนินการ 
 

ตารางที่ 4.1 ขอมูลเปรียบเทยีบกับคูแขงเพ่ือการพิจารณา 
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(6) การปรับปรุงอยางตอเนื่องและสรางนวัตกรรม   
นําขอมูลผลการวิเคราะหและทบทวนผลการดําเนินงาน ในขอ 4.1 (ข) มาจัดลําดับความสําคัญ สื่อสาร ถายทอดสู

บุคลากร จัดทําแผนปฏิบัติการ/กําหนดเปาหมายแบบ Quick Win ติดตามทุก 3 เดือน เพ่ือการปรับปรุงอยางตอเนื่องและ
การสรางนวัตกรรมในอนาคต ไดแก Big Data ดานการนวดไทย Big Data ดานสมุนไพร  ศูนยสงเสริมผูประกอบการสมุนไพร 
Infrastructure : HDC TTM Service และ Soft con Phoenix ท่ีเชื่อมกับ สป. 
 

4.2 การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู  
ก. ขอมูล และสารสนเทศ  

(7) คุณภาพของขอมูลและสารสนเทศ และ (8) ความพรอมใชงานของขอมูล และสารสนเทศ 
มีระบบการจัดการสารสนเทศ (MIS) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เปนระบบท่ีแสดงขอมูลการ

บริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก โดยจัดทําในรูปแบบ Web Application โดยใชชื่อวา “HDC TTM 
Service” เปนการพัฒนาตอยอดโดยนําชุดขอมูลสรุปดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก (S Table) จาก HDC 
Service มาประมวลผล และจัดหมวดหมูขอมูลบนเครื่องแมขายเสมือนของกรมการแพทยแผนไทยฯ (Virtual Machine: VM) 
เพ่ือเปนเครื่องมือในการคนหาและแสดงผลเปรียบเทียบรายงานการบริการการแพทยแผนไทยฯ ซ่ึงเปนประโยชนตอผูบริหาร
และผูเก่ียวของในการกํากับ ติดตาม รวมถึงกําหนดทิศทาง นโยบาย การบริการใหสอดคลองกับแผนพัฒนาระบบริการสาขา
การแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน (Service Plan) ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค  

 

ข. ความรูของสวนราชการ  
   (9) การจัดการความรู   
 กรมฯ มีการจัดการความรูอยางเปนระบบ เพ่ือจัดการความรูท่ีเปน Tacit Knowledge ไดแก ความรูท่ีมีอยูใน

ตัวบุคคล ความรู ท่ีมีอยูในคัมภีร ตําราตาง ๆ ดวยกระบวนการท่ีหลากหลาย เพ่ือใหเหมาะสมในแตละบริบท                 
ในการรวบรวม ถายทอดองคความรูของบุคลากร และผูท่ีเก่ียวของระหวางองคกร เพ่ือสรางความรู ใหออกมาเปน 
Explicit Knowledge โดยมีการจัดการความรูใหครอบคลุมในทุกดานตามหนาท่ีขององคกร เพ่ือนําความรูท่ีไดเขาสู
กระบวนการวิจัย นํามาสูการพัฒนาเชิงระบบ โดยนําไปใชในการสรางนวัตกรรม และกระบวนการเชิงยุทธศาสตร                  
และเพ่ือสงมอบความรูใหมใหแกประชาชน 

  (10) การแลกเปล่ียนเรียนรูวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ   
กรมฯ มีการแสวงหาและคัดเลือก New Knowledge และ Best Practices มาแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีปฏิบัติ

ท่ีเปนเลิศ โดยใหบุคลากรในองคกรและบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสวนภูมิภาค เขามามีสวนรวมเพ่ือใหเกิดการ
Benchmark แนวคิด กระบวนการ สูการพัฒนางานใหสําเร็จและตอบสนองตอประชาชน ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย     

 
 
 
 

สารสนเทศ คุณลักษณะท่ีด ี ความพรอม 
ในการใชงาน 

ควบคุมคณุภาพสารสนเทศ 
ดวยตัวชีว้ัด 

ระบบรายงานบริการ 
การแพทยแผนไทย 
และการแพทย
ทางเลือก 
(HDC TTM Service) 

1. ขอมูลเปนปจจุบัน 
   (Real time) 
2. ถูกตอง แมนยํา  
   เชื่อถือได (Accuracy &  
   Confidentiality) 

1.มีความพรอมในการใชงาน  
  ตลอด 24 ชั่วโมง 
2.เขาถงึไดงายผาน Web  Application 
  ใชงานงายผาน PC Tablet Mobile 

รอยละของฐานขอมูล 
ที่ถกูตอง ครบถวน 
และเปนปจจุบัน 

ตารางท่ี ม.4-3 คุณลักษณะและความพรอมของระบบการจัดการสารสนเทศ (MIS) 
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(11) การเรียนรูระดับองคกร 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
หมวด 5 บุคลากร  
5.1 สภาพแวดลอมดานบุคลากร  
ก. ขีดความสามารถและอัตรากําลังดานบุคลากร  

(1) ขีดความสามารถและอัตรากําลัง  
 กรมฯ มีการทบทวนและวางแผนกําลังคนอยางเปนระบบ ผานการมีสวนรวมทุกหนวยงาน เพ่ือขับเคลื่อนและ
รองรับภารกิจ ท่ีเพ่ิมข้ึน (Demand) กําลังคนท่ีมีอยูในปจจุบัน (Supply and Utilization) และโครงสรางของกรมฯ 
เชน การจัดทํากรอบอัตรากําลังขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จัดทําแผนกําหนด
ตําแหนง ระยะ 3 ป เปนตน และไดจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 - 2564 ประกอบดวย 5 มิติ ไดแก มิติท่ี 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร มิติท่ี 2 ประสิทธิภาพของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล มิติท่ี 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติท่ี 4 ความพรอมรับผิดดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และมิติท่ี 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 9 ประเด็นยุทธศาสตร คือ     
17 เปาประสงค  21 แผนงาน และ 21 ตัวชี้วัด และมีการประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนแกบุคลากรเปนประจาํทุกป  
 (2) บุคลากรใหม 

กรมฯ มีวิธีการสรรหาบุคลากรใหมผานกระบวนการตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด และไดนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกตใชในการดําเนินการ โดยเนนบุคลากรท่ีมีศักยภาพ มีประสบการณ พรอมปฏิบัติงาน และได
กําหนดคุณลักษณะและคุณสมบัติ ใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมองคกร I AM DTAM มีการสรรหาบุคลากรภายในองคกร
ท่ีเคยเปนบุคลากรกรม ท่ีมีประสบการณทํางานและมีศักยภาพ ตลอดจนเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขารวมคัดเลือก 
เพ่ือสรางแรงจูงใจ แรงกระตุนในการพัฒนาตนเอง สามารถทํางานอยางเรงดวน ไดคนท่ีมีศักยภาพตรงกับตําแหนง  
จากนั้น มีการอบรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม ผานการพบปะพูดคุยระหวางผูบริหารระดับสูงและบุคลากรใหม  
มีกิจกรรมจิตอาสา บําเพ็ญสาธารณประโยชน เชน ทําบุญตักบาตรพระสงฆ สวดมนตทําสมาธิ และรับฟงบรรยาย
ธรรม และมีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการทํางานผานการอบรมหลักสูตรตางๆ ท่ีสําคัญ รวมท้ัง
สงเสริมใหบุคลากรมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู ระหวางบุคลากรภายในกรมฯ ผานแอพพลิเคชั่น Line เปนตน  
  

ภาพที่ ม.4-2 ความรูของสวนราชการ 

 

ผูบริหารกรมฯ มีการ

สงเสริมใหบุคลากรนําความรูท่ีฝง

อยูในตัวบุคคลและองคกรท่ีสะสม

อยู รวมท้ังบุคลากรท่ีไดเรียนรู

งานในตางประเทศมาแชร และ

แ บ ง ป น  โ ด ย จั ด ใ ห มี เ ว ที

แลกเปลี่ยนเรียนรู  เพ่ือนําองค

ค ว า ม รู ท่ี มี ม า ป รั บ ป รุ ง

กระบวนการดําเนินงานเพ่ือใหมี

ประสิทธิภาพข้ึน รวมท้ังรวบรวม

เปนองคความรูเพ่ือเผยแพรตอไป 
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 (3) การทํางานใหบรรลุผล  
    กรมฯ ไดกําหนดโครงสรางโดยพิจารณาจากบทบาทภารกิจและยุทธศาสตรของกรมฯ ตามกฎกระทรวงการ
แบงสวนราชการของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก จํานวน 6 หนวยงาน 2 กลุม มีการเกลี่ยอัตรา
กําลังคนลงตามโครงสรางกฎกระทรวงฯ เพ่ือเปนการลดลําดับชั้นในการสั่งการ และมีการตัดสินใจท่ีสงผลใหมี        
การดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน และผูบริหารไดจัดตั้งหนวยงานระดับกอง ภายในกรมฯ รวมท้ังสิ้น              
14 หนวยงาน (9 กอง 3 กลุม 2 สํานัก) โดยอธิบดีไดมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหรองอธิบดีลําดับท่ี 1 ดูแลงานวิชาการ
และบริหารงานแผนงานตามยุทธศาสตรดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก และรองอธิบดีลําดับท่ี        
2 ดูแลการบริหารกําลังคน งบประมาณตามแผนงาน/โครงการ และการกํากับติดตามประเมินผล นอกจากนี้ ยังมี 
ท่ีปรึกษา 3 ทาน เพ่ือทําหนาท่ีกํากับ ติดตามงานตามท่ีไดรับมอบหมายใหบรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศนของกรม 

 (4) การจัดการการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร 
 กรมฯ มีการจัดกิจกรรมใหบุคลากรมีความพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง  เชน 1. การพัฒนาทักษะดานดิจิทัล  

2. จัดหลักสูตรเฉพาะดาน เพ่ือรองรับภาระงานตามนโยบายท่ีสําคัญ  เชน  หลักสูตรการใชกัญชาทางการแพทยแผน
ไทย หลักสูตรเวชปฏิบัติแผนไทย หลักสูตรการใชยาตํารับท่ีมีกัญชาปรุงผสมอยู และหลักสูตรการพัฒนานักบริหาร 
4.0 “Smart Young Talent Officer : SYTO” เปนตน 3. จัดสงบุคลากรเขารับการศึกษา/อบรมกับหนวยงาน
ภายนอก เชน หลักสูตรผูบริหารระดับสูง ระดับกลาง ระดับตน และหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของ
ผูบริหารฯ เปนตน  4. สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนา ศึกษา/อบรม/ทุนรัฐบาล ท้ังในและตางประเทศ 
5. คัดเลือกและพัฒนากําลังคน เชน ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)/นักเรียนทุนรัฐบาล/ทุนรัฐบาล UIS   
6. มอบหมายใหนักเรียนทุนรัฐบาล UIS ติดตามและเรียนรูงานจากผูทรงคุณวุฒิ และ 7. มอบหมายใหขาราชการ 
ผูมีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPs) ของกรมไปปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 
ข. บรรยากาศการทํางานของบุคลากร 

(5) สภาพแวดลอมการทํางาน  
กรมฯ ไดมีการปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑการสาธารณสุขไทยและแพทยแผนไทย เพ่ือเปนแหลงเรียนรู และ

จัดใหมีการเปดบริการ ณ ศูนยสงเสริมการแพทยแผนไทยฯ ท้ังในและนอกเวลาราชการ จัดตั้งศูนย สงเสริม สนับสนุน 
และใหคําปรึกษา ผูประกอบการผลิตภัณฑสมุนไพร พัฒนาศักยภาพแพทยแผนไทยใหมีความรูและทักษะในการ
ใหบริการคลินิกกัญชาฯ อยางมีมาตรฐาน พัฒนาบุคลากรกรมรุนใหม หลักสูตร SYTO (Smart Young Talent 
officer) อายุระหวาง 25-35 ป  ใหมีศักยภาพและมีสมรรถนะสูง เตรียมพรอมสูศตวรรษท่ี 21 มุงเนนใหบุคลากรกรม
ทํางานอยาง “สุข สัมฤทธิ์” สอดคลองกับเปาหมายของกระทรวงสาธารณสุข คือ ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมี
ความสุข ระบบสุขภาพยัง่ยืน  

(6) นโยบายและสวัสดิการ 
กรมฯ ไดมีนโยบายและสวัสดิการเพ่ือสนับสนุนใหบุคลากรมีความผาสุก ภายใตการจัดกิจกรรมเสริมสราง

วัฒนธรรมและความโปรงใสขององคกร เชน จัดกิจกรรมออกกําลังกาย ปนจักรยานเพ่ือสุขภาพ การวัดคาดัชนีมวล
กาย (BMI) การจัดกิจกรรมจิตอาสา จัดกีฬาสีสัมพันธ ใหมีการขอเหลื่อมเวลาการมาทํางานตามความเห็นชอบจาก
ผูบังคับบัญชา จัดสวัสดิการใหกับบุคลากรของกรมฯ เชน สวัสดิการตรวจสุขภาพประจําป สนับสนุนคาน้ํามันรถราย
เดือนใหกับรถตูท่ีรับ-สงบุคลากรกระทรวงฯ ทําการดอวยพรวันเกิด และรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน ออกแบบ
ทาออกกําลังกายท่ีเปนอัตลักษณของกรมฯ กิจกรรมสวดมนต ทําสมาธิ มอบโลประกาศเกียรติคุณใหแกคนดีศรีกรมฯ 
และมีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานบุคลากรภาครัฐ เปนตน 
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5.2 ความผูกพันของบุคลากร  
ก. การประเมินความผูกพันของบุคลากร    

(7) องคประกอบของความผูกพัน  
กรมฯ ไดมีการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอความรัก ความผูกพันของบุคลากรภายในองคกร มี 6 ปจจัย คือ      

1.ความกาวหนาและการเติบโต 2.การเรียนรูและการพัฒนา 3.ภาวะผูนํา 4.การชื่นชม 5.ความสัมพันธในท่ีทํางาน 
และ 6.สภาพแวดลอมในการทํางาน และนําผลท่ีไดมาจัดกิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนการสรางความรักและความผูกพันของ
บุคลากรภายในองคกร  

(8) การประเมินความผูกพัน 
    กรมฯ ไดกําหนดตัววัดท่ีใชในการ
ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม ผู ก พั น ต อ อ ง ค ก ร  คื อ  
1. การประเมินผลวัดความสุข และความ
ผูกพันของบุคลากร กระทรวงสาธารณสุข
(Happinometer) 2. การจัดทําแบบสํารวจ
ความตองการของบุคลากร ผานระบบ 
Google Form 3. การวัดอัตราการคงอยู
ของบุคลากร (รอยละ) เปรียบเทียบ 3 ป
ยอนหลัง มีอัตราการคงอยูเพ่ิมข้ึนตามลําดับ 
และนําผลท่ีไดมาวางแผนจัดกิจกรรมสราง
ความสุข ในด านต า งๆ เ พ่ือ เสริมสร า ง
บรรยากาศในการทํางานเพ่ือใหบุคลากรมี
ความสุข ทํางานอยางมีผลสัมฤทธิ์  

(9) ความเช่ือมโยงกับผลลัพธของสวนราชการ 
 จากระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมฯ ท่ีมีการกําหนดตัวชี้วัดตั้งแตระดับกรมลงสูหนวยงาน 
และหนวยงานลงสูระดับบุคคลท่ีสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน สงผลใหบุคลากรมีขวัญกําลังใจ ทุมเทเสียสละในการ
ปฏิบัติงานสงมอบผลลัพธในการปฏิบัติงานท่ีมีคุณคาแกประชาชนและบรรลุผลสําเร็จ สะทอนใหเห็นถึงความสําเร็จได
จากผลคํารับรองการปฏิบัติราชการในภาพรวมของกรมฯ  
ข. วัฒนธรรมสวนราชการ 

(10) การสรางวัฒนธรรมองคการ 
กรมฯ มีการกําหนดวัฒนธรรมองคกร “ I AM DTAM” โดยดําเนินการเพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร เชน 

กิจกรรม One Day Trips ประเมินดัชนีมวลกาย (BMI) ประเมินความสุข คะแนน Happinometer ป 2560 = 62.43 
และป 2562 = 63.50 จัดทําแผนการสรางสุของคกรและดําเนินการตามแผน สรางเสริมวัฒนธรรมองคกรสูองคกร
ปลอดโฟมและถุงพลาสติกหูหิ้ว รณรงคลดและคัดแยกขยะมูลฝอย กิจกรรมจิตอาสาตางๆ และคัดเลือกบุคลากรดีเดน
เพ่ือเปนบุคลากรตนแบบของกรมฯ และมีการคัดเลือกบุคลากรดีเดนประจําป ประกอบดวย ขาราชการพลเรือนดีเดน 
คนดีศรีสาธารณสุข คนดีศรีกรม และประกาศเกียรติคุณเพ่ือเปนการยกยองเชิดชูเกียรติแกผูไดรับการคัดเลือก  
เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน และเปนแบบอยางท่ีดีใหแกบุคลากร 
ค. การบริหารจัดการและการ 

(11) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
กรมฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร โดยพิจารณาความเชื่อมโยง วิสัยทัศน พันธกิจและ

ยุทธศาสตรกับการบริหารผลการปฏิบัติราชการ โดยแตละป มีการถายทอดเปาหมาย จัดทําตัวชี้วัดตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน และทําขอตกลงผลการปฏิบัติงานระหวางกรมและหนวยงาน ลงสูระดับบุคคล เพ่ือให

ภาพที่ ม.5-1 ผลการประเมินความสขุของบุคลากรกรมฯ 



รายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ (Application Report: AR) | กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก พ.ศ. 2563 
 

22 

บุคลากรทราบเปาหมายรวมกัน โดยประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปละ 2 ครั้ง ซ่ึงมีการประเมิน 2 องคประกอบ คือ 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และสมรรถนะ นอกจากนี้ ไดกําหนดเปนองคประกอบในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรท่ีจะเขารับ
ทุนตามหลักสูตรการพัฒนาท่ีสําคัญและการเลื่อนตําแหนงท่ีสูงข้ึน จากผลการสํารวจพบวา รอยละบุคลากรท่ีมีผลการ
ประเมินดีเดนเพ่ิมข้ึนทุกป (หมวด 7 มิติท่ี 7.3 ขอ 5.1 และ 5.3) 

(12) ระบบการเรียนรูและการพัฒนา 
กรมฯ ใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล  โดยสงเสริม

และสนับสนุนการพัฒนาตนเอง รูปแบบ 70:20:10 (พัฒนาตนเอง : เรียนรูจากผูอ่ืนและการสอนงาน : เรียนรูจากการ
ฝกอบรม) นอกจากนี้ ยังมีการอบรมถายทอดความรูทางไกลผานทางระบบ (Tele Conference) ซ่ึงไดนําเทปบันทึก
การเรียนการสอนมาเผยแพรทางเว็บไซตกรมฯ เพ่ือใหบุคลากรไดศึกษาดวยตนเองไดตลอดเวลา และมีการสํารวจ
ความตองการในการพัฒนาและเรียนรูของบุคลากร (Training Need) เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาบุคลากรใหทุกหนวยงานใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรบนพ้ืนฐานความสามารถเชิง
สมรรถนะและวัฒนธรรมองคกร I AM DTAM  

(13) ประสิทธิผลของการเรียนรูและการพัฒนา    
กรมฯ ไดพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหรองรับภารกิจกรมฯ และทันตอสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป จึงได

สรางหลักสูตรรองรับการพัฒนาท่ีสําคัญ เชน หลักสูตรการใชกัญชาทางการแพทยแผนไทย หลักสูตรเวชปฏิบัติแผน
ไทย หลักสูตรการใชยาตํารับท่ีมีกัญชาปรุงผสมอยู และหลักสูตรการพัฒนานักบริหาร 4.0 “Smart Young Talent 
Officer : SYTO” และประเมินผลการเรียนรูและพัฒนาดานกระบวนการ ประสิทธิผลของหลักสูตรดังกลาว  มีการ
มอบหมายใหผูเขารับการอบรม SYTO จัดทําแผนงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ และนําเสนอตอท่ีประชุม
ผูบริหารของกรมฯ เพ่ือพิจารณาและนําไปสูการบรรจุแผนงาน/โครงการในปงบประมาณถัดไป นอกจากนี้ ยังมีการ
เตรียมความพรอมบุคลากรระดับผูบริหาร หัวหนากลุม หัวหนาหนวยงาน และผูท่ีจะกาวสูตําแหนงสูงข้ึน โดยจัดทํา
หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง “Smart Executive Talent Officer : SETO” และสงเสริมใหขาราชการผูมี
ผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) ไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเองเพ่ือไปศึกษาตอ ณ ตางประเทศ ในระดับปริญญาเอก อีกดวย  

(14) ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 
  กรมฯ สงเสริมความกาวหนาในหนาท่ีการงานโดยมีการจัดทําแผนความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) 
และไดมีการจัดทําแผนการกําหนดตําแหนง ระยะ 3 ป จัดหลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนานักบริหาร 
4.0 “Smart Young Talent Officer : SYTO” จัดทําฐานขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร ในแตละกลุมตําแหนงเพ่ือใช
เปนขอมูลประกอบการตัดสินใจและใชในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของ ผูบริหาร นอกจากนี้กรมฯ ยังมีนโยบาย
ใหบุคลากรภายในกรมสามารถยายตําแหนงเพ่ือสั่งสมประสบการณท่ีจําเปนและเพ่ือความกาวหนาในแตละสาย
วิชาชีพไดดวย   

หมวด 6 การปฏิบัติการ 
6.1 กระบวนการทํางาน 
ก. การออกแบบผลผลิต การบริการ และกระบวนการ  

(1) ประสิทธิผลของผลผลิต การบริการ และกระบวนการทํางาน  
กรมฯ ไดมีการทบทวนภารกิจและวิเคราะหสถานการณตลอดจนประเมินสภาพแขงขันขององคการท้ังในและ

ตางประเทศ นํามากําหนดเปนความทาทายเชิงยุทธศาสตรกรม รวมท้ังกําหนดทิศทางนโยบายในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน 
โดยมีการบริหารจัดการกระบวนการทํางานโดยคํานึงการทํางานท่ีมีความเชื่อมโยงตั้งแตตนจนถึงจบกระบวนการ (end to 
process) เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนตามเปาหมายท่ีกําหนดไวผานกระบวนการวิเคราะห และวางแผนยุทธศาสตรตามภาพ ม.2-1   
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(2) แนวคิดในการออกแบบ  และ (3) ขอกาํหนดของผลผลิต การบริการ และกระบวนการทํางาน 
กรมฯ มีการออกแบบผลผลิตและกระบวนการทํางาน โดยยึดวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของกรม คํานึงถึง

ผลผลิตและการบริการท่ีมีคุณภาพ มีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัย บุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูง และระบบการเงินการคลัง มา
สนับสนุนกระบวนการทํางาน เพ่ือสงมอบผลิตภัณฑและการบริการตอบสนองความตองการของผูมารับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย ในกลุมเปาหมายหลักๆ (ม.P ขอ 8) ผานกระบวนการทํางานสําคัญของกรม โดยมี 6 กระบวนการ (3 กระบวนการหลัก 
และ 3 กระบวนการสนับสนุน) ใหเกิดความตอเนื่อง ลดความซํ้าซอน ปรับลดข้ันตอน ลดระยะเวลา ใชทรัพยากรใหคุมคา ปฏิบัติ
ไดจริง พรอมแกไข ออกแบบ ปรับปรุงกระบวนการใหเหมาะสม ดังตารางท่ี ม.6-1 
ตารางที่ ม. 6-1 ขอกําหนดทีส่าํคัญกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน 
รายชื่อกระบวนการ ขอกาํหนดที่สําคัญ วิธีการกําหนดขอกําหนดทีสํ่าคัญ 
กระบวนการหลัก 
1. ดานการบรกิาร
การแพทยแผนไทย
และการแพทย
ทางเลือก 

1. การบริการทีม่ีคุณภาพ มาตรฐาน สะดวก 
รวดเร็ว 
2. มีแนวทางปฏิบัตทิี่มีมาตรฐาน  
มีความนาเชือ่ถือ นําไปปฏิบัติไดจริง 
 

1. รอยละผูปวยนอกไดรับบริการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกที่ไดมาตรฐานเพ่ิมขึ้น 
2. รอยละของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ ไดรับการพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาลสงเสริม
และสนับสนุนการแพทยแผนไทย (รพ.สส.พท.) รอยละ 20  
3. รอยละของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ ไดรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรอยละ 80  
4. รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

2. ดานผลิตยาและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ
สมุนไพร 

1. ยาแผนไทยและยาสมุนไพรมีคุณภาพและ
มาตรฐาน 
2. ผลิตภัณฑสมุนไพร/องคความรูที่มี
คุณภาพ เปนที่ยอมรับ ปลอดภัย เชื่อถอืได 

1. ระดับความสําเร็จของการผลักดันใหมีการเพ่ิมตํารับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ 
2. จํานวนผลิตภัณฑสมุนไพรที่ไดรับการพัฒนาใหเปนผลิตภัณฑสรางมูลคาทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ 
3. จํานวนองคความรูดานผลิตภัณฑสมุนไพรที่มีคุณภาพ เชื่อถือได นําไปใชไดจริง อยางนอยปละ 5 
เรื่อง 

3. ดานการคุมครอง
ภูมิปญญาการแพทย
แผนไทย การแพทย
พ้ืนบานไทย และ
สมุนไพร 

1. สามารถเขาถึงขอมูลไดงาย สะดวก รวดเร็ว 
2. การออกหนังสือรับรองหมอพ้ืนบาน ครบถวน 
ถูกตอง รวดเร็ว 
3. มีการสืบทอดองคความรูภูมิปญญา
การแพทยแผนไทยฯ  

1. จํานวนงานวิจัยภูมิปญญาการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน สมุนไพร และบริการ 
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกที่นํามาใชจริงทางการแพทยหรือการตลาด 10 เรื่องตอป  
2. จํานวนตํารับยาแผนไทยแหงชาติที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุมครองและสงเสริม 
ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 100 ตํารับตอป 
3. การออกหนังสือรับรองหมอพ้ืนบานและการยกยอง เชิดชูเกียรติ และการถอดองคความรูอยาง
ครบถวน ครอบคลุมทั่วทั้ง 4 ภาค 

กระบวนการสนับสนุน 
1. กระบวนการ  
พัฒนาบุคคลากร 

1. เปนไปตามแผน HRD ทีก่ําหนด 
2. เปนไปตามระเบียบ กฎเกณฑทีเ่กี่ยวของ 

1. มีแผนพัฒนาบุคลากรทั้ง HRM , HRD  
2. รอยละความสําเร็จของการดําเนนิการตามแผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
3. รอยละของการประเมนิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามคํารับรองการปฏิบัตริาชการ 

2. กระบวนการ
บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. ความพรอมของการใชงาน  
2. ระบบปองกนัการเสียหายเมือ่เกิดภัยพิบัติ 

1. รอยละความสําเร็จของการดําเนนิงานตามแผนการตรวจสอบความพรอมการใชงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2. รอยละของการดําเนนิการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรที่เปนไปตามแผน 

3. กระบวนการ
การเงิน การคลัง
และพัสด ุ

1. เปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑที่
เกี่ยวของ  
2. โปรงใส ตรวจสอบได 

1. รอยละของความถกูตองของการดําเนินการเบิกจายไดตามคําขอ 
2. รอยละของรายงานทีจ่ัดทําแลวเสรจ็ทนัเวลาและถูกตอง 
 

 
 

ข. การจัดการและการพัฒนากระบวนการ 
(4) การนํากระบวนการไปปฏิบัติ และ (5) กระบวนการสนับสนุน  
กรมฯ ไดกําหนดขอกําหนดท่ีสําคัญในการผลักดันระบบงานหลักตามพันธกิจ ไดแก 1) ดานการบริการการแพทย

แผนไทยและการแพทยทางเลือก 2) ดานผลิตยาและการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร 3) ดานการคุมครองภูมิปญญา
การแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบานไทย และสมุนไพร สําหรับกระบวนการสนับสนุน กรมฯ มีวิธีกําหนดจากกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ ใหเก้ือหนุนระบบการทํางานใหมีความโปรงใส ตรวจสอบได มาใชในการออกแบบกระบวนการเพ่ือมุงสูผลลัพธ เพ่ือให
กระบวนการท่ีออกแบบนําไปสูการปฏิบัติ  

(6) การปรับปรุงผลผลิต การบริการ และกระบวนการ 
ผูบริหารไดกําหนดทิศทางของกรม มีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการเพ่ือตอบสนองความเปลี่ยนแปลง และสื่อสาร

นโยบายการดําเนินงานผานการประชุมผูบริหารทุกระดับ รวมท้ังมีการเผยแพรใหประชาชนสามารถรับรู และตรวจสอบการ
ขับเคลื่อนนโยบายแผนงานและโครงการตางๆ ผานเว็บไซตกรมฯ มีการบริหารจัดการโครงการโดยใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ
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วางแผน (Plan) ดําเนินโครงการ (Do) ติดตามความกาวหนาโครงการ (Check) นําไปสูการปรับปรุงแกไข และพัฒนา (Act) ใหสอด
รับกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง และมีการทบทวน ติดตามประเมินผลเปนระยะ เกิดผลลัพธจากการปรับปรุงการดําเนินงานมี
แนวโนมดีข้ึน เม่ือเทียบเคียงกับกรมอ่ืน  ๆตามตารางท่ี P-6  
ค. การจัดการเครือขายอุปทาน 
 (7) การจัดการเครือขายอุปทาน  
 กรมฯ มีกระบวนการจัดเครือขายอุปทาน โดยคํานึงถึงการสงมอบผลผลิตของกรมฯ ไดแก งานบริการ งานผลิตยาและ
ผลิตภัณฑสมุนไพร งานภูมิปญญาการแพทยแผนไทยฯ ใหเหมาะกับผูรับมอบท่ีเปนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของ
กรมฯ ไดแก ประชาชน ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย โรงพยาบาลภาครัฐ บุคลากรสาธารณสุข หนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน เปนตน (ตามตารางท่ี ม. 3-1) ท่ีเปนกลุมเปาหมายในหวงโซอุปทาน ท่ีเปนตนทาง กลางทาง ปลายทาง ใหมีความพึง
พอใจในการรับมอบผลผลิต และมีการจัดประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นเปนขอมูลปอนกลับเพ่ือนํามาปรับปรุงประบวนการ
ทํางานของกรมฯ ตอไป ดังแสดงตามภาพท่ี ม.6-1  

ภาพที่ ม..6-1 ตัวอยางการจัดการหวงโซอุปทานงานผลิตยาและผลิตภณัฑสมุนไพร 

กรมฯ มีการทบทวน Value Chain และรับฟงความคิดเห็นความตองการ ความคาดหวังจากบุคลากรกรม ภาคีเครือขาย
ท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือประเมินศักยภาพองคการและกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตรของกรม โดยเพ่ิมประเด็นยุทธศาสตรท่ี
สําคัญ คือ ดานภูมิปญญาเปนเลิศและดานความสามารถในการแขงขันเปนเลิศ ใชเทคนิค PDCA Cycle เพ่ือนํานโยบายไปสูการ
ปฏิบัติผานแผนงานโครงการท่ีตอบสนองความตองการของประชาชน เชน นโยบายการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทยแผนไทย 
กรมไดแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมใหม  ๆท่ีสําคัญ 2.1 ก (2)  
ง. การจัดการนวัตกรรม 
 (8) การจัดการนวัตกรรม 
 กรมฯ มีวิธีในการจัดการนวัตกรรม โดยทําการวิจัยและพัฒนาองคความรูเก่ียวกับการแพทยแผนไทย การแพทย
ทางเลือกและสมุนไพร มีการนําเสนอในเวทีการประชุมวิชาการประจําป นอกจากนี้ กรมฯ ไดนําเทคโนโลยีมาจัดทําฐานขอมูล
สมุนไพร เพ่ือใหประชาชนเขาถึงขอมูลอยางถูกตอง สะดวก รวดเร็ว เชน จัดทํา Herb ID เพ่ือการเขาถึงฐานขอมูลสมุนไพร โดยมี
ระบบ AI (ปญญาประดิษฐ) เพ่ือเปนประโยชนในการเขาถึงขอมูลสมุนไพร มีการจัดนวัตกรรมการบริการคลินิกเฉพาะโรคดวย
ศาสตรการแพทยแผนไทยแบบครบวงจรใน 4 กลุมโรค คือ โรคอัมพฤกษ/อัมพาต โรคภูมิแพทางเดินหายใจสวนตน โรคไมเกรน 
และโรคขอเขาเสื่อม โดยท้ัง 4 กลุมโรค มีการจัดทําแนวทางเวชปฏิบัติ (CPG) ท่ีถูกตองและไดมาตรฐาน สามารถนําไปใชไดทุก
สถานบริการ เปนตน และกรมฯ ยังไดมีการติดตามผลการประเมินความพึงพอใจของผูมารับบริการในการเขาถึงขอมูลสมุนไพร 
การบริการท้ัง 4 กลุมโรค เพ่ือนํามาปรับปรุงกระบวนงานเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของกรมฯ  
 
 

เครือขาย 

ประชาชนที่ใชผลิตภณัฑสมุนไพร ผูประกอบการภาคเอกชน สถานบริการสาธารณสุข บุคลากรสาธารณสุข รพ.ภาครัฐที่มีการผลิตยา สถาบันการศึกษา 
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6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติการ  
ก. การควบคุมตนทุน 
 (9) การควบคุมตนทุน  
 กรมฯ มีระบบการควบคุมตนทุนการพัฒนาการบริการเพ่ือใหคุณภาพมาตรฐาน มีการออกแบบกระบวนการใหม 
โดยใชเทคโนโลยีมาชวยใหการบริการดานการแพทยแผนไทยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เชน การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ผาน VDO Conference การพัฒนาองคความรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสและผาน Mobile Application ซ่ึงถือเปนการทดแทนท่ี
คุมคา การลดเวลาในการรอคอยในการเขารับบริการ การนัดหมายผานแอพพลิเคชั่นลวงหนา เปนตน ในสวนกระบวนการ
สนับสนุน กรมฯ มีวิธีการปรับปรุงกระบวนงานการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบพรอมเพียงกัน เชน การลดเอกสารโดยใช
คิวอารโคด การใชสื่อ Social Media ในการถายทอดนโยบาย เชิญประชุม ประสานงาน การพัฒนาฝกอบรม สอนงาน ของ
บุคลากรในกรมหลายๆ หนวยงานอยางพรอมเพียงกัน เพ่ือลดจํานวนครั้งในการจัดประชุม ทําใหคาใชจายในการดําเนินการ
ลดลง มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติและเผยแพรในเว็บไซต ใหกับบุคลากรภายในกรมและนอกกรมใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ
ได นอกจากนี้ กรมฯ ไดกําหนดตัวชี้วัดเรื่องประสิทธิภาพการใชจายเงินงบประมาณและการดําเนินการดานการคลังและพัสดุ 
มีการกําหนดคาเปาหมาย ตัวชี้วัด เพ่ือใหมีการเบิกจายไดเปนไปตามขอกําหนด และมีการติดตามกํากับในท่ีประชุมผูบริหาร
ทุกสัปดาห เพ่ือคํานึงถึงคุณภาพของการปฏิบัติงานลดความผิดพลาด ผลงานเปนไปตามเวลาท่ีกําหนด เกิดประโยชนตอทาง
ราชการ 
ข. การจัดการความม่ันคงทางขอมูลและสารสนเทศ 
 (10) การจัดการความม่ันคงทางขอมูลและสารสนเทศ 
 กรมฯ มีการจัดการขอมูลความปลอดภัยทางไซเบอร (Cyber security) โดยมีหนวยงานรับผิดชอบเปน
เจาของขอมูล ตั้งแตการตรวจสอบและนําเขาขอมูลเขาสูเครื่องแมขายคอมพิวเตอรของกรม และกําหนดใหมีการสราง
รหัสผูใชงานเฉพาะบุคคลภายในกรม พรอมกําหนดสิทธิการเขาถึงขอมูล และแมขายคอมพิวเตอรแตกตางกันตาม
ระดับการใชงาน สามารถตรวจสอบการใชงานในดานตางๆ ของแตละบุคคลได ตามวันและเวลา ในการเขาใชงาน 
นอกจากนี้ยังมีระบบ firewall สําหรับการปองกันการโจมตีทางไซเบอร และมีการกําหนดและระบุหมายเลขอุปกรณท่ี
ใชระบบเครือขายภายในกรมฯ  
ค. การเตรียมความพรอมดานความปลอดภัยและตอภาวะฉุกเฉิน 
 (11) ความปลอดภัย และ (12) การเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน  
  กรมฯ มีความเตรียมพรอมดานการปลอดภัย ภาวะฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือใหเกิดความม่ันใจ 
โดยไดกําหนดเปนตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (PA) เพ่ือใหหนวยงานในกรมฯ มีความพรอมในการบริหาร
จัดการสาธารณภัยอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีการกําหนดนโยบายภาวะฉุกเฉิน มีการฝกซอมทบทวนแผนรอบรับ
ภาวะวิกฤต และภาวะฉุกเฉินของกรมฯ ใหเปนประจําอยางตอเนื่อง และสื่อสารไปยังบุคลากรของกรมฯ ไปสูการ
ปฏิบัติ 

ไดเตรียมความพรอมความปลอดภัย ดังนี้ 1) ติดตั้งราวทุกชั้นท่ีบันไดหนีไฟปองกันการพลัดตกจากอาคาร  
2) ไดติดแถบสีใหงายตอการสังเกตบริเวณพ้ืนตางระดับปองกันการสะดุดหกลม 3) ติดตั้งกลองวงจรปดบริเวณรอบ
อาคารทุกอาคาร  

มีการเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน ดังนี้ 1) จัดทําแผนฉุกเฉินกรณีอัคคีภัย และมีการจัดประชุมเตรียมความ
พรอมโดยการซักซอมความเขาใจและวิธีปฏิบัติกรณีเกิดอัคคีภัย และมีการซอมรับมืออัคคีภัยเปนประจําทุกป 2) มีการ
ติดตั้งอุปกรณดับเพลิงทุกชั้น ทุกอาคาร และมีการตรวจสอบเปนประจําทุกเดือน เพ่ือใหพรอมตอการใชงาน 3) มีการ
ติดตั้งเครื่องกระตุนไฟฟาหัวใจ (AED) บริเวณชั้น 1 อาคาร 1 ในกรณีท่ีมีผูปวยหัวใจหยุดเตนกะทันหันในกรม เพ่ือทํา
การชวยเหลือทันทวงที 
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สวนท่ี 2-2 การดําเนินการท่ีโดดเดนรายหมวด 

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธ 
2.1 การจัดทํายุทธศาสตร 
ก. กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร 

(1) กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร กรมฯ ไดบริหารจัดการยุทธศาสตรแบบมุงผลสัมฤทธิ์ครบวงจร เพ่ือบรรลุ
วิสัยทัศน “เปนองคกรหลักดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก เพ่ือการพ่ึงตนเองดานสุขภาพและสงเสริมเศรษฐกิจ
อยางยั่งยืน” โดยใหความสําคัญในการพัฒนากระบวนทัศนเชิงยุทธศาสตรขององคกรเพ่ือใหเกิดความคิดสรางสรรคในการพัฒนา
งานใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ผานกระบวนการวิเคราะหผลงานเดนและปญหาอุปสรรคจากการตรวจนิเทศงาน  
การทบทวนและรับฟงความคิดเห็นเพ่ือพัฒนายุทธศาสตรท้ังบุคลากรในกรม ภาคีเครือขายภาครัฐและเอกชน ตลอดจนพัฒนา
กําลังคนใหมีทักษะการคิดเชิงยุทธศาสตร เชน Smart Young Talent Officer (SYTO) เพ่ือรองรับกระบวนการวางแผน
ยุทธศาสตร  7 ข้ันตอน โดยการมีสวนรวมของผูบริหารกรมทุกระดับ คณะทํางานขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล  
มีกองวิชาการและแผนงานเปนเลขานุการ รายละเอียดตามภาพ ม.2-1 ดังนี้ 

ภาพที่ ม.2-1 กระบวนการวางแผนยุทธศาสตรและการคนหานวัตกรรม 

จากกระบวนการวางแผนยุทธศาสตรและการคนหานวัตกรรม กรมฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอน โดยรวบรวม
แนวคิดนวัตกรรม (Innovation Idea) จากการตรวจราชการและนิเทศงาน ทบทวนการจัดทํายุทธศาสตรและพัฒนา
กําลังคนเชิงยุทธศาสตร เพ่ือดําเนินตามกระบวนการ ดังตาราง ม.2-1 ดังนี้ 
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ตารางที่ ม.2-1 กระบวนการและวิธีการวางแผนเชิงยุทธศาสตร 
กระบวนการ วิธีการวางแผนยุทธศาสตร หนวยงานที่

เก่ียวของ 
กรอบเวลา 

1. วิเคราะหความ
จําเปนทางยุทธศาสตร  

วิเคราะหปจจัยนําเขา ผานการทบทวนวรรณกรรมจากขอมูล สารสนเทศ 
และหลักฐานเชิงประจักษทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และวิเคราะหขอมูล
ใน 3 ประเด็นไดแก 1) นโยบาย (Policy) เชน ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผน
แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทแหงชาติวาดวยการพัฒนาสมุนไพร
ไทยฯ 2) ผูมีสวนไดสวนเสีย(Stakeholder)  เชน ผูรับบริการ ผูประกอบการ 
ผูประกอบวิชาชีพ และ 3) ภารกิจองคกร (Business) เชน ผลการใหบริการ
ตรวจรักษา สงเสริมสุขภาพและฟนฟูสภาพดวยการแพทยแผนไทยฯ  และ
มูลคาทางเศรษฐกิจของสมุนไพร โดยใชเคร่ืองมือ 7-S และ PESTEL 
Analysis 

- ผูบริหารกรมฯ 
- กวผ. 

มิ.ย.-ก.พ. 

2. คนหาจุดยืนทาง
ยุทธศาสตร  

วิเคราะหและคัดเลือกความจําเปนทางยุทธศาสตรที่ สําคัญตอภารกิจ มี
ผลกระทบตอผูรับบริการ ตอบสนองกับปญหาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และสอดคลองตอนโยบาย โดยประชุมผูบริหารทุกระดับ ระดม
ความคิดเห็น วิเคราะหยุทธศาสตร รวมถึงนําศักยภาพของ SYTO รวม
ขับเคล่ือนกรมฯ  

- ผูบริหารกรมฯ 
- กวผ.  
 

ก.ค 

3. ประเมินศักยภาพทั้ง
ภายในและภายนอก
องคกร  

ใช SWOT Analysis และใช TOWS Matrix เพื่อนําไปสูกลยุทธสําคัญของ
องคกร ผานแบบสอบถามและการประชุมเชิงปฏิบัติการ พบจุดแข็ง คือ 
บุคลากรของกรมมีความเช่ียวชาญดานการแพทยแผนไทย การแพทย
ทางเลือก สมุนไพร และภูมิปญญาแพทยพื้นบาน โอกาส คือ นโยบายรัฐบาล
ที่สนับสนุนและการขับเคล่ือนการแพทยแผนไทยและสมุนไพรเพื่อขับเคล่ือน
เศรษฐกิจ และกระแสความตองการผลิตภัณฑธรรมชาติและบริการการแพทย
แผนไทยมีเพิ่มขึ้น 

- ผูบริหารกรมฯ 
- ทุกหนวยงาน      
  ภายในกรมฯ 

ก.ค 

4. กําหนดทิศทางการ
พัฒนางานของกรม  

ผูบริหารใหความสําคัญตอจุดยืนทางยุทธศาสตร และผลประเมินศักยภาพ
องคกร ผานการกําหนดเปาประสงคขององคกร และมีการทบทวนวิสัยทัศน 
พันธกิจ และกําหนดประเด็นยุทธศาสตร นํามากําหนดวัตถุประสงคเชิง
ยุทธศาสตร ทั้งในระยะ 20 ป 5 ป และ 1 ป หากมีสถานการณที่มีผลกระทบ
ตอการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตร จะมีการปรับแผนปฏิบัติการเพื่อตอบสนอง
การเปล่ียนแปลงและสรางความตอเน่ืองในการขับเคล่ือนงาน ใหบรรลุ
เปาหมายสูงสุด  

- ผูบริหารกรมฯ 
- กวผ. 

มิ.ย.-ก.ค. 

5.แปลงยุทธศาสตรสู
การปฏบิัต ิ

ผานการจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563–2565) เพื่อเปน
กรอบการดําเนินงาน และถอดเปาหมายเปนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 1 ป 
โดยไดระบุกลวิธีการดําเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ และผูรับผิดชอบที่
ชัดเจนในพรอมนี้ไดจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร (Strategic Map) เปนเคร่ืองมือ
การถายทอดแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ  

- ทุกหนวยงาน      
  ภายในกรมฯ 

ส.ค.-ต.ค. 

6.สื่อสารนโยบายและ
ดําเนินโครงการบริหาร
จัดการโครงการ 
(Project 
Management) 

กรมฯ มีการส่ือสาร ถายทอดนโยบายกับหนวยงานที่เกี่ยวของในแตละระดับ
ผานชองทางตางๆ ไดแก การประชุมผูบริหาร ประชุมส่ือสารนโยบายกับ
ภูมิภาคผานทางไกล (Video Conference) รวมถึงเผยแพรใหประชาชนรับรู
และตรวจสอบการขับเคล่ือนนโยบาย แผนงาน และโครงการ ผานเว็บไซต
กรม สวนการบริหารจัดการโครงการ ทุกหนวยงานดําเนินการผาน
กระบวนการ PDCA Model ใหสอดรับกับสถานการณที่เปล่ียนไป มีการ
ประเมินผลการดําเนินงานในไตรมาส 1-2 และในไตรมาส 3 – 4 ปรับ
กิจกรรมและงบประมาณการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย 

- ผูบริหารกรมฯ 
- ทุกหนวยงาน      
  ภายในกรมฯ 

พ.ย. 

7. การตดิตาม
ประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

ดําเนินการรายเดือน รายไตรมาส และรายป เพื่อนําไปสูการทบทวนเพื่อพัฒนา
ยุทธศาสตร และบรรลุผลสัมฤทธิ์และคาเปาหมาย ตามที่กําหนดไวผานระบบ
สารสนเทศ ไดแก Management Cockpit, Project Management, Health Data 
Center–Thai Traditional Medicine (HDC-TTM) ซ่ึงสามารถติดตามผลไดแบบ 
real-time และมีผลสรุปผลการดําเนินงาน การเบิกจายงบประมาณ  เพื่อเปนขอมูล
สําหรับการตัดสินใจของผูบริหาร นําไปปรับปรุงกระบวนการสรางคุณคาและ
กระบวนการสนับสนุนและทําการทบทวนแผนปฏบิัติราชการในปตอไป ใหแลวเสร็จ 

- ผูบริหารกรมฯ 
- ทุกหนวยงาน      
  ภายในกรมฯ 

ทุกเดือน/ 
ทุกไตรมาส 
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 นอกจากนี้ เนื่องจากสถานการณและการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายนอกท่ีเขามาอยางตอเนื่องและรวดเร็ว กรมการ
แพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ไดคํานึงถึงความคลองตัวและความ ยืดหยุนในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร โดย
การใชเทคนิค การวางแผนตามสถานการณ (Scenario Planning) ซ่ึงเปนการ กําหนดภาพในอนาคตผานการคาดการณ
สถานการณตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนและสงผลตอองคการในอนาคต เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนยุทธศาสตรใหสอดคลองกับ
บริบทท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน ท้ังนี้ มีข้ันตอนการวางแผนตามสถานการณ ดังภาพท่ี 2-2  

(2) นวัตกรรม  
กรมฯ ไดมีนวัตกรรมท่ีสําคัญ ท่ีกําหนดโอกาสเชิงยุทธศาสตรความเปนเลิศ เพ่ิมข้ึนมา 2 ดาน คือ ดานภูมิปญญา 

เปนเลิศ  และดานการสรางความสามารถในการแขงขันเปนเลิศ  และมีการใชเทคนิค PDCA Cycle เพ่ือใหเกิดการนํานโยบายสู
การปฏิบัติท่ีโดดเดน ผานการปรับเปลี่ยนแผนงานโครงการท่ีตอบสนองตอนโยบายและความตองการของประชาชน เชน นโยบาย
การขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทยแผนไทยฯ ของรัฐบาล  กรมฯ ไดดําเนินการแปลงนโยบายสูการปฏิบัติเปนแผนงานโครงการ 
4 แผนงาน ไดแก 1) พัฒนาการปลูกและการผลิตตํารับยา 2) ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร 3) วิจัยและพัฒนาวิชาการตํารับยา 
และ4) ประเมินรับรองตํารับยาและการใชยาแผนไทยท่ีมีกัญชาเปนสวนผสม นอกจากนี้ กรมฯ ได ขยายผลการใหบริการ
ประชาชนในการจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทยแผนไทยฯ  โดยใชเทคนิค PDCA Cycle คือ Plan: จัดตั้งคลินิกกัญชาทาง
การแพทยแผนไทย 13 เขตสุขภาพ Do: การจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทยแผนไทยนํารอง 1 แหง ท่ีกรมฯ Check: ประเมิน
ผลการรักษา ติดตามผลอาการไมพึงประสงคและความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย Act: ปรับใชแนวทางการ
ใหบริการท่ีพัฒนาจาก PDCA ในคลินิกกัญชานํารองของกรม ในเขตสุขภาพ 13 แหง จากการวิเคราะห SWOT Analysis, TOWS 
Matrix และ Scenario Analysis อีกท้ังระดมความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงแนวคิดจาก SYTO ทําให
กรมฯ คนพบโอกาสเชิงยุทธศาสตรท่ีสําคัญเพ่ือนําไปสูการการขับเคลื่อนงานใหบรรลุวิสัยทัศน รายละเอียดตามตารางท่ี ม.2-2  
 

ตารางที่ ม.2-2  แสดงการคนพบจุดแข็งและโอกาสเชิงยทุธศาสตรของกรมฯ  
ผลสัมฤทธิ์สูงสุด 
ของยุทธศาสตร 

จุดแขง็และโอกาสเชิงยุทธศาสตรที่จะเกิดขึ้น นวัตกรรม 

1. การแพทยแผน
ไทยและการแพทย
ทางเลือกเพื่อการ
พึ่งตนเองดาน
สุขภาพ 
 

1. ระบบบริการสุขภาพของไทยใหความสําคัญในการนําการแพทยแผนไทย การแพทย
ทางเลือก และสมุนไพรในการใหบริการประชาชนอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการใชกัญชา
ทางการแพทยแผนไทย  
2. ระบบบริการสุขภาพรองรับสังคมผู สูงอายุ โดยนําศาสตรการแพทยแผนไทย 
การแพทยทางเลือก และสมุนไพรมาประยุกตใชในการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค รักษา
และฟนฟูสภาพ เพื่อลดปญหาการใชยาอยางไมสมเหตุผล  
3. การสรางโอกาสใหประเทศไทยในการพึ่งพาตนเองดานสุขภาพ  ลดการพึ่งพา
ทรัพยากรจากตางประเทศ และพึ่งพาทรัพยากรในประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อปองกันปญหา
ดานความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โรคระบาด และปญหาความมั่นคงทางยา  

ดานภูมิปญญาเปนเลิศ 
การบริหารการขับเคล่ือนกัญชาทาง
การแพทยแผนไทยอยางครบวงจร 
ต้ังแตการปลูก การคัดเลือกตํารับยา 
การผลิต การจัดบริการคลินิก และการ
สรางความรอบรูดานสุขภาพ 

2. การแพทยแผน
ไทยและการแพทย
ทางเลือกเพื่อการ
เสริมสราง
เศรษฐกิจ 

1. การเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติตามนโยบายของรัฐบาล โดยตอยอดอุตสาหกรรม
เดิมท่ีมีศักยภาพ (First S-curve) ดานอุตสาหกรรมทองเที่ยวกลุมรายไดดีและการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ และอุตสาหกรรมแหงอนาคต (New S-curve) ดานอุตสาหกรรม
การแพทยครบวงจร (Medical Hub)  
2. การสรางคุณคาและมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการแพทยแผนไทย การแพทย
ทางเลือก และสมุนไพร จากความหลากหลายของฐานชีวภาพและวฒันธรรมใหเกิดคุณคา
และมูลคาทางเศรษฐกิจ  
3. การขึ้นทะเบียนนวดไทยเปนมรดกโลกวัฒนธรรมที่จับตองไมได  

ดานความสามารถทางการแขงขัน 
การนวดไทยและเมืองสมุนไพรเชื่อมโยง
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
 

 

(3) การวิเคราะหและกําหนดยุทธศาสตร  
กรมฯ ไดวิเคราะหและกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร โดยอาศัยการวิเคราะหปจจัยสําคัญในการจัดทํายุทธศาสตร 

 3 ประการสําคัญ โดยใชเครื่องมือและสารสนเทศอยางหลากหลาย ตามตารางท่ี ม.2-3 
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ตารางที่ ม.2-3 การวิเคราะหปจจัยที่สําคัญในการจัดทํายุทธศาสตรของกรมฯ  

ปจจัยที่สาํคัญ วิธีรวบรวม/แหลงขอมูล 
เครื่องมือและวิธีการ

วิเคราะหขอมูล 
ความถ่ีในการ
วิเคราะหขอมูล 

ผูรับผิดชอบ 

1. สภาพแวดลอมภายนอก 
ไดแก ยุทธศาสตรชาติและแผน 
3 ระดับที่เกี่ยวของ นโยบาย
รัฐบาล สถานการณของโลก 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1. ยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
3. แผนการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข 
4. คําแถลงนโยบายของรัฐบาล 
5. แผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข 
6. ขอมูลสถานการณแวดลอม ส่ือส่ิงพิมพ รายงานที่
เกี่ยวของ เชน WHO traditional medicine strategy, 
Euro monitor International ฐานขอมูล รง. มท. และ 
พม. สปสช.ฯลฯ  

PESTEL Analysis ปละ 1 คร้ัง -กองวิชาการ
และแผนงาน 
-กอง
สมุนไพรเพื่อ
เศรษฐกิจ 
 

2. ผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย  

1. ระบบคลังขอมูลสุขภาพ (Health Data Center : HDC) 
2. ฐานขอมูลจากสภาการแพทยแผนไทย 
3. ฐานขอมูลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการ/ขอรองเรียน 
5. ขอเสนอแนะจากการประชุมกับหนวยงานภายนอก 
 
 

Stakeholder 
Analysis 
 

รายไตรมาส -กองวิชาการ
และแผนงาน 
-กลุมพัฒนา
ระบบบริหาร 
-โรงพยาบาล
การแพทย
แผนไทยฯ 

3. ภารกิจองคกร ไดแก ภารกิจ
ในปจจุบัน แนวโนมของภารกจิ
ในอนาคต และความเปนเลิศ/
คูแขงในระดับสากล
(Benchmarking)  
 

1. ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคตาง ๆ ที่ผานมา 
2. ขอมูลจากระบบการเงินการคลังของกรม 
3. ระเบียบ ขอกฎหมาย ที่เกี่ยวของ 
4. ขอมูลสถานการณแวดลอม ส่ือส่ิงพิมพ รายงานที่
เกี่ยวของ เชน WHO traditional medicine strategy 
Euromonitor International ฐานขอมลู รง. มท. และ 
พม. สปสช.ฯลฯ 

Business Analysis 
7-S Analysis 
GAP Analysis 
Trend Analysis 
Scenario Analysis 
 

ปละ 2 คร้ัง -กองวิชาการ
และแผนงาน 
-กลุมพัฒนา
ระบบบริหาร 
-สํานักงาน
เลขานุการ
กรม 

 

ความไดเปรียบและความทาทายเชิงยุทธศาสตรของกรมฯ คือ นโยบายรัฐบาลสนับสนุนการแพทยแผนไทยและ
สมุนไพร กระแสความตองการการแพทยดั้งเดิมท่ัวโลกเพ่ิมสูงข้ึน ปญหาสุขภาพจากการทํางานมากข้ึน การกาวสูสังคมผูสูงอายุ 
ประเทศไทย 4.0 การกระจายตัวดานเศรษฐกิจสูภูมิภาค นโยบายขับเคลื่อนการนําการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
สูการใชประโยชน โดยเปนสาขาหนึ่งใน Service Plan ของกระทรวงสาธารณสุข  เปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อน 
แผนแมบทแหงชาติ วาดวยการพัฒนาสมุนไพรไทยฯ และความโดดเดนดานการดําเนินงานรวมกับเครือขาย พันธมิตร คูความ
รวมมือ  ซ่ึงมีสวนชวยขับเคลื่อนยุทธศาสตรกรมฯ ไปสูเปาหมาย โดยพิจารณาจากแผนงานท่ีมีความสําคัญตอภารกิจกรม  
ทําใหพบความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตรของกรม ท้ังสิ้น 3 ประเด็น ดังนี้ 1) การสรางคุณคาจากการนวดไทย และสมุนไพรเพ่ือ
เศรษฐกิจเพ่ือสรางคุณคาและมูลคาเพ่ิมใหกับประเทศชาติ 2) การพัฒนาระบบสุขภาพดานการแพทยแผนไทย การแพทย
พ้ืนบาน การแพทยทางเลือก และสมุนไพร เพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตใหแกประชาชน 3) การจัดการกัญชา กัญชง และ
กระทอมทางการแพทยแผนไทยเพ่ือสรางนวัตกรรมในการดูแลสุขภาพของประชาชนและสรางคุณคา มูลคาเพ่ิมใหกับ
ประเทศชาติ  

ความเสี่ยงท่ีคุกคาม พบวา กรมจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตรเพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนจากปจจัย
ภายนอกผานการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน เชน แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือทบทวนแนวทางการจัดการประเด็นความเสี่ยง
สําคัญ จัดทํามาตรการในการจัดการประเด็นความเสี่ยงสําคัญ สรุปบทเรียนและหามาตรการจัดการเพ่ิมเติมในการดําเนินการใน
ปตอไป เชน การทบทวนแนวทางการพัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทย เพ่ือเตรียมพรอมจัดการความเปลี่ยนแปลงท่ี
กระทบการดําเนินงานจากปจจัยภายนอก  การลดความเสี่ยงดานองคความรูและเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนความสําเร็จ 
ของโครงการการเขาถึงกัญชาทางการแพทย และไดวางแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในท้ังองคกร ใหเปนไปอยางมี 
ธรรมาภิบาล จุดบอดในกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร คือ การดําเนินงานภายใตกฎหมายวาดวยการคุมครองและสงเสริม 
ภูมิปญญาการแพทยแผนไทยเปนไปอยางลาชาไมสามารถตอยอดภูมิปญญาดังกลาว ใหเกิดการใชประโยชนไมทันกับ
สถานการณและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง รวมถึงโรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสานยังไมสามารถพัฒนาให
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เปน Excellence center ไดอยางแทจริง จึงไดมีแผนงานพัฒนาโรงพยาบาลฯ  ซ่ึงจะทําใหภูมิปญญาการแพทยแผนไทยไดรับ
รักษา สืบสาน ตอยอดมากข้ึนดวยกลไกการวิจัยเชิงคลินิก (Clinical Research Center) การวิจัยและพัฒนา(R&D)บริการและ
ผลิตภัณฑสมุนไพร ตลอดจนมีศูนยฝกอบรม (Training Center) ในโรงพยาบาล  จากการประเมินการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดข้ึน
ในสภาพแวดลอมการกํากับดูแลและสภาพแวดลอมทางธุรกิจของกรม โดยมีมาตรการรองรับจากปจจัยภายนอกหลากหลาย
มาตรการ เชนจากการเปลี่ยนแปลงเชิงเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว สงผลใหงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรใหกรมอาจมีแนวโนมลดลง กรม
ฯ จึงตองปรับการดําเนินงานโครงการใหประหยัดและคุมคากับงบประมาณท่ีไดรับ ตลอดจนมุงพัฒนาการแพทยแผนไทย 
สมุนไพร ใหเกิดกลยุทธลดรายจายดานสุขภาพ เสริมสรางรายไดใหกับประเทศชาติดวย 

(4) ระบบงานและสมรรถนะหลักของสวนราชการ  
กรมฯ มีระบบงานท่ีสําคัญ 3 ระบบ คือ 1. พัฒนาบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก เปาหมาย

เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกเปนท่ียอมรับแก
ประชาชนและสหวชิาชีพในระบบสุขภาพ และเสริมนําการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 2 . การผลิตสารสกัดจากสมุนไพร 
ยาแผนไทย และผลิตภัณฑจากธรรมชาติ ดําเนินการครบหวงโซคุณคา สงเสริมหนวยงานท่ีเก่ียวของปลูก แปรรูป วิจัยและ
พัฒนา การตลาดสมุนไพร เปาหมายเพ่ือใหประชาชนพ่ึงพาตนเองดานสุขภาพดวยสมุนไพรมากข้ึน และสรางรายไดใหกับ
ประเทศตอไป 3. การคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย เปาหมายเพ่ือใหเกิดการสงมอบภูมิปญญาสูการใช
ประโยชนในการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑใหเปนอัตลักษณ  ท้ังนี้กรมฯ ไดวิเคราะหแลวพบวา มีภารกิจท่ีกรมฯ ตอง
รวมมือกับเครือขาย พันธมิตร และคูความรวมมือ จากหนวยงานภายนอก ไดแก 1) งานวิจัย: จากนักวิชาการและเครือขาย
มหาวิทยาลัย 2) ดานการผลิตผลิตภัณฑสมุนไพร: กรมฯ ไดพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑสมุนไพรและสงมอบใหกับกระทรวง
อุตสาหกรรมและเครือขายผูประกอบการ 3) ดานการตลาด: ไดอาศัยความเชี่ยวชาญจากกระทรวงพาณิชยในการเจรจาธุรกิจ
และพัฒนาตลาด  

กรมฯ ไดมีการคาดการสมรรถนะหลักในอนาคต เพ่ือตอบสนองการท่ีรัฐบาลตองการยกระดับใหประเทศไทย 
เปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) สงผลตรงตอการยกระดับใหการแพทยแผนไทยและการนวดไทยมีบทบาท
ในการสรางโอกาสและรายไดใหกับประเทศ จึงเปนโอกาสใหบุคลากรกรมฯ มีสมรรถนะการพัฒนาสมรรถนะแพทยแผนไทย
ใหเชี่ยวชาญในการใหบริการสขุภาพ เชน กลุมโรคจากการทํางาน (Office Syndrome) และโรคท่ีพบบอยในผูสูงอายุ รวมถึง
การพัฒนารูปแบบบริการแพทยแผนไทยรองรับอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต และการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพ สวนการ
พัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร จะตองมีความเชี่ยวชาญดานการคิดคนนวัตกรรม การวิจัย การตลาด การคาและการลงทุนเพ่ือให
ผลิตภัณฑสมุนไพรมีคุณภาพและเปนท่ียอมรับในการสรางรายไดใหกับประเทศ และพัฒนาสมรรถนะการคุมครองและ
สงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยสูการใชประโยชน กรมฯ ตองมีความเชี่ยวชาญดานภูมิปญญาการแพทยแผนไทยฯ  เชน 
ดานภาษาศาสตร พฤกษศาสตร วิทยาการขอมูล ( Data science)  เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (Artificial  Intelligence) และ
ทักษะการจัดการความรูท่ีมีประสิทธิภาพ เปนตน จากการวิเคราะหดังกลาว กรมฯ มีการเตรียมความพรอมในการพัฒนา
สมรรถนะหลักในอนาคต โดยพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถ ในการใหบริการ พัฒนาผลิตภัณฑและถายถอดองคความรู
ภูมิปญญาฯ เพ่ือตอบสนองนโยบายของประเทศ เชน การจัดตั้งสํานักงานจัดการกัญชาและกระทอมทางการแพทยแผนไทย 
และกองสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ เพ่ือตอบสนองนโยบายของประเทศ ความตองการของประชาชน และสถานการณภายนอกท่ี
เปลี่ยนแปลงไป 
ข. วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร   
  (5) วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรท่ีสําคัญ  

กรมฯ ไดกําหนดเปาประสงคสูงสุด (Ultimate goal) ท่ีสําคัญ 3 ประเด็น ท่ีจะเปนเครื่องมือในการบรรลุตามวิสัยทัศน 
โดยอาศัยจุดเนนและผลสัมฤทธิ์เพ่ือเปนจุดรวมในการพัฒนางานดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก พรอมกําหนด
ตัวชี้วัดความสําเร็จของวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 6 ขอในแตละป โดยกรมฯ ไดพัฒนาบทบาทภารกิจและกลยุทธใหสอดรับกับ
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 นโยบายรัฐบาล แผนปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงแผนปฏิบัติการอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  
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เพ่ือตอบสนองความทาทายและรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน พรอมกําหนดตัวชี้วัด เพ่ือวัดความสําเร็จของวัตถุประสงค
เชิงยุทธศาสตรในแตละดานอยางทาทาย เพ่ือใหหนวยงานตองคิดคนมาตรการสําคัญนําไปสูโอกาสการสรางนวัตกรรม 
เพ่ือตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียรายละเอียดตารางท่ี ม.2-4 

ตารางที่ ม.2-4 เปาประสงคที่สําคัญ วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรและตัวชี้วัดของกรมฯ 

ประเด็นยทุธศาสตร วัตถุประสงคเชิงยทุธศาสตร ตัวชี้วดั 

เปาประสงค  
1) ประชาชนมีความเชื่อมั่นดานบริการการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และสมุนไพร และเกิดการใชภายในประเทศอยางแพรหลาย 
2) การแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และสมุนไพร เขาสูระบบบริการสุขภาพของรัฐ 
3) การแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และสมุนไพร สรางมูลคาเพิ่ม เสริมเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศชาติ 
1.การสงเสริมสุขภาพ ปองกัน
โรค และคุมครองผูบริโภคเปน
เลิศ 

1.ประชาชนทุกกลุมวยัไดรับการดูแล
สุขภาพดวยศาสตรการแพทยแผนไทย 
พื้นบาน แพทยทางเลือก และสมนุไพร 

จํานวนตําบลที่ใชการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และสมุนไพรในการ
สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคใหมีสุขภาพดี 
จํานนชมรมผูสูงอายุไดรับการสนับสนุนใหใชศาสตรการแพทยแผนไทยและ
การแพทยผสมผสานดูแลผูสูงอาย ุ

2.บริการเปนเลิศ 2.ประชาชนเชื่อมั่น สามารถเขาถึง
บริการการแพทยแผนไทยและ
การแพทยผสมผสานในระบบบริการ
สุขภาพ 

รอยละของผูปวยนอกทั้งหมดที่ไดรับบริการ ตรวจ วินจิฉัย รักษาโรค และฟนฟู
สภาพดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
จํานวนหนวยบริการปฐมภูม ิ(PCC) ที่ใหบริการการแพทยแผนไทย และการแพทยทางเลือก  
มูลคายาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขเพิ่มขึ้น (ลานบาท) 

3.บุคลากรเปนเลิศ  
 
 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือกมี
ความสุขและมีสมรรถนะสูง 

รอยละของบุคลากรดานการแพทยแผนไทยฯ ที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ 
อัตราการคงอยูของบุคลากรกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก (Retention Rate) 

4.บริหารเปนเลิศดวย 
ธรรมาภิบาล 

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือกเปนองคกรคุณธรรม และเปน
องคกรคุณภาพ 

รอยละการผานเกณฑการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของกรมฯ (ITA) 

สัดสวนของหนวยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิอ์ยางสูงตามเปาหมาย 
5.ภูมิปญญาเปนเลิศ ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย การแพทย

พื้นบาน และสมุนไพรไทยไดรับการ
คุมครองและสงเสริมใหเปนศาสตรของ
แผนดิน เพื่อใชประโยชนในระบบสุขภาพ
และสรางมูลคาเพิ่มใหกับประเทศชาติ 

จํานวนรายการตํารับยาแผนไทยของชาติไดรับการคุมครองเปนของชาติ (นับสะสม)  
จํานวนงานวิจัยและนวัตกรรมสมุนไพร/การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ที่
นํามาใชจริงทางการแพทยและการตลาด 

6.การสรางความสามารถ 
ในการแขงขัน เปนเลิศ 

ประชาชนและนักทองเทีย่วมีความเชื่อมั่น
ในบริการการแพทยแผนไทยและสมุนไพร
ที่มีคุณภาพ และสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ
ใหกับประเทศ 
 

รอยละความสําเร็จของการพัฒนาเมืองสมุนไพร 
มูลคาการใหบริการนวดไทย การแพทยแผนไทยมวลรวมภายในประเทศเพิม่ขึน้(พันลานบาท) 
จํานวนตํารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมผสมที่สามารถเขาถึงแกประชาชน 
รอยละของความเชื่อมั่นของประชาชนตอบริการการแพทยแผนไทย 
รอยละของความเชื่อมั่นของประชาชนตอผลิตภัณฑสมุนไพร 

 
 (6) การพิจารณาวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 
กรมฯ ไดวิเคราะหความสัมพันธระหวางวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  

ความทาทาย และความไดเปรียบเชิงกลยุทธ พบวาวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร ท้ัง 6 ขอ มีความสอดคลองกับความตองการ
ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถตอบสนองความทาทายเชิงกลยุทธโดยเฉพาะการพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพ 
ผลิตภัณฑใหม เพ่ือตอบสนองตอผูปวยเรื้อรัง และเปนทางเลือกในการดูแลสุขภาพของประชาชน และบุคลากรมีศักยภาพ  
มีความรู และความเชี่ยวชาญ สรางความทาทายท้ังในระยะสั้น ระยะยาว มีโอกาสในพัฒนานวัตกรรมการแพทยแผนไทยฯ 
สงผลใหประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ตามตารางท่ี ม.2-5  
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ตารางที่ ม.2-5 ความสัมพันธระหวางวัตถุประสงคเชิงยทุธศาสตรกับผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสยี ความทาทาย และความไดเปรยีบเชิงกลยุทธ 

วัตถุประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 

ผูรับบริการและผู
มีสวนได 
สวนเสยี 

ความทาทายเชิงกลยุทธ ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ 
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1. ประชาชนทกุกลุมวัย
ไดรับการดแูลสุขภาพดวย
ศาสตรการแพทยแผนไทย 
การแพทยพ้ืนบาน 
การแพทยทางเลือก และ
สมุนไพร  

√ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ 

2. ประชาชนมีความเชือ่มั่น 
สามารถเขาถึงบริการการแพทย
แผนไทยและการแพทยผสมผสาน
ในระบบบริการสุขภาพ 

√ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. บุคลากรที่ปฏิบัติงานดาน
การแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือกมีความสุข
และมีสมรรถนะสูง  

√   √ √ √ √ √   √ √ 

4. กรมการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือกเปน
องคกรคุณธรรม และเปน
องคกรคุณภาพ 

√   √ √   √ √    

5. ประชาชนและ
นักทองเที่ยวมีความเชื่อมั่น
ในบริการการแพทยแผน
ไทย การแพทยทางเลือก 
และสมนุไพรทีม่ีคุณภาพ 
และสรางมูลคาทาง
เศรษฐกิจใหกับประเทศ  

√ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. ภูมิปญญาการแพทยแผน
ไทย การแพทยพ้ืนบาน 
และสมนุไพรไทยไดรับการ
คุมครองและสงเสรมิใหเปน
ศาสตรของแผนดิน เพ่ือใช
ประโยชนในระบบสุขภาพ
และสรางมูลคาเพ่ิมใหกับ
ประเทศชาติ  

  √ √ √  √ √ √   √ 

2.2 การนํายุทธศาสตรไปปฏบัิติ 
ก. การจัดทําแผนปฏิบัติการและการถายทอดสูการปฏิบัติ 

(7) การจัดทําแผนปฏิบัติการ  
ภายหลังท่ีกรม ไดทบทวนเปาหมาย และจัดทํายุทธศาสตร

และแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ในเดือน ก.ค.แลว จะเขาสูการนํา
ยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ ในเดือน ส.ค.- ก.ย.โดยจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป (Action Plan) ท่ีถายทอดมาจากแผนปฏิบัติราชการ 5 
ป ภายใตแผนงานท่ีมีมาตรการการปฏิบัติท่ีเนนการใชจุดยืนทาง
ยุทธศาสตร และสมรรถนะหลักกรม ใหเกิดประโยชนสูงสุด
(Strategy) ครอบคลุมท้ังมิตินโยบาย (Agenda) มิติอํานาจหนาท่ี 
(Function) และมิติเชิงพ้ืนท่ี (Area) เพ่ือใหเกิดการสื่อสาร 

ภาพที่ ม.2-2 กระบวนการจดัทําแผนปฏบิตัิ
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สูการปฏิบัติ มีการกํากับติดตามและประเมินผล หากผลงานไมสามารถบรรลุไปสูเปาหมาย จะปรับแผนการดําเนินงานตอไป  
โดยมีข้ันตอนตามรายละเอียดตามภาพท่ี ม.2-2 

จากการดําเนินการดังกลาว ทําใหเกิดแผนงานและ Flagship Project ท่ีมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค 
เชิงยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว โดยไดระบุเปาหมาย โครงการสําคัญ และหนวยงานรับผิดชอบ รายละเอียดตามตารางท่ี ม.2-6 

ตารางที่ ม.2-6 Flagship Project ภายใตแผนปฏิบัติราชการกรมฯ 
แผนปฏิบตัิราชการดาน เปาหมายโครงการ

สําคัญ 
โครงการสําคัญ หนวยรับผิดชอบ 

1. การสงเสริมสุขภาพ 
ปองกันโรค และคุมครอง
ผูบริโภคเปนเลิศ  

เสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 
 

1. พัฒนาเครือขายชุมชนเพื่อสงเสริมสุขภาพทุกกลุมวัย ดวยแผนไทยฯ กคพ. สพท. กทล. 
รพ.พท.  

2. สรางความรอบรูลดความเหล่ือมลํ้าดานสุขภาพแกประชาชนดวยแผนไทย
ฯ 

กวผ. สพท. กทล. 
สทจ. กคพ. 

3. การแพทยแผนไทยและสมุนไพรไทยเพื่อสังคมผูสูงอายุเพิ่มคา สพท. กทล. กคพ. 
รพ.พท. 

2.บริการเปนเลิศ  พัฒนาวิชาการ 
บริการ และสมุนไพร
ใหมีมาตรฐาน 

4. ขับเคล่ือนกัญชา กัญชง กระทอม ทางการแพทยแผนไทยและการแพทย
พื้นบานไทย 

สกกท. กยส. กวผ. 
รพ.พท.  

5. ลดแออัดในบริการสุขภาพดวยระบบบริการคลินิกหมอครอบครัว แพทย
แผนไทยและสมุนไพรไทยในระดับปฐมภูมิ 

สพท.  

6. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทยแผนไทยและการแพทย
ผสมผสาน  

สพท. กทล. สทจ. 
กวผ. 

7. สงเสริมและพัฒนาการนวดไทย สปาไทยใหมีมาตรฐานระดับสากลและ
เสริมสรางเศรษฐกิจ  

สพท. กทล. กวผ. 

8. ยกระดับโรงพยาบาลการแพทยแผนไทยสูความเปนเลิศ รพ.พท. สพท. 
กวผ. 

3. บุคลากรเปนเลิศ  พัฒนาองคกร 
บุคลากร สูความเปน
เลิศ 

9. พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 แกบุคลากรกรมและภูมิภาค สลก. กวผ. 
4. บริหารเปนเลิศดวย 
ธรรมาภิบาล 

10. พัฒนาระบบบริหารสูองคกรคุณภาพและองคกรคุณธรรม กพร. สลก. กมจ. 
ตสน. กวผ. 

5. ภูมิปญญาเปนเลิศ 
 

พัฒนางานวิจยัเพื่อ
ตอบสนองและ
นําไปใชจริงทางการ
แพทยและการตลาด 

11.แผนงานวิจัย และพัฒนาองคความรูใหมีความเขมแข็ง  
O แผนงานที่ 1 การวิจัยและพัฒนาการใชกัญชาทางการแพทยแผนไทย 
O แผนงานที่ 2 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการฟนฟูผูปวยโรคหลอดเลือด
สมอง 
O แผนงานที่ 3 การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติจากภูมิปญญา
การแพทยแผนไทยสําหรับดูแลผูปวยโรคมะเร็งในระบบบริการสาธารณสุข
ไทย 
O แผนงานที่ 4 การวิจัยนวัตกรรมดูแลผูสูงอายุดวยสมุนไพร ฯ 
O แผนงานที่5 การจัดการความรูภูมปิญญาการแพทยพื้นบาน เพื่อสงเสริม
และคุมครองการใชประโยชนในระบบสุขภาพของประชาชน 

สพท. สกกท. กยส. 
กทล. รพ.พท. 
กคพ.  

6. การสรางความสามารถ
ในการแขงขันเปนเลิศ 
(Competitiveness 
Excellence) 

การแพทยแผนไทย 
การแพทยทางเลือก 
สมุนไพร 
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 

12. พัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรแบบครบวงจรเพื่อเศรษฐกิจ กสศ. กยส. กวผ. 
 สพท.  กคพ. 

13. สงเสริมผูประกอบการและใหคําปรึกษาสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ กสศ. กยส. สพท. 
14. ยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทยในเมือง
ทองเที่ยวหลักและเขตเศรษฐกิจพิเศษอยางครบวงจร 

กวผ. สพท. กทล. 
รพ.พท. กสศ. 

(8) การนําแผนปฏิบัติการสูการปฏิบัติ   
เม่ือแผนปฏิบัติราชการประจําปกรม ผานความเห็นชอบจากผูบริหารระดับสูง และไดรับงบประมาณรายจายประจําป

ในเดือน ต.ค.แลวนั้น พ.ย.- ธ.ค.จะสื่อสารใหบุคลากร ผูสงมอบ เครือขายพันธมิตร ไดรับทราบแนวทางการดําเนินงานท่ีมุงสู
จุดหมายเดียวกัน โดยใชแผนท่ียุทธศาสตร (Strategic Map) เปนเครื่องมือถายทอดยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ ท่ีเนนประเด็นการ
พัฒนาองคกรคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและใชทุนดานขอมูล ทุนมนุษย และทุนองคกรถายทอดยุทธศาสตรกรมฯ 
สูการปฏิบัติและการจัดสรรทรัพยากรในการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสมตอไปดังภาพ ม.2-3 
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ภาพที ่ม.2-3 แผนที่ยทุธศาสตรกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

การสื่อสารแผนปฏิบัติราชการสูการปฏิบัติ ดําเนินการสื่อสารนโยบายใหแกหนวยงานในสังกัดกรม และหนวยงานสวน
ภูมิภาคในสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผานชองทาง 1) ถายทอดนโยบายใหกับผูบริหาร และผูปฏิบัติท้ังสวนกลางและ
สวนภูมิภาคผานการประชุมเชิงปฏิบัติการและประชุมผานระบบทางไกล (Tele-conference) 2) เผยแพรในเว็บไซตกรม 
(www.dtam.moph.go.th) Facebook และ Line@  3) ประชุมผูบริหารระดับสูง และผูบริหารกรม 4) จัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการระหวางผูบริหารระดับสูงและผูอํานวยการกอง และเชื่อมโยงถึงตัวชี้วัดระดับบุคคลตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ผานการประเมินพิจารณาเงินเดือน ซ่ึงคํานึงถึงบทบาท หนาท่ี และภารกิจของบุคคลท่ีสนับสนุนตอวัตถุประสงค 
เชิงยุทธศาสตรและตัวชี้วัดของผูบังคับบัญชาและระดับหนวยงาน รายละเอียดตามภาพท่ี ม.2-4 

 ภาพที่ ม.2-4 การถายทอดแผนปฏิบัติราชการกรมสูการปฏิบัติทั้งในระดับหนวยงานและระดับบุคคล  

http://www.dtam.moph.go.th/
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 (9) การจัดสรรทรัพยากร  
กรมใหความสําคัญตอการจัดสรรทรัพยากรใหเกิดความคุมคาเชิงภารกิจแหงรัฐ โปรงใส ตอบสนองตอนโยบายรัฐบาล 

ปญหาและความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีผลกระทบตอประชาชนและสังคม โดยผูบริหารแผน
ยุทธศาสตรและบูรณาการภารกิจสําคัญ (CIPO:Chief Integrated Project Officer ) ไดกําหนดหลักเกณฑและแนวทางการ
จัดสรรงบประมาณรายจายประจําป ดังนี้ 

1. งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจพ้ืนฐานใหเพียงพอและคุมคา เชน การคุมครองและสงเสริมภูมิ
ปญญาฯ การพัฒนาวิชาการมาตรฐานดานการแพทยแผนไทยฯ เปนตน สัดสวนรอยละ 50 – 60 ของงบประมาณท้ังหมดในป 

2. งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร โดยเนนงานท่ีมีความสําคัญ จําเปน เรงดวน และสงผลตอ
ประชาชน เชน พัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสานใหมีคุณภาพ เพ่ิมการเขาถึงแกประชาชน และ
ขับเคลื่อนการนวดไทยและสมุนไพรไทยเพ่ือเศรษฐกิจ โดยมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 30 - 40 ของงบประมาณท้ังหมดในแตละป 

3. งบประมาณเพ่ือสนับสนุนบูรณาการงานระดับประเทศ เนนการทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน ไดแก การนําภูมิปญญา
การแพทยแผนไทยฯ บูรณาการการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ โดยมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 15 - 20 ของงบประมาณท้ังหมดในแตละป 

4. งบประมาณเพ่ือสนับสนุนนโยบายเรงดวน ไมมีงบประมาณรองรับ เชน นโยบายขับเคลื่อนกัญชาของรัฐบาล กรมฯจึง
ไดปรับแผนงบประมาณสวนหนึ่งเพ่ือจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทยแผนไทยใหประชาชนเขาถึงอยางปลอดภัย  

โดย CIPO ไดวางระบบเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาแผนปฏิบัติราชการจะบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยใหหนวยงาน
จัดทําแผนการใชจายงบประมาณ และประเมินความเสี่ยงดานการเงิน ซ่ึงใชขอมูลจากแผนคําของบประมาณรายจายประจําป 
และการคาดการณรายรับรายจาย จากการคาดการณนโยบายภาครัฐ กรมจัดสรรทรัพยากรโดยพิจารณาใหความสําคัญกับ
แผนปฏิบัติราชการท่ีสงผลกระทบตอพันธกิจ ยุทธศาสตร และกระบวนการหลักกอนเปนลําดับแรก และจัดระบบการ
ตรวจสอบความคุมคา ความโปรงใส โดยคณะทํางานติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณกํากับใหเปนตามแผนและถูกตองตาม
ระเบียบ ผานการประชุมผูบริหารกรมทุกเดือน การประชุม CIPO ทุกไตรมาส โดยมีรองอธิบดีท่ีไดรับมอบหมายควบคุมกํากับ
ใหเกิดความม่ันใจวาทรัพยากรเพียงพอตอการสนับสนุนแผนปฏิบัติราชการใหบรรลุเปาหมาย และใหทุกกองรายงานการ
เบิกจายงบประมาณ กรณีพบไมเปนไปตามเปาหมายจะมีการเรงรัดและทบทวนแผนการดําเนินงานใหทันตอสภาวการณท่ี
เปลี่ยนแปลง รวมถึงติดตามโดยผูตรวจสอบภายในของกรม ซ่ึงทําหนาท่ีกํากับ สอบทาน  

นอกจากนี้ กรมฯ ใชหลักการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพ่ือลดโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณท่ีเปนอุปสรรค
ตอความสําเร็จ หรือความเสี่ยงท่ีอยูในระดับท่ีกรมยอมรับได โดยมีการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงเชิงงบประมาณท่ีมีการ
ระบุถึงความเสี่ยงและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมท้ังติดตามผลเพ่ือลดขอผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึน และเปนการ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง รายละเอียดตามตารางท่ี ม.2-7 
 
ตารางที่ ม.2-7 การบริหารความเสี่ยงเชิงงบประมาณกรมฯ 

ความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง หนวยงานรับผิดชอบ 
1.การอนุมัติงบประมาณลาชา ไมทันตามกําหนดการทํางาน จัดสรรงบประมาณตามลําดับความสําคัญ กวผ. สลก. 
2. การเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามเปาหมาย ตามแผน 
ยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติงาน/แผนงบประมาณที่จัดกําหนดไว 

ควบคุมกํากับ เรงรัด ติดตาม การเบิกจายงบประมาณ
เปนประจําทุกเดือน 

CIPO สลก. กวผ.  

3. งบประมาณมีอยางจาํกัดในการขับเคล่ือนการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ปรับแผนปฏิบัติราชการ โดยดําเนินการในทุกไตรมาส CIPO กวผ. สลก. 

 

 (10) แผนดานทรัพยากรบุคคล 
กรมฯ ไดจัดทําแผนกลยุทธการจัดบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) พ.ศ. 2561 – 2564 เปนแนวทางในการ

บริหารทรัพยากรบุคคลของกรม ใหสามารถขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกรมใหเปนไปตามเปาหมาย เพ่ือตอบสนองใหบุคลากร
มีความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน ซ่ึงครอบคลุมท้ังการวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRP) การบริหารงานบุคคล 
(HRM) และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) นําไปสูการทํางานเพ่ือใหเกิดผล “สุข สัมฤทธิ์” ตามนโยบายของผูบริหารระดับสูง 
รายละเอียดตามตารางท่ี ม.2-7 
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ตารางที่ ม.2-8 ความเชื่อมโยงของกลยุทธการบรหิารทรัพยากรบุคคลกับแผนยุทธศาสตรกรมฯ 
การบริหาร
บุคลากร 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วดั เปาหมาย หนวยงานรับผิดชอบ 

HRP 1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อ
เตรียมความพรอม และสนับสนุนในการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตรกรม 

- มีแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับ
แผนปฏิบัติราชการกรมฯ 

มีแผน - กลุมงานทรัพยากรบุคคล 
สลก. 

2. จัดทําแผนอัตรากําลัง ใหสอดคลอง
เหมาะสมกับบทบาทภารกิจกรม 

- มีแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับ
แผนปฏิบัติราชการกรมฯ 

มีแผน - กลุมงานทรัพยากรบุคคล 
สลก. 

HRM 3. ปรับโครงสราง อตัรากาํลัง ใหเหมาะสมกับ
บทบาทภารกิจที่เปล่ียนแปลง 
 

- รอยละความสําเร็จของโครงสรางองคการและ
อัตรากาํลังมคีวามเหมาะสม  สอดคลอง และ
คลองตัวกับบทบาทภารกิจที่เปล่ียนแปลงไป 

รอยละ 
80 

- กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
- กลุมงานทรัพยากรบุคคล 
สลก. 

4. วางแผนกําลังคนใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรกรมและกระทรวง 

- รอยละความสําเร็จของการจัดสรรกรอบ
อัตรากําลัง และการสรรหาบุคคล 

รอยละ 
80 

- กลุมงานทรัพยากรบุคคล 
สลก. 

HRD 5. พัฒนาบุคลากรใหมีองคความรู  ทักษะ 
สมรรถนะในการปฏิบัติงานใหเปนมืออาชีพ 

- รอยละของบุคลากรไดรับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 

รอยละ 
65 

- กลุมงานทรัพยากรบุคคล 
สลก. - กลุมงานพัฒนากําลังคน   

6.จัดหาทุนฝกอบรม  ทุนเรียนตอทั้งในและ
ตางประเทศ เพื่อพัฒนาขาราชการรองรับ
บทบาทเชิงรุกในเวทีตางประเทศ 

- รอยละของการจัดหลักสูตรอบรมการ
จัดสรรทุน ที่ตรงตอความจําเปนในการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร 

รอยละ 
100 

- กลุมงานความรวมมอืระหวาง
ประเทศ  กวผ. 
-กลุมงานทรัพยากรบุคคล สลก. 

7. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่การ
สรางบุคลากรรุนใหม 4.0 “หลักสูตร Smart 
Young Talent officer (SYTO) และ 
Smart Executive Talent Official 
(SETO) 

- รอยละของบุคลากรกรมไดรับการพัฒนา
ศักยภาพใหเปนผูนํารุนใหม  

รอยละ 
25 /

หลักสูตร 

-กลุมงานยุทธศาสตรและ
แผนงาน  กวผ. 
-กลุมงานทรัพยากรบคุคล สลก. 

8. พัฒนาสภาพแวดลอมใหเปนองคกรแหง
นวัตกรรม และการเรียนรูตลอดชีวิต เชน  
E-Learning, R2R, KM, CoPs เปนตน 

- จํานวนผลงานการศึกษาคนควาอิสระเพื่อ
พัฒนากลยุทธและแผนงาน/โครงการของ
กรม 
 

1 ผลงาน
ตอคน 

- กลุมงานวิชาการและคลัง
ความรู กวผ. 
-กลุมงานทรัพยากรบุคคล สลก. 

9. กิจกรรมสรางสุข (Happy Work Place) เชน 
ปลูกตนไม ปนจักรยานรวมกัน ไหวพระทําบญุ 
เปนตน 

- รอยละคะแนนความสุขของบุคลากรใน
องคกร (Happinometer) 

รอยละ 
85 

- กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
 

(11) ตัววัดผลการดําเนินการ  
กรมฯ ไดกําหนดเปาหมายสูงสุด คือ 1) ประชาชนมีความเชื่อม่ันดานบริการการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก 

และสมุนไพร และเกิดการใชภายในประเทศอยางแพรหลาย 2) การแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และสมุนไพร เขาสูระบบ
บริการสุขภาพของรัฐ 3) การแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และสมุนไพร สรางมูลคาเพ่ิม เสริมเศรษฐกิจของชุมชนและ
ประเทศชาติ โดยกรมไดกําหนดตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติและแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือใช
ในการติดตามความกาวหนาตามแผนปฏิบัติราชการ มีแนวทางการติดตามและวัดผล ตลอดจนใชคาดการณการดําเนินงานและ
ปรับเปลี่ยนแผนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพในอนาคต สอดคลองกับรายละเอียดตามตารางท่ี ม.2-4 รวมถึงมีการกํากับติดตาม
ความสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการกรม โดยมีกลไกการติดตามผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ จํานวน 4 กระบวนการ ไดแก 
การกํากับติดตาม (Monitoring) การประเมินผล (Evaluation) การตรวจราชการและนิเทศงาน (Inspection) และการพัฒนา
สารสนเทศเพ่ือรองรับการติดตามและประเมินผล (Information) รายละเอียดดังตารางท่ี ม.2-9 
ตารางท่ี ม.2-9 กระบวนการติดตามและประเมนิผลงานภายใตแผนปฏิบัติราชการกรมฯ 
กระบวนการ สวนกลาง สวนภูมิภาค (เขตสุขภาพและจงัหวัด) 
1. Monitoring กํากับ ติดตาม ผลการดําเนินงาน ความกาวหนา ปญหา/อุปสรรค 

ของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏบิัติราชการกรม และการ
เบิกจายงบประมาณตามแผนการใชจายงบประมาณ  โดยให
หนวยงานรายงานในที่ประชุมผูบริหารกรม และบันทึกผลงานลงใน
ระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR)  
ความถี่ : 1 เดือน และทุกไตรมาส 
 

กํากับ ติดตามงานจากจังหวัด ผานผูนิเทศงานกรม รวมกับกอง
ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขใน 12 เขตสุขภาพ รวบรวม
ขอมูลและสรุปรายประเด็นการตรวจราชการตาม Agenda 
based และ Area based ประมวลผล ติดตามรายรอบตรวจ
ราชการปละ 2 รอบ 
ความถี่ : ทุก 6 เดือน 
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กระบวนการ สวนกลาง สวนภูมิภาค (เขตสุขภาพและจงัหวัด) 
2. Evaluation การประเมินผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการกรม และ

การติดตามประเมินผลโดยระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารยุทธศาสตรดาน
สุขภาพ (SMS) ระดับกระทรวงสาธารณสุข / ระบบ Project 
Management : PM ติดตามผลงานตามตัวชี้วัดที่สําคัญของกรม โดย
ระบบ Management Cockpit ความถี ่: 1 เดือน และทุกไตรมาส 

การประเมินผลตามตัวชีว้ัดกรม ผานระบบขอมูลสารสนเทศ HDC 
TTM Service แสดงผลรายเขตสุขภาพ โดยมีรายละเอียดตาม
เว็บไซต : http://hs.dtam.moph.go.th 
ความถี่ : ตามเวลาจริง (Real time) 

3. Inspection วิเคราะหปญหาอุปสรรคในภาพรวมที่มผีลตอการดําเนินงานดาน
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก และกําหนดวิธี
แกปญหาเสนอตอผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
ความถี ่: ทุก 6 เดือน 

ตรวจราชการรวมกับกองตรวจราชการ สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข โดยผูนิเทศกรมบันทึกขอมลูในระบบการตรวจ
ราชการและนิเทศงาน ผานระบบ E – Inspection 
ความถี่ : ทุก 6 เดือน 

4. Information ระบบขอมูลสารสนเทศที่ชวยในการกํากับติดตาม ประเมินผล ระบบขอมูล 
ที่เกี่ยวของ กรมไดใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารยุทธศาสตร 
ดานสุขภาพ (SMS) ระดับกระทรวงสาธารณสุข /  Project Management : PM 
ซ่ึงเปนระบบรายงานขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และ
งบประมาณซ่ึงเชื่อมโยงกับระบบการเงินการคลัง แสดงผลการดําเนินงาน
รายหนวยงาน  
ความถี ่: ทุกไตรมาส 

ระบบขอมูลสารสนเทศที่ชวยในการกํากบัติดตาม ประเมินผล 
ระบบขอมูลที่เกี่ยวของ ซ่ึงกรมไดจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ ที่
เรียกวา HDC TTM Service ซ่ึงเปนระบบรายงานขอมูลผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัด แสดงผลรายเขตสุขภาพเพือ่เปรียบเทียบ
ระหวางเขตได มีการ Update ขอมูลอยางสม่ําเสมอ  
 
ความถี่ : ตามเวลาจริง (Real time) 

 

(12) การคาดการณผลการดําเนินการ  
กรมฯ ไดคาดการณผลการดําเนินการตามกรอบเวลาของการวางแผนท้ังระยะสั้นและระยะยาว โดยเทียบเคียงผลการ

ดําเนินงานดานการแพทยดั้งเดิมกับประเทศอ่ืน เพ่ือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดทํายุทธศาสตร โดยมีการวิเคราะหขอมูลท่ี
เก่ียวของและคํานึงถึงเปาหมายสูงสุดขององคกร เชน 1) ประชาชนมีความเชื่อม่ันดานบริการการแพทยแผนไทย การแพทย
ทางเลือก และสมุนไพร และเกิดการใชภายในประเทศอยางแพรหลาย คาดการณจากรอยละการเขาถึงบริการตรวจ วินิจฉัย 
รักษา และฟนฟูสภาพดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก เทียบกับรอยละการใหบริการการแพทยดั้งเดิมใน
ตางประเทศ  2) การแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และสมุนไพร เขาสูระบบบริการสุขภาพของรัฐ คาดการณจากรอยละ
ของสถานบริการสาธารณสุขท่ีมีการจัดบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกเทียบเคียงกับรอยละของสถานบริการ
สาธารณสุขท่ีมีการจัดบริการการแพทยดั้งเดิมในตางประเทศ และจํานวนผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยเทียบเคียงกับ
จํานวนผูประกอบวิชาชีพการแพทยดั้งเดิมในตางประเทศ 3) การแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และสมุนไพร  
สรางมูลคาเพ่ิม คาดการณจากมูลคาการบริโภคผลิตภัณฑสมุนไพรภายในประเทศ จาก Euromonitor International และการ
กระจายรายไดจากการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ของ Global Wellness Economy Monitor เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน 

จากการเทียบเคียงผลสัมฤทธิ์ดังกลาวไดอาศัยคูเทียบจากกลุมอาเซียน 3 ประเทศ เพ่ือใชในการกําหนดตัวชี้วัด 
ท่ีตอบสนองเปาหมายสูงสดุขององคกร รายละเอียดสามารถแสดงผล รายละเอียดดังตารางท่ี 2.10 

ตารางที่ 2.10 การเทียบเคียงผลสัมฤทธิ์ของเปาหมายสูงสุดเมื่อเทียบกับตางประเทศ 

ประเภท 
การเทียบเคียง 

ประเทศเทียบเคียง เปาหมายผลการ
ดําเนินการใน

อนาคต 
ภายในป 2565 

ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม 
ผลงาน ลําดับ ผลงาน ลําดับ ผลงาน ลําดับ ผลงาน ลําดับ 

ดานความเชื่อมั่น 
1.รอยละการใหบริการใน
สถานบริการสาธารณสุข 

23.40 
 

2 N/A - 21.51  3 30 
 

1 ไมนอยกวา 
รอยละ 21.5  

2.รอยละการใชการแพทย
ด้ังเดิมในระบบสุขภาพ 

63.19 
 

1 40-59 
(แพทยจามู) 

2 29.5 3 1.70 
 

4 ไมนอยกวา 
รอยละ 80  

ดานการเขาถึงบริการ 
3.รอยละสถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐที่มีการ
จัดบริการการแพทยด้ังเดิม 

93.02 
 

1 14.89 
 

2 3.85 
 

4 8.88 
 

3 ไมนอยกวา 
รอยละ 100  

4.จํานวนผูประกอบวชิาชพีฯ 28,406 1 N/A - 16,050 2 15,571 3 เพิ่มขึ้นไมนอยกวา 
รอยละ 10 

http://hs.dtam.moph.go.th/
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ประเภท 
การเทียบเคียง 

ประเทศเทียบเคียง เปาหมายผลการ
ดําเนินการใน

อนาคต 
ภายในป 2565 

ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม 
ผลงาน ลําดับ ผลงาน ลําดับ ผลงาน ลําดับ ผลงาน ลําดับ 

ดานการสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
5.มูลคาการบริโภค
ผลิตภัณฑสมุนไพรใน
ประเทศ 

1,478.9  
พันลาน 

$ 

7 837.7  
พันลาน 

$ 

11 364.9 
พันลาน 

$ 

21 428.0 
พันลาน 

$ 

19 เพิ่มขึ้นเปน 
2,957.8 พันลาน $ 

6. มูลคาตลาด wellness 
tourism 

12.0 พันลาน 
$ 

13 6.9 พันลาน  
$ 

17 5.0 พันลาน 
 $ 

18 4.9 พันลาน  
$ 

>20 อันดับมูลคาตลาดดี
ขึ้นเปนอันดับ 12  
 

ขอมลูอางอิง   
 

1.ฐานขอมูล HDC-TTM (30 ก.ย. 61), WHO global report on traditional and complementary medicine (2019) 
2.สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร (2562), Long T. Nguyen et al. (2016) WHO global report on traditional and complementary medicine 2019 (2019) 
3.สปสช. (2558) , WHO global report on traditional and complementary medicine (2019) Ministry of Health, Malaysia (2018) The Jakarta Post (2014) 
4.สภาการแพทยแผนไทย (2562) Peltzer K et al. (2019), WHO global report on traditional and complementary medicine (2019) Ministry of Health, Malaysia (2018) 
5 Euromonitor International (2018)                                      6. Global Wellness Economy Monitor (2018) 

จากผลการวิเคราะหคูเทียบ พบวา ประเทศไทยมีความโดดเดนในการแพทยดั้งเดิมชั้นแนวหนาในระดับอาเซียน อยางไร
ก็ตามเพ่ือใหเกิดการพัฒนาและสรางความสามารถในการแขงขันในระดับสากล ประเทศไทยจึงไดศึกษาแนวทางการปฏิบัติท่ีดี 
(Best Practice) จากประเทศทีโดดเดนกวา เพ่ือพัฒนากลยุทธการนําการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และสมุนไพรสูการ
ขับเคลื่อนเชิงเศรษฐกิจมาปรับใช ไดแก ประเทศจีน ญ่ีปุนและเกาหลีใตท่ีมีมูลคาการบริโภคผลิตภัณฑสมุนไพรในประเทศโดด
เดน ประเทศจีน อินเดีย และญี่ปุน ท่ีมีความโดดเดนของรายไดจากการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ แมวาประเทศไทยจะเผชิญกับคูแขง
ท่ีสําคัญในเอเชีย แตยังคงเปนประเทศเปาหมายดานการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ซ่ึงการแพทยแผนไทยและสมุนไพรเปนหนึ่งใน
บริการท่ีไดรับความนิยมเปนอยางมาก เนื่องจากเหตุผล 4 ประการ คือ 1) การจัดบริการท่ีอาศัยความเปนอัตลักษณและความ
โดดเดนทางวัฒนธรรม (Cultural resource)   2)  การจัดบริการสุขภาพของไทยท่ีมีความหลากหลาย ไดมาตรฐานและคุณภาพ 
ราคาสมเหตุผล (Reasonable Costs)  3) การใหบริการดวยความเปนมิตร (Service mind) และ 4) มีแหลงทองเท่ียวท่ีนาสนใจ
มากมาย (Tourist Attraction)  รายละเอียดตามภาพท่ี ม.2-5 และ ม.2-6 

  
ภาพท่ี ม.2-5  สัดสวนของตลาดการบริโภคผลิตภัณฑสมุนไพรในประเทศ
ตั้งแตป 2013- 2018 ของกลุมประเทศทวีปเอเซีย 
ท่ีมา : Euromonitor International (2018) 

ภาพท่ี ม.2-6  มูลคาตลาดของการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 
ในกลุมประเทศทวีปเอซีย (ป 2017) 
ท่ีมา : Global Wellness Institute (2018) 

ข.การปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติการ 
 (13) การปรับเปล่ียนแผนการปฏิบัติการ เม่ือการดําเนินงานผานไประยะหนึ่งในชวงเดือน มี.ค. หรือกรณีท่ีมีสถานการณ
ท่ีไมปกติ เชน ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ มหาอุทกภัย สถานการณความไมสงบทางการเมืองท่ีทําใหไมสามารถดําเนินงานตามแผน
ตอไปได จะมีกระบวนการปรับแผน (Rolling Plan) เพ่ือตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงโดยรวมกันกําหนดมาตรการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงท้ังในระยะสั้นและระยะยาวภายใตปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงาน กําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน พรอม
ติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ตามความเรงดวน รายละเอียดตามตารางท่ี ม.2-11 
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ตารางที่ ม.2-11  การกําหนดมาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลงกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

ปจจัยที่เปลี่ยนแปลงแลว 
มีผลตอการปฏิบัติงาน 

ผลกระทบ 
มาตรการรองรับการเปลีย่นแปลง 

หนวยงาน 
ระยะสั้น ระยะยาว 

1. การเปล่ียนแปลง
นโยบายของรัฐบาล 
 
 

1.การออกนโยบายกญัชา
ทางการแพทย 

1. จัดทําแผนการดําเนินงานเพื่อรองรับนโยบายใหม 
ไดแก จัดสรรทรัพยากร บุคลากร งบประมาณ 
จัดต้ังคลินิกกัญชาทางการแพทยแผนไทย 
2. พัฒนารูปแบบคลินิกกัญชาทางการแพทยแผนไทย
เพื่อเปนแนวทางใหหนวยงานสวนภูมิภาคจัดบริการ 
3. กําหนดใหมหีนวยงานใหมเพือ่รองรับ 
การดําเนินงานตามนโยบาย 

1. วิจัยและพัฒนายาตํารับใหมที่มี
กัญชาเปนสวนประกอบเพื่อเปน
ทางเลือกในการรักษาและผลักดัน
ใหเขาสูรายการยาในบัญชียาหลัก
แหงชาติ รองรับการขยายการ
จัดบริการใหครอบคลุม 

สกกท. 
รพ.พท. 
กยส. 
สพท. 
กทล. 
กวผ. 
กพร. 

2. การเปล่ียนแปลง
อยางรวดเร็วเขาสูยุค
ดิจิทัล (Disruptive 
Technologies) 

1. มีการนําเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใชในการปฏิบัติงานแทน
การทํางานของบุคลากร  
เกิดเทคโนโลยีที่มี
ความกาวหนา  
2. เทคโนโลยีเขามาเปล่ียน
รูปแบบการดําเนินชีวิต 
และการประกอบธุรกิจ 
สงผลกระทบตอพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพ 

1. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหมีความสามารถ
หลายดาน(Multiskilled)รับมือการเปล่ียนแปลง 
2. ปรับปรุงระบบเครือขายใหมีเสถียรภาพ และ
นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงานและ
ใหบริการประชาชน 
3. ปรับรูปแบบการเขาถึงองคความรูของกรมให
เหมาะสมกับพฤติกรรมของประชาชน เชน 
เว็บไซต, Line@, Facebook  
3. ประเมนิแนวโนมการเปล่ียนแปลงและความกาวหนา 
ทางเทคโนโลยีอยางสม่ําเสมอทุกไตรมาส 

1. รวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทั้งใน/นอกกรม ทั้งภาครัฐและเอกชน
เพื่อบูรณาการฐานขอมูลขนาดใหญ 
(Big Data) และเกิดการนํามาใชในการ
พัฒนางานการแพทยแผนไทยฯ  
2. พัฒนารูปแบบ/นวัตกรรมการ
เขาถึงบริการสุขภาพและ
ผลิตภัณฑทางการแพทยแผนไทย
และสมุนไพร เชน E-TTM-
Health, Kiosk ผลิตภัณฑ
สมุนไพร ฯลฯ 

กวผ. 
สลก. 
กพร. 
กสศ. 
สพท. 
 
 

3. การระบาดของโรค
อุบัติใหม โรคอุบัติซํ้า 

1. มีผลตอสุขภาพและการ
ดํารงชีวิตของประชาชน ทํา
ใหตองสูญเสียคาใชจายใน
การดูแลสุขภาพมากขึ้น 
2. มีผลตอรายได การทองเทีย่ว 
และเศรษฐกิจ 

1. ดึงศักยภาพของตํารับยาสมุนไพรที่มีผล
การศึกษาเชิงประจักษมาใชเพื่อการสงเสริม 
ปองกัน รักษา และฟนฟูสภาพในภาวะฉุกเฉิน 
2. วางแผนการทํางานใหสอดคลองกับมาตรการปองกัน
และควบคุมโรคภายในประเทศและติดตามรายงาน
สถานการณการแพรระบาดของโรคอยางใกลชิด  

1. เรงศึกษาวิจัยพัฒนายา
สมุนไพร และแนวทางการรักษา
โรคแบบผสมผสาน เพื่อ
ตอบสนองการสงเสริมสุขภาพ 
ปองกันโรค รักษาโรค และฟนฟู
สภาพ 
และเพื่อสรางความมั่นคงทาง
สุขภาพของประเทศ 

สพท. 
กทล. 
กคพ. 
สพจ. 
กสศ. 
กวผ. 

4. การเปล่ียนแปลง
ทางธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
  

1. การเกิดสาธารณภัย ภัย
พิบั ติ  การบุกรุกทําลายปา 
สงผลกระทบตอวัตถุดิบและ
การสูญพันธุของสมุนไพร 
2..ประชาชนมีปญหาสุขภาพ
จากการใชและปนเปอนสารเคมี
ในสินคาเกษตรและสมุนไพร 

1. รวมมือกับ กษ. และ ทส. เพื่อพัฒนาการ
ปลูกสมุนไพรรูปแบบใหม ที่มีความเพียงพอ
และปลอดภยั เชน การปลูกพืชสมุนไพรแบบ 
GAP และ Organic และการปลูกพืช
สมุนไพรโดยไมใชดิน  
 

1. วางแผนใชพื้นที่ปลูกในกลุมประเทศ
อาเซียนเพื่อรองรับวัตถุดิบสมุนไพร
ใหแกประเทศ 
2. พัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรภายใต
กรอบการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
ของประเทศไทยเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกจิหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว 
เชน ยกระดับประเทศไทยใหเปน Organic 
Herbal City เพื่อรองรับการพัฒนา
ผลิตภัณฑสมุนไพรและอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

กสศ. 
กคภ. 
สพท.  
กทล.  
กยส. 
กวผ.  
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สวนท่ี 3 ผลลัพธการดําเนนิการ 

หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ 

7.1 ผลลัพธดานประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ 
 ผลลัพธดานผลผลิตและการบริการตามพันธกิจหลักของกรมฯ พบวาสามารถดําเนินการไดสูงกวาคาเปาหมายท่ี
กําหนด และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนในแตละป ท้ังงานดานบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก (Service) งานดาน
ผลิตยาและการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร (Product) งานดานคุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทยการแพทยพ้ืนบานไทย
และสมุนไพร (Wisdom) ตามภาพท่ี ม.7-1 - ม.7-6 

   

   

ผลลัพธดานการนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ การดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายข้ันสูง สามารถนํายุทธศาสตร
ไปปฏิบัติตามคํารับรองปฏิบัติราชการ คะแนนผลการปฏิบัติราชการฯ สูงข้ึนในแตละป นอกจากนี้มียุทธศาสตรดาน
การสงเสริมสุขภาพฯ ประชาชนทุกกลุมวัยไดรับการดูแลสุขภาพดวยศาสตรการแพทยแผนไทยฯ ผานตัวชี้วัดตําบล
การใชแพทยแผนไทยฯ และชมรมผูสูงอายุใชแพทยแผนไทยดูแลตนเองมีแนวโนมสูงข้ึน ผลลัพธดานยุทธศาสตรภูมิ
ปญญาเปนเลิศ พบวา จํานวนตํารับยาแผนไทยแหงของชาติฯ นําไปสูการใชประโยชน และจํานวนหมอพ้ืนบานท่ีไดรับ
การรับรองฯ เพ่ิมข้ึนทุกป  ยุทธศาสตรการสรางความสามารถในการแขงขัน มูลคาการใหบริการนวดไทยฯ มวลรวม 
และความเชื่อม่ันของประชาชนในการในบริการ เพ่ิมข้ึนตามลําดับ ตามภาพท่ี ม.7-7 - ม.7-12    
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7.2 ผลลัพธดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวยเสีย 

 ผลลัพธการใหความสําคัญของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือนํามาพัฒนางานดานการแพทยแผนไทยและแพทย
ทางเลือกท่ีกรมฯ ไดจัดทําข้ึนในแตละป พบวาระดับความพึงพอใจมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนในแตละป ตามภาพท่ี ม.7-13 - ม.7-16 

  

  

7.3 ผลลัพธดานบุคลากร  

ผลลัพธการมุงเนนบุคลากร ดานขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร พบวาการประเมินความสุขของ
บุคลากรดานตางๆ เพ่ิมข้ึน ดานภาพรวมความผูกพันองคกร กรมฯ ได เสริมสรางกิจกรรมดานคุณธรรมวัฒนธรรม
องคกร มีผลทําใหอัตราการคงอยูของบุคลากรฯ เพ่ิมข้ึนทุกป ตามภาพท่ี ม.7-17 และ ม.7-18 

  

7.4 ผลลัพธดานการนําองคการและการกํากับดูแล  

ผลลัพธการนําองคการและการกํากับดูแล ดานการนําองคการ พบวารอยละการรับรูทิศทางและนโยบายของ
ผูนําองคกรของบุคลากรภายในกรม มีระดับเพ่ิมข้ึน ดานการกํากับดูแลองคการ พบวา รอยละการผานเกณฑการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของกรมฯ  มีระดับเพ่ิมข้ึน ตามภาพท่ี ม.7-19 และ ม.7-20 

  

7.5 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และการเติบโต  

ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และการเติบโต กรมฯ สามารถบริหารจัดการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ภาพรวมเปนไปตามเปาหมาย รอยละ 96 และมูลคาการบริโภคสมุนไพรภายในประเทศมีแนวโนมเติบโตข้ึนแตละป ตามภาพ
ท่ี ม.7-21 และ ม.7-22 
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7.6 ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการเครือขายอุปทาน 

กรมฯ มีการพัฒนาบุคลากรใหมีการเตรียมความพรอมโดยมีแผนรองรับสภาวะฉุกเฉิน และมีระบบสารสนเทศท่ีมี
คุณภาพ นอกจากนี้ กรมฯ ไดมีการปรับปรุงกระบวนการสรางคุณคาอยางตอเนื่อง ทําใหการจัดการดานเครือขายอุปทานได
เปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการจับคูเจรจาทางธุรกิจ เปนการเสริมสรางความเชื่อม่ันและสงเสริมการขายท้ังในและ
ตางประเทศ ถือเปนการสรางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน บรรลุตามวิสัยทัศนท่ีตั้งไว ตามภาพท่ี ม.7-23 และ ม.7-24 

  

ผลลัพธการดําเนินงานของกรมการแพทยแผนไทยฯ ดังแสดงในตารางท่ี ม.7-1 

Category/It
em 

No. ช่ือตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ขอมูลยอนหลังอยางนอย 3 จุด 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

7.1 ผลลพัธ
ดาน
ประสิทธิผล
และการบรรลุ
พันธกจิ 

1 ตัวช้ีวัดดานผลผลิตและการบริการตามพันธกิจหลักของสวนราชการ 
1.1 รอยละของผูปวยนอกทั้งหมดที่ไดรับบรกิาร ตรวจ วนิิจฉัย รกัษาโรค และ

ฟนฟูสภาพดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
18.5 15.8 17.2 18.5 

1.2 การบรกิารนวด อบ ประคบสมนุไพร ในสถานบริการสาธารณสุขของรฐั สังกดั
กระทรวงสาธารณสุข  

16 ลาน
ครั้ง 

15,631,056 16,002,211 17,646,624 

1.3 มูลคายาสมนุไพร ในสถานบรกิารสาธารณสุขของรฐัเพ่ิมขึน้ 1,300   
ลานบาท 

1,217 1,243  1,317 

1.4 การบริบาลหญงิหลังคลอด ในสถานบรกิารสาธารณสุขของรฐั สังกดักระทรวง
สาธารณสุข 

250,000 
ครั้ง 

190,389 203,353 278,289 

1.5 จํานวนปริมาณการจายยาสมนุไพร  18 ลานครั้ง 16,560,657 17,628,890 18,410,458 

1.6 จํานวนตาํรับยาแผนไทยของชาติหรอืแหงชาตริวมถึงตาํรับยาแผนไทยในพ้ืนที่
ระดับจังหวัดที่นาํมาสูการใชประโยชน 

300 ตํารับ 153 385 454 

1.7 จํานวนงานวิจัยและนวตักรรมสมุนไพร/การแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก ที่นํามาใชจริงทางการแพทยและการตลาด 

9 7 9 12 

  2 ตัวช้ีวัดดานการนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ  

  2.1 จํานวนผูปวยนอกที่มารับบรกิารดวยการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือกที่โรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน (ยศเส) 

เพ่ิมขึ้น 
รอยละ 2/ป 

42,104 43,049 43,243 

  2.2 สัดสวนของหนวยงานทีบ่รรลุผลสัมฤทธิอ์ยางสูงตามเปาหมาย 85 80 83 85 

  2.3 คะแนนผลการปฏิบัตริาชการตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการระดบัหนวยงาน 
ภาพรวมของกรม 

4.8 4.55 4.57 4.82 

  2.4 รอยละชมรมผูสูงอายุไดรับการสนับสนนุใหใชศาสตรการแพทยแผนไทยและ
การแพทยผสมผสานดแูลผูสูงอายุ เมื่อเทียบกับเปาหมาย 

70 (700 
ชมรม) 

24.0 54.5 70.0 

  2.5 รอยละตาํบลที่ใชการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และสมนุไพรในการ
สงเสรมิสุขภาพและปองกนัโรคใหมีสุขภาพดเีมือ่เทียบกับเปาหมาย 

80 (800 
ตําบล) 

20.0 55.5 81.8 

  2.6 จํานวนรายการตาํรับยาแผนไทยของชาติไดรับการคุมครองเปนของชาต ิ(นับ
สะสม)  

เพ่ิมขึน้ 
6,000/ป 

19,550 26,338 34,293 

  2.7 จํานวนหมอพ้ืนบานที่ไดรับการรบัรองการระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวา
ดวยการรับรองหมอพ้ืนบาน พ.ศ. 2562 

เพ่ิมขึ้น 
รอยละ 30/ป 

337 612 954 
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Category/It
em 

No. ช่ือตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ขอมูลยอนหลังอยางนอย 3 จุด 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

  2.8 มูลคาการใหบรกิารนวดไทย การแพทยแผนไทยมวลรวมภายในประเทศ
เพ่ิมขึน้ 

2,500 
ลานบาท 

2,446 2,507 2,734 

  2.9 จํานวนผลิตภัณฑสมนุไพรที่ไดรับรางวลัดีเดนระดับชาต ิ 
(Prime Minister Herbal Award) 

เพ่ิมขึน้ 
รอยละ 
30/ป 

16 32 45 

  2.10 รอยละของความเชือ่มัน่ของประชาชนตอผลิตภัณฑสมนุไพร รอยละ 60 N/A 62.40 65.00 
  2.11 รอยละของระดับความเชือ่มัน่ของประชาชนตอบรกิารการแพทยแผนไทย รอยละ 60 53.83 60.60 64.80 
7.2  ผลลัพธ
ดาน
ผูรับบริการ
และผูมีสวน
ไดสวนเสยี 

3 ตัวช้ีวัดดานความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

3.1 รอยละความพึงพอใจดานการมอบนโยบายดานการแพทยแผนไทย 
สูภูมิภาค 

รอยละ 85 84.27 85.60 86.00 

3.2 รอยละความพึงพอใจดานการอบรมการแพทยแผนไทยมลูนธิิพระดาบส  รอยละ 85 87.38 90.14 88.00 

3.3 รอยละความพึงพอใจของผูรับบรกิารตอการใหอบรมทางไกลถายทอดความรู
ประสบการณเวชปฏิบัตแิผนไทยสูแพทยและสหวิชาชีพในสถานบรกิาร
สาธารณสุขของรฐั 

รอยละ 85 85.62 87.00 88.00 

  3.4 รอยละความพึงพอใจของประชาชนทีเ่ขารวมงานมหกรรมสมุนไพรแหงชาต ิ รอยละ 85 85.80 81.10 95.00 
  3.5 รอยละความพึงพอใจตอการใหบรกิาร ณ ศูนยบรกิารการแพทยทางเลือก รอยละ 85 86.04 95.48 96.79 

  3.6 รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอผลิตภัณฑสมุนไพร รอยละ 60 N/A 62.60 64.60 

  3.7 รอยละความพึงพอใจของประชาชนดานบรกิารทางการแพทยแผนไทย รอยละ 60 N/A 60.00 63.40 
  4 ตัวช้ีวัดดานการใหความสําคัญกบัผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสยี 

  4.1 จํานวนการวนิจิฉัยโรคดานการแพทยแผนไทย ในสถานบรกิารสาธารณสุขของ
รัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

10 ลานครั้ง 10,053,325 11,069,936 13,109,511 

  4.2 จํานวนปริมาณการจายยาสมนุไพรในสถานบรกิารสาธารณสุขของรฐั 20 ลาน
รายการ 

21,473,074 22,727,583 23,876,251 

  4.3 จํานวนการจายยาสมนุไพรตามบัญชยีาหลักแหงชาต ิ 10 ลานครั้ง 10,838,524 12,049,340 13,013,526 

  4.4 จํานวนนวตักรรมการบรกิารการแพทยแผนไทยฯ (นับสะสม) 9 เรื่อง 7 9 12 

  4.5 จํานวนของผูมารับบรกิารซํ้า ณ โรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทย
ผสมผสาน 

25,000 ราย 14,890 24,158 34,426 

  4.6 รอยละความสําเรจ็ของการพัฒนาเมอืงสมนุไพร 65 N/A 60 70 

  4.7 รอยละของประชาชนรบัรูและไดยินขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑสมนุไพรและ
บรกิารการแพทยแผนไทย 

รอยละ 95 92.00 94.75 96.57 

  4.7 จํานวนแหลงฝกประสบการณวชิาชีพดานการแพทยแผนไทยที่ไดรับการ
รับรองตามเกณมาตรฐานกรมฯ 

เพ่ิมขึ้น  
15 แหง/ป 

50 67 84 

7.3  ผลลัพธ
ดานบุคลากร 

5 ตัวช้ีวัดดานขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร 

5.1 รอยละของบุคลากรทีม่ีผลการประเมนิดีเดน รอยละ 50 41.71 47.06 55.71 
5.2 รอยละขาราชการที่ผานเกณฑการพัฒนาใหมีศักยภาพสูง (HiPPS /ทุน

รัฐบาล) (สะสม) (ขาราชการ 238 คน) 
รอยละ 4 2.94 3.78 4.62 

5.3 รอยละของบุคลากรดานการแพทยแผนไทยฯ ที่ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ 

รอยละ 60 50 60 70 

5.4 จํานวนเอกสารวิชาการของบุคลากรกรมที่ตพิีมพในวารสารวชิาการ
เพ่ิมขึน้ (สะสม) 

เพ่ิมขึน้ 10 
เรื่อง/ป 

21 30 44 

  6 ตัวช้ีวัดดานบรรยากาศการทํางาน 
  6.1 รอยละของการประเมนิความสุขของบุคลากรกรมการแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลือก (วัดผล 2 ป/ครัง้) 
รอยละ 50 62.42 N/A 63.46 

  6.2 รอยละการประเมนิความสุของคกรดานการหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเองของ
บุคลากรในกรม (Happy Brain) (วัดผล 2 ป/ครัง้) 

รอยละ 50 67.22 N/A 72.23 

  6.3 รอยละการประเมนิความสุของคกรดานคุณธรรมและการทาํงานเปนทมีของ
บุคลากรในกรม (Happy Soul) (วัดผล 2 ป/ครัง้) 

รอยละ 50 70.47 N/A 72.16 

  6.4 รอยละการประเมนิความสุขของบุคลากรภายในกรมดานสังคมดมีีความรกั
ความสามัคคี (Happy Society) (วัดผล 2 ป/ครัง้) 

รอยละ 50 60.58 N/A 62.69 

  6.5 รอยละการประเมนิความสุขของบุคลากรภายในกรมดานสังคมดมีีความรกั
ความสามัคคี (Happy Body) 

รอยละ  
50 

64.77 N/A 66.74 
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Category/It
em 

No. ช่ือตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ขอมูลยอนหลังอยางนอย 3 จุด 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

  7 ตัวช้ีวัดดานการทําใหบุคลากรมีความผูกพัน  

  7.1 รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการเสริมสรางคุณธรรม และ
วัฒนธรรมองคกร  

รอยละ 90 92.00 93.00 94.00 

  7.2 อัตราการคงอยูของบุคลากรกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
(Retention Rate)  

รอยละ 92 89.32 89.56 90.41 

  7.3 รอยละการประมนิความสุขของบุคลากรภายในองคกรดานการมีคุณภาพชีวิต
ที่ด ี(Happy Worklife) (วัดผล 2 ป/ครั้ง) 

รอยละ 50 60.15 N/A 64.49 

  8 ตัวช้ีวัดดานการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาผูนาํของสวนราชการ 

  8.1 รอยละของผูบริหารที่ไดรบัการพัฒนาศักยภาพหลักสูตรผูบริหารระดับสูง  รอยละ 60 56.25 62.50 68.75 

  8.2 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพหลักสูตรผูบริหารระดับกลาง รอยละ 60 62.86 65.71 69.52 

  8.3 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพหลักสูตรผูบริหารระดับตน รอยละ 60 58.00 60.00 65.71 

7.4 ผลลัพธ
ดานการนํา
องคการและ
การกํากับ
ดูแล 

9 ตัวช้ีวัดดานการนําองคการ 
9.1 รอยละการรับรูทิศทางและนโยบายของผูนาํองคกรของบุคลากรภายใน

กรม 
รอยละ 90 87.46 90.15 92.00 

9.2 จํานวนรางวัลคุณภาพที่ไดรับจากหนวยงานภายนอกเพ่ิมขึน้ 
(นับสะสม) 

3 รางวัล/
ป 

4 รางวัล 9 รางวัล 12 รางวัล 

  9.3 รอยละการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการแสดง
ความเห็น รวมวางแผน และจดัทําแผนงานกรม 

รอยละ 90 81.81 89.05 92 

  10 ตัวช้ีวัดดานการกํากบัดูแลองคการ 
  10.1 รอยละการผานเกณฑการประเมนิคุณธรรมและความโปรงใสในการดาํเนนิงาน

ของกรมฯ 
รอยละ 85 84.84 88.52 89.22 

  10.2 การประเมนิคุณธรรม ความโปรงใสของบุคลากรภายในกรม รอยละ 80 76.52 79.99 80.18 

  10.3 การประเมนิคุณธรรม และความโปรงใสการดําเนินงานของกรมจากผูรับบรกิาร
หรอืผูมีสวนไดสวนเสีย 

รอยละ 80 80.43 84.3 82.93 

  10.4 การประเมนิคุณธรรมและความโปรงใสดานการเปดเผย และการเขาถึงขอมลู รอยละ 80 90.15 92.36 100 

  11 ตัวช้ีวัดดานกฎหมายและกฎระเบยีบขอบังคับ 
  11.1 รอยละของกฎหมายลําดับรองที่มกีารพัฒนาและปรับปรุงเพ่ิมขึน้(นับสะสม) เพ่ิมขึน้ 

รอยละ 
35/ป 

11 18 36 

  11.2 จํานวนการลดระยะเวลาในการตรวจสอบสัญญาและคําส่ัง 7 วันทํา
การ 

11 10 9 

  11.3 รอยละของการตรวจสัญญาจดัซ้ือจัดจาง สัญญาเชาตามรูปแบบสัญญา
มาตรฐานของกรมฯ 

เพ่ิมขึน้ 
รอยละ 
35/ป 

87 ฉบับ 90 ฉบับ 154 ฉบับ 

  11.4 รอยละของการตรวจคําส่ังจดัซ้ือจัดจางภายในกรมฯ  เพ่ิมขึน้ 
รอยละ 
20/ป 

181 290 379 

  12 ตัวช้ีวัดดานการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความโปรงใส และจริยธรรม 
  12.1 รอยละของหนวยงานที่มีผลงานการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม (14หนวย)  รอยละ 

100 
6 8 14 

  12.2 รอยละการบรกิารอยางโปรงใสดวยความเปนธรรมและมีจริยธรรม รอยละ 85 85.98 93.80 90.85 

  12.3 รอยละของเจาหนาทีท่ี่ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาวชิาชพี รอยละ 85 84.18 81.13 86.77 

  12.4 รอยละของคุณธรรมในการบรหิารงานบุคคลในการทํางานขององคกร รอยละ 85 81.00 81.83 83.08 

  13 ตัวช้ีวัดดานสงัคมและชุมชน  
  13.1 รอยละการนําไปใชประโยชนของประชาชนหรอืกลุมผูดอยโอกาสทีเ่ขารบัการ

ฝกอบรมเสรมิทกัษะวชิาชพีดวยการนวดไทย 
รอยละ 90 100 100 100 

  13.2 จํานวนผูประกอบการที่ไดรับการอบรมและพัฒนา  
 

500 คน 112 108 750 

  13.3 จํานวนองคความรูทีผ่ลิตและเผยแพรดานการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือกเผยแพรสูประชาชน 

300 
ชิ้นงาน 

139 270 338 
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Category/It
em 

No. ช่ือตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ขอมูลยอนหลังอยางนอย 3 จุด 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

  13.4 รอยละของจํานวนคนทีเ่ขารวมกิจกรรมเผยแพรองคความรูดานการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือกสูประชาชน (นับสะสม) 

เพ่ิมขึน้ 
รอยละ 
50/ป 

31,625 54,525 122,335 

  13.5 รอยละของการออกหนวยแพทยเคล่ือนทีข่องโรงพยาบาลการแพทยแผนไทย
และการแพทยผสมผสานเพ่ิมขึน้ (สะสม) 

เพ่ิมขึน้ 
รอยละ 
30/ป 

57 82 123 

7.5 ผลลัพธ
ดาน
งบประมาณ 
การเงิน และ
การเติบโต 

14 ตัวช้ีวัดดานผลการดําเนนิการดานงบประมาณ และการเงิน 

14.1 รอยละความสําเรจ็ของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 
ของกรม 

รอยละ 96 89.9 84.27 98.41 

14.2 รอยละความสําเรจ็ของการเบิกจายงบลงทุน รอยละ 87 83.1 41.2 97.13 

  14.3 รอยละของคาใชจายดานน้าํมนัที่ลดลงตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
สวนราชการ  

รอยละ 15 862,471.96 820,105.67 712,074.89 

  14.4 รอยละความสําเรจ็ของการเบิกจายงบรายจายอื่น  ๆ รอยละ 87 53.28 85.00 95.20 
  14.5 รอยละการเบิกจายของงบประมาณรายจายประจํา รอยละ 98 92.15 97.81 98.55 
  15 ตัวช้ีวัดดานการเติบโต 

  15.1 มูลคาการบริโภควตัถุดิบสมนุไพรภายในประเทศ 5 หมื่น 
ลานบาท 

3.89 4.77 5.21 

  15.2 จํานวนเงินบํารงุของสถานบรกิารสังกัดกรมการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือกเพ่ิมขึน้ 

35  
ลานบาท 

37.2900 50.3826 77.2049 

  15.3 รอยละของผูปวยนอกไดรับบรกิารการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
ที่ไดมาตรฐาน 

รอยละ 20 19.7 24.54 21.46 

  15.4 รอยละผูปวยในที่ไดรับบรกิารการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกตอ
ผูปวยในทั้งหมดทีม่ารับบรกิารในสถานบรกิารของรฐั 

รอยละ 8 7.38 7.94 8.13 

7.6  ผลลัพธ
ดาน
ประสิทธิผล
ของ
กระบวนการ
และการ
จัดการ
เครือขาย
อุปทาน 

16 ตัวช้ีวัดดานประสิทธิผลและประสิทธภิาพของกระบวนการ 

16.1 จํานวนนวตักรรมอเิล็กทรอนกิสในการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในที่
ตอบสนองตอการบริหารจดัการองคกร 

จํานวน 23 24 24 

16.2 ระยะเวลาของการ SETUP ขอมูลในระบบปฏิบัติการ/ครั้ง นอยกวา 
1 ชั่วโมง 

 2 ชั่วโมง   1 ชั่วโมง  1 ชั่วโมง 

16.3 ระยะเวลาในการแกไขปญหาระบบไมสามารถใชงานได  
(ติดไวรัส/ถกูบุกรกุ)/ครัง้ 

25 นาท ี 32 21 21 

16.4 รอยละความพึงพอใจของผูรับบรกิารตอการใชงานเว็บไซตกรมการแพทยแผน
ไทยและการแพทยทางเลือก 

รอยละ 80 80 80 80.13 

17 ระดับความสําเร็จดานการเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน 
17.1 รอยละของการดําเนนิการตามแผนการรองรับสภาวะฉกุเฉินของกรม รอยละ 100 100 100 

  17.2 รอยละของหนวยงานที่มีความพรอมตอการใหบรกิารระบบสารสนเทศ รอยละ 
100 

45 83 100 

  17.3 จํานวนครั้งของการซอมแผนความปลอดภัยในสถานทีร่าชการกรมตอป 1 ครั้ง 1 1 1 

  18 ตัวช้ีวัดดานการจดัการเครือขายอุปทาน  

  18.1 จํานวนการจดันทิรรศการการสงเสริมการขายและเพ่ิมชองทางการขาย
ผลิตภัณฑสมนุไพร 

3 ครั้ง 1 2 5 

  18.2 จํานวนการจบัคูเจรจาทางธรุกจิดานผลิตภัณฑสมนุไพร 400 คู 328 386 426 

  18.3 รอยละของผลิตภัณฑสมนุไพรที่ไดรบัรางวลัเพ่ิมขึน้ (นับสะสม) เพ่ิมขึ้น 
รอยละ 5/ป 

155 178 192 

  18.4 รอยละของการพัฒนาผลิตภัณฑสมนุไพร สูตลาดสากล ภายใตโครงการ 1 
ตําบล 1 ผลิตภัณฑ 

เพ่ิมขึ้น 
รอยละ 30/ป 

15 41 61 

   หมายเหตุ : *เปาหมาย หมายถึง เปาหมายของตัวชี้วัดผลลัพธ ณ ปที่รายงานลาสุด   

   **ขอมูลยอนหลังอนุโลมใหเปนราย 6 เดือนได หากมีการเก็บขอมูลไมถึง 3 ป   
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อภิธานศัพท 

(A-Z) 

CIPO Chief Integrated Program Officer 
ผูบริหารแผนยุทธศาสตรและบูรณาการภารกิจสําคัญ 

CPG Clinical Practice Guideline 
แนวทางการรักษาโรคดวยการแพทยแผนไทย 

e-MENSCR Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and 
Country Reform 
ระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ 

GAP  Good Agricultural Practice 
ระบบการผลิตท่ีถูกตองในฟารม โดยพิจารณาตั้งแตพ้ืนท่ีการปลูก การดูแลรักษา 
การเก็บเก่ียว และการจัดการหลังเก็บเก่ียว เพ่ือใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ มีลักษณะ
ตรงตามความตองการ และมีความปลอดภัยตอการบริโภค  

GMP  Good Manufacturing Practice 
มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ  

GMP PICs  Good Manufacturing Practice of Pharmaceutical Inspection  
Co-operation Scheme 
มาตรฐานการผลิตยาระดับสากล 

GS-1    ระบบการตรวจสอบยอนกลับสากล  
HDC-TTM Service Health Data Center of Thai Traditional Medicine Service  

ขอมูลดานบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
Herb ID Herb Identification 

แอพพลิเคชั่นการระบุชนิดสมุนไพรดวยภาพ  
HiPPS High Performance and Potential System  

ระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง  
JAMU The Art of Traditional Indonesian Medicine 

ศาสตรการแพทยแผนโบราณอินโดนีเซีย  
Organic โดยธรรมชาติ 
PGS Participatory Guarantee Systems  

ระบบประกันคุณภาพในระดับทองถ่ิน ท่ีใหการรับรองผูผลิตโดยเนนการมีสวนรวม
ของผูมีสวนเก่ียวของ และตั้งอยูบนฐานของความเชื่อถือ เครือขายทางสังคม และ
การแลกเปลี่ยนความรู  

REDCap Research Electronic Data Capture 
โปรแกรมสําหรับบันทึกขอมูลงานวิจัยใหอยูในรูปของ electronic case report 
form (e-CRF) ซ่ึงสามารถใชงานไดแบบ real time 

SETO  Smart Executive Talent Officer  
หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง  

SoftCon Phoenix ระบบสารสนเทศสําหรับโรงพยาบาล 
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SYTO    Smart Young Talent Officer 
    หลักสูตรพัฒนานักบริหาร 4.0 
TCI Thai-Journal Citation Index Centre  

ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย 
TTDKL    Thai Traditional Digital Knowledge Library 
    คลังความรูดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
TTM HA Guidelines Thai Traditional Medicine Hospital Accreditation Guidelines 

เกณฑมาตรฐานการพัฒนาและรับรองคุณภาพงานการแพทยแผนไทย 
UiS Undergraduate Intelligence Scholarship Program  

ทุนรัฐบาล 
(ก-ฮ) 
กสธ.    กระทรวงสาธารณสุข 
รพ.สส.พท   โรงพยาบาลสงเสริมและสนับสนุนการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน 
สสจ.    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
กคพ.    กองคุมครองและสงเสรมิภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและแพทยพ้ืนบานไทย 
กทล.    กองการแพทยทางเลือก 
กพร.    กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กมจ.    กลุมกฎหมายและจริยธรรม 
กยส.    กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร 
กวผ.    กองวิชาการและแผนงาน 
กสศ.    กองสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ 
ตสน.    กลุมตรวจสอบภายใน 
รพ.    โรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน 
สกกท.    สํานักงานจัดการกัญชาและกระทอมทางการแพทยแผนไทยและแพทยพ้ืนบานไทย 
สกท.    สํานักงานบริการกองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 
สพจ.    สถาบันการแพทยไทย - จีน 
สพท.    สถาบันการแพทยแผนไทย 
สลก.    สํานักงานเลขานุการกรม 
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	กรมฯ ได้จำแนกโครงสร้างเป็น 2 ระดับ คือ 1) หน่วยงานที่กำกับในระดับเหนือกรมฯ ครอบคลุมงาน ด้านการเงิน การป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ การตรวจสอบผลการดำเนินงาน และการกำกับตนเองที่ดีในองค์กร เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงบประมาณ สำนักงาน กพร. ...
	นอกจากนี้ ยังมีที่ปรึกษา 3 คน เพื่อทำหน้าที่กำกับ ติดตามงานตามที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามพันธกิจ และวิสัยทัศน์ของกรมฯ รายละเอียดตามภาพที่ P-2
	(7) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	ภาพที่ P-2 โครงสร้างการกำกับดูแลที่ดีและหน่วยงานในกำกับของกรมฯ
	ตารางที่ P - 5 ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน
	ผลผลิตหลักที่เกิดจากการดำเนินการตามภารกิจ มี 3 ด้าน โดยมีการปรับปรุงผลผลิตและการบริการให้ตรงกับความต้องการของแต่ละกลุ่ม รวมทั้งมีวิธีการส่งมอบผ่านกิจกรรมต่างๆ และมีวิธีการสื่อสารระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อสร้างโอกาสในการขยายความสัมพันธ์กับผู้...

