
1 

รายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ (Application Report: AR) 

สวนท่ี 1 ลักษณะองคการ 
1. ลักษณะองคการ 
 (1) พันธกิจหรือหนาท่ีตามกฎหมาย 
 กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก (กรมการแพทยแผนไทยฯ) กอตั้งข้ึนตามพ.ร.บ.ปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ตอมาไดมีการปรับบทบาทและอํานาจหนาท่ีตามกฎกระทรวง พ.ศ.2552 และมีการ
ปรับฯ อีกครั้งตามกฎกระทรวง พ.ศ.2561 โดยมีภารกิจเก่ียวกับการพัฒนาวิชาการและการบริการการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก โดยสงเสริมและพัฒนาการวิจัย การจัดระบบความรู พัฒนาแหลงผลิตและผลิตภัณฑสมุนไพร 
คุมครอง อนุรักษ และสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและการแพทยพ้ืนบานไทย พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการ
บริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก เพ่ือนําไปใชในระบบบริการสุขภาพอยางมีคุณภาพ ปลอดภัย และ
เปนทางเลือกใหแกประชาชนในการดูแลสุขภาพ  
ตารางที ่P-1 พันธกิจ ความสําคัญเชิงเปรียบเทียบ ความสําเร็จองคการ 

หนาท่ีและอํานาจ 
ความสําคัญตอความสําเร็จ

องคการ 
1.  ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ สามารถคุมครอง อนุรกัษ และ

สงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผน
ไทยและการแพทยพ้ืนบานไทย 

2. รวบรวม อนุรักษ เฝาระวัง คุมครอง และสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยการแพทยพ้ืนบานไทย และสมุนไพร 
3. กํากับ ดูแล สงเสริม และสนับสนุน การใชประโยชนจากการแพทยแผนไทยการแพทยพ้ืนบานไทย การแพทยทางเลือก 

และสมุนไพร 
4. กําหนดทิศทาง เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกของประเทศ เปนปจจัยนําเขาในการกําหนด

ผลสัมฤทธิ์ และการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตรใหบรรลุเปาหมาย 

5. ศึกษา วิจัย วิเคราะห และพัฒนาองคความรูดานการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบานไทย การแพทยทางเลือก และ
สมุนไพร เพ่ือการอนุรักษ คุมครอง และการนําไปใชประโยชน 

6. สนับสนุน กํากับ เรงรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการและการใหบริการดานการแพทยแผน
ไทยและการแพทยทางเลือก 

7. กําหนด พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน กลไกการรับรองมาตรฐาน คุณภาพบริการ บุคลากรเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ และใหการ
คุมครองผูบริโภคดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

เปนการสงมอบการบรกิาร 
ผลิตภัณฑสุขภาพดานการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือก
สูประชาชน 

8. พัฒนารูปแบบ สงเสริม และสนับสนุน เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ และการบริการดานการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก ใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล 

9. เผยแพร ประชาสัมพันธ ถายทอดองคความรู และเทคโนโลยีดานการแพทยแผนไทยการแพทยพ้ืนบานไทย การแพทย
ทางเลือก และสมุนไพร 

สนับสนุนการบริหารจัดการดาน
ขอมูลสารสนเทศ เผยแพรขอมูล
ประชาสัมพันธ เสริมสรางความ
เชื่อมัน่ใหกับประชาชน 

10.ประสานการดําเนินงาน และพัฒนาความรวมมือดานการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบานไทย การแพทยแผนจีน และ
การแพทยทางเลือกอื่น ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
11.พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
  

 (2) วิสัยทัศน พันธกิจและ วัฒนธรรมองคกร 

ตารางที่ P-2 วิสัยทัศน เปาประสงค วัฒนธรรมองคกร คําขวัญ และสมรรถนะหลัก 

วิสัยทัศน เปนองคกรหลักดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกเพ่ือการพ่ึงตนเองดานสุขภาพและสงเสรมิเศรษฐกจิอยางย่ังยืน 

เปาประสงค 1. การแพทยแผนไทยการแพทยพ้ืนบานและการแพทยทางเลือกมีคุณภาพ มาตรฐาน และบูรณาการเขาสูระบบบริการอยางย่ังยืน 
2. การพัฒนาวิชาการ การศึกษาวิจัย การจัดการความรู และนําองคความรูดานการแพทยแผนไทยการแพทยพ้ืนบานและการแพทย

ทางเลือกสูการใชประโยชนในการดูแลสุขภาพประชาชนไดอยางเชื่อมั่นและปลอดภัย 
3. สมุนไพรและผลิตภัณฑสมุนไพรไทยมีคุณภาพไดมาตรฐานระดับสากลเปนที่ยอมรับและไดรับความนิยมทั้งในและตางประเทศสามารถ

พ่ึงตนเองและทดแทนการนําเขายาแผนปจจุบันจากตางประเทศได 
4. คุมครอง อนุรักษ และสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย นําไปสูการใชประโยชนอยางเปนธรรม 
5. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 

วัฒนธรรม
องคกร/คานิยม 

I AM DTAM= Integrity(ทํางานอยางมีศักดิ์ศรี มีวนิัย)  Activeness(ขยัน)  Morality(ซ่ือสัตยสุจริต)  Democracy(เปนประชาธปิไตย) 
Thainess & Teamwork(เปนไทย เปนทีม)  Accountability(รับผิดชอบ)  Mildfulness(รอบคอบ) 

(ศักดิ์ศรีสรางสรรค มุงมัน่ตั้งใจ ฝกใฝคุณธรรม นําประชาธิปไตย เปนไทยทีมรวม รวมรบัผิดชอบ รอบคอบมีสติ) 

สมรรถนะหลัก 1. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  
2. ความสามารถในการประสานสรางเครือขายความรวมมือกับภาคีทั้งภาครัฐและเอกชนในการคุมครอง อนุรักษ และสงเสริมภูมิปญญา

การแพทยแผนไทย และการแพทยพ้ืนบานไทย 
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(3)ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
 กรมการแพทยแผนไทยฯ มีกรอบอัตรากําลัง 
จํานวน 465 อัตรา มีอัตราท่ีครองอยู 417 อัตรา 
(รอยละ 89.67) ประกอบดวย ขาราชการ จํานวน 
236 คน พนักงานราชการ จํานวน 111 คน 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 16 คน  
ลูกจางประจํา จํานวน 2 คน พนักงานจางเหมา
บริการจํานวน 53 คน โดยขาราชการ มีอายุเฉลี่ย
อยูท่ี 39.37 สวนใหญอยูในกลุม ชวงอายุ 25-39 
ป คิดเปนรอยละ 55.09 วุฒิการศึกษาสวนใหญ
จบปริญญาตรี รอยละ 72.66 รายละเอียด ดัง
แสดงในภาพ P-2 

(4) สินทรัพย 
กรมการแพทยแผนไทยฯ มีระบบฐานขอมูลสํานักงานทะเบียนกลางและจังหวัด ระบบติดตามประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ (Management Cockpit) ระบบการประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสารผาน SMS (DTAM News) 
อุปกรณจัดนิทรรศการการแพทยแผนไทย โปรแกรมจดทะเบียนสิทธิ์ในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยสวนบุคคล 
facebookกรมฯ Lineกรมฯ Line addกรมฯ ระบบการเงินการคลัง ระบบสารบรรณ ระบบจัดซ้ือจัดจาง Project 
Management และ Application ตางๆ เชน สมุนไพรเฟรส พจนานุกรมศัพทแพทยแผนไทย ตํารับยาแผนไทย
แหงชาติ ฯลฯ มีการพัฒนาเทคโนโลยีโดยใชระบบระบบ AI เชน การระบุชนิดสมุนไพรดวยภาพ ตูผลิตภัณฑสมุนไพร
อัจฉริยะ ระบบผูเชี่ยวชาญในการปริวรรตและสังคายนาตํารับยาแผนไทยฯลฯ เครื่องแท็บเล็ตเพ่ือการสื่อสารสําหรับ
ผูบริหาร (I-pad) โทรศัพท เครื่องสกัดสมุนไพร (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร) และอุปกรณอ่ืนๆ เครื่องตรวจ
สารเคมีในเลือด เครื่องวิเคราะหเม็ดเลือดอัตโนมัติเตาเผาความรอนสูง ตูอบสมุนไพร รถพยาบาล เครื่องอัลตราซาวน 
ตูแชอุณหภูมิติดลบ อาคารสถานท่ี ประกอบดวย 1) อาคารสํานักงานผูบริหารและหนวยงานระดับกอง ศูนยรับขอ
รองเรียน 2) อาคารพิพิธภัณฑการสาธารณสุขและการแพทยไทย ซ่ึงจัดเปนศูนยสงเสริมสุขภาพแผนไทยสําหรับ
ประชาชนท่ัวไป 3) โรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน(ยศเส) 4) กองพัฒนายาแผนไทยและ
สมุนไพร และโรงงานผลิตสารสกัดสมุนไพร (ธรรมศาสตร) 5) สวนสมุนไพรเทวเวชรมณีย เปนสวนสมุนไพรเฉลิมพระ
เกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 6) เรือนไทยพระยาพิศณุประสาทเวช (หมอคง ถาวรเดช) เปน
ศูนยสงเสริมสุขภาพแพทยแผนไทยและสปา 7) ศูนยแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร (วัดชูจิตรธรรมาราม) 8) สถาบันวิจัย
การแพทยแผนไทย ในแตละอาคารพรอมสิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก ลิฟตคนพิการ หองน้ําคนพิการ หองสมุด 
หองออกกําลังกายและเครื่องออกกําลังกาย เปนตน 

ภาพที่ P-2 โครงสรางอายขุองบุคลากรกรมการแพทยแผนไทยและ

ภาพที่ P-1 การเทียบเคียงวัฒนธรรมองคกรกับคานิยม
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(5) กฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับ 
กรมการแพทยแผนไทยฯ ใชกฎหมายหลายฉบับเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน เพ่ือการควบคุม กํากับ 

ใหผูเก่ียวของดําเนินการตามกรอบของกฎหมาย รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี P-3 

ตารางที่ P-3 กฎหมาย กฎระเบยีบและขอบังคับตางๆ 
พระราชบญัญตั ิ กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ระเบียบ 

1. พ.ร.บ.คุมครองและสงเสริมภูมิ
ปญญาการแพทยแผนไทย พ .ศ .
2542 

2. พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ พ .ศ.
2542 

3. พ.ร.บ.วิชาชีพการแพทยแผนไทย พ .ศ .
๒๕๕๖ 

4. พ.ร.บ.ยา พ .ศ . 2510 
5. พ.ร.บ. สถานพยาบาล 

พ .ศ . 2551 
6. พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติพ .ศ. 2550

และธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ 2552หมวด 7  การ
สงเสริม สนับสนุน การใชและ
พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น 
การแพทยแผนไทย การแพทย
พื้นบาน และการแพทยทางเลือก
อื่นๆ 

1. กําหนดหลักเกณฑและวธิีการ
สรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
พ .ศ. ๒๕๔๖และฉบับที ่๒พ .ศ.
2552 

2. กําหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับภูมิ
ปญญาการแพทยแผนไทย พ .ศ.
2552 

3. กฎกระทรวงการประกาศกําหนด
ตํารับยาแผนไทยของชาติหรือ
ตําราการแพทยแผนไทย พ .ศ.
2558 

4. กฎกระทรวงการประกาศกําหนด
ตํารับยาแผนไทยทัว่ไปหรือตํารา 
การแพทยแผนไทย พ .ศ. 2558 

 

1. แตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ 
พ .ศ. 2548 

2. แบบบัตรประจาํตัว
พนักงานเจาหนาที่ พ.ศ.
2548 
(ฉบับที1่ ) พ.ศ.2551 เร่ือง 
แผนคุมครองจัดการเพื่อ
สมุนไพรในพื้นที่เขต
อนุรักษภูผากูด จังหวัด
มุกดาหาร พ .ศ. 2551-
2553 
 

1. ระเบียบคณะกรรมการ
คุมครองและสงเสริมภูมิ
ปญญาการแพทยแผน
ไทย 
1) เร่ืองการจัดทํา
ทะเบียนภูมิปญญา
การแพทยแผนไทย 
พ.ศ.2547 
2) เร่ืองการบริหารการ
จัดหาผลประโยชน และ
การใชจาย     
เงินกองทุนภูมิปญญาฯ 
พ.ศ. 2548 
 

  (6) โครงสรางและการกํากับองคการ  
กรมการแพทยแผนไทยฯ ไดจําแนกโครงสรางออกเปน 2 ระดับ คือ 1)หนวยงานท่ีกํากับในระดับเหนือกรมฯ 

ครอบคลุมงานดานการเงิน การปองกันปราบปรามทุจริตและประพฤติ การตรวจสอบผลการดําเนินงาน และการ
กํากับตนเองท่ีดีในองคกรเชน สํานักงานตรวจเงินแผนดิน สํานักงบประมาณ สํานักงาน กพร. คตป. เปนตน และ 
2)โครงสรางการบรหิารองคการของกรมฯ ไดถูกกําหนดในกฎกระทรวงฯ  ป 2561 เปนหนวยงานระดับกอง  จํานวน 
6 กอง และ 2 กลุม  แตผูบริหารไดวิเคราะหภารกิจของ
กรมแลว เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการทํางาน  จึงจัดตั้งหนวยงานระดับกองภายในกรม
เพ่ิมข้ึนเปน 11 กอง 2 กลุมงาน และ 1 สํานักงาน รวม 
13 หนวยงาน โดยอธิบดีไดมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหรอง
อธิบดีคนท่ี 1 ดูแลงานวิชาการและบริหารงานแผนงาน
ตามยุทธศาสตรดานการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือกและรองอธิบดีคนท่ี 2 ดูแลการบริหารกําลังคน 
งบประมาณตามแผนงาน/โครงการ และการกํากับติดตาม
ประเมินผล นอกจากนี้ ยังมีผูชวยอธิบดีท่ีทําหนาท่ีแทน
อธิบดีตามท่ีไดรับมอบหมาย  ดังแสดงในภาพท่ี P-3   

(7) ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 กรมการแพทยแผนไทยฯ มีวิธีการจําแนกกลุมผูไดรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยพิจารณาตามวิสัยทัศน 

พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมาย โดยจําแนกกลุมผูรับบริการ ออกเปน 3 กลุม คือ 1) บุคลากรทางการแพทยและ
สาธารณสุข เชน ผูใหบริการดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกท้ังภาครัฐและเอกชน ผูบริหาร ผูประกอบ
วิชาชีพดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 2) ประชาชนผูรับบริการดานการแพทยแผนไทยและการแพทย
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ทางเลือก 3) หนวยงานตางๆ ภาครัฐ เอกชน ท่ีมีบริการดานการแพทยแผนไทยฯ ผูผลิตยาสมุนไพรและเวชสําอาง ผู
ประกอบการฯ  หนวยงานวิจัยฯ หนวยงานท่ีมีการผลิตการปลูกสมุนไพร กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ออกเปน 2 กลุม คือ 
1) ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากการบริการดานแพทยแผนไทย 2) ผูบริโภคผลิตภณัฑการแพทยแผนไทยฯ  

(8) สวนราชการหรือองคการท่ีเกี่ยวของกันในการใหบริการหรือสงมอบงานตอกัน 
 กรมการแพทยแผนไทยฯ มีบทบาทและขอกําหนดท่ีสําคัญในการปฏิบัติงาน แนวทางและวิธีการสือสาร
ระหวางกันหรือสงมอบงานตอกันกับสวนราชการและองคกรท่ีเก่ียวของ เชน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
(สปสช.) ในการพัฒนารูปแบบการใหบริการแพทยแผนไทยฯ ท่ีไดมาตรฐาน มีการพัฒนาระบบฐานขอมูลการใหบริการ
เพ่ือใหครอบคลุมประชาชนวงกวาง และสามารถเบิกจายงบประมาณสนับสนุนตามรายการใหบริการได เกิดนวัตกรรม
ใหมๆใหกับกรมฯ และกับมหาวิทยาลัยท่ีมีการผลิตนักศึกษาแพทยแผนไทย เพ่ือสรางมาตรฐานวิชาชีพแพทยแผนไทย
อยางเปนระบบ เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการเรียนการสอน การฝกงานท่ีไดมาตรฐาน โดยรวมกับ
กรมฯ ในการพัฒนาดังกลาว ตารางท่ี P-2 สวนราชการหรือองคการท่ีเก่ียวของกันในการใหบริการหรือสงมอบงาน 
ตารางที่ P - 4 สวนราชการหรือองคการที่เก่ียวของกันในการใหบริการหรือสงมอบงานตอกัน 

สวนราชการ /องคกรท่ีเก่ียวของ 
(Supplier/Partner) 

บทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติรวมกัน 
(INPUT) 

ขอกําหนดท่ีสําคัญในการ
ปฏิบัติงานรวมกัน(specification) 

แนวทางและวิธีการส่ือสารระหวางกัน
และสงมอบงาน 

 ผูสงมอบ 
 บุ ค ล ากร ก ร มที่ ทํ า ง าน ด า น
วิชาการ การวิจัย การฝกอบรม 
การคุมครองภูมิปญญาการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือก 
การพัฒนายาไทยและผลิตภัณฑ
สมุนไพร 

 พันธมิตร 
ก ร ะ ท ร ว งส า ธ า ร ณสุ ข  เ ช น 
กระทรวงวิทยาศาสตร กระทรวง
พาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงทอง เที่ ยวและกีฬา 
กระทรวงเกษตรและสหกรณและ
หนวยงานที่ เปนเครือขาย เชน 
สปสช. หนวยงานจัดหาทุนวิจัย 

 ผูใหความรวมมือ 
 บุคลากรในสังกัดก.สาธารณสุข 
มหาวิทยาลั ยที่ ผลิ ตนั กศึ กษา
การแพทยแผนไทย  หนวยงาน
ราชการอ่ืนๆที่เกี่ยวของ  มูลนิธิ
และองคกรเอกชนที่เ ก่ียวของ4
ผู ป ร ะกอบ กา ร  อ าส าส มัค ร 
สาธารณสุข 

 พัฒนาองคความรูดานการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก 

 องคความรูที่ถูกตอง มี
คุณภาพ และสอดคลองกับ
ความตองการ 

 การแตงต้ังคณะกรรมการ 
 การประชุมรวมกัน 
 การวิจัยรวมกัน 

 ถายทอดองคความรูดานการแพทยแผน
ไทยและการแพทยทางเลือก 

 หลักสูตร สื่อ เอกสาร ตํารา สําหรับ
ถายทอดมีความถูกตอง เหมาะสม
และทัว่ถึง 

 การรายงาน 
 การใชจดหมาย/หนังสือเวียน/

email 
 การใชโทรศัพท 
 website 

 การเพ่ิมการบริการการแพทยแผนไทย
ครอบคลุมและทัว่ถึง 

 พัฒนารูปแบบการใหบริการใหไดมาตรฐาน
สอดรับกับเกณฑที่สามารถเบิกจายเงิน
งบประมาณในการใหบริการกับ สปสช.ได 

 การใหบริการการแพทยแผน
ไทยในสถานบริการ
สาธารณสุขเพ่ิมข้ึน 

 การประชุมรวมกัน 
 การนิเทศงาน 
 การกําหนดเกณฑและรูปแบบ

การใหบริการ 
 

 คุมครองและสงเสริมภูมิปญญา
การแพทยแผนไทยฯ 

 

 ดําเนินการตามพ.ร.บ.สงเสริม
และคุมครองฯ ๒๕๔๒ 

 

 การแตงต้ังคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิฯ 

 การประชุม/อบรมรวมกัน 
 การใชจดหมายหนังสือเวียน 
 การโทรศัพท 

 พัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพร และสราง
มูลคาทางเศรษฐกิจ และสรางรายได
ใหกับประเทศ 

 พัฒนาอุตสาหกรรมสารสกัด
สมุนไพรใหมีศักยภาพ 

 พัฒนามาตรฐานสารสกัดสมุนไพร 
 วิจัยและพัฒนานวตกรรมการสกัด

สมุนไพรมาใชประโยชนทาง
การแพทย 

 มีศูนยใหคําปรึกษา 
 มีตลาดกลางออนไลน 
 มีการจัดทําประกาศมาตรฐานสาร

สกัดสมุนไพรที่มีศักยภาพ 
 มีฐานขอมูลสมุนไพรที่มีความ 

ถูกตองนาเชื่อถือ และเปนปจจุบัน 

2. สภาวการณขององคการ 
 (9) สภาพแวดลอมดานการแขงขันท้ังภายในและภายนอกประเทศ  

สถานการณการขับเคลื่อนการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือกและสมุนไพร ใหสอดคลองมิติยุทธศาสตร

เพ่ือการสรางคุณคาทางเศรษฐกิจ กรมการแพทยแผนไทยไดวางเปาหมายระยะยาว ตองการเปน Top 5 ของเอเชีย 

และเปนท่ี 1 ของอาเซียนภายใน 10 ป ตามภาพ P-4 ดวยแนวทางการขับเคลื่อน “แผนไทยเฟรส” เพ่ือใหบรรลุ

เปาหมาย “คนในสังคมโลกตอง รูจัก เชื่อม่ัน ชอบ ใช” ผลิตภัณฑสมุนไพรท่ีไดมาตรฐาน บริการการแพทยแผนไทย

และการแพทยทางเลือกท่ีไดมาตรฐาน และภูมิปญญาการแพทยแผนไทย ตามภาพ P-5 แสดงถึง Samunprai Thai 

Roadmap 20 ป  
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 (10) การเปล่ียนแปลงดานการแขงขัน และ (11)แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบ 
การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญซ่ึงมีผลตอสถานการณการแขงขันของกรมการแพทยแผนไทยฯ คือการไดรับ

การสนับสนุนในเชิงนโยบายจากรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ในการจัดทําแผนแมบทแหงชาติวาดวย
สมุนไพรไทยฯ เพ่ือพัฒนาสมุนไพรอยางครบวงจรนํามาซ่ึงการพ่ึงตนเองดานสุขภาพและเสริมสรางเศรษฐกิจไทย
อยางยั่งยืน รวมท้ังปจจัยการเปลี่ยนแปลงท่ีสรางโอกาสจากการขับเคลื่อนสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจครบวงจร  
ตามภาพท่ี P-6 ทําใหมูลคาสมุนไพรในกลุมเอเชียแปซิฟกป 2018 ดีข้ึนตามลําดับ ตามภาพท่ี P-7  

 

  

 (12) ความทาทายเชิงยุทธศาสตรและความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร 
 กรมการแพทยแผนไทยฯ มีขอไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร 
เนื่องจากมีความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตรระดับชาติท่ีเอ้ือตอ
การการดําเนินงานพัฒนายุทธศาสตรกรมฯ ไดแก  รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 55 “รัฐตองดําเนินการให
ประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง” 
และมาตรา 57 “การอนุรักษ  ฟนฟู และสงเสริมภูมิปญญา
ทองถ่ิน” ยุทธศาสตรชาติ 20 ป  แผนปฏิรูปประเทศดาน
สาธารณสุข แผนยุทธศาสตร 20 ป ดานสาธารณสุข แผนแมบท
สมุนไพรแหงชาติ  ดังแสดงในแผนภาพท่ี P-8  
 

ภาพที ่P-4  สถานการณดานสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ 

ภาพที่ P-7 แสดงมูลคาสมุนไพรในกลุมเอเชียแปซิฟก ภาพที่ P-6 แสดงการขบัเคลื่อนสมุนไพร 

เพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจ 
 

 ภาพที ่P-8 แสดงความทาทายและความไดเปรียบเชงิ

 

ภาพที ่P-5  Thailand 4.0 : Samunprai Thai Roadmap 20 ป 
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ตารางที่ P-5 ความทาทายและความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร เปรียบเทียบกับประเด็นดานตางๆ 
ประเด็น ความทาทาย ความไดเปรียบ 
ดานพันธกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกมีคุณภาพ 
มาตรฐาน และบูรณาการเขาสูระบบบริการอยางยั่งยืน 

 การพัฒนาวิชาการ การศึกษาวิจัย การจัดการความรู และ
นําองคความรูดานการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือกสูการใชประโยชนในการดูแลสุขภาพประชาชนได
อยางเชื่อมั่นและปลอดภัย 

 สมุนไพรและผลิตภัณฑสมุนไพรไทยมีคุณภาพไดมาตรฐาน
ระดับสากลเปนที่ยอมรับ สามารถพึ่งตนเอง ทดแทนการ
นําเขายาแผนปจจุบันจากตางประเทศได 

 คุมครอง อนุรักษ และสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผน
ไทย นําไปสูการใชประโยชนอยางเปนธรรม 

 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปรงใสมีธรรมาภิบาล 

 มีแผนแมบทแหงชาติวาดวยสมุนไพรไทยฯ  
 มีกลุมงานการแพทยแผนไทยฯ ระดับจังหวัด  
 มีระบบบริการสุขภาพแบบครบวงจร 
 มี แผนยุทธศาสตร ทศว รรษการวิ จั ยด า น

การแพทยแผนไทย (พ.ศ.2559-2568) 
 มีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

คุมครองและสงเสริมภูมิปญญาฯ 
 การสรางมาตรฐานวิชาชีพการแพทยแผนไทย 

ภายใต พ.ร.บ.วิชาชีพการแพทยแผนไทย พ.ศ.
2557 

 สามารถเสนอกฎหมายที่เกี่ยวของกับดานภูมิ
ปญญาการแพทยแผนไทยไดโดยตรง 

 สามารถออกใบรับรองมาตรฐานสถานบริการ 
ดานปฏิบตักิาร  ยกระดับคุณภาพของหองปฏิบัติการใหไดมาตรฐานในการ

ควบคุมคุณภาพยาแผนไทย 
 ราคาสมเหตุสมผล คุมคาตอการรับบริการ 

ดานทรัพยากร
บุคคล 

 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย พยาบาล ให
เพียงพอทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ 

 บุคลากรมีความรู เฉพาะทางดานภูมิปญญา
การแพทยแผนไทย 

ดานความ
รับผิดชอบตอ
สังคม 

 สรางความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานของยาสมุนไพร
ในตลาด 

 การพิทักษปกปองสิทธิดานภูมิปญญาแพทยแผนไทย 

 กระแสการดูแลสุขภาพจากสมุนไพร 
 ความเชื่อมั่นในตราสัญลักษณที่กรมฯออกใหกับ

สถานบริการ 

 (13) ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ  
 กรมการแพทยแผนไทยฯ ใหความสําคัญกับการปฏิรูประบบบริหารจัดการ เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสูการ

ปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายภายในเวลาท่ีกําหนด โดยมีการปรับระบบการบริหารจัดการภายในปรับโครงสราง วางระบบ

การทํางานในสวนภูมิภาค วางอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจ เพ่ิมกลไกการบังคับกฎหมายและพัฒนาระบบขอมูล

สําคัญ โดยมีกลไกและเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินการภายใน ไดแก เกณฑคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ (PMQA) ระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Analysis) นโยบายกํากับดูแลองคการ

ท่ีดี การจัดทําแผนยุทธศาสตร การติดตามกํากับ และประเมินผล การมอบหมายผูรับผิดชอบ (CIPPO) ในการ

ขับเคลื่อนในแตละยุทธศาสตร การถายทอดตัวชี้วัด (KPI) และคาเปาหมายสูระดับหนวยงานและบุคคล (IPA) การจัด

กิจกรรม 5ส. และใชวงจร PDCA เปนเครื่องมือปรับปรุง นอกจากนี้ กรมการแพทยแผนไทย ไดจัดใหมีสิ่งอํานวยความ

สะดวกในการปฏิบัติงานเพ่ือการเรียนรูสืบคนขอมูลและการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โทรศัพท และโทรสาร มีแหลงเรียนรู เชน หองสมุด พิพิธภัณฑ สวนสมุนไพร เปนตน อีกท้ังจัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เชน การอบรมภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร การใหทุนศึกษาท้ังในและตางประเทศ การ

อบรม การเรียนรูจากการปฏิบัติการการสอนงาน การประชุมสัมมนา มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรท้ังภายในภายนอก 

เชน การอบรมความรูในเรื่องตางๆ การศึกษาดูงานเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพขององคการ  

นอกจากนี้ กรมฯไดมีการพัฒนานักบริหารรุนใหมโดยมีการแตงตั้งใหเปนผูบังคับบัญชาในหนวยงานท่ีกําหนดข้ึนตาม

โครงสรางภายในเพ่ือรองรับบทบาทภารกิจกรมท่ีเพ่ิมข้ึนและขยายงานสูการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบขอมูลและ

ประเมินผล ระบบการติดตามและนิเทศงาน ระบบการพัฒนายาและผลิตภัณฑจากสมุนไพร  ซ่ึงเปนการเรียนรูจากการ

บริหารหนวยงานจริงและมีการสอนงานโดยผูบริหาร พรอมท้ังสงไปอบรมในหลักสูตรท่ีเหมาะสมสรางความเชี่ยวชาญ

ในอาชีพและในการบริหาร เพ่ือเปนการสืบทอดตําแหนงทางการบริหารของกรมการแพทยแผนไทยฯ ในอนาคต 
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สวนท่ี 2-1 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการอยางตอเนื่อง 

หมวด 1 การนําองคการ   

1.1 การนําองคการโดยผูบริหาร 

ก.วิสัยทัศน คานิยม และพันธกิจ  

(1) การกําหนดวิสัยทัศน  คานิยม  

การถายทอดไปสูการปฏิบัติ และการปฏิบัติตนท่ีแสดงความมุงม่ันตอคานิยมองคกร ผูบริหารไดกําหนด

วิสัยทัศนกรมการแพทยแผนไทยฯไดมุงม่ันตั้งเปาหมายใหคนในสังคมโลกตองรูจัก เชื่อม่ัน ชอบ ใช สมุนไพร  

เพ่ือนําไปสูการเปลี่ยนแปลงและองคกรเปนเลิศทางดานวิชาการ บริการทางการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือกท่ีมีมาตรฐาน ครอบคลุม และเปนธรรมเพ่ือเปนทางเลือกของประชาชนในการพ่ึงตนเองดานสุขภาพและ

สงเสริมเศรษฐกิจอยางยั่งยืน  และไดกําหนดโครงสรางการบริหารองคกร แบงเปน 3 ระดับ คือ 1) ท่ีปรึกษากรม 

ประกอบดวยผูบริหารท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีสวนเก่ียวของกับงานกรม เพ่ือเสนอแนะนโยบายและแนวทาง

ขับเคลื่อนงานการแพทยแผนไทยใหทันตอการปฏิรูปการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกในอนาคต  

2) โครงสรางการนําองคการระดับกรม ประกอบดวย อธิบดีเปนผูนําสูงสุด มีรองอธิบดีท่ีรับผิดชอบงานตาม

ภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน มีผูอํานวยการระดับกองและสํานัก มีคณะกรรมการ และคณะทํางานชุดตางๆ 

ท่ีบูรณาการงานกันภายในกรม เพ่ือพัฒนานโยบายและแผนแมบทสมุนไพรไทย พัฒนางานบริการ งานวิชาการ

ดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ดําเนินกํากับ บังคับบัญชา ขับเคลื่อนงานภายในกรมและสวน

ภูมิภาคผานการตรวจราชการและนิเทศงาน  3) โครงสรางการนําองคกรในสวนภูมิภาค เปนผูบริหารในระดับเขต

สุขภาพท่ีรับผิดชอบงานดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก (Chief Thai traditional and 

alternative Medicine Officer :CTMO) ทําหนาท่ีรับผิดชอบกํากับประเมินผลการดําเนินงานในสวนภูมิภาคให

การดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายอธิบดีกรม ไดใหความสําคัญกับประเด็นดังนี้ 1) ผูบริหารทุกระดับได

รวมกันวางแผนและวางกรอบการทํางานโดยกําหนดยุทธศาสตรท่ีสําคัญและจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับ

ยุทธศาสตรระยะยาวตามแผนยุทธศาสตร 20 ปของกระทรวงสาธารณสุข ใชเปนกลไกในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร สูการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)การแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน

เปาหมายเพ่ือใหประชาชนไทยทุกกลุมวัยเขาถึงระบบบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  

อยางนอยรอยละ 20 ภายในป 2564 2) มีการจัดทําแผนปฏิบัติการและรับฟงความคิดเห็นแผนยุทธศาสตรกรม 

เพ่ือพัฒนาการวางแผนยุทธศาสตรโดยกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย (Retreat) ซ่ึงเปนการ

ทบทวนจุดยืนและเข็มมุงของกรมซ่ึงประกอบไปดวยเครือขาย อดีตผูบริหารกรม คณะผูบริหารจากหนวยงาน

ตางๆ เขารวมประชุม ระหวางวันท่ี  27 – 28 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ 3) หนุนการขับเคลื่อน

คานิยมของกระทรวงสาธารณสุขวาดวย MOPH และเชื่อมโยงรอยเรียงกับวัฒนธรรมกรมท่ีขับเคลื่อนและถือ

ปฏิบัติมากวา 15 ป คือ I AM DTAM และอธิบดีไดนําเสนอท้ังในระดับกระทรวงและสื่อสารไปยังผูบริหาร 

บุคลากรทุกระดับในกรม ตลอดจนพันธมิตร เครือขายท่ีทํางานรวมกับกรมวา กรมฯ นี้เชื่อยอภาษาอังกฤษ 

DTAM (อานดี-ทํา) แปลวา ทําดี  ดังนั้นถาไมดี กรมนี้ไมทําเปนท่ีชื่นชมในทุกระดับเปนวงกวาง 
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4) ผูบริหารกําหนดนโยบายการทํางาน “อยางสุข สัมฤทธิ์” 

ทํางานอยางมีความสุข และงานมีผลสัมฤทธิ์  สงเสริม

เศรษฐกิจของชาติใหเติบโตกาวไกล ทําใหทุกคนมีความ

ภาคภูมิใจในการเปนกรมการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือก  

 

 

(2) การสงเสริมการประพฤติ ปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความโปรงใส และความมีจริยธรรม 

การนําองคกรอยางมีอยางมีธรรมาภิบาล การสงเสริมการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความโปรงใส 

และความมีจริยธรรม ผูบริหารมีการสรางวัฒนธรรมองคกรใหมีระเบียบวินัย โปรงใส ซ่ือสัตย รับผิดชอบ ตรงตอ

เวลา และกําหนดใหบุคลากรทุกคนในองคการใชระบบสแกนลายนิ้วมือเพ่ือลงเวลา เขา – ออก ในการปฏิบัติงาน

ประจาวัน ซ่ึงถือวาเปนการสรางสภาพแวดลอมในองคการท่ีมีมาตรฐานท่ีดีของความโปรงใสไมมีความลาเอียง 

โดยมีการสรุปผลเปนประจาทุกเดือนเพ่ือนาเสนอผูบัญชาเปนลาดับชั้นข้ึนไป อธิบดีไดมีนโยบายจัดต้ังกลุมงาน

คุมครองจริยธรรมภายใตกลุมนิติการ เพ่ือเปนหนวยงานหลักในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีความโปรงใส 

และมีนิติธรรม โดยมีการกําหนดจรรยาขาราชการกรมการแพทยและการแพทยทางเลือก พ.ศ. 2557 ซ่ึงเปน

ขอกําหนดสิ่งท่ีควรประพฤติปฏิบัติสาหรับขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง ในสังกัดกรมการแพทยแผนไทยฯ 

ถือปฏิบัติ และมีคณะกรรมการคุมครองคุณธรรม จริยธรรมกรมการแพทยแผนไทยฯ ซ่ึงรองอธิบดีเปนประธาน 

ผูบริหารหนวยงานเปนกรรมการ เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกระตุนใหบุคลากรทุกคนถือปฏิบัติตามขอกําหนดดังกลาว 

และจัดทาคูมือจรรยาขาราชการแจกจายใหกับบุคลากรท้ังภายในและภายนอกกรมรับทราบและมีการสื่อสารผาน

เอกสารคูมือหนังสือท่ีผลิตข้ึนโดยกรมการแพทยแผนไทยฯ นอกจากนี้กรมฯ ยังมีการใหรางวัลภายในบุคลากรใน

กรม เชน รางวัลคนดีศรีกรมฯ รางวัลคนดีศรีสาธารณสุข และคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน เปนตน 

(3) การสรางองคกรคุณภาพท่ีย่ังยืน  

กรมการแพทยแผนไทยฯ  มีระบบการนําองคกร โดยการนําของอธิบดี ซ่ึงบริหารจัดการองคกรแบบ

กระจายอํานาจสูผูบริหารระดับรอง ไดแก รองอธิบดี โดยมอบหมายอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบในการบริหาร

องคการท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การเงิน แผนงาน/โครงการ และการกํากับติดตามประเมินผลใน   

หนวยงานระดับกอง เวนไวเพียงกลุมตรวจสอบภายในและกลุมพัฒนาระบบบริหาร ท่ีอธิบดีกํากับดูแลโดยตรง 

และทําหนาท่ีบริหารงานในภาพรวม คือ กําหนดทิศทาง กํากับ ติดตาม ตามกรอบแนวทางการดําเนินงานให

เปนไปในทิศทางเดียวกัน อธิบดีมุงเนนเสริมสรางภาวะผูนําแกผูบริหารระดับรอง สรางระบบกลั่นกรองงาน  

จัดกระบวนทัศนการบริหารงานอยางเปนระบบบนพ้ืนฐานของขอมูลเชิงประจักษ สรางการมีสวนรวมและ

บริหารงานเปนทีม โดยเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดรวมแลกเปลี่ยนและเสนอความคิดเห็น  อธิบดีมีบทบาทสําคัญ

ในการกระตุน สรางการเรียนรู สูการเปน“ผูนําและนักวิชาการรุนใหม” แกผูบริหารระดับรองและบุคลากรภายใน

กรมฯ ผานการมอบอํานาจอยางชัดเจน พรอมชวยชี้แนะแนวทางในวางแผนงานท่ียังไมชัดเจน เสริมสราง

 ภาพที ่ม.1-1 แสดงวิสยัทัศนการนําองคกรของผูบริหาร 
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นวัตกรรม และกิจกรรมใหมๆ ในองคการ ทําใหผูรับผิดชอบมีความชัดเจนและมีกําลังใจในการทํางานมากข้ึน  

ซ่ึงสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานท่ีดียิ่งข้ึน รวมท้ังการปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี (Role Model) ในการ

ทํางานอยางเปนระบบ เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรของกรมฯ และสอดรับกับวัฒนธรรมองคกรของกระทรวง

สาธารณสุข  

ข. การส่ือสารผลการดําเนินการขององคการ  

(4) การส่ือสาร  

ผูบริหารกรมการแพทยแผนไทยฯ มุ งเนนให

ความสําคัญในดานการสื่อสาร ตามวิสัยทัศน "เปนองคกรหลัก

ดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก เพ่ือการ

พ่ึงพาตนเองดานสุขภาพ และสงเสริมเศรษฐกิจอยางยั่งยืน" 

โดยสื่อสารผานการประชุมผูบริหารระดับสูง ประชุมผูบริหาร

ระดับกรม ประชุม Morning talk เพ่ือใหรับรูและเขาใจ  

ถึงทิศทางการทํางานเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 

โดยมีสโลแกน “รูจัก เชื่อม่ัน ชอบ ใช” ท้ังนี้มีการสรางความ

ผูกพันใกลชิดระหวางผูบริหารและบุคลากรอยางท่ัวถึง 

รวมท้ังผูมีสวนไดสวนเสีย และผูรับบริการ โดยการสื่อสารใน

รูปแบบการจัดงานตางๆ โดยกรมฯ รวมกับภาคีเครือขายท้ัง

ภาครัฐและเอกชน เชน งานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติ งาน

มหกรรมการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน ระดับภูมิภาค 

เปนตน เพ่ือเปนการรับรูและเขาใจขอมูลท่ีถูกตองและรับฟง

ความคิดเห็นจากทุกชองทาง กรมการแพทยแผนไทยฯ ได

จัดทําชองทางการสื่อสารโดยมีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ ใน

รูปแบบแอพพลิเคชั่น เชน แอพพลิเคชั่นสมุนไพรเฟรส 

แอพพลิ เคชั่นสมุนไพรไทย แอพพลิ เคชั่นนามานุกรม

ผลิตภัณฑสมุนไพร แอพพลิเคชั่นพจนานุกรมศัพทแพทยและ

เภสัชกรรมแผนไทย เปนตน เพ่ือเปนชองทางการสื่อสารรูปแบบใหมใหประชาชนเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว  

(5) การทําใหเกิดการปฏิบัติอยางจริงจัง คณะผูบริหารมุงม่ันตอการบรรลุวิสัยทัศน โดยสรางกลไกการ

กํากับทิศทาง นโยบาย และการพัฒนาการแพทยแผนไทย การแพทย

ทางเลือก โดย 1) ผูบริหารทุกระดับไดรวมกันวางแผนและวางกรอบ

การทํางานโดยกําหนดยุทธศาสตรท่ีสําคัญและ จัดทําแผนปฏิบัติการ

รองรับยุทธศาสตรระยะยาวตามแผนยุทธศาสตร 20 ปของกระทรวง

สาธารณสุข ใชเปนกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร สูการพัฒนา

ระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) การแพทยแผนไทยและ

การแพทยผสมผสานเปาหมายเพ่ือใหประชาชนไทยทุกกลุมวัยเขาถึง

 ภาพที ่ม.1-2 แสดงการสื่อสาร การประชุม 
 

ภาพที่ ม.1-3 แอพพลิเคชั่นที่กรมฯ พัฒนา 
 

ภาพที่ ม.1-4 แสดงความเชื่อมโยงของยุทธศาตรชาติ

ระยะ 20 ป กับยทุธศาสตรกรมฯ 
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ระบบบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกอยางนอยรอยละ 20 ภายในป 2564 2) ไดมีการทบทวนเพ่ือ

จัดทําแผนยุทธศาสตร มีการทบทวนจุดยืนและเข็มมุงของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก โดยมีอดีต

ผูบริหารกรม และผูทรงคุณวุฒิมารวมใหขอคิดเห็นในระหวางวันท่ี 27-28 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

3) การจัดงานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติ การแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบานฯ ครั้งท่ี 16 งานมหกรรมการแพทย

แผนไทยและการแพทยพ้ืนบานไทย ระดับภาค ปท่ี 11 เพ่ือในการเผยแพร เปนตน  

1.2 การกํากับดูแลองคกรและความรับผิดชอบตอสังคม 

ก. การกํากับดูแลองคกร  

(6) ระบบการกํากับดูแลองคกร  

กรมการแพทยแผนไทยฯ มีการวางระบบการ

จัดการและควบคุมใหเกิดการกํากับดูแลตนเองท่ีดี โดย

อธิบดี มีการมอบอํานาจใหรองอธิบดี  ผู ช วยอธิบดี 

ผูอํานวยการสํานัก/กอง ในการกํากับหนวยงานตางๆ ให

สามารถดําเนินการไดตาเปาหมายท่ีกําหนด รวมท้ังมีการ

จัดต้ังคณะกรรมการ คณะทํางานท้ังภายในและภายนอก

กรม เปดโอกาสใหผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียเขามามี

สวนรวมในการกํากับการดําเนินงานของกรมตามเกณฑการ

ใหบริ การของสํ านักงาน ก.พ.ร. โดยมีการแต งตั้ ง

อนุกรรมการขาราชการพลเรือนระดับกรม (อ.ก.พ.กรม) มี

ระบบบริหารจัดการสมัยใหม (New Public Management - NPM) มาใชเปนเครื่องมือทางการบริหารเชนการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance - GG) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector 

Management Quality Award (PMQA) มี และระบบวิธีการควบคุมการดําเนินงาน มีระบบเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 

(ITA) เปนตน        

           (7) การประเมินผลการดําเนินการของผูบริหาร 

  ในกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร กรม

ฯ ไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ประเด็น

ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงานโครงการ และกิจกรรม

ตามลําดับ กําหนดผูรับผิดชอบ จัดสรรงบประมาณ

การดําเนินการอยางเหมาะสม เพ่ือใหม่ันใจวากรมการ

แพทยแผนไทยฯ จะสามารถบรรลุวิสัยทัศนตามท่ี

กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในแผน

ยุทธศาสตรและแผนราชการประจําป จึงไดกําหนด

ตัวชี้วัดสําคัญในแตละระดับตั้งแตตัวชี้วัดการบรรลุ

เป าประสงค ระยะสั้ นและระยะยาว จากนั้ น

เปาประสงคจะถูกแปลงมาเปนแผนงาน โครงการ และ

ภาพที่ ม.1-5 ระบบการกํากับดแูลองคการที่ด ี

ภาพที่ ม.1-6 การประเมินผลการดาํเนินการของผูบริหาร 
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กิจกรรม มีการติดตามผลการดําเนินงานของผูบริหาร มี 4 ดาน ดังนี้ 1) ดานการปฏิบัติราชการตามนโยบายและ

ยุทธศาสตร ติดตามดวยตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จากระบบ IPA ปละ 2 ครั้ง 

รอบ 6 และ 12 เดือน 2) ดานการบริหารงบประมาณ ติดตามดวยตัวชี้วัดการเบิกจายงบประมาณจากระบบ GFMIS 

เปนรายไตรมาส 3) ดานการปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ติดตามดวยตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการจากระบบ Management Cockpit ปละ 2 ครั้ง รอบ 6 และ 12 เดือน 4) ดานการตรวจราชการและนิเทศงาน

ของกรมการแพทยแผนไทยฯ เพ่ือติดตามประเมินผลงานดานการแพทยแผนไทยฯ เขตสุขภาพ ปละ 2 ครั้ง รอบ 6 

และ 9 เดือน จากระบบรายงานการบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก (TTM Service)/HDC และผู

นิเทศงาน (กรมการแพทยแผนไทยฯ ไดจัดทําเปนคูมือในการติดตามนิเทศงานอยางเปนระบบ)   

ข. การประพฤติตามกฎหมายอยางมีจริยธรรม  

(8) การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ  

กรมการแพทยแผนไทยฯ มีการศึกษาวิเคราะหความเสี่ยง ผานกระบวนการมีสวนรวมของผูเก่ียวของ 

หากยังไมเกิดผลกระทบ แตอาจมีแนวโนมเกิดข้ึนในอนาคตใหจัดทําแผนปองกัน และหากพบวามีผลกระทบทาง

ลบเกิดข้ึน ไดมีการมอบหมายใหมีคณะกรรมการรับผิดชอบในการดูแลผลกระทบท่ีเกิดข้ึนแลวใหผูรับผิดชอบ

ดําเนินการประเมินความรุนแรงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนทันทวงที และวิเคราะหหาสาเหตุ จัดทําแผนรองรับ และมีการ

กําหนดมาตรการเยียวยาอยางเปนธรรม ในกรณีท่ีไมสามารถยุติโครงการหรือเรื่องๆราวได กรมไดมีการกําหนด

แผนเผชิญเหตุ และมีการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ พรอมเชิญสื่อมวลชนเขารวมรับฟงการชี้แจงสรางความเขาใจ

กับผูเก่ียวของเพ่ือลดความกังวลของผูไดรับผลกระทบทางสังคม โดยมีผูบริหารติดตามผลและประเมินผลการ

ดําเนินงาน ตามแผนการลดผลกระทบทางลบตอสังคม และมีหนวยเฉพะกิจลงพ้ืนท่ีภายใน 24-48 ชม. เพ่ือรับฟง

ปญหาอุปสรรค ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ขอรองเรียน กรมฯ ยังไดใหความสําคัญตามนโยบายของรัฐบาลท่ี

ตองการใหเปดเผยขอมูลขาวสารของทางราชการ เพ่ือความโปรงใสและเปนธรรมใหแกประชาชนไดรับรูขอมูล

ขาวสารของกรมฯ ตามพ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  

(9) การประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม  

กรมการแพทยแผนไทยฯ เปนองคกรท่ีมุงเสริมสรางจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการทํางาน โดยอธิบดี

ไดกําหนดใหการปฏิรูประบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลเปนหนึ่งในยุทธศาสตรของกรม 

รวมท้ังสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการขับเคลื่อนการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหนวยงานอยาง

เปนรูปธรรม โดยกําหนดหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติ เชน  

การกําหนดใหกลุมกฎหมายและจริยธรรม เปนหนวยงานท่ีมี

อํานาจหนาท่ีสรางเสริมวินัยและดําเนินงานตามประมวล

จริยธรรมขาราชการพลเรือนของกรม รวมท้ังสืบสวนขอเท็จจริง

กรณีมีการฝาฝนจริยธรรม พัฒนาบุคลากรใหมีวินัยและปองกัน

การกระทําผิดวินัย เชน การอบรมเก่ียวกับการปองการการ

ทุจริต และการจัดทําคูมือปองกันผลประโยชนทับซอน เปนตน 

กรมฯ มีการกํากับดูแลหนวยงานตรวจสอบภายในอยางใกลชิด 

เพ่ือใหกระบวนการตรวจสอบภายในโปรงใส เปนระบบ และลด

ภาพที่ ม.1-7 ผูบริหารรวมประกาศเจตนารมณ 

ตอตานการทจรติ 
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การเกิดขอผิดพลาด จัดระบบปองกันการรั่วไหลหรือทุจริตเก่ียวกับทรัพยสินและรายรับของทางราชการ รวมถึง

จัดทําคูมือการเบิกจายตามระเบียบกระทรวงการคลัง โดยมุงเนนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุมคา ซ่ึง

หนวยงานนี้สามารถเสนอขอคิดเห็นตออธิบดีไดโดยตรง  การดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยใหบุคลากรท่ีดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ศึกษากฎระเบียบใหเขาใจอยางถอง

แทและปฏิบัติตามอยางเครงครัด  ไดจัดการอบรมเสริมสรางความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายฉบับนี้ใหแกบุคลากรใน

กรมอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ไดดําเนินการสรางขวัญและ

กําลังใจ โดยยกยองเชิดชูบุคลากรท่ีประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยการ

คัดเลือก “คนดีศรีกรม” ในระดับกรม และเสนอชื่อเพ่ือรับการคัดเลือกเปน “คนดีศรีสาธารณสุข”ระดับ

กระทรวง รวมถึงมีการเสนอชื่อขาราชการเพ่ือรับการคัดเลือกเปนขาราชการดีเดนระดับประเทศ เปนตน  

ค. ความรับผิดชอบตอสังคมและการสนับสนุนชุมชนท่ีสําคัญ 

(10) ความผาสุกของสังคม  

กรมการแพทยแผนไทยฯ ใหความสําคัญในการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม และการ

สนับสนุนชุมชนดวยวิสัยทัศนผูบริหารไดใหนโยบายตอการสรางความสัมพันธท่ีดีและการมีสวนรวมของชุมชน โดย

การสงตอบริการ ผลิตภัณฑ  และองคความรูดาน

การแพทยแผนไทยและสมุนไพรสูประชาชน โดย

ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมท้ังผูบริโภคและผูมี

ส วนไดส วนเสีย ชุมชน และประเทศ โดยมีแผน

ยุทธศาสตรแผนการดําเนินงานและงบประมาณเปนตัว

ขับเคลื่อนภารกิจดังกลาว โดยอาศัยผูขับเคลื่อนในสวน

ภูมิภาค ไดแก ผูนิเทศงานกรม สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัด รพศ./รพท./รพช และผูขับเคลื่อนงานเขต

บริการสุขภาพ (CTMO) โดยท่ีผานมาไดมีการดําเนินกิจกรรม ไดแก จัดทํามาตรฐานงานบริการและการปฏิบัติงาน

การแพทยแผนไทยฯ เพ่ือปองกันผลเสียหายท่ีจะกระทบตอผูบริโภค มีการพัฒนาศักยภาพหมอพ้ืนบานในการดูแล

ผูปวยกระดูกหักเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตและลดความพิการของผูมารับบริการในชุมชน จัดทําคูมือมาตรฐาน

โรงพยาบาล สงเสริม สนับสนุนการแพทยแผนไทย (มาตรฐานรพ.สส.พท) จัดทําคูมือมาตรฐานการฝกอบรมการนวด

ไทย คูมือสถานบริการการแพทยแผนไทย จัดทําคูมือวิชาการตางๆ ท่ีชวยสรางความเชื่อม่ันใหประชาชนมีแนวปฏิบัติ

ท่ีถูกตองลดผลกระทบทางลบท่ีเกิดข้ึนตอสังคมๆ เปนตน ซ่ึงกรมฯ ไดมีการดําเนินการกิจกรรมการสรางความผาสุก

ของสังคมอยางตอเนื่อง 

(11) การสนับสนุนชุมชน  

กรมการแพทยแผนไทยฯ มีภารกิจในการพัฒนาวิชาการดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

โดยคุมครอง อนุรักษและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย สงเสริมและพัฒนาการจัดระบบความรู และสราง

มาตรฐานดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกใหทัดเทียมกับการแพทยแผนปจจุบันและนําไปใชใน

ระบบสุขภาพอยางมีคุณภาพและปลอดภัย เพ่ือเปนทางเลือกแกประชาชนในการดูแล โดยมีบุคลกรท่ีมีศักยภาพ

และความเชียวชาญในดานการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน การแพทยทางเลือก และสมุนไพร โดยผูบริหาร 

ภาพที ่ม.1-8 ผูนําการขับเคลื่อนตามมาตรลดขยะฯ 
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กําหนดนโยบาย “รูจัก เชื่อม่ัน ชอบ ใช” มาเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดประโยชนในดานการดูแล

สุขภาพดวยการแพทยแผนไทยและสมุนไพร แกประชาชน และชุมชน นอกจากนี้ ยังเปนผูนําในการขับเคลื่อน

การดําเนินการตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย โดยกรมฯ มีการรณรงคคัดแยกขยะ ใชแกวน้ําสวนตัว ใช

ถุงผาแทนถุงพลาสติก เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีแกบุคลากรกรมและผูมาติดตอประสานงาน/เครือขายตางๆ ดังภาพ 

ท่ีม.1-9 และ ภาพท่ี ม.1-10 

  

 

 

 

 
หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
3.1สารนิเทศผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ก.สารนิเทศผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 (1) สารสนเทศผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในปจจุบัน  

กรมการแพทยแผนไทยฯไดกําหนดกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีแตกตางกันโดยยึดกลุมตางๆ
ท่ีเกิดข้ึนภายใตภารกิจของกรมฯเปนหลัก จากงานดานการบริการเปนเลิศ (Service) งานการผลิตยาและการ
พัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร(Product)  และงานการคุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและสมุนไพร(Wisdom) 
ดังนี้ 1) วิธีการเชิงรุก กรมฯไดเลือกใชแบบสอบถามความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจ  เปนวิธีการสํารวจผานชองทางท่ี
ถึงและไดรับขอมูลปอนกลับไดทันที 2) วิธีการเชิงรับ  หนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง คือ กลุมงานสื่อสารองคกร 
ประสานขอมูลตรงจากแหลงขาว พ้ืนท่ีท่ีมีปญหาขอรองเรียน เพ่ือสื่อสารขอมูลไปยังผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียทุกกลุม ใหตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ดังตารางท่ี ม.3-1 

ตารางที่ ม.3-1 วิธีการเก็บ รวบรวมขอมูลสารสนเทสและการนําไปใชประโยชน 

 
ชองทาง Call Center 02 591 7007 /Line@ / Facebook / Website /ชุดความรูดานสขุภาพ (อินโฟกราฟฟก /คลิปวิดิโอ/เอกสารวิชาการ) 

ดานงานบริการ 
(Service) 

นํามาเก็บไวในระบบ (Thai 
Traditional Medicine – 
Health Data Center : TTM-
HDC) เปนระบบการเก็บขอมูล
จากพื้นที่ดานการใหบริการ 
สภาวะการเกิดโรค 
สถานการณการจายยา
สมุนไพร 

-สามารถนําขอมูลมาวิเคราะหและวางแผนการพัฒนางานดานการแพทยแผนไทยให
ครอบคลุมทุกพื้นที่ เชน แหลงผลิตสมุนไพร ปญหาในพื้นที่ การบริโภคเกินจริง ปริมาณผูปวย
ที่มารับบริการแตละเขตสุขภาพ  
-สามารถวิเคราะหความตองการของผูรับบริการและผูใหบริการ ในแตละพื้นที่ได  
-สามารถนํามาใชประโยชนในการพัฒนาบุคลากร โดยการจัดอบรมบุคลากรสาธารณสุขใหมี
มาตรฐานในการใหบริการ มีแนวทางการรักษาโรคดวยการแพทยแผนไทย (Clinical 
Practice Guideline :CPG) 4 โรค สรางทัศนคติใหบุคลากรในสถานบริการสุขภาพเชื่อมั่นตอ
การจายตํารับยาแผนไทยรักษาโรค  พัฒนาแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ การมีการประกวด
พื้นที่ตนแบบดีเดน เปนตน 

ดานผลิตภัณฑ 
(Product) 

รับขอมูลสารสนเทศจาก
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 
ตลอดจนผูบริหาร
ระดับประเทศและระดับ
กระทรวงฯ ที่มีนโยบายชัดเจน
ในการสงเสริมใหสมุนไพรมี

-นําขอมูลสารสนเทศดังกลาวมาดําเนินการสงเสริมการผลิตยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ
สมุนไพร เวชสําอาง (Product) การจัดต้ังโรงงานผลิตยาสมุนไพรที่ไดมาตรฐาน WHO-GMP 
จํานวน 47 แหง เพื่อการเขาถึงยาสมุนไพรไดสะดวกและมีมาตรฐาน  
-การประกวดผลงาน รับมอบรางวัลจากนายกรัฐมนตรีแกหนวยงานภาคเอกชน (Prime 
Minister Herbal Award : PMHA)  -การคัดเลือกผลิตภัณฑสมุนไพรไทยคุณภาพ 
(Premium Product) วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรใหตรงกับความตองการและความ

ภาพที ่ม.1-9 ผูนําการขับเคลื่อนตามมาตรลดขยะฯ 
ภาพที ่ม.1-10 ผูบริหารมีสวนรวมในการรณรงค 

คัดแยกขยะ ใชแกวนํ้าสวนตัว ใชถุงผาแทนถุงพลาสติก  
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บทบาทสําคัญในการสราง
ความมั่นคงทางสุขภาพและ
ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ  

คาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เชน นวัตกรรมยาสมุนไพรขอมูลความตองการ
ใชและการผลิตยาสมุนไพรในพื้นที่ทําใหมีนโยบายในการสนับสนุนพอกเขาแบบเจล แบบแผน
แปะ การพัฒนาสารสกัดสมุนไพรฟาทะลายโจร เปนตน   

ดานการคุมครอง
ภูมิปญญา
การแพทยแผน
ไทยและสมุนไพร 
(Wisdom) 

รวบรวมขอมูลจากหมอ
พื้นบานในแตละภูมิภาค และ
องคความรูภูมิปญญาทองถิ่น
ดานสุขภาพ  
 

-การกล่ันกรองตํารับยาแผนไทยแหงชาติ โดยมีการสังเคราะหขอมูลเพื่อนําไปสูการจัด
หมวดหมูตํารับยาตามกลุมโรค/อาการอยางเปนระบบ ถือเปนการสืบทอดภูมิปญญา
การแพทยแผนไทยสามารถใชประโยชนในการดูและสุขภาพประชาชน สามารถเขาถึงได
สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 
-การขึ้นทะเบียนตํารับ/ตําราการแพทยแผนไทยและตํารายาแผนไทยของชาติ  
-การจดทะเบียนสิทธิภูมิปญญาการแพทยแผนไทยสวนบุคคล   
-การบูรณาการรวมกับการแพทยแผนปจจุบัน การแพทยแผนไทย และการแพทยพื้นบาน ใน
การใชภูมิปญญาเพื่อดูแลผูปวยที่มารับบริการ  เชน การลดอัตราการตายจากงูกัด การเพิ่ม
น้ํานมแมในหญิงหลังคลอด เปนตน  
-การรวบรวมขอมูลหมอพื้นบานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการแพทยแผนไทยฯ และจัดทําความ
เชี่ยวชาญของหมอพื้นบานและแยกตามภาคเปนฐานขอมูล Big data ของหมอพื้นบาน 
ประชาชนสามารถเขาถึงบริการในแตละพื้นที่ และเพิ่มความเชื่อมั่นของประชาชนตอ
การแพทยแผนไทยและแพทยพื้นบานไทย 

 
ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
        (3) ความพึงพอใจและความผูกพันของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  

กรมการแพทยแผนไทยฯ ไดมีการทบทวนและปรับปรุงชองทางการติดตอและการใหบริการอยาง
สมํ่าเสมอ จากเดิมใชเพียงการติดตอทางโทรศัพท พัฒนามาเปนการนําเทคโนโลยีเขามาชวยใหเกิดการบริการท่ีดี
ข้ึน เชน การใหขอมูลโดยตรงทาง website DTAM, VDO Conference และมีการเก็บวิเคราะหขอมูลพฤติกรรม
และความตองการของผูรับบริการ พรอมจัดใหมีแบบฟอรมการรับเรื่องในแตละประเภทท่ีแตกตางกัน เพ่ือใหเปน
มาตรฐานในการติดตอ ใหบริการ และรับเรื่องรองเรียน  

(4) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคูแขง กรมฯ มีการแขงขันท้ังจากภายในประเทศ และภายนอก
ประเทศ และแฃงขันกับสวนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีมีการดําเนินงานคลายคลึงกัน และอยู
ภายใตกลุมการแพทยของกระทรวงสาธารณสุข และกรมสุขภาพจิต รวมท้ังยังเปรียบเทียบกับหนวยงานท่ีเปน
ภาพรวมของกระทรวง ไดแก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดวย ซ่ึงการดําเนินงานของกรมฯ เม่ือ
เปรียบเทียบกับคูแขง พบวาดีข้ึนตามลําดับ  

(5) ความไมพึงพอใจ กรมฯมีการสํารวจประเมินความไมพึงพอใจของผูรับบริการ และผูมีสวนไดเสีย ใน
การประชุมหรืออบรม โดยมีการสํารวจการดําเนินงานผานแบบสอบถาม และใชระบบสารสนเทศ เชน การ
ประเมินผานแบบฟอรมกูเก้ิล เพ่ือความสะดวกในการตอบแบบสอบถาม นอกจากนี้ ไดทบทวนปรับปรุงวิธีการวัด
ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ หลังการปรับปรุงในประเด็นท่ีไมไดรับความพึงพอใจ โดยวิเคราะห
กระบวนการดําเนินงานในแตละข้ันตอน เพ่ือใหทราบถึงขอควรปรับปรุงคุณภาพการใหบริการไดตอเนื่องและตรง
กับสภาพการณ   

3.2 การสรางความผูกพันกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย : 
ก ผลผลิตการบริการและการสนับสนุนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

(6) ผลผลิตและการบริการ กรมการแพทยแผนไทยฯ มีกลยุทธการสรางความผูกพัน โดยมีการใหขอมูล
ขาวสารกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย รับฟงความคิดเห็น รวมประชุมมาเปนคณะทํางาน คณะกรรมการ 
รวมมือเปนเครือขายเปนประจําจนเกิดความผูกพันเปนสวนหนึ่งของกรมฯ เชน การจัดทํามหกรรมสมุนไพร
แหงชาติซ่ึงจัดทุกๆป  

(7) การสนับสนุนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กรมฯ ไดสนับสนุนความตองการและความ
คาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียใหไดรับบริการท่ีมีคุณภาพ ดวยวิธีการตางๆ ท้ังการจัดประชุม/
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สัมมนา/อบรม/เวทีแลกเปลี่ยนความรู เผยแพรผานสื่อตางๆ ท้ังวารสาร หนังสือ คูมือ แผนพับ แอพพลิเคชั่น 
เว็บไซต โทรศัพท สําหรับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในอนาคต โดยใหความสําคัญโดยมีนโยบายและ
ยุทธศาสตรในการผลักดันใหเกิดการพัฒนาท่ีเปนระบบ มีการจัดทําแผนรองรับการใหบริการ เพ่ือสรางตอบสนอง
ความตองการและความสัมพันธผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท้ังในปจจุบันและในอนาคตใหไดรับบริการท่ีมี
คุณภาพมาตรฐานเกินความคาดหวัง มีระบบท่ีมีมาตรฐาน (Mobile Service, App.) เพ่ือสนับสนุนชองทางการ
ใหบริการ การคนหาขอมูลของกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ผานแอพพลิเคชั่น เว็บไซต สถานบริการ
เครือขาย หรือทางโทรศัพท รวมถึงการรองเรียน ผานไลน เฟซบุก เว็บไซตกรมการแพทยแผนไทยฯ จดหมาย 
หรอื Call Center 02-591-7007 โดยมีการกําหนดระยะเวลา เพ่ือใหมีมาตรฐานในการทํางานดวย 

(8) การจําแนกผูรับบริการ และการสนับสนุนผูรับบริการ และผูมีสวนไดเสีย 
กรมการแพทยแผนไทยฯ มีวิธีการจําแนกกลุมผูไดรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยพิจารณาตาม

วิสัยทัศน พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมาย โดยจําแนกกลุมผูรับบริการ ออกเปน 3 กลุม คือ 1)บุคลากรทาง
การแพทยและสาธารณสุขท่ีใหบริการดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกท้ังภาครัฐและเอกชน  
2)ประชาชนผูรับบริการดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 3)หนวยงานตางๆ (ภาครัฐ เอกชน)  
ท่ีมีบริการดานการแพทยแผนไทยฯ ผูผลิตยาสมุนไพรและเวชสําอาง ผูประกอบการฯ  หนวยงานวิจัยฯ 
หนวยงานท่ีมีการผลิตการปลูกสมุนไพร กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ออกเปน 2 กลุม คือ 1) ประชาชนท่ีไดรับ
ผลกระทบจากการบริการดานแพทยแผนไทยฯ 2) ผูบริโภคผลิตภัณฑการแพทยแผนไทยฯ  

 

กลไก Support Mechanism 

ลูกคา 

มาตรฐานการบริการ กลุม
ผูรับบริการ 

ผูมีสวนไดสวน
เสีย 

1. การคนหาขอมูล 
   1.1 Application 

√ 
√ 

√ 
√ 

 
-ทุกที่ ทกุเวลา 

   1.2 Website กรมการแพทยแผนไทยฯ √ √ -ทุกที่ ทกุเวลา 

   1.3 พิพิธภัณฑการแพทยแผนไทยฯ √ √ -วันและเวลาราชการ 

   1.4 การจัดนิทรรศการ (ทุกงาน) √ √ - ครอบคลุมครบถวนดานงานบริการ วชิาการ 
ผลิตภัณฑ และมีความรวมสมัย 

2. การใหบริการ 
   2.1 Application 

√ √ - ทันท ี
- เดือนละ 1 คร้ัง เฉพาะ 

   2.2 Mobile Service (ออกหนวยแพทย
แผนไทยฯ เคล่ือนที่) 

√ √ เขตกรุงเทพมหานคร  

   2.3 สถานบริการเครือขาย (ศูนยราชการ 
กรมสุขภาพจิต ยศเส) 

√ √ - ผูใหบริการผานเกณฑการนวดที่ไดมาตรฐาน สถาน
บริการสะอาด เปนสวนตัว 

   2.4 Website √ √ - ความถูกตอง ครบถวน ทันสมัยของขอมูล 

   2.5 Facebook √ √ - ความถูกตอง ครบถวน ทันสมัยของขอมูล 

   2.6 โทรศัพท (นัดหมายรับบริการนวด) √ √ - ทันท ี

3. เรื่องขอรองเรียน 
     3.1 Line@ 

√ √  
- ภายใน 24 ชั่วโมง 

     3.2 Facebook √ √ - ภายใน 24 ชัว่โมง 

     3.3  Website  
(กรมการแพทยแผนไทยฯ/OPM.1111) 

√ √ - ภายใน 24 ชัว่โมง 
- ภายใน 24 ชัว่โมง 

     3.4 จดหมาย √ √ - ภายใน 7-14 วันทําการ 

     3.5 Call Center 02-591-7007 √ √ - รับสายเมื่อดังไมเกิน 3 คร้ัง 

     3.6 แบบสอบถามจากการสํารวจ √ √  

ตารางที่ ม.3-2 กลไกสําคัญของผูรับบบริการและผูมีสวนไดสวนเสียและมาตรฐานบริการ 
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ข. การสรางความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 (9) การจัดการความสัมพันธ กรมการแพทยแผนไทยฯ มีชองทางในการสรางความสัมพันธกับผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสียเชิงรุก และมุงเนนกระบวนการจัดการสรางความผูกพันและติดตามประเมินผลความพึงพอใจ
อยางเปนผานสื่ออิเล็คทรอนิกส สื่อสารผานไลน การใหบริการเคลื่อนท่ีเชิงรุก เพ่ือเผยแพรนวัตกรรมใหม ๆ หรือชุด
ความรูท่ีผานการรับรอง เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในมาตรฐานบริการขององคกร โดยไดจัดระดับความสัมพันธของกลุม
ผูรับบริการออกเปน 4 ระดับ และจะจัดกิจกรรมรวมถึงความถ่ีตามระดับความสัมพันธนั้นๆ คือ 1.รูจัก 2.ประทับใจ 3.
ผูกพัน และ 4.ภักดี(ชื่นชม) 

 (10) การจัดการขอรองเรียน กรมฯ มีชองทางปรับปรุงบริการผาน 6 ชองทาง ไดแก 1) ตูรับเรื่องรองเรียน
มีบริการไว 6 จุด 2) โทรศัพท ระบบ Call Center หมายเลข 0 2591 7007 และหมายเลขโทรศัพทจากสถาบัน/
สํานัก/กอง หนวยงานตางๆของกรม3)จดหมาย หนังสือโดยตรง หรือเอกสารสงมาจากศูนยรับเรื่องรองเรียนของ
กระทรวงสาธารณสุข4)จากศูนยรับเรื่องรองเรียนของรัฐบาล GC 11115.จาก Social Media สื่อ Online 6) รองเรียน
ดวยตนเอง และมีกระบวนการจัดการขอรองเรียน โดยดําเนินการรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตางๆ  
นํามาวิเคราะหแยกระดับขอรองเรียน ประสานผูท่ีเก่ียวของในหนวยงานเพ่ือดําเนินการแกไขปรับปรุง ประสาน
หนวยงานภายนอกกรม การติดตามผลการแกไขปรับปรุง เพ่ือแจงกลับใหผูรองเรียนทราบ และรายงานผลการจัดการ
ขอรองเรียนของหนวยงานใหศูนยรับขอรองเรียนของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

 
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 

4.1 การวัด การวิเคราะหและการปรับปรุงผลการดําเนินการของสวนราชการ 

ก.การวัดผลการดําเนินการ 

 กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกได มีทิศทางการบริหารยุทธศาสตรของให มี 
ความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไว จึงไดกําหนดตัวชี้วัดในระดับองคกร 
ระดับหนวยงาน และระดับบุคคลเพ่ือติดตามและวัดผลการดําเนินการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอเปนรายสัปดาห 
รายเดือน รายไตรมาส ตามความสําคัญ ดังภาพท่ี ม.4-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดําเนินงานของหนวยงานมีการรายงานใหผูบริหารรับทราบผานการ

ประชุมของคณะผูบริหาร และเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาระบบการวัดผลมีความ

รวดเร็วและทันตอการเปลี่ยนแปลง ไดมีการรายงานผลการดําเนินงานผาน

ระบบ Health script และระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

Management cockpit เพ่ือใหผูบริหารทราบความคืบหนาการดําเนินงานของ

กรมฯอยางสมํ่าเสมอ เปนรายเดือน รายไตรมาส และประจําป ท้ังนี้ กรมฯได 

ภาพที่ ม.4-1 การวดัประเมินผลในองคกรเชื่อมโยงกับการบริหาร

ภาพที่ ม.4-2 ระบบ Management 
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จัดการทบทวนและรวบรวมความตองการจัดแผนการดําเนินงานความ

เหมาะสม ควบคูไปกับการทบทวนแผนการปฏิบัติการทุกป โดยพิจารณาให

มีความสอดคลองกับแผนกลยุทธและสภาวการณขององคกร ซ่ึงจะทําให

ระบบการวัดผลสามารถสะทอนผลของแผนการปฏิบัติการอยางถูกตอง ทัน

ตอความตองการและทิศทางของกรมและความคาดหวังของผูรับบริการและ

ผูมีสวนไดสวนเสียอยูตลอดเวลา กรมฯ มีการติดตามประเมินผลโครงการดวย

ระบบProject management เพ่ือติดตามกิจกรรมรายโครงการวามีผลการ

ดําเนินงานคืบหนา มีผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไวในแตละยุทธศาสตรของกรม 

ตามภาพท่ี ม.4-3 และไดมีการวิเคราะหทบทวน ติดตามการปฏิบัติงานเพ่ือ

บริหารองคกรโดยใชระบบอิเล็กทรอนิกสในการประเมินความพึงพอใจของ

ประชาชน  

4.2 การจัดการความรูสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กรมการแพทยแผนไทยฯไดมีการนําเทคโนโลยีมาปรับใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน การบริหารภายใน 

อํานวยความสะดวกประชาชน เชน Mobile App. สมุนไพรเฟรส ตํารับยาแผนไทยแหงชาติ สมุนไพรไทยระบบ

จดทะเบียนสิทธิสวนบุคคล ระบบขอมูลดิจิทัลภูมิปญญาการแพทยแผนไทย เปนการนําปญญาประดิษฐมาใช

วิเคราะหขอมูลหรือบริการประชาชน ไดแก AI App.ระบุชนิดสมุนไพรดวยภาพโดยสามารถถายภาพพืชสมุนไพร

และสามารถระบุไดวาเปนสมุนไพรชนิดใด  

นอกจากนี้ มีการมอบหมายผูรับผิดชอบขอมูล จัดเตรียม 

ตรวจสอบ ปรับปรุงขอมูลและสารสนเทศใหทันสมัยพรอม

ใชงานตอบสนองความตองการผูรับผิดชอบในการพัฒนา

ดู แ ล ร ะ บ บ ง า น ต า ง ๆ  แ ล ะบ ริ ห า ร  Infrastructure, 

Hardwareและ Software  ใหขอมูลและสารสนเทศท่ีอยู

ในรูปของ อิเล็กทรอนิกสมีความพรอมในการใชงาน เพ่ือให

ผูใชขอมูล ไดแก ผูบริหาร บุคลากร เครือขาย ผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงขอมูลได โดยบุคลากร

สามารถเขาถึงขอมูลจาก Username และ Password สําหรับเครือขาย ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย

สามารถเขาถึงขอมูลไดจาก Internet ของ กรมใหเชื่อถือได ปลอดภัยและใชงานงาย เชน การทํา CM และ PM 

การสํารองขอมูลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน การบริหารความเสี่ยงดาน IT และนโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัย

ของระบบสารสนเทศของกรมฯ เปนตน ตลอดจนกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการขอมูลและสารสนเทศ

ตลอดจนอุปกรณท่ีเก่ียวของใหมีความเหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ โดยดําเนินการตามแผนแมบทดาน

เทคโนโลยีสนเทศของกรม ตามตารางท่ี 4-1 

 

 

 

ภาพที่ 4.5 วิวัฒนาการโมบายแอปพลเิคชั่นกรมฯ 

 

ภาพที่ ม.4-4 การประเมินความพึงพอใจของ ประชาชน 

ภาพที่ ม.4-3 ระบบ  Project Management 
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ตารางที่ ม.4-1 การดําเนินการตามแผนแมบทดานเทคโนโลยสีารสนเทศกรม 

งาน/ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย/มาตรฐาน/ผลผลิตที่ตองการ 
การบริหารจัดการเคร่ืองคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย (Computer 
Infrastructure) 

 
 

 การสํารองขอมูล (Backup data) ระบบสารสนเทศ 
(Database)/เว็บไซต(กรม/สํานัก/กอง) 

-  มีการสํารองไวใชในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติโดยสํารองขอมูล 
สัปดาหละ ๑ คร้ังตอ ๑ ระบบ 

 การซอมแผนการกูคืนขอมูล(Recovery)ระบบสารสนเทศ 
(Database)/เว็บไซต(กรม/สํานัก/กอง) 

-  มีการทดลองกูคืนขอมูลของแตละระบบอยางนอยเดือนละ ๑
คร้ัง 

 บํารุงรักษาและบริหารจัดการเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย และ
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

 

- เพื่อใหเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายสามารถใหบริการไดอยาง
ตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงปลอดภัย มีการทดสอบ
ระบบเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายและระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
อยางนอยสัปดาหละ ๑ คร้ัง 

กรมการแพทยแผนไทยฯ ไดกําหนดยุทธศาสตรพรอมท้ังไดระบุขอมูลสารสนเทศและจัดทํา
ฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของกระบวนการหลักหรือกระบวนการสรางคุณคาขององคการ รวมถึง
กระบวนการสนับสนุนเพ่ือเอ้ืออํานวยและสงเสริมใหกระบวนการหลักสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และใหผูบริหารใชเปนขอมูลในการกําหนดเปาหมายขององคการ และใชกํากับติดตามชี้วัดความสําเร็จท่ีสําคัญ
ตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการประจําปของกรม 
รวมถึงใชเปนฐานขอมูลและแหลงขอมูลในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพรองคความรูดานการแพทยแผนไทย 
การแพทยพ้ืนบานไทย และการแพทยทางเลือกท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยไดตรงตามความคาดหวังและความ
ตองการของกลุมเปาหมาย คือ บุคลากรสาธารณสุข ประชาชน และหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน  

การจัดการความรูของกรม  มีการจัดการอยางเปนระบบในการถอดบทเรียนความรูท้ังการแพทย
พ้ืนบาน การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกโดยมีการคัดเลือกประเด็นท่ีสอดรับกับนโยบายและ
ยุทธศาสตรในการขับเคลื่อน  รวมท้ังองคความรูในการทํางานดานสนับสนุนและพัฒนาองคกร มีการแสวงหา
ความรูท้ังจากบุคคลและท่ีปรากฏเปนเอกสาร มารวบรวมคัดกรองใหเกิดองคความรูใหม และสอบทานโดย
ผูเชี่ยวชาญในดานนั้นๆ  กอนเผยแพรในวงกวาง จัดทําเปนคูมือ ตํารา มีการประเมินผลการใชประโยชนจากองค
ความรูนั้นๆ แลวนํามาปรับปรุง จัดทําเปนเอกสารเผยแพร และลงเว็บไซด  ใหกับประชาชน หนวยงาน
สาธารณสุข และผูสนใจท่ัวไป 

นอกจากนี้กรมฯ ไดมีการจัดทํามาตรฐานของขอมูล โดยแบงออกเปน สวนท่ี 1) การจัดทําระบบ
การจัดการฐานขอมูล (Database Management System : DBMS)ซ่ึงระบบการจัดการท่ีเปนมาตรฐานซ่ึงทาง 
DTAM จะใช SQLServer และ MySQL เปนระบบฐานขอมูลหลัก สวนท่ี 2) กรมฯไดจัดทํามาตรฐานขอมูลให
เปนรูปแบบมาตรฐาน (Standard data set)เชน รหัสยาแผนไทย 24 หลัก รหัสการวินิจฉัยโรคดานการแพทย
แผนไทย การแพทยทางเลือกและการแพทยไทยจีน (ICD-10TM) และรหัสมาตรฐานองคความรูภูมิปญญา
การแพทยแผนไทย (TTDKC) เปนตน ซ่ึงความถ่ีในการเรียกใชขอมูลจะอยูทุกๆไตรมาส เพ่ือนําเสนอตอผูบริหาร
และพรอมใชไดในทุกโอกาสเพ่ือประโยชนในการทํางานและในการพัฒนางานอยางตอเนื่อง ดังรูปภาพท่ี ม.4-4 
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หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล  
5.1 สภาพแวดลอมดานบุคลากร 
ก. ขีดความสามารถและอัตรากําลังดานบุคลากร 
 (1) ขีดความสามารถและอัตรากําลัง 
 กรมการแพทยแผนไทยฯ มีกรอบอัตรากําลัง 465 อัตรา  มีอัตราท่ีครองอยู 417 อัตรา (รอยละ 89.67)  
ประกอบดวย ขาราชการ จํานวน 236 คน พนักงานราชการ จํานวน 111 คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 
16 คน  ลูกจางประจํา จํานวน  2 คน พนักงานจางเหมาบริการจํานวน 53 คน โดยขาราชการ มีอายุเฉลี่ยอยูท่ี 39.37 
สวนใหญอยูในกลุม ชวงอายุ 25-39 ป คิดเปนรอยละ 55.09  วุฒิการศึกษาสวนใหญจบปริญญาตรี รอยละ 72.66  
รายละเอียดดังแสดงในภาพท่ี ม.5-1 และภาพท่ี ม.5-2    

รูปภาพที ่ม.4-6 แสดงขอมูลระบบฐานขอมูลของกรมการแพทยแผนไทยฯ 
 

ภาพที่ ม.5-2  โครงสรางอายุของบุคลากร ป 2561 ภาพที ่ม.5-1 อัตรากําลังและวุฒิการศึกษาของบุคลากร ป 2561 
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 กรมฯ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญจึงไดดําเนินการใหมีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจ
แกขาราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือใหขาราชการพลเรือนสามัญ มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ โดยไดดําเนินการ ดังตารางท่ี ม.5-1  

ตารางที่ ม.5-1 ประเด็นกิจกรรมและผลลัพธในการพัฒนาขีดความสามารถและอัตรากําลังดานบุคลากร 
ประเด็น กิจกรรม ผลลัพธของกิจกรรม 

1.ขีด
ความสามารถ
และอัตรากาํลัง 

การวิเคราะหอัตรากําลังของบุคลากรกรม 
-  การกําหนดตําแหนงใหเหมาะสมกับ
ภารกิจ 
- การขอจัดสรรอัตราขาราชการผลจากการ
เกษียณอายุ เมื่อส้ินปงบประมาณ   

กรอบอัตรากําลังบุคลากรของกรมที่สอดคลองกับภารกิจหลักและภารกิจ
สนับสนุนของกรม รวมทั้งยุทธศาสตรของกรมและกระทรวง 
 - มีการจัดอัตรากําลังสอดคลองกับภารกิจและงบประมาณ 

 - คําขอรับการจัดสรรตําแหนงเสนอ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข 

2. บุคลากรใหม 
 

 
 
 
 
 

1. การสรรหา วาจาง บรรจุ และรักษาใหม
บุคลากร 

- ไดบุคลากรใหมซ่ึงเปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการที่ สํานักงาน 
ก.พ.กําหนด 

- บุคลากรใหมไดรับการวาจางและบรรจุ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 
สํานักงาน ก.พ. กําหนด 

2. มุมมอง วัฒนธรรมของบุคลากรและชุมชน - ดําเนินการอบรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม ใหมีความรู ความเขาใจในระเบียบ 
แบบแผนของทางราชการ โครงสราง วัฒนธรรมองคกร รวมทั้งสรางจิดสํานึกและ
ปลูกฝงการเปนขาราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสรางแรงจูงใจโดย
การสรางสัมพันธภาพระหวางผูบริหารระดับสูงและบุคลากรใหม ไดพบปะ และ
พูดคุยเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายของกรมฯ รวมทั้งสิทธิประโยชน สวัสดิการของ
บุคลากรใหม 

3. การทํางานให
บรรลุผล 

 - การจัดโครงสรางตามภารกจิกรมการ
แพทยแผนไทยฯ และการบริหารบุคลากร 

- กรมฯ วิเคราะหกรอบอัตรากําลังตามหลัก FTE เพื่อใหสอดคลองและเปนตาม
โครงสรางฯที่กําหนดไว 
-จ ัดทํา โครงสร างตามกฎกระทรวง แบ งส วนราชการกรมการแพทย 
แผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561 
- เกล่ียอัตรากําลังขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการของกรมฯ 
ลงตามโครงสรางกฎกระทรวง แบงสวนราชการฯ พ.ศ.2561 และหนวยงาน
ระดับตํ่ากวากองหรือเทียบเทา 
- มีการจัดทําโครงสรางภายในกรมฯ เพื ่อใหการบริหารราชการของกรม
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคลองตัว   

4.การจัดการ
เปล่ียนแปลงดาน
บุคคล 

 - การเตรียมบุคลากรใหพรอมรับตอการ
เปล่ียนแปลง 
- การบริหารดานบุคลากรเพื่อใหดําเนินการ
ตามภารกจิไดอยางตอเนื่อง 
 

- วิเคราะหสถานการณดานกําลังคนของกรม  
- สงเสริม และสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนา ศึกษา/อบรม / 
ทุนรัฐบาล ทั้งในและตางประเทศในระดับที่สูงขึ้น และเปดโอกาสใหเขารับการ
พัฒนาศักยภาพใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะ รวมถึงทัศนคติที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน  
- มีการต้ังกลุม Smart Young Talent และแผนในการคนหาและพัฒนาบุคลากร
ที่มีศักยภาพใหมีสมรรถนะสูง  
- การคัดเลือกและพัฒนากําลังคนคุณภาพของกรม เชนขาราชการผูมี
ผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) /นักเรียนทุนรัฐบาล/ทุนรัฐบาล UIS- บุคลากรของกรม
ไดรับการพัฒนาศักยภาพใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
รวมทั้งมีทัศนคติที่ดี  

ข. บรรยากาศการทํางานของบุคลากร  
 กรมการแพทยแผนไทยฯ ไดกําหนดวัฒนธรรมองคกร I AM DTAM เพ่ือเปนตัวกําหนดบทบาท 
แนวคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมในการหลอมรวมบุคลากรในองคกรใหเปนหนึ่งเดียวกัน อันจะสงผลใหเกิดความ
รัก ความสุข ความผูกพัน และความผาสุกของบุคลากรในองคกร เห็นความสําคัญของสวนรวมมากกวาคํานึงถึง
ผลประโยชนสวนตัวซ่ึงจะทําใหสามารถบรรลุวิสัยทัศนกรมการแพทยแผนไทยฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร โดยมีการสงเสริมพัฒนาบุคลากรและวัฒนธรรมองคการอยาง
ตอเนื่องท้ังดานระบบสวัสดิการและการการสรางแรงจูงใจ ดานความกาวหนาในอาชีพ รวมท้ังการสื่อสารภายใน
องคกร มีการสื่อสารระหวางบุคลากรในระดับปฏิบัติ  และระดับผูบริหารอยางสมํ่าเสมอ  
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 กรมฯ โดยการนําองคกรของอธิบดีไดมุงเนนใหบุคลากรกรมทํางานอยาง “สุข สัมฤทธิ์” ทํางานอยางมี
ความสุข และงานมีผลสัมฤทธิ์ ผูบริหารไดมีการพบปะเยี่ยมเยียนกับบุคลากรในแตละหนวยงาน สอบถามปญหา
อุปสรรคในการทํางาน และรวมกิจกรรมกับบุคลากร เพ่ือสนับสนุนใหบุคลากรสามารถปฏิบัติราชการไดอยางเต็ม
ศักยภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด กรมฯ ยังมีกิจกรรมเชิญชวนบุคลากรรวมสวดมนตทําสมาธิเปนประจําทุกวัน
พรอมกันทางเสียงตามสาย ชวงเวลา 08.00-08.15 น. เพ่ือความเปนสิริมงคลและเสริมสรางพลังกาย พลังจิตของ
บุคลากร อีกท้ังไดดําเนินการปรับสภาพแวดลอมการทํางานใหเหมาะสม เชน การปรับปรุงภูมิทัศน สวนหยอม 
และหองประชุม หองทํางาน จัดหาวัสดุอุปกรณใหเพียงพอ จัดระบบการรักษาความปลอดภัย จัดอบรมใหความรู 
และมีการตรวจสุขภาพประจําปของบุคลากร 
     กรมฯ มีระบบการเสริมสรางแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรไว  และระบบการพัฒนาบุคลากรใหมีความรอบ
รูรอบดาน รวมท้ังการบริหารทรัพยากรบุคคลดานอ่ืนๆ เพ่ือสามารถปฏิบัติงานท่ีมีความซับซอนอยางมืออาชีพ  
กรมไดมีนโยบายและสวัสดิการเพ่ือสนับสนุนใหบุคลากรมีความผาสุก ภายใตโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ทํางานบุคลากรภาครัฐ โดยกรมฯ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพของบุคลากรภายในองคกร เชน  จัดกิจกรรม
ออกกําลังกายโดยการปนจักรยานเพ่ือสุขภาพ ทุกวันพุธ วัดคาดัชนีมวลกาย BMI จัดสถานท่ีและอุปกรณในการ
ออกกําลั งกายใหบุคลากรกรมฯ จัด กีฬาสีสานสัมพันธ  ทําบุญตักบาตร ทุกวันพฤหัสบดีแรกของ 
ทุกเดือน จัดอบรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม ในหัวขอ “ทําชีวิตใหไดดี และมีสุข”และกิจกรรมพัฒนาจิต  จัดกิจกรรม
จิตอาสา DTAM ทําดี สําหรับบุคลากรใหม และกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชนตอสังคม นอกจากนี้กรมฯ ยังได
จัดกิจกรรมสงเสริมใหบุคลากรเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง โดยหาความรูดวยตนเอง E-learning  
จัดแสดงนิทรรศการจากหนวยงานภายนอก และจัดกิจกรรมเปดโลกความรูสูการพัฒนาตนเองในโลกดิจิทัล   
จัดกิจกรรมสงเสริมใหบุคลากรมีความรูในการวางแผน และบริหารทางการเงิน  
5.2 ความผูกพันของบุคลากร 
ก. ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 (7) องคประกอบของความผูกพัน 
 กรมการแพทยแผนไทยฯ ไดนําปจจัยท่ีมีผลตอความรักและความผูกพันของบุคลากรภายในองคกร ท้ัง 6  
ปจจัย คือ (1) ความกาวหนาและการเติบโต (2) การเรียนรูและการพัฒนา (3) ภาวะผูนํา (4) การชื่นชม  
(5) ความสัมพันธในท่ีทํางาน และ (6) สภาพแวดลอมในการทํางาน มาสังเคราะหเปนโครงการ/กิจกรรม ท้ังระยะสั้น 
กลาง และยาว เพ่ือทําใหบุคลากรของกรมฯ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความรักและความผูกพันตอองคกร 

(8) วัฒนธรรมสวนราชการ 
กรมฯ มีวัฒนธรรมองคกรคือ I AM DTAM และมีการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรโดยนําความหลากหลายทาง

วิชาชีพของบุคลากร ไดแก แพทย แพทยแผนไทย เภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข นักวิเคราะหนโยบายและแผน และ
วิชาชีพอ่ืนๆ มารวมทํางาน ท้ังงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน โดยยึดโยงเปาหมายและแผนยุทธศาสตรของ
กรมฯ เปนแผนท่ีนําทางใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของการทํางาน โดยการเสริมสราง ความรัก ความสามัคคี ความมีคุณธรรม 
ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตยสุจริต ตามแนวของวัฒนธรรมองคกรท่ีวางไว 

(9) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรรายบุคคล ดําเนินการ ปละ 2 ครั้ง เชื่อมโยงกรอบการประเมินจาก

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตรของกรม ผานการถายทอดตัวชี้วัดระดับกรมลงสูระดับสํานัก/กอง/
กลุม (ระดับหนวยงาน) และกําหนดเปนตัวชี้วัดรายบุคคล มีการนําผลการประเมินมาพิจารณาจัดสรรคาตอบแทน เพ่ือ
สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เชน เลื่อนข้ันเงินเดือน การใหรางวัลคนทํางาน คนดีศรีกรมคนดีศรีสาธารณสุข 
ขาราชการพลเรือนดีเดน เปนตน และเพ่ือเปนการธํารงรักษาบุคลากรใหคงอยูกับองคการ กรมฯ ไดมีการจัดทําแผน
สรางความกาวหนาในสายอาชีพ (สายอาชีพหลัก) เพ่ือเตรียมพรอมความกาวหนาในสายงานของบุคลากร และนํามา
เปนขอมูลในการพัฒนาบุคลากรเรื่องตางๆ มีการดําเนินการตามแผน เชน สงบุคลากรสายงานนักวิชาการสาธารณสุข
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เขารับการอบรมหลักสูตรผูบริหารการสาธารณสุขระดับตนกลาง และสูง มีรายงานสรุปผลการพัฒนาและอบรม
สอดคลองกับแผนท่ีกําหนด อีกท้ังกรมฯ ไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหมีความกาวทันตอสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง
ไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดนวัตกรรมการบริการ ผลิตภัณฑ และการคุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 
มุงเนนผูรับบริการท่ีพ่ึงมีในอนาคต 

ข. การประเมินความผูกพันของบุคลากร 
 (10) การประเมินความผูกพัน 

กรมการแพทยแผนไทยฯ ไดมีการประเมินความผูกพันของ
องคกรโดยใชเครื่องมือวัดความสุขและความผูกพันของคนทํางาน 
(Happinometer) ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีกระทรวงสาธารณสุขใชประเมินทุก
กรม มีการประเมิน ปเวนป เริ่มตั้งแตปงบประมาณ 2560 ผลคะแนนของ
กรมฯ อยูในอันดับท่ี 4 ของกระทรวงสาธารณสุข รอยละ 62.62 อยูใน
เกณฑท่ีคนทํางานมีความสุข (Happy) ดังแสดงในภาพท่ี ม.5-3  ซ่ึงผล
การประเมินฯ พบวาบุคลากรกรมฯ มีความสุขในดาน Happy Soul 
(จิตวิญญาณดี) คิดเปนรอยละ 70.78 และ Happy Heart (มีน้ําใจดี) 
คิดเปนรอยละ 68.78 และดานท่ีตองนําผลไปวางแผนการดําเนินการ
สรางความสุขดาน Happy Relax (การผอนคลายดี) และ Happy 
Money (การเงินดี) โดยมีกิจกรรมในการเสริมสรางบรรยากาศในการ
ทํางานเพ่ือใหบุคลากรมีความสุขสัมฤทธิ์ ตามภาพท่ี ม.5-4  

 (11) ความเช่ือมโยงกับผลลัพธของสวนราชการ 
 กรมฯ ไดประเมินความผูกพันของบุคลากรผานการสอบถามรับ
ฟงความคิดเห็น ความตองการของบุคลากร โดยใช Google Form ผล
สํารวจพบวา บุคลากรกรมฯ มีความตองการดาน Happy Work life 
สูงสุด  รองลงมาคือ Happy Society และ Happy Brain ตามภาพท่ี 
ม.5-5 ซ่ึงเปนขอมูลพ้ืนฐานท่ีดีในการพัฒนาโครงการเพ่ือสรางความสุข
ของบุคลากร มีผลสําคัญทําใหมีการพัฒนาผลงานของกรมฯ ใหเปนไป
ตามเปาหมายท่ีตั้งไวและเกิดนวัตกรรมท่ีดีในการพัฒนาการแพทยแผน
ไทย และสมุนไพร นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืนตามวิสัยทัศน
ของกรมฯ ท่ีตั้งไว 

ค.การพัฒนาบุคลกรผูบริหาร 
 (12) ระบบการเรียนรูและการพัฒนา 

กรมการแพทยแผนไทยฯ ไดจัดระบบการเรียนรูและการพัฒนาบุคลากร หัวหนางาน และผูบริหาร โดย 
มีการพัฒนานักบริหารรุนใหม ดวยการแตงต้ังใหเปนผูบังคับบัญชาในหนวยงานตามโครงสรางภายในเพ่ือรองรับ
บทบาทภารกิจกรมท่ีเพ่ิมข้ึนและขยายงานสูการพัฒนาสมุนไพรเศรษฐกิจ การขับเคลื่อนการจัดการกัญชาและ
กระทอมเปนการเรียนรูจากการบริหารหนวยงานจริงและมีการสอนงานโดยผูบริหาร พรอมท้ังสงไปอบรมใน
หลักสูตรท่ีเหมาะสมสรางความเชี่ยวชาญในอาชีพและในการบริหาร เพ่ือเปนการสืบทอดตําแหนงทางการบริหาร
ของกรมการแพทยแผนไทยฯ ในอนาคต กรมฯ ไดคํานึงถึงสมรรถนะหลัก นวัตกรรม จริยธรรม และผูรับบริการ 
สงเสริมระบบการเรียนรูและพัฒนาบุคลากรดวยตนเอง โดยเนนรูปแบบวิธีการพัฒนา 70:20:10 (พัฒนาตนเอง  
Self-Learning / On the job training :เรียนรูจากผูอ่ืนและการสอนงาน Coaching :เรียนรูจากการฝกอบรม 
Training)  

ภาพที่ ม.5-3 การเทยีบผลคะแนนวัดความสุขและ 

ความผูกพันของคนทํางาน (Happinometer) 

ภาพที่ ม.5-4 ผลคะแนนวัดความสขุและความผูกพันของ

คนทํางาน (Happinometer) ของกรมฯ 

ภาพที่ ม.5-5 ผลการสํารวจความตองการของบุคลากร

กรมการแพทยแผนไทยฯ ป 2562 
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 (13) ประสิทธิผลของการเรียนรูและพัฒนา 
กรมฯ ไดมีการประเมินประสิทธิผลของการเรียนรูและการพัฒนา โดยมีวิธีการประเมินผลความพึงพอใจ

ในการพัฒนาแตละโครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร และนําผลการประเมินความพึงพอใจมาใชเปนขอมูลในการ
พัฒนา ปรับปรุงและกําหนดแผนงาน/โครงการ ท่ีเหมาะสมกับบุคลากรกรมการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก  

(14) ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 
กรมฯ ไดสงเสริมความกาวหนาในหนาท่ีทํางาน โดยจัดทําแผนความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path)  

แผนการสืบทอดตําแหนง แผนการกําหนดตําแหนง ระยะ 3 ป และมีการตั้งกลุมสรางบุคลากรรุนใหม 4.0 (หลักสูตร 
Smart Young Talent Officer :SYTO) เพ่ือคนหาบุคลากรท่ีศักยภาพเพ่ือสามารถพัฒนาตอยอดได ปรับสมรรถนะ
จนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแกตนเอง ภารกิจขององคกร สรางโอกาสใหกับกรมฯ เตรียมความพรอมใหมีทักษะ
สากลกาวสูศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงในอนาคตกลุมคนเหลานี้จะเปนนักบริหารรุนใหม ถือเปนการเตรียมการในการวาง
แผนการสืบทอดตําแหนงตอไปการประเมินคุณภาพการฝกอบรม กรมฯ ไดจัดทําระบบการประกันคุณภาพการ
ฝกอบรม เพ่ือสรางมาตรฐานการฝกอบรม ประเมินประสิทธิผล และความคุมคาของการพัฒนาการฝกอบรมบุคลากร 
โดยมีการประเมินผลความพึงพอใจในการฝกอบรมแตละหลักสูตร มีการจัดเก็บขอมูลของผูเขารับการอบรมประจําป
ในแตละหลักสูตร และนําผลการประเมินความพึงพอใจมาเปนขอมูลในการกําหนดหลักสูตรอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมกับ
บุคลากรในกรมการแพทยและการแพทยทางเลือกตอไป 
  
หมวด 6 การมุงเนนระบบการปฏิบัติการ 
6.1 กระบวนการทํางาน 
ก. การออกแบบผลผลิตและกระบวนการ 

กรมฯ มีการออกแบบผลผลิตและกระบวนการทํางานโดยยึดวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของกรม
คํานึงถึงผลลิตและการบริการท่ีมีคุณภาพ มีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัย บุคลากรท่ีทีสมรรถนะสูง และระบบ
การเงิน การคลัง มาสนับสนุนกระบวนการทํางาน เพ่ือมุงสูการบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ และตอบสนองความ
ตองการและความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ตามภาพท่ี ม.6-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่ม.6-1 การออกแบบผลผลิต การบรกิาร และกระบวนการทํางาน 
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ข. การจัดกระบวนการ 
กรมการแพทยแผนไทยฯ  ไดจัดทําขอกําหนดท่ีสําคัญ และตัวชี้วัดกระบวนงาน เพ่ือเปนแนวทางในการ

ดําเนินงานของกรมฯ อยางมีคุณภาพ ใหเปนตามขอกําหนดท่ีสําคัญ นํามาซ่ึงการปรับปรุงผลผลิตและการบริการ 
สามารถลดความผิดพลาดและซํ้าซอนได  รายละเอียดการนํากระบวนการไปปฏิบัติ ดังตารางท่ี ม.6-1 

ตารางที่ ม.6–1 : การจัดกระบวนการ ขอกําหนดที่สําคัญและตัวชี้วดัของกระบวนการที่สรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุน 
รายช่ือกระบวนการ ขอกําหนดท่ีสําคัญ ตัวช้ีวัด 

กระบวนการหลัก 

1. ศึกษาและวจิัย 
การแพทยแผนไทย
และการแพทย
ทางเลือก 

1. เปนไปตามรูปแบบระเบียบ 
วิธีการวิจัย ใหเปนที่ยอมรับใน 
ระดับสากล   
2. มีการวิจัยที ่ตอบสนองตอ ความ
ตองการของผูรับบรกิาร/ผูบริโภค  
3. ไดนวัตกรรมและองคความรูใหม 
เพ่ือใชในการพัฒนาประเทศ 

1. ระดับความสําเรจ็ของ ความเปนเลิศ ดานการ วิจัยการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก   
2.จํานวนงานวิจัยภูมิปญญาการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน สมนุไพร และบรกิาร การแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือกทีน่ํามาใชจริงทางการแพทยหรือการตลาด 10 เรื่องตอป  
3. จํานวนผลิตภัณฑสมุนไพรที่ไดรับการพัฒนาใหเปนผลิตภัณฑสรางมูลคาทาเศรษฐกิจของ
ประเทศ   
 

2.พัฒนาระบบ 
บริการการแพทย  
แผนไทยและ
การแพทยทางเลือก 

1. แผนพัฒนาศักยภาพผูใหบริการ   
2. เทคโนโลยีและ   
อุปกรณทีท่ันสมัย  
3.เปนไปตาม 
มาตรฐานที่กําหนด  
4. ถูกตอง ตรงเวลา 

1. รอยละผูปวยนอกไดรับบริการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกที่ไดมาตรฐานเพ่ิมขึ้น 
2. รอยละของโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนไดรับการพัฒนาสูการรับรอง
คุณภาพมาตรฐานงานแพทยแผนไทย รอยละ 20  
3. จํานวนชมรมผูสูงอายุ ไดรับการสนับสนนุใหใชศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทย
ผสมผสาน ดูแลผูสูงอายุ โดยผาน Primary care team 
4. รอยละของสถานบรกิารสาธารณสุขทุกระดับ ไดรับการพัฒนา 
5. รอยละของความสําเร็จในการประชาสัมพันธ เสริมสรางภาพลักษณหนวยงานผานชองทางส่ือ
ตาง ๆ 
6. รอยละของความสําเร็จในการประชาสัมพันธ เสริมสรางความรูดานการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือกผานชองทางส่ือตาง ๆ  
7. จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมรณรงคดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
8. รอยละของความพึงพอใจของผูรับบรกิารดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

3. คุมครองและ
สงเสริมภูมิปญญา
การแพทยแผนไทย 

1. เปนไปตามกฎหมาย และ
ระเบียบที่กาํหนด  
2. ปกปองผลประโยชนของชาตแิละ
เจาของภูมิปญญา 
3. ครอบคลุมการดําเนนิการตั้งแต
ตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา 
4. ตอยอดใชประโยชนในระบบ
สุขภาพ และสรางเศรษฐกิจของ
ชุมชน แขงขันในเวทีสากล 

1. ระดับความสําเรจ็ของการผลักดันใหมกีารเพ่ิมตํารับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ 
2. จํานวนตํารับยาแผนไทยแหงชาตทิี่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุมครองและสงเสรมิภูมิ
ปญญาการแพทยแผนไทย 100 ตํารับตอป 
3. จํานวนขอกําหนดมาตรฐานตํารับยาแผนไทยเพ่ิมขึ้น 5 ตํารับ ตอป    
4. ระดับความสําเรจ็การพัฒนาระบบการคุมครองและใชประโยชนตํารับ/ตํารายาของชาติ สวน
บุคคล สูการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ     

กระบวนการสนับสนนุ 

4. กระบวนการ  
พัฒนาบุคคลากร 

1. เปนไปตามแผน HRD ทีก่ําหนด 
2. เปนไปตามระเบียบ กฎเกณฑที่
เกี่ยวของ 

1. มีแผนพัฒนาบุคลากรทั้ง HRM , HRD  
2. รอยละความสําเร็จของการดําเนนิการตามแผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
3. รอยละของจํานวนบุคคลากรที่ไดรับการฝกอบรมและพัฒนา 
4. รอยละของการประเมนิผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเล่ือนเงินเดอืนที่เปนไปตามระเบียบ กฎเกณฑ
ที่เกี่ยวของ 

5. บริหาร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. ความพรอมของการใชงาน  
2. ระบบปองกนัการเสียหายเมือ่เกิด
ภัยพิบัติ 

1. รอยละความสําเร็จของการดําเนนิงานตามแผนการตรวจสอบ 
2. จํานวนครั้งที่ระบบไมสามารถดําเนินการได ไมเกิน 3 ครั้ง ตอป 
3. รอยละของการดําเนนิการบํารุงรักษา 
ระบบคอมพิวเตอรที่เปนไปตามแผน 

6. กระบวนการ
บริหารการคลังและ
พัสดุ 

1. เปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑที่
เกี่ยวของ  
2. โปรงใส ตรวจสอบได 

1. รอยละของความถกูตองของการดําเนินการเบิกจายไดตามคําขอ 
2. รอยละของรายงานทีจ่ัดทําแลวเสรจ็ทนัเวลาและถูกตอง 
3. รอยละของความสําเร็จในการประชาสัมพันธ เสริมสรางภาพลักษณหนวยงานผานชองทางส่ือ
ตาง ๆ 
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6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติการ 
ก. การควบคุมตนทุน  

กรมการแพทยแผนไทยฯ ไดดําเนินการทบทวนปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง โดยไดมีการ
จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการสนับสนุนการทํางาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน ลดความซํ้าซอนและลด
ข้ันตอนการทํางาน  

ข. การจัดการหวงโซอุปทาน 
 กรมฯ มีกระบวนการจัดหวงโซอุปทาน โดย
คํานึงถึงการสงมอบผลผลิตของกรมฯ ไดแก องค
ความรู บริการ งานวิจัย และภูมิปญญาการแพทย
แผนไทย ใหเหมาะกับผูรับมอบท่ีเปนผูรับบริการและ
ผู มีส วนไดส วนเสียของกรมฯ ไดแก  บุคลากร
สาธารณสุข หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนท่ีเปน
กลุมเปาหมายในหวงโซอุปทาน ท่ีเปนตนทาง กลาง
ทาง ปลายทาง ใหมีความพึงพอใจในการรับมอบ

ผลผลิต และมีการจัดประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นเปนขอมูลปอนกลับเพ่ือนํามาปรับปรุงประบวนการทํางาน
ของกรมฯ ตอไป ดังแสดงตามภาพท่ี ม.6-3 

ค. การเตรียมพรอมดานความปลอดภัยและตอภาวะฉุกเฉิน 
 กรมฯ มีการเตรียมความพรอมดานความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน เพ่ือการบริหารจัดการความเสี่ยง 
รองรับสถานการณ ฉุกเฉิน อยางตอเนื่องและมีระบบ และดําเนินการจัดการสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานใหมี
ความปลอดภัย ปองกันอุบัติเหตุ มีการเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉินดวยการกําหนดขอบเขตนโยบายการจัดการ
ภาวะฉุกเฉิน มีการฝกซอม และทบทวน จัดทําแผนรองรับภาวะวิกฤติและภาวะฉุกเฉินของกรมฯใหเปนปจจุบัน
อยางตอเนื่อง และสื่อสารไปยังบุคลากรของกรมฯ ใหรับทราบไปสูการปฏิบัติ 

ง. การจัดนวัตกรรรม  

กรมฯ มีกระบวนการสรางนวัตกรรม โดยทําการวิจัยและพัฒนาองคความรู (Research and 

Development :R&D) เก่ียวกับการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือกและสมุนไพร มีการนําเสนอในเวทีการ

ประชุมวิชาการประจําป นอกจากนี้กรมฯ ไดนําเทคโนโลยีมาจัดทําฐานขอมูลสมุนไพร เพ่ือใหประชาชนเขาถึง

ขอมูลอยางถูกตอง สะดวก รวดเร็ว เชน จัดทํา Herb ID เพ่ือการเขาถึงฐานขอมูลสมุนไพร โดยมีระบบ AI 

(ปญญาประดิษฐ) เพ่ือเปนประโยชนในการเขาถึงขอมูลสมุนไพร  มีการจัดนวัตกรรมการบริการคลินิกเฉพาะโรคดวย

ศาสตรการแพทยแผนไทยแบบครบวงจรใน 4 กลุมโรค คือ โรคอัมพฤกษ/อัมพาต โรคภูมิแพทางเดินหายใจสวนตน 

โรคไมเกรน และโรคขอเขาเสื่อม โดยท้ัง 4 กลุมโรค มีการจัดทําแนวทางเวชปฏิบัติ (CPG) ท่ีถูกตองและได

มาตรฐาน สามารถนําไปใชไดในทุกสถานบริการ เปนตน และกรมฯ ยังไดมีการติดตามผลการประเมินความพึง

พอใจของผูรับบริการในการเขาถึงขอมูลสมุนไพร การบริการท้ัง 4 กลุมโรค เพ่ือนํามาปรับปรุงกระบวนงานเพ่ิม

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของกรมฯ 

สวนท่ี 2-2 การดําเนินการท่ีโดดเดนรายหมวด 

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธ 
2.1 การจัดทํายุทธศาสตร 

ภาพที่ ม.6-2 การจัดการหวงโซอุปทาน 
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ภาพที่ ม.2-1 แผนผังเชื่อมโยงยทุธศาสตรกับนโยบายทีส่ําคัญของ

ก. กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร 
(1) กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร 

 กรมการแพทยแผนไทยฯ มีกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร รองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว
เพ่ือมุงสูวิสัยทัศน “เปนองคกรหลักดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก เพ่ือการพ่ึงตนเองดานสุขภาพและ
สงเสริมเศรษฐกิจอยางยั่งยืน” โดยในการดําเนินงานใหบรรลุวิสัยทัศนไดนั้น กรมการแพทยแผนไทยฯ ไดพัฒนาการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร โดยเนนการวิเคราะหวิสัยทัศน (Vision analysis) การใชขอมูลเชิงประจักษ (Evidence Based) 
การวิเคราะหความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder Analysis) การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการ
เทียบเคียงกับประเทศเพ่ือนบานดานการพัฒนาการแพทยดั้งเดิมและรายไดท่ีเกิดข้ึนจากสมุนไพร (Benchmarking) 
เพ่ือสรางการมีสวนรวมในการแกไขปญหา (Communication for solving problems) เพ่ือพัฒนาทิศทางยุทธศาสตร 
จุดเนน และกรอบการดําเนินงานของกรมฯ แบบมุงผลสัมฤทธิ์อยางเปนระบบและครบวงจร โดยนอมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเด็จพระเจาอยูหัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สูการประยุกตใชภูมิปญญา
การแพทยแผนไทยและสมุนไพรในประเทศ ภายใตเง่ือนไข 2 หวง (ความรูคูคุณธรรม) คือ มุงใหประชาชนและสหวิชาชีพมี
ความรู เชื่อม่ัน เห็นคุณคาของการแพทยแผนไทยและสมุนไพรเพ่ือนําไปใชในระบบสุขภาพและชีวิตประจําวันอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมท่ีจะนําพาใหประเทศมีความม่ังค่ังโดยคํานึงการพัฒนาภายใตเศรษฐกิจ
สีเขียวและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Economy) ซ่ึงสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) อันเปนแนวทางท่ีองคการสหประชาชาติไดกําหนดไว และไดคํานึงถึงหนาท่ีของรัฐ
ภายใตรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 55 และมาตรา 57 ตลอดจนการเชื่อมโยงยุทธศาสตรกับนโยบายท่ีสําคัญของประเทศ 
(ภาพท่ี ม.2-1)   

กรอบการบริหารยุทธศาสตร แบบ มุ ง
ผลสัมฤทธิ์ในระดับกรม อาศัยการมีสวนรวมผาน
คณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการขับเคลื่อน
และกํากับติดตามกรมการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก โดยมีอธิบดีกรมฯเปนประธานเพ่ือพิจารณาการ
ขับเคลื่อนผลักดันการพัฒนางานดานการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก ตามทิศทางเชิงยุทธศาสตรไปสู
การปฏิบัติและถายทอดสูทุกหนวยงาน การขับเคลื่อนนี้
สงผลใหบุคลากรมีความรู  ความเขาใจ ทิศทางการ
ดําเนินงานของกรมฯ เปนอยางดี ดังจะเห็นไดจากผล
การสํารวจการรับรูและเขาใจทิศทางองคกรของ
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ในป 2561 พบวาผลลัพธเปนไปตามเปาหมาย รอยละ 70 
และแนวโนมเพ่ิมข้ึน ในป 2562 รอยละ 92.40 โดยกิจกรรมเหลานี้ไดดําเนินการอยางเปนระบบและตอเนื่องตลอด
ปงบประมาณ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและการทําใหเกิดประสิทธิผลของแผนงาน/โครงการ  โดยมีข้ันตอนสําคัญแบง
ออกเปน 3 ข้ันตอน ไดแก 1) การจัดทํากลยุทธ 2) การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ และ 3) การติดตามและประเมินผล 
สามารถสรุปกระบวนการท้ังหมดได ตามตารางท่ี ม.2-1  

 
 

ขั้นตอนที่ ผลผลิตที่เกิดขึ้น หนวยงานที่เก่ียวของ กรอบเวลา 
1.การจัดทํากลยุทธ  
1.1 ทบทวนยุทธศาสตรและ

นโยบายระดับชาติท่ีเกี่ยวของ  
- แผนผังเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตรของกรมกับนโยบาย

สําคัญของประเทศ 
- กลุมงานยุทธศาสตรและแผนงาน 
กองวิชาการและแผนงาน 

ตลอดป 

1.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอม
องคกร 

ผลการ วิ เ ค ร า ะห สภาพแวดล อมอ งค ก รด ว ย 
วิธี SWOT Analysis 

ทุกหนวยงานในกรมฯ 
 

ต.ค – ธ.ค. 
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ขั้นตอนที่ ผลผลิตที่เกิดขึ้น หนวยงานที่เก่ียวของ กรอบเวลา 
- External Environment  
- Organization Capacity  

1.3 การกําหนดหรือทบทวนจุดยืน
และเข็มมุงขององคกร 

- วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม  
- ผลการรับฟงความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสีย 

- ประธาน CIPO รายยุทธศาสตรและ
ผูบริหารกรมฯ  

- ผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

ม.ค – มี.ค. 

1.4 การกําหนดหรือทบทวน
ประเ ด็นยุทธศาสตร  
เป าประสงคหลัก และ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

- ผลการวิเคราะห TOWS Matrix 
- ประ เด็ น ยุ ทธศาสตร  เป าหมายยุ ทธศาสตร 

ระยะส้ัน/ยาวที่ผานความเห็นชอบ 
- คาเปาหมายและตัวชี้วัด 

- ประธาน CIPO รายยุทธศาสตรและ
ผูบริหารกรมฯ  

- ผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

ม.ค- มี.ค. 

1.5 การกําหนดกลยุทธหลัก - แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) 
- ธนาคารโครงการเพ่ือขับเคล่ือนเชิงกลยุทธแบบ

สรางสรรค (Initiative Project) 

- ประธาน CIPO รายยุทธศาสตรและ
ผูบริหารกรมฯ  

 

เม.ย - มิ.ย. 

1.6 การสื่อสารนโยบาย ถายทอด 
ซักซอมความเขาใจการขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตรกรมฯ  

- ส่ือนําเสนอนโยบายผานชองทางตาง ๆ 
 

- ทุกหนวยงานในกรม เม.ย. - มิ.ย. 

2.การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ  
2.1 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ

ระยะปานกลาง และการจัดทําคําขอ
งบประมาณประจําป 

- แผนปฏิบัติราชการระยะปานกลาง (5 ป) 
- (ราง) เอกสารการจัดทําคําของบประมาณปตอไป 

- ทุกหนวยงานในกรม ก.ค. – ก.ย. 

2.2 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป 

- แผนปฏิบัติการประจําปที่ผานการพิจารณากรอบวงเงิน
งบประมาณประจําปและผานความเห็นชอบจากผูบริหาร 

- ทุกหนวยงานในกรม ก.ค. – ก.ย. 

3.การติดตามและประเมินผล  
3.1 การติดตาม - รายงานผลการดําเนินงานตาม small success ทุก

ไตรมาส 
- ทุกหนวยงานในกรม ตลอดป 

3.2 การประเมินผล - รายงานประจําป  - ประธาน CIPO รายยุทธศาสตรและ
ผูบริหารกรมฯ  

ตลอดป 

 

นอกจากนี้ เนื่องจากสถานการณและการเปลี่ยนแปลงจาก

ปจจัยภายนอกท่ีเขามาอยางตอเนื่องและรวดเร็ว กรมการแพทยแผน

ไทยและการแพทยทางเลือก ไดคํานึงถึงความคลองตัวและความ 

ยืดหยุนในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร โดยการใชเทคนิค การ

วางแผนตามสถานการณ (Scenario Planning) ซ่ึงเปนการ กําหนดภาพ

ในอนาคตผานการคาดการณสถานการณตาง ๆ  ท่ีอาจเกิดข้ึนและสงผล

ตอองคการในอนาคต เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนยุทธศาสตรใหสอดคลองกับบริบทท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน ท้ังนี้ มีข้ันตอน

การวางแผนตามสถานการณ ดังภาพท่ี 2-2  

(2) นวัตกรรม 
 กรมการแพทยแผนไทยฯ มีวิธีการสรางสภาพแวดลอมท่ีสนับสนุนการสรางนวัตกรรมและกําหนดโอกาส
เชิงยุทธศาสตรขององคการท่ีสําคัญ ดังนี้  1.มีระบบการวิเคราะหและนําเสนอขอมูลประเด็นการสราง
ความสามารถทางการแขงขันในเพ่ือเปนขอมูลเปรียบเทียบระดับโลก (Benchmarking) ในสวนท่ีเก่ียวของตอการ
ขับเคลื่อนงานของกรมฯ ไดแก ฐานขอมูลมูลคาผลิตภัณฑจากสมุนไพรท่ัวโลกของ Euromonitor International ฐานขอมูล
ธุรกิจการทองเท่ียวเชิงสุขภาพระดับโลกของ Global Wellness Economy Monitor ซ่ึงเก่ียวของกับธุรกิจการนวดไทย สปา 
และการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ตลอดจนฐานขอมูลหรืองานวิจัยของภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของท้ังของภาครัฐ
และเอกชน ท้ังนี้การวิเคราะหระบบฐานขอมูลดังกลาวทําใหพบจุดแข็ง จุดออน และศักยภาพของประเทศไทยเพ่ือ
เปนขอมูลในการกําหนดรูปแบบการพัฒนาท่ีมีความหลากหลายและสอดคลองกับบริบทและอัตลักษณของ
ประเทศ 2. มีเครื่องมือวิเคราะหผลการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตรและการบริหารงบประมาณของกรมฯ อยาง

ภาพที่ ม.2-2 ขั้นตอนการสรางความคลองตัวและความ

ยืดหยุนในการวางแผนเชงิยทุธศาสตร 
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ครบวงจร 4 ดาน คือ 2.1) ดานการปฏิบัติราชการตามนโยบายและยุทธศาสตร ติดตามดวยตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพจากระบบ IPA ปละ 2 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 
เดือน 2.2) ดานการบริหารงบประมาณ ติดตามดวยตัวชี้วัดการเบิกจายงบประมาณจากระบบ GFMIS ไดในภาพรวมกรมฯ 
และโปรแกรม Project Management เพ่ือติดตามการใชงบประมาณรายหนวยงานและรายยุทธศาสตร 2.3) ดานการปฏิบัติ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ติดตามดวยตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการจากระบบ Management Cockpit 
ปละ 2 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน 2.4) ดานการตรวจราชการและนิเทศงานผลการขับเคลื่อน
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกท่ัวประเทศผานโปรแกรม HDC-TTM ซ่ึงจะแสดงผลการดําเนินงานการ
จัดบริการต้ังแตระดับประเทศ เขตสุขภาพ จังหวัด อําเภอ และหนวยบริการ แบบ Real-time เพ่ือใหกรมฯ ในฐานะกรม
ดานวิชาการและสนับสนุนการสงเสริมการจัดบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ไดรับทราบขอมูลเพ่ือใช
ประโยชน ในการปรับปรุ งและพัฒนาการจัดบริการดั งกล าวให เปนไปอย างท่ัวถึ งและมีประสิทธิภาพ  
3) การประชุมรวมระหวางผูบริหารระดับสูงกับผูปฏิบัติงาน โดยมีการประชุมท่ีสําคัญ ดังตอไปนี้  3.1) การประชุม
หารือขอราชการประจําสัปดาห (Morning Talk) ทุกวันจันทร เปนการประชุมรวมกันระหวางผูบริหารและบุคลากรท่ีเก่ียวของ
เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแกไขปญหา และแนวทางพัฒนาการดําเนินงาน 3.2) การประชุมผูบริหารกรมการแพทยแผน
ไทยและการแพทยทางเลือก ทุกวันอังคารสัปดาหท่ี 3 ของเดือน 3.3) การประชุมผูบริหารระดับสูงกรมการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก ทุกวันอังคารสัปดาหท่ี 2 และ 4 ของเดือน 4) การเชื่อมโยงผูปฏิบัติงานดานการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือกสวนภูมิภาค ผานกลไก CTMO (Chief of Thai Traditional and Alternative Officer) ทุกเขต
สุขภาพ และมีชองทางกับผูปฏิบัติงานผานระบบวิดิทัศนทางไกล (VDO Conference) ในประเด็นการชี้แจงแผนยุทธศาสตร
และแนวทางการขับเคลื่อนงานในสวน 5) การประชุมคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแหงชาติและอนุกรรมการท่ีเก่ียวของ 6 
คณะ เปนการประชุมระหวางหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงและผูแทนของหนวยงานท่ีสําคัญเพ่ือบูรณาการการ
ขับเคลื่อนการแพทยแผนไทยและสมุนไพรอยางครบหวงโซคุณคา (Value chain) 6) ชองทางเชื่อมโยงความตองการของผูมี
สวนไดสวนเสียท่ีมีตอกรมฯ ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟงความคิดเห็นการจัดทําแผนยุทธศาสตรโดยกระบวนการ
มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียเปนประจําทุกป ตลอดจนมีชองทางสื่อสารความตองการของประชาชนท่ัวไปผานสื่อ
สังคมออนไลนของกรม หรือศูนยขอมูลขาวสารของทางราชการกรณีมีเรื่องรองเรียนท่ีกระทบตอการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตรระดับกรม  
 จากขอมูลท่ีไดจากทุกภาคสวนท่ีมีผลตอการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตรของกรมฯ ทางผูบริหารจึงตองทําการ

วิเคราะหขอมูลดังกลาวเพ่ือคนหาจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคขององคกรตามหลัก SWOT Analysis และการ

คิดคนกลยุทธตามหลัก TOWS Matrix พบวาโอกาสเชิงยุทธศาสตรตอการขับเคลื่อนงาน ดังตอไปนี้ 1) ความตองการ

การแพทยด้ังเดิมและการแพทยเสริมจากการแพทยแผนปจจุบันมีมากข้ึน เนื่องจากปจจุบันระบบสุขภาพท่ัวโลกกําลัง

ประสบปญหาความเจ็บปวยเรื้อรังและประชากรกลุมผูสูงอายุเพ่ิมข้ึน สงผลโดยตรงตอคาใชจายดานสุขภาพท่ีเพ่ิมข้ึนไป

ดวย 2) นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติไดใหความสําคัญแกการแพทยแผนไทยและสมุนไพรซ่ึงมีศักยภาพสูง

เพ่ือหนุนเสริมการสรางความสามารถในการแขงขันและสรางรายไดใหกับประเทศไทยมากข้ึน เชน ประเด็น

ยุทธศาสตรการเกษตรสรางมูลคา โดยสงเสริมสมุนไพรใหเปนพืชเศรษฐกิจ เพ่ือผลิต/แปรรูปสูอุตสาหกรรมทาง

การแพทย การสงเสริมสุขภาพและอุตสาหกรรมอ่ืน ประเด็นยุทธศาสตรอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 

โดยมุงเนนพัฒนาสารสกัดสมุนไพรเพ่ือตอยอดภาคการเกษตรและมุงสูอุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ และประเด็น

ยุทธศาสตรสรางความหลากหลายดานการทองเท่ียวทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย โดย

มุงยกระดับมาตรฐานบริการเพ่ือมุงสูตลาดระดับสูง โดยผสานเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหมใหเขากับองค

ความรูและภูมิปญญาดั้งเดิมของไทย 

(3) การวิเคราะหและกําหนดยุทธศาสตร 
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กรมการแพทยแผนไทยฯ มีการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศสําคัญตาง ๆ เพ่ือใช

ประโยชนประกอบการทบทวนและวางแผนเชิงยุทธศาสตร ซ่ึงมีการปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยางตอเนื่องและ

สมํ่าเสมอ เพ่ือใหทันตอสถานการณปจจุบันท่ีมีคาดหวังตอการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และสมุนไพร 

ตามตารางท่ี ม.2-2 
ตารางที่ ม.2-2 การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศในการจัดทําแผนยุทธศาสตรกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

ปจจัยในการพิจารณา ปจจัยนําเขา แหลงขอมูล/วิธีการรวบรวมขอมูล การวิเคราะห ความถ่ี ผูรับผิดชอบ 

 การวิเคราะห

สภาพแวดลอม                  

(โอกาส ภัยคุกคาม จุดแข็ง 

จุดออน)  

 โอกาสเชิง

ยุทธศาสตร สมรรถนะ

หลัก ความทาทาย/ความ

ไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร       

การดําเนินงานในอดีต (Past) 

1. ผลการปฏิบัติงานที่ผานมา 1.รายงานประจําป 

2.เอกสาร/รายงานจากสื่อเอกสาร

และเว็บไซต 

1.Gap Analysis / 7-s 

2.SWOT/TOWS 

ทุก 3 เดือน 1.ผูบริการกรมฯ 

2.CIPO 

3.กวผ. (ยศ.) 

2. ภาพลักษณและวัฒนธรรมองคการ 1.รายงานสรุปขององคการ 

2.เอกสารผลการประเมิน/สํารวจ 

1.Content Analysis รายป 1. ผูบริการกรมฯ 

2. CIPO 

3. กวผ. (ยศ.) 

ศักยภาพหรือสถานะที่มีอยูในปจจุบัน (Present) 

1.ยุทธศาสตรชาติ 

2.แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

3.แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

4.แผนปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข 

5.นโยบาย Thailand 4.0 

6.นโยบายรัฐบาล 

7.นโยบายและแผนยุทธศาสตรระดับกระทรวง 

8.แผนแมบทแหงชาติ วาดวยการพัฒนาสมุนไพร

ไทยฯ  

9.กฎหมายที่เก่ียวของกับการดําเนินงาน 

1.เอกสาร/สิ่งพิมพ 

2.ขอมูลการเผยแพรผานเว็บไซต 

1.Trend Analysis 

2.Gap Analysis 

3.PESTEL 

4.SWOT/TOWS 

5.Benchmaeking 

รายป/ทุกครั้ง

ที่มีการเปลี่ยน 

แปลง 

1. ผูบริการกรมฯ 

2. CIPO 

3. กวผ. (ยศ.) 

4. กสศ. 

แนวโนมการพัฒนาหรือความทาทายที่จะเกิดข้ึนในอนาคต (Future) 

1.ขอมูลเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี 

2. ปญหา ขอรองเรียน ความตองการทางสังคม 

3. ขอมูลความตองการของผูปฏิบัติงาน ผูรับบริการ 

และผูมีสวนไดสวนเสีย 

4. ขอมูลการจัดอันดับประเทศที่เกี่ยวของ 

5. ภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 

1.เอกสาร/สิ่งพิมพ 

2.ขอมูลการเผยแพรผานเว็บไซต 

1.Trend Analysis 

2.Gap Analysis 

3.PESTEL 

4.SWOT/TOWS 

5.Benchmaeking 

รายป/ทุกครั้ง

ที่มีการเปลี่ยน 

แปลง 

1. ผูบริการกรมฯ 

2. CIPO 

3. กวผ. (ยศ.) 

 ความตองการ/ ความ

คาดหวังของ

ผูรับบริการและผูมี

สวนไดสวนเสีย 

1.สภาพปญหา/ความตองการ 

ของแตละพ้ืนที่ 

- รายงานการประชุมรวมกับ

ผูปฏิบัติงานดานการแพทยแผนไทย

สวนภูมิภาค 

- รายงานการตรวจนิเทศราชการ 

1.Benchmarking  

2.Trend Analysis 

รายเดือน 1.ทุกหนวยงาน 

2. ผูนิเทศกรม 

3. กวผ. (สข.) 

2.ผลการประเมิน/สํารวจความพึงพอใจและไม

พึงพอใจที่มีตอการปฏิบัติงานของบุคลากรและ

องคการ 

- เอกสารผลการประเมิน/สํารวจ 

- ขอเสนอความคิดเห็นจากสื่อสังคม

ออนไลน 

1.Content Analysis   

2.Triangulation  

 

รายป 1. ทุกหนวยงาน 

2/กวผ. (สอ.) 

 ความเสี่ยงดาน

การเงิน บุคลากร 

กฎระเบียบ 

ยุทธศาสตร 

 

1.ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป 

2.ขอมูลบุคลากร 

3.ขอมูลความเสี่ยงดานยุทธศาสตร 

4.ขอมูลความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.เอกสาร/สิ่งพิมพ 

2.ขอมูลการเผยแพรผานเว็บไซต 

1.Trend Analysis 

2.Financial Analysis 

3.Gap Analysis 

4.Benchmaeking 

รายป / ทุกครั้ง

ที่มีการเปลี่ยน 

แปลง 

1.ผูบริการกรมฯ 

2.สลก. 

3. กวผ. (ยศ,ทส,บร.) 

4. ตสน. 

 

รายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ (Application Report: AR) | กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก พ.ศ. 2562 
 



30 

ภาพท่ี ม.2-4 ระบบงานและสมรรถนะหลกั 

ของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

ภาพท่ี ม.2-3 การถอดวิสัยทัศนสูการปฏิบัติ 

ของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

 จากการรวบรวมและวิ เคราะหขอมูลและ
สารสนเทศสําคัญตาง ๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือใชประโยชน
ประกอบการทบทวนและวางแผนเชิงยุทธศาสตร สรุปได
ดังตอไปนี้ 1) โอกาสเชิงยุทธศาสตรท่ีทําใหเกิดความ
ไดเปรียบตอการบรรลุวิสัยทัศนของกรม สามารถเอ้ือใหการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรเพ่ือใหเกิดการบรรลุผลสูงสุด 2 ระเด็น  
คือ 1) ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองดานสุขภาพ ผานมาตรการ
การสรางความรูจัก เชื่อม่ัน และมีความเขาใจตอการดูแล
สุขภาพดวยการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกตอการ
จัดการสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชนเพ่ือใหมีสุข
ภาวะท่ีดีและ2) การใชมาตรการเพ่ือนําการแพทยแผน
ไทย การแพทยทางเลือก และสมุนไพรใหเปนสวนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 3 แนวทาง ไดแก การสรางมูลคาเพ่ิม
จากการขับเคลื่อนผานนวัตกรรม (Value-based Economy: VBE) การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการสูธุรกิจบริการท่ีมี
มูลคาสูง รองรับนักทองเท่ียวและกลุมลูกคาท่ีมีรายไดสูง (High Value Service: HVS) และการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ฐานรากในระดับชุมชน (Community Based Economy: CVS) โดยใชการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และสมุนไพรเปน
ฐานในการพัฒนา ตามภาพท่ี ม.2-3 2) การวิเคราะหสภาพแวดลอมและโอกาสเชิงยุทธศาสตร ไดจากการวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายนอกและภายใน โดยรวบรวมขอมูลและผานกระบวนการวิเคราะหขอมูล ผานการประเมินศักยภาพของ
องคการโดยวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกตามหลัก PESTEL Analysis และการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในตาม
แนวคิด McKinsey’s 7S เพ่ือนําไปวิเคราะหสภาพแวดลอมตามหลัก SWOT Analysis สามารถพิจารณาศักยภาพของ
องคการ 4 ดาน ไดแก จุดแข็ง จุดออน  โอกาส และภัยคุกคาม และใชเทคนิค TOWS Matrix เพ่ือวางตําแหนงการ
พัฒนาของกรมฯ (Positioning) 3) การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO และการติดตามผลจากการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ือลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงและลดความผิดพลาด และมีแนวทางรองรับและหนวยงานรับผิดชอบจากปจจัย
ท่ีมีผลกระทบตอหนวยงาน 

(4) ระบบงานและสมรรถนะหลักของสวนราชการ 
 กรมการแพทยแผนไทยฯ มีระบบงานท่ีสําคัญ
แบงเปน 4 สวน ไดแก การคุมครองและสงเสริมภูมิ
ปญญาการแพทยแผนไทย (Wisdom) เปนฐานหลัก
เพ่ือสงมอบภูมิปญญาไปใชเพ่ือพัฒนางานดาน การ
พัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก (Service) และ การพัฒนายาและผลิตภัณฑ
จากสมุนไพร (Product) ซ่ึงจะตองดําเนินการพรอม ๆ 
กับการจัดการความรู  งานวิจัยและนวัตกรรม
(Research) ภายใตการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
องคการใหสอดรับกับสังคมท่ีเปลี่ยนไป ซ่ึงจะทําให
การแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และสมุนไพรเปนสวนหนึ่งของการบรรลุเปาหมาย “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน”  
ของประเทศชาติตอไปได ตามภาพท่ี ม.2-4 จากการพิจารณาบริบทภายนอกและศักยภาพของกรมการแพทยแผน
ไทยและการแพทยทางเลือก ไดคํานึงถึงสมรรถนะหลักท่ีสําคัญ และนํามาใชในการวิเคราะหและตัดสินใจ
ระบบงาน ดังนี้ 1) การจัดการความรู นวัตกรรม และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของดานการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน 
การแพทยทางเลือกและสมุนไพร รวมถึงคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยเพ่ือนําไปใชเกิดประโยชน
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ตอประเทศใหมากท่ีสุด ตลอดจนเปนหนวยงานชี้นําใหพันธมิตรดําเนินการตามโจทยวิจัยใหสอดคลองตลอดหวงโซ
คุณคา2) การสงเสริมการจัดบริการ สนับสนุนองคความรูวิชาการดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานในบุคลากรในหนวยงานภาครัฐอยางท่ัวถึง ตลอดจนพัฒนารูปแบบบริการเพ่ือรองรับการ
จัดบริการในภาคเอกชน ตอบสนองธุรกิจการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย 3) การทํางานเชิงรุก
และการบูรณาการแบบมีสวนรวมกับหนวยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ในการพัฒนาผูประกอบการดานยาแผนไทยและ
ผลิตภัณฑจากสมุนไพร ใหสามารถพัฒนายาและผลิตภัณฑจากสมุนไพรไดอยางมีคุณภาพ มีความปลอดสูง และ
สามารถผลิตเพ่ือรองรับตลาดท้ังในและตางประเทศอยางถูกกฎหมาย  นอกจากนี้ไดมีการคาดการณสมรรถนะ
หลักขององคการในอนาคต เพ่ือตอบสนองการขับเคลื่อนการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และสมุนไพรให
มีสมรรถนะสูงและสามารถสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ โดยนําเทคโนโลยีดิจิทัลเขามามีสวนชวยในการขับเคลื่อน
ภารกิจเชิงยุทธศาสตรใหสัมฤทธิ์ผลได ดังนี้ 1) การพัฒนาและวิเคราะหและใชประโยชนการจัดการขอมูลขนาด
ใหญ (Big Data) เพ่ือพัฒนาฐานขอมูลการแพทยแผนไทยและสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจอยางครบวงจร ตั้งแตฐานขอมูลผู
ปลูก ฐานขอมูลการผลิต และฐานขอมูลผูบริโภค เนื่องจากระยะเวลาท่ีผานมาการวางแผนดานการพัฒนาสมุนไพร
เชิงเศรษฐกิจเปนไปดวยความยากลําบากเนื่องจากขอมูลมีความกระจัดกระจายในหลากหลายภาคสวน 2) การใช
ระบบปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence: AI) เพ่ือชวยในการสงเสริมและคุมครองภูมิปญญาการแพทย
แผนไทยใหเปนไปอยางรวดเร็วและสะดวกมากข้ึน เชน การถายถอดปริวรรตตํารับตําราแผนไทย ซ่ึงชวยใหองค
ความรูจากตํารับตําราเกา ๆ ไดรับการศึกษาและจัดการองคความรูไดรวดเร็วมากข้ึน ตลอดจนการระบุชนิดของ
สมุนไพรดวยภาพ (Thai Herb Image Identification: Herb ID) เพ่ือเพ่ิมการเขาถึงความรูความเขาใจตอการใช
สมุนไพรท่ีถูกตอง ผานการถายรูปสมุนไพรชนิดนั้น ๆ และโปรแกรมดังกลาวจะประมวลผลใหทราบวาสมุนไพรดัง
กลาวคือสมุนไพรชนิดใด และสามารถสรรพคุณและขอบงชี้ เปนตน  

ข. วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร  
กรมการแพทยแผนไทยฯ ไดกําหนดเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรท่ีสําคัญท่ีจะเปนเครื่องมือสําคัญในการ

บรรลุตามวิสัยทัศน โดยอาศัยจุดเนนและผลสัมฤทธิ์ในระยะท่ีผานมา เปนจุดรวมของการพัฒนางานดาน
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก พรอมท้ังกําหนดตัวชี้วัด และคาเปาหมาย เพ่ือวัดความสําเร็จของ
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรในแตละป ดังนี้ 
ตารางที่ ม.2-3  วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร และตัวชี้วัดเปาประสงคที่สําคัญของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

วัตถุประสงค 

เชิงยุทธศาสตร 

วัตถุประสงคท่ีเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

1. สงเสรมิใหประชาชนทุกกลุมวัย

มีสุขภาพด ี

ประชาชนทกุกลุมวัยไดรับการดูแล

สุขภาพดวยศาสตรการแพทยแผนไทย 

การแพทยพ้ืนบาน การแพทยทางเลือก 

และสมนุไพร 

 

จํานวนชุมชนที่ใชการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และสมุนไพรในการสงเสริม

สุขภาพและปองกนัโรคใหมีสุขภาพด ี

รอยละของประชาชนที่รับรูและเชื่อมั่นการแพทยแผนไทยการแพทยทางเลือก และผลิตภัณฑ

จากสมนุไพร 

รอยละของประชาชนทุกกลุมวัยเขาถึงการสงเสริมสุขภาพดวยการแพทยแผนไทย 

การแพทยพ้ืนบาน การแพทยทางเลือกและสมุนไพร 

2. ยกระดับบรกิารการแพทย
แผนไทยและการแพทย
ทางเลือกในระบบบรกิาร
สุขภาพใหมีคุณภาพมาตรฐาน 

ประชาชนมีความเชื่อมั่น สามารถ

เขาถึงบรกิารการแพทยแผนไทยและ

การแพทยผสมผสานในระบบบริการ

สุขภาพ 

รอยละของสถานบรกิารสาธารณสุขที่ไดรับการพัฒนาใหไดมาตรฐานงานแพทยแผน

ไทย (Hospital Accreditation : TTM HA) 

รอยละของผูปวยนอกทั้งหมดที่ไดรับบรกิาร ตรวจ วินจิฉัย รกัษาโรค และฟนฟูสภาพดวย

ศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

รอยละของมูลคายาสมนุไพรในสถานบริการสาธารณสุขเพ่ิมขึน้ 

3. พัฒนาสมนุไพรสูการสราง

มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจอยาง

ครบวงจร 

ประชาชนมีความเชื่อมั่น สามารถ

เขาถึงยา และผลิตภัณฑจากสมุนไพรที่

มีคุณภาพ ตลอดจนสามารถสราง

มูลคาเพ่ิมใหแกเศรษฐกิจ 

มูลคาของวัตถุดิบ สารสกัด และผลิตภัณฑสมุนไพรรวมภายในประเทศ (แสนลานบาท) 

รอยละมูลคายาสมนุไพรทดแทนยาแผนปจจุบันเพ่ิมขึ้น 

รอยละความสําเรจ็ของการขับเคล่ือนการพัฒนาเมอืงสมุนไพร 

4. ยกระดับการคุมครองภูมิ ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย จํานวนตํารับยาแผนไทยแหงชาตทิี่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุมครองและ
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วัตถุประสงค 

เชิงยุทธศาสตร 

วัตถุประสงคท่ีเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

ปญญาการแพทยแผนไทย 
การแพทยพ้ืนบาน และ
สมุนไพร รวมทั้งพัฒนาสูการ
สรางสรรคนวตักรรม และ
สรางบทบาทเชิงรกุในเวที
ตางประเทศ 
 

การแพทยพ้ืนบาน และสมุนไพรไทย
ไดรับการคุมครองและสงเสรมิใหเปน
ศาสตรของแผนดิน เพ่ือใชประโยชนใน
ระบบสุขภาพและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับ
ประเทศชาต ิ

สงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย  

รอยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศองคความรูดิจทิัลภูมิปญญา

การแพทยแผนไทยของประเทศไทย (TTDKL) 

จํานวนงานวิจัยสมุนไพร/การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ทีน่ํามาใชจริง

ทางการแพทยและการตลาด 

รอยละความสําเร็จของการเปน WHO Collaborating Centre for Traditional 
Medicine ในประเทศไทย 
จํานวนประเทศที่ประเทศไทยขยายความรวมมือดานการแพทยดั้งเดมิ 

5. พัฒนาองคกรสูการเปน 
Digital Smart DTAM 

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือกเปนองคกรคุณธรรม และ
องคกรคุณภาพ 

รอยละความสําเร็จของการกรมสูการเปน Digital Smart DTAM 
รอยละการผานเกณฑการประเมนิระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนนิงานของกรมฯ 
(ITA) 
รอยละของผลการประเมนิความสุขของบุคลากร (Happinometer) เปนไปตามเกณฑ
ที่กําหนดหรอืมากกวา 
รอยละความสําเร็จของบุคลากรไดรับการพัฒนาสูความเปนเลิศ 

 
2 การนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ 
ก. การจัดทําแผนปฏิบัติการและการถายทอดสูการปฏิบัติ 

(7) การจัดทําแผนปฏิบัติการ 
กรมการแพทยแผนไทยฯ ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ไดแก 

แผนปฏิบัติราชการประจําป รวมท้ังมีการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน 
และแผนการใชจายงบประมาณประจําป โดยมีกระบวนการในการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีการระบุแผนงาน/โครงการในแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร รวมท้ังมีการกําหนดตัวชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ คา
เปาหมายของตัวชี้วัดและงบประมาณรายไตรมาสท่ีชัดเจน เพ่ือ
สะทอนใหเห็นถึงความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค/เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร ดังภาพท่ี ม.2.5 

  (8) การนําแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ 
กรมการแพทยแผนไทยฯ มีการนําแผนปฏิบัติการไปสูการ

ปฏิบัติ ผานโครงการ 3 ประเภท ไดแก 1) ภารกิจสําคัญตาม
นโยบาย (Agenda) 2) ภารกิจสําคัญตามอํานาจหนาท่ี 
(Function) 3) ภารกิจสําคัญเชิงพ้ืนท่ี (Area) ซ่ึงในสวน
ของพ้ืนท่ีกรมฯ ไมมีหนวยงานในระดับพ้ืนท่ี มีเพียงกลุม
งานการแพทยแผนไทยในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
การสื่อสารจึงเปนเรื่องท่ีกรมใหความสําคัญเปนอยางมาก 
ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานมีความสอดคลองไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยมุงไปสูการบรรลุผลตามวิสัยทัศนขององคการ
รวมกัน จึงมีการถายทอดและสื่อสารแผนปฏิบัติราชการ/
แผนปฏิบัติการ ท้ังในระดับองคการ หนวยงาน และ
บุคลากร เพ่ือใหเกิดการรับรูรวมกันและใชเปนกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติราชการ ดังภาพท่ี ม.2-6 ดังนี้   
 

ภาพที่ ม.2-5 กระบวนการจัดทําแผนปฏิบตัิ

การประจําป 

ภาพที่ ม.2-6 การถายทอดแผนปฏิบตักิารสการ
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การนําแผนปฏิบัติการสูการปฏิบัติระดับองคการ อยูในรูปแบบ 1) การสั่งการและเนนย้ําของผูบริหาร
ระดับสูงในโอกาสตาง ๆ และมีการลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ระหวางปลัดกระทรวงสาธารณสุขกับ
อธิบดี 2) การถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายของกรมสูระดับหนวยงาน เพ่ือใหหนวยงานสื่อสาร และถายทอด
แผนท่ียุทธศาสตรใหบุคลากรไดรับทราบและใชเปนแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรของหนวยงานตอไป   

การนําแผนปฏิบัติการสูการปฏิบัติระดับหนวยงาน และระดับเขต/จังหวัด 1) ระดับหนวยงาน  มีการ
ลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ระหวางผูบริหารระดับสูงและผูอํานวยการกองตางๆ เพ่ือใหการปฏิบัติ
ราชการเกิดผลสัมฤทธิ์เปนไปตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัว ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดผลลัพธสุดทายคือประชาชน
สุขภาพดี และสามารถพ่ึงตนเองดานสุขภาพ ไดอยางอยางยั่งยืน รวมถึงมีการถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ของหนวยงานสูระดับบุคคล เพ่ือใหทุกหนวยงานไดถายทอดและสื่อสารทิศทางของหนวยงานผานบุคลากรใน
สังกัดไดรับทราบ 2) ระดับเขต/จังหวัด  เนื่องจากกรมไมมีหนวยงานในระดับพ้ืนท่ี มีเพียงกลุมงานการแพทยแผน
ไทยในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด กรมกําหนดตัวชี้วัดสําคัญท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปดาน
สาธารณสุข และจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด (Template) ประกอบไปดวยคํานิยาม คาเปาหมาย วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล  สูตรการคํานวณตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน และผูรับผิดชอบ เพ่ือวัดผล หลังจากนั้นจึงไดมีการ สื่อสาร 
ถายทอดตัวชี้วัด และคาเปาหมาย ไปสูหนวยงานระดับเขต/จังหวัด ผานการประชุมสื่อสารนโยบาย โดยบูรณา
การการถายทอดสื่อสารรวมกับกระทรวงสาธารณสุข และเพ่ือใหม่ันใจวาจังหวัดมีความเขาใจและนําไปปฏิบัติ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน กรมไดสื่อสารกับผูรับผิดชอบงานการแพทยแผนไทยระดับจังหวัด ผานระบบ VDO 
Conference โดยเนนการสื่อสาร 2 ทาง 

การนําแผนปฏิบัติการสูการปฏิบัติระดับบุคคล  แบงเปน 1) บทบาท หนาท่ี และภารกิจของบุคคลท่ี
สนับสนุนตอวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรและตัวชี้วัดของผูบังคับบัญชา และระดับหนวยงาน 2) บทบาท หนาท่ี
ของบุคคล (Job Description) และ 3) บทบาท หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ โดยนํามากําหนดเปาประสงค
และตัวชี้วัดระดับบุคคลตอไป   

ท้ังนี้ กรมฯ ยังมีสื่อสารนโยบาย และแผนปฏิบัติการไปยังหนวยงานภายนอก รวมถึงผูสงมอบ พันธมิตร 
และผูมีสวนไดสวนเสีย โดยใชวิธีการถายทอดและสื่อสารท่ีหลากหลาย ท้ังการประชุมในโอกาสตางๆ การสื่อสาร
ออนไลนผานเว็บไซต และแอพพลิเคชั่น เพ่ือใหม่ันใจไดวานโยบาย/แผนปฏิบัติการไดถูกถายทอดสูหนวยงาน 
และบุคลากรท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค (จังหวัด) อยางครบถวน ถูกตอง และ รวดเร็ว ซ่ึงจะสงผลตอการ
ดําเนินการท่ีทันตอสถานการณ นอกจากนี้ เพ่ือใหการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการมีความยั่งยืน มีขอผิดพลาด
จากการดําเนินการนอยท่ีสุด กรมไดกําหนดแนวทางการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่องโดยใชเทคนิควิธีการตาง 
ๆ เชน การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การถอดบทเรียน การ เปรียบเทียบจากหนวยงานคู
เทียบ การจัดการความรู การศึกษาดูงานในหนวยงานท่ีประสบความสําเร็จท้ังในและตางประเทศ เปนตน     

(9) การจัดสรรทรัพยากร  
ทรัพยากรทางการบริหารท่ีสําคัญของกรมฯ ประกอบดวย ทรัพยากรบุคคล (Man) งบประมาณ 

(Money) วัสดุอุปกรณท่ีใชในการดําเนินงาน (Materials) และการบริหารจัดการ (Management) โดยการ
จัดสรร ทรัพยากร กรมฯ มีการกําหนดหลักเกณฑเพ่ือใชในการพิจารณาจัดสรรทรัพยากร ดังนี้ 1) ความคุมคาเชิง
ภารกิจ แหงรัฐ 2) การตอบสนองกับปญหาของประชาชนและความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 3) การ
ตอบสนองตอ นโยบายรัฐบาล 4) ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของกรมฯ 5) ระดับความสําคัญ เรงดวน
จําเปน ระดับผลกระทบตอกรมฯ เนนทํานอยแตมีผลกระทบสูง (ใชหลัก Pareto's principle : 80/20) รวมถึง
การพิจารณาความเสี่ยงทางดานการเงินและการลงทุน เพ่ือสรางความม่ันใจวาทรัพยากรท่ีสําคัญของกรมฯ มี
พรอมสําหรับการสนบัสนุนการดาํเนินการตามแผนปฏิบัติการเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย ดังรูปภาพท่ี ม.2-7  
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ภาพท่ี ม.2-7 หลักเกณฑการจัดสรร 

 กรมฯ ใชหลักการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพ่ือลดโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณท่ีเปน
อุปสรรคตอความสําเร็จ หรือความเสี่ยง ใหอยูในระดับท่ีองคการยอมรับได โดยไดมีการจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยง ท่ีมีการระบุถึงความเสี่ยงและแนวทางการ
บริหารจัดการความเสี่ยง รวมท้ังการติดตามผลเพ่ือ
ลดขอผิดพลาดท่ีอาจจะเ กิด ข้ึน และเปนการ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานใหเกิดการพัฒนางาน
อยางตอเนื่องและกาวกระโดด โดยกรมฯ มีความ
เสี่ยง และแนวทางทรัพยากรการบริหารความเสี่ยง
ตามประเด็นยุทธศาสตร ดังตารางท่ี 2-4  
 
 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร ความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสีย่ง หนวยงาน
รับผิดชอบ 

1. สงเสรมิใหประชาชนทุกกลุมวัยมี

สุขภาพด ี

ประชาชนยังมีความรอบรูดานการแพทยแผน
ไทย การแพทยทางเลือก และสมนุไพรไมเพียง
พอที่จะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ในการดูแลสุขภาพ เพ่ือลดภาระโรคเรือ้รัง 
รวมถึงการพิจารณาเลือกซ้ือผลิตภัณฑจาก
สมุนไพร 

- สรางความรอบรูดานการแพทยแผนไทย การแพทย
ทางเลือก และสมุนไพร โดยเนนใหประชาชนเขาใจ
ปญหาที่เกิดขึน้กับตัวเอง ชุมชน  
- ใหประชาชนมีสวนรวมในการคิดวิธีในการดูแล
สุขภาพ โดยมีบุคลากรดานการแพทยแผนไทย 
การแพทยทางเลือกเปนที่ปรึกษา 

กองการแพทย
ทางเลือก 

2. ยกระดับบรกิารการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือก
ในระบบบริการสุขภาพใหมี
คุณภาพมาตรฐาน 

แพทยแผนปจจุบัน และสหวิชาชีพ ยังมกีารส่ัง
ใชยาสมุนไพร ในสถานบรกิารสาธารณสุขเปน
จํานวนนอยทําใหการใชยาสมุนไพรทดแทนยา
แผนปจจุบันไมไดตามเปาหมาย 

- ใหความรูเรือ่งการแพทยแผนไทยและยาสมุนไพร 
แกแพทยแผนปจจุบัน และสหวิชาชีพ ดวย
ภาษาสากล ไมใชภาษาทีถ่อดมาจากตําราโบราณ 
- สนับสนนุใหมีงานวิจัยรองรับทั้งเรือ่งรูปแบบการ
บริการและตํารับยาสมุนไพร เพ่ือสรางความมั่นใจ
ใหกับแพทยแผนปจจุบัน และสหวิชาชีพ 

สถาบันการแพทย
แผนไทย 

3. พัฒนาสมนุไพรสูการสราง

มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจอยาง

ครบวงจร 

ยังขาดการเชื่อมโยงฐานขอมูลสําคัญที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาสมุนไพร ทําใหการ
วางแผนพัฒนาสมุนไพรไมไดมาจากขอมูลที่
เปนจรงิของประเทศ 

- รวมมือกับหนวยงานทีเ่กี่ยวของ เพ่ือเชื่อมโยง
ฐานขอมูลสําคัญทีเ่กี่ยวของกับสมนุไพร 
- ใหหนวยงานทีม่ีความเชี่ยวชาญ เชนกระทรวง DE 
เปนหนวยงานหลักในการพัฒนา 

กองสมุนไพรเพ่ือ
เศรษฐกิจ 

4. ยกระดับการคุมครองภูมิ
ปญญาการแพทยแผนไทย 
การแพทยพ้ืนบาน และสมุนไพร 
รวมทั้งพัฒนาสูการสรางสรรค
นวัตกรรม และสรางบทบาทเชิง
รุกในเวทีตางประเทศ 

ขาดความตอเนื่องในการพัฒนาระบบคุมครอง
ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย การแพทย
พ้ืนบาน และสมนุไพร และ ระบบที่มอียูยังไม
เชื่อมโยงกัน 

ใช Digital Technology  และปญญาประดิษฐ (AI) 
มาชวยแกปญหา 

กองคุมครองและ
สงเสริมภูมิปญญา
การแพทยแผน

ไทยฯ./กองวิชาการ
และแผนงาน 

5. พัฒนาองคกรสูการเปน 
Digital Smart DTAM 

ขาดบุคลากรในระดับผูบริหารระดับกลาง วางแผนพัฒนาบุคลากรใหมทีักษะพรอมตอการเปน
ผูนํารุนใหม 

กองวชิาการและ
แผนงาน/สํานกังาน

เลขานกุารกรม 

(10) แผนดานทรัพยากรบุคคล 
กรมการแพทยแผนไทยฯ มีการบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ดาน ไดแก การบริหารงานบุคคล (HRM)  

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) และการวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRP) โดยคํานึงถึงภารกิจการ
บริหารราชการท่ีเปลี่ยนแปลงไปท้ังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เพ่ือสรางบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถท่ี
สอดคลองกับตอภารกิจงานและสมรรถนะหลัก ของกรมฯ ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการบริหารราชการให
บรรลุเปาหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด กรมฯ ไดจัดทําแผนดานทรัพยากรบุคคลอยางเปนระบบ กรมฯ มีการ
ดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคล และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขับเคลื่อนงานตามวิสัยทัศน และ
ยุทธศาสตรของกรมฯ อยางเปนรูปธรรม เชน ปรับปรุงโครงสราง อัตรากําลังและระบบงานใหมีความเหมาะสม
กับภารกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมท้ัง มุงเนนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะ การ
ดูแลสุขภาพ สวัสดิการ และสภาพแวดลอมใหเหมาะสม การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ และการถายทอด

ตารางท่ี ม.2-4 การบริหารความเสี่ยงตามวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรกรมการแพทยแผนไทย 
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ไปสูคาเปาหมายระดับบุคคล การสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูรับบริการ เพ่ือนํามาประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจในการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานใหมีความเหมาะสม สรางความพรอมและการบรรลุ
เปาหมายเชิงยุทธศาสตรครอบคลุมท้ัง 5 วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร ท่ีเนนการทํางานอยางมีสุข เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีคาดหวัง ตามท่ีผูบริหารระดับสูงไดใหคําขวัญแกบุคลากรไววา “สุข  สัมฤทธิ”์ ดังตารางท่ี ม.2-5 

ตารางที่ ม.2-5 ความเชื่อมโยงของกลยุทธการบรหิารทรัพยากรบุคคลกับแผนยุทธศาสตรกรมฯ 
วัตถุประสงคเชิงยทุธศาสตร แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วดั/เปาหมายสําคัญ 

1. สงเสริมใหประชาชนทกุกลุมวยัมีสุขภาพดี จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร และพัฒนาบคุลากร
ทุกระดับเพื่อเตรียมความพรอมและ สนบัสนุน
ในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรการสงเสริม
สุขภาพ ปองกันโรคเปนเลิศ 

รอยละของบุคลากรไดรับการพัฒนาใหมีความ
พรอมตอการขบัเคล่ือนยุทธศาสตรการสงเสริม
สุขภาพ ปองกันโรคเปนเลิศ 

2. ยกระดับบริการการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือกในระบบบริการสุขภาพใหมี
คุณภาพมาตรฐาน 

- วางแผนกําลังคนใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
กรมและกระทรวง 
- พัฒนาบุคลากรใหมีองคความรู ทักษะ 
สมรรถนะในการปฏิบัติงานใหเปนมืออาชีพ 

- รอยละความสําเร็จของการจัดสรรกรอบ
อัตรากําลัง และการสรรหาบุคคล 
- รอยละของบุคลากรไดรับการพัฒนาเพิ่ม
สมรรถนะ 

3. พัฒนาสมุนไพรสูการสรางมูลคาเพิ่มทาง

เศรษฐกิจอยางครบวงจร 

- ปรับโครงสราง อัตรากาํลัง ใหเหมาะสม 
- กาํหนดใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบการพัฒนา
สมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ 

- โครงสรางองคการและอัตรากาํลังมีความ
เหมาะสม  สอดคลอง และคลองตัวกับบทบาท
ภารกิจที่เปล่ียนแปลงไป 

4. ยกระดับการคุมครองภูมิปญญาการแพทย
แผนไทย การแพทยพื้นบาน และสมุนไพร 
รวมทั้งพัฒนาสูการสรางสรรคนวัตกรรม และ
สรางบทบาทเชิงรุกในเวทีตางประเทศ 

- จัดหาทุนฝกอบรม  ทุนเรียนตอ ทั้งในและ
ตางประเทศ เพื่อพัฒนาขาราชการรองรับ
บทบาทเชิงรุกในเวทีตางประเทศ 
 

- รอยละของการจัดหลักสูตรอบรมการจัดสรรทุน 
ที่ตรงตอความจําเปนในการขับเคล่ือนยทุธศาสตร 
 

5. พัฒนาองคกรสูการเปน Digital Smart 
DTAM 

- โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสราง
บุคลากรรุนใหม 4.0 “หลักสูตร Smart Young 
Talent officer (SYTO)” รุนที่ 1 
- โครงการ Smart Office 
- พัฒนาสภาพแวดลอมใหเปนองคกรแหง
นวัตกรรม และการเรียนรูตลอดชีวิต เชน E-
Learning ,R2R ,KM เปนตน รวมถึงกิจกรรม
สรางสุขรวมกัน (Happy Work Place) เชน
ปลูกตนไม ปนจักรยานรวมกันเปนตน 

- กรมฯ มีบุคลากรที่มีคุณลักษณะเปน 
Innovator/Creator/Strategist และ Young 
Talent Leader 
- กรมฯ มีบรรยากาศการทํางาน และระบบงาน
รองรับการทํางานแบบ 4.0 

(11) ตัววัดผลการดําเนินการ 
กรมการแพทยแผนไทยฯ ไดการกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินการเพ่ือใชในการติดตามความสําเร็จและ

ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ โดยมีกลไกการติดตามผลการดําเนินงาน แบงเปน 2 ระดับ คือ ในสวนกลาง และ
สวนภูมิภาค โดยในสวนกลางเนนการติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร และการติดตามผลการเบิกจาย
งบประมาณตามแผนการใชจายงบประมาณ และสวนภูมิภาค เนนการติดตามการดําเนินงานตามตัวชี้วัดสําคัญ  
โดยมีระบบการวัดผลเพ่ือหนุนเสริมใหสวนราชการมุงไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้  

ระดับกรม  มีระบบการติดตามผลการดําเนินงาน 2 สวน คือ 1) ระบบการติดตามผลการดําเนินงาน 
ตามตัวชี้วัดท่ีสําคัญของกรม Management Cockpit เปนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการ
ตรวจสอบ กํากับ ติดตามความคืบหนาการดําเนินการตามตัวชี้วัดท่ีสําคัญ 2) ระบบการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการและยุทธศาสตรของกรมฯ  Project  Management เปนเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีกรมฯ 
นําเขามาชวยในการตรวจสอบ กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการและกิจกรรม รวมถึงติดตาม
การใชจายงบประมาณของหนวยงานในกรม  

ระดับเขตสุขภาพและจังหวัด มีระบบการติดตามงานสําคัญ 2 สวน คือ 1) ระบบติดตาม ประเมินผล
ตัวชี้วัดสําคัญตามยุทธศาสตร  ซ่ึงกรมใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการติดตามรวมกับกระทรวงสาธารณสุข 
ไดแกระบบ Health Data Center (HDC)  ระบบ Health KPI เพ่ือใหผูบริหารท้ังในระดับกระทรวง ระดับกรม ระดับ
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ภูมิภาคท้ังในเขตสุขภาพและจังหวัด รวมถึงผูรับผิดชอบตัวชี้วัดทราบความกาวหนา และนําขอมูลดังกลาวมาทบทวน 
เพ่ือปรับตัวชี้วัดหรือกําหนดเปาหมายใหมในปตอไป 2) ระบบการตรวจราชการและนิเทศงาน ซ่ึงเปนกลไกท่ีกรมบูรณา
การรวมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ E - Inspection เพ่ือรายงานผลการตรวจราชการ การแกไข
ปญหาจากการดําเนินงาน เรื่องรองทุกข รองเรียนของพ้ืนท่ี รวมถึงการนิเทศงาน เปนการตรวจติดตาม ใหคําแนะนํา ขอ
ชี้แนะถึงแนวทางการทํางานของหนวยงานในจังหวัดใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการตัดสินใจใน
การแกไขปญหาตาง  ๆของผูบริหาร     

(12) การปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติ 
 กรมฯ ไดมีการเตรียมการใหพรอมตอการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยนําแนวคิดการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง (Change Management) มาใชใหเกิดความคลองตัว การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการท่ีมีความยืดหยุน
ตามสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป และความสามารถในการคาดการณการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน ท้ังนี้ กรมฯ ได
รวบรวมปจจัยการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบหลายปจจัย และไดมีการกําหนด มาตรการรองรับ 
พรอมกําหนดหนวยงานรับผิดชอบท่ีชัดเจน ดังตารางท่ี 2.-6 

ตารางที่ ม.2-6  การกําหนดมาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลง  กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
ปจจัยการ

เปลี่ยนแปลงท่ี
สงผลกระทบ 

ลักษณะของผลกระทบ มาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลง 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

1. ทิศทางการ
พัฒนาประเทศตาม
กรอบเปาหมายการ
พัฒนาที่ย่ังยืน 
(SDGs) และแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 
ป รวมถึงการปฏิรูป
ประเทศ 

- ตองเปนสวนหนึ่งของโลกในการขับเคล่ือนวาระการ
พัฒนาที่ย่ังยืน พ.ศ.2558 (ค.ศ. 2030) ใหเกิดความ
คืบหนา และเปนโอกาสในการเรียนรูแนวทางการ
ขับเคล่ือน SDGs ของประเทศอื่น เพ่ือนํามาประยุกตใช
ในบริบทของประเทศ 
- การพัฒนาสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ และการยกระดับ
บริการการแพทยแผนไทย เปนสวนหนึ่งของแผนปฏิรูป
ประเทศดานสาธารณสุข 

- กําหนดกลยุทธและขับเคล่ือนแผนงาน/โครงการ เพ่ือให
บรรลุเปาหมายที่ 3 : การมีสุขภาพและความเปนอยูที่ดี 
เปาหมายที่ 10 : ลดความเหล่ือมลํ้า และเปาหมายที่ 17 : 
ความรวมมือเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน   
- ปรับแผนการดําเนินงาน พรอมสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
ขับเคล่ือนแผนงาน/โครงการใหบรรลุเปาหมายตามแผน
ปฏิรูปประเทศ 

กวผ. 
 
 
 

กวผ./สพท./  
กสศ./กยส. 

 

2. นโยบาย  
Thailand 4.0 / e 
- Government 

มีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
และจําเปนตองมีการบูรณาการฐานขอมูลขนาดใหญ 
(Big Data) ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนตอง
สามารถเขาถึงขอมูลภาครัฐได 

- พัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานดิจิทัล เพ่ือรับมือกับการ
เปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยี 
- รวมมือกับกระทรวงดิจิทัลและเทคโนโลยี ในการบูรณาการ
ฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) และเกิดการนํามาใชในการ
ทํางานไดจริง 
- ปรับปรุงระบบเครือขายใหมีเสถียรภาพ และนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงาน 
- พัฒนาชองทางการเขาถึงขอมูลของประชาชนใหมีความ
รวดเร็ว และเปนขอมูลที่มีคุณภาพ  

กวผ./กสศ. 
สลก. 

3. Disruptive 
Technologies 
 

เกิดเทคโนโลยีที่มีความกาวหนา และสามารถเขามาเปล่ียน
รูปแบบการดําเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ และเศรษฐกิจ
โลก และสงผลกระทบตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

พัฒนารูปแบบ/นวัตกรรมการดูแลรักษาสุขภาพดวย
การแพทยแผนไทยและผลิตภัณฑจากสมุนไพร ที่เหมาะสม
กับวิถีชีวิตที่เปลียนแปลงไป 

สพท./กทล. 
สทจ. 

4. การเปล่ียนแปลง
ระบบบริหาร
ราชการแผนดินราย
ภาค 

- ตองปรับกลไกและโครงสรางการทํางานตาง ๆ ในการ
บริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ  
- เกิดการกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจ
ไปสูภูมิภาคไดอยางทั่วถึงมากขึ้น 

- ปรับกลไกการทํางานใหมีจุดเชื่อมตอระหวางกรมกับพ้ืนที่ โดย
ผลักดันใหมี ศูนยความเปนเลิศดานการแพทยแผนไทยและ
การแพทยพ้ืนบานไทย ประจําภาค เพ่ือเปนกลไกการทํางาน
รองรับการบริหารราชการระดับภาค และขับเคล่ือนยุทธศาสตร
การพัฒนาภาค  
- ผลักดันใหเกิดการบูรณาการการพัฒนาการแพทยแผนไทย 
การแพทยทางเลือกและสมุนไพรบรรจุไวในแผนพัฒนาภาค และ
งบประมาณรองรับการพัฒนาภาค 

สพท. 
 
 
 
 

กวผ. และทุก
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

5. การจัดทํา
งบประมาณ แบบ
บูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร 

งบประมาณรายจายประจําปมีจํานวนจํากดั ตองเนนการ
ตั้ ง งบประมาณให เ กิ ดคว ามประห ยัด  คุ มค า  มี
ประสิทธิภาพในการใชจาย กอใหเกิดผลสัมฤทธิ์และ
ตัวชี้วัดตามเปาหมาย ที่กําหนดไว 

- จัดทําขอเสนอโครงการ กิจกรรม และงบประมาณที่
สอดคลองและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนแมบท
ตามยุทธศาสตรชาติฯ  แผนปฏิรูปประเทศ 
- บูรณาการภารกิจและงบประมาณของหนวยงานภายใน
กรม/กระทรวงเดียวกัน หรือระหวางกระทรวง เพ่ือลดความ
ซํ้าซอน ประหยัด และมีความคุมคา 

ทุกหนวยงาน 

6. นโยบายการ
พัฒนาพ้ืนที่เขต 

- เ กิ ดการกระจายความ เจริญ สู ท อ งถิ่ น ใน พ้ืนที ่                    
ที่มีศักยภาพ (10 จังหวัด)  

- พัฒนารูปแบบบริการ รวมถึงการพัฒนาสมุนไพรครบวงจร 
ใหเปนศูนยกลางการบริการการแพทยแผนไทยและการแพทย

สพท./กทล. 
สทจ./กยส. 
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ปจจัยการ
เปลี่ยนแปลงท่ี
สงผลกระทบ 

ลักษณะของผลกระทบ มาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลง 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

เศรษฐกิจพิเศษ 
และการพัฒนา
พ้ืนที่ตามแนว
ระเบียงเศรษฐกจิ
ภาคตะวันออก 
(EEC) รวมถึง
ระเบียงเศรษฐกจิ
ภาคใต (SEC)  
- แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาต ิ

- ยกระดับการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร ในพ้ืนที่ภาคใตสูการเปนเมืองนวัตกรรมและ
ความคิดสรางสรรคบนพ้ืนฐาน Agro-Bio-Economy 
เพ่ิมมูลคาสินคาและบริการ เพ่ือสรางความเขมแข็งดาน
เศรษฐกิจของภาคใตสูการแขงขันตลาดโลก (4 จังหวัด) 
- แผนแมบทภายใต ยุทธศาสตร ชาติ คาดหวั ง ให
การแพทยแผนไทยและสมุนไพร หนุนเสริมใหเกิดมูลคา
ทางเศรษฐกิจ เปนสวนหนึ่งในการเพ่ิมอัตราการขยายตัว
ของรายไดจากการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และ
แพทยแผนไทย 

ทางเลือก ที่เพ่ิมมูลคา ตอบสนองความตองการดานการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ รองรับการเปน Medical Hub 
- พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการแพทยแผนไทย การแพทย
ทางเลือก และบุคลากรสวนสนับสนุน ใหมีความเชี่ยวชาญ 
เพ่ือรับมือกับการเปล่ียนแปลงดานบทบาทภารกิจใหสามารถ
ขับเคล่ือนการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามที่คาดหวัง 
 

 
 

กวผ./สลก. 

7. การเปล่ียนแปลง
ทางธรรมชาต ิและ
ส่ิงแวดลอม 

การเกิดสาธารณภัย ภัยพิบัติที่เกิดจากการเปล่ียนแปลง
ทางธรรมชาติ ที่ผลกระทบตอสุขภาพพ้ืนที่ปลูก และการ
ปลูกสมุนไพร 

- เตรียมการรองรับภัยพิบัติทุกประเภทและสรางการมีสวน
รวมของประชาชน ในการใชสมุนไพรใกลตัวดูแลสุขภาพเมื่อ
เกิดภาวะฉุกเฉิน  
- วางแผนระยะยาวเพ่ือเตรียมการรองรับหากเกิดเหตุการณ
ขาดแคลนสมุนไพรจากการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ เชน 
การปลูกพืชสมุนไพรโดยไมใชดิน เปนตน  

กคภ. 

 
นอกจากนี้ กรมฯ ยั ง ได มี การทบทวนแผน

ยุทธศาสตร  และปรับเปลี่ยนแผนงาน/โครงการตาม
แผนปฏิบัติการอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหสอดคลองกับ 
สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป ดังรูปภาพท่ี 2-8 รวมท้ังหาก
รัฐบาลมีนโยบายและขอสั่งการเรงดวน กรมฯ สามารถ
ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการเพ่ือรองรับนโยบายไดอยาง
ทันทวงที เชน การปรับแผนระหวางปรองรับแผนปฏิรูป
ประเทศ  โดยจัดทําแผนตามนโยบายสําคัญเรงดวน ท่ีให
เห็นการดําเนินการในแตละชวงเวลา งบประมาณ  และ
Quick win เปนตน 

ข. การคาดการณผลการดําเนินการ 
(13) การคาดการณผลการดําเนินการ 
กรมการแพทยแผนไทยฯ  มีการคาดการณผลการดําเนินการขององคการไวลวงหนา เพ่ือใชเปนขอมูลในการ

ติดตามผลการดําเนินงาน โดยมีการกําหนดคาเปาหมายตามตัวชี้วัดผลการดําเนินการตามกรอบระยะเวลา ภายใต
เปาประสงคในแตละวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร ท้ังนี้ ในการกําหนดคาเปาหมาย ไดอาศัยการรวบรวมขอมูล/สถิติ
ตาง ๆ การประมวลผลขอมูลและการวิเคราะหผลเพ่ือตีคาความหมาย และกําหนดเปนเกณฑการทํางานท่ีมีความทา
ทายและเปนไปไดในทางปฏิบัติ เชน การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีผานมาจากแหลงตาง ๆ (Baseline) การ
วิเคราะหแนวโนมปญหาความตองการของประชาชนตอการใชบริการการแพทยแผนไทย ทําใหสามารถนํามากําหนด
ทิศทางการพัฒนาและออกแบบรูปแบบในการแกไขปญหา รวมถึงการเปรียบเทียบกับตางประเทศ โดยเฉพาะในกลุม
ประเทศอาเซียนในประเด็นเรื่องการมูลคาการใชสมุนไพร ซ่ึงไทยมีมูลคาการคาสมุนไพร ณ ป 2016 เปนอันดับ 8 ของ
โลก และอันดับ 5 ของเอเชียแปซิฟก นอกจากนี้ในเรื่องการลดความเหลื่อมล้ํายังไดเปรียบเทียบผลการเขาถึงบริการ
การแพทยแผนไทย และการแพทยทางเลือกท่ีไดมาตรฐาน แสดงใหเห็นการพัฒนาในประเทศ และเทียบเคียงกับ
ประเทศจีน และเวียดนาม ดังรูปภาพท่ี 2-9 จากการดําเนินการดังกลาวขางตนจึงมีความเชื่อม่ันวากรมการแพทยแผน
ไทยและการแพทยทางเลือกมีกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร และการสื่อสารเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนระบบ 
ครบทุกข้ันตอน มีลักษณะเปนพลวัตร (Dynamic)  มีความยืดหยุนคลองตัว และมีการบูรณาการการดําเนินงานจาก

ภาพที่ ม.2-8 แนวทางการปรบัเปลี่ยนแผน 
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ทุกภาคสวน ทําใหสามารถตอบสนองตอความตองการของกลุมเปาหมาย รวมท้ังตอบสนองตอวิสัยทัศนขององคการ 
ซ่ึงถือเปนผลลัพธเชิงประจักษถึงประสิทธิภาพในการวางแผนยุทธศาสตรและการสื่อสารเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติของ
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

 

สวนท่ี 3 ผลลัพธการดําเนินการ 

หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ 

 ผลลัพธการดําเนินการของกรมการแพทยแผนไทยฯ แบงออกเปน 4 ดาน ตามเกณฑการบริหารการ

จัดการภาครัฐ พ.ศ. 2561 ซ่ึงมีผลการดําเนินการในภาพรวม ดังแสดงในตารางท่ี ม.7-1 

ตางรางที่ ม.7-1 ผลลัพธการดาํเนินการของกรมการแพทยแผนไทยฯ 

Category/Ite
m 

No. ช่ือตัวช้ีวัด เปาหมาย* 
ขอมูลยอนหลังอยางนอย 3 จุด** 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

หมวด 7  ผลลัพธการดําเนินการ 

7.1 ผลลัพธดาน
ประสิทธิผลและ
การบรรลุพันธ
กิจ 
  
  
  
  
  
  

1 ตัวช้ีวัดดานผลผลิตและการบริการตามพันธกิจหลักของสวน
ราชการ 

     

1.1 มูลคาของวัตถุดิบ สารสกัด และผลิตภัณฑสมุนไพรรวม
ภายในประเทศ 

2.28 แสนลานบาท 1.80 2.35 2.54 

1.2 มูลคายาสมุนไพรทดแทนยาแผนปจจุบัน ลานบาท 1,114 1,221 1,243 

1.3 จํานวนประชาชนที่ไดรับการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคดวย
การแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสานเพ่ิมข้ึน  

ลานคน 3.72 6.62 10.57 

1.4 จํานวนชุมชนพ่ึงพาตนเองดานสุขภาพดวยภูมิปญญาการแพทย
แผนไทยและการแพทยผสมผสาน 

1,000 ตําบล N/A 200 1,216 

1.5 จํานวนเมืองสมุนไพรที่เพ่ิมข้ึน (นับสะสม) 13 จังหวัด (ทุกเขต
สุขภาพ) 

4 จังหวัด 4 จังหวัด 13 จังหวัด 

2 ตัวช้ีวัดดานการนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ     

2.1 รอยละของการบรรลุตัวชี้วัดของยุทธศาสตรระดับกรม รอยละ 80 68 75 83 
2.2 จํานวนชมรมผูสูงอายุไดรับการสนับสนุนใหใชศาสตรการแพทย

แผนไทยและการแพทยผสมผสานดูแลผูสูงอายุ  
ชมรม 79 240 545 

2.3 รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับการดูแลสุขภาพดวยศาสตรการแพทย
แผนไทยและการแพทยผสมผสานในสถานบริการภาครัฐเทียบกับ
จํานวนผูสูงอายุทั้งประเทศ 

รอยละ 40 31.30 40.10 44.50 

2.4 จํานวนรายการการใชสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ รายการ 16,369,950 21,976,184 22,772,385 

2.5 รอยละของการสั่งใชยาสมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐ รอยละ 5 3.52 4.60 4.96 

7.2  ผลลัพธ
ดานการให
ความสําคัญ
ผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวน
เสีย 
  
  
  
  
  
  
  
  

3 ตัวช้ีวัดดานความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสีย 

    

3.1 รอยละความพึงพอใจดานการมอบนโยบายดานแพทยแผนไทยสู
ภูมิภาค 

รอยละ 80 83.30 84.27 85.60 

3.2 รอยละความพึงพอใจดานการอบรมการแพทยแผนไทยมูลนิธิพระ
ดาบส  

รอยละ 80 94.77 87.38 90.14 

3.3 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหอบรมทางไกล
ถายทอดความรูประสบการณเวชปฏิบัติแผนไทยสูแพทยและ 
สหวิชาชีพในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 

รอยละ 80 86.71 85.62 87.00 

3.4 รอยละความพึงพอใจของประชาชนที่เขารวมงานมหกรรมสมุนไพร
แหงชาติ  

รอยละ 80 80.84 85.80 81.10 

3.5 รอยละของขอรองเรียนที่ไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิผล รอยละ 100 100 100 100 

4 ตัวช้ีวัดดานการใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสีย 

    

4.1 รอยละของความเชื่อม่ันของประชาชนตอผลิตภัณฑสมุนไพร รอยละ 80 N/A 74.50 91.71 

4.2 รอยละของระดับความเชื่อม่ันของประชาชนตอบริการการแพทย
แผนไทย 

รอยละ 60 N/A 53.83 59.08 

4.3 จํานวนนวัตกรรมการบริการการแพทยแผนไทยฯ  9 เรื่อง 5 7 9 
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Category/Ite
m 

No. ช่ือตัวช้ีวัด เปาหมาย* 
ขอมูลยอนหลังอยางนอย 3 จุด** 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

หมวด 7  ผลลัพธการดําเนินการ 

4.4 จํานวนของผูมารับบริการซ้ํา ณ โรงพยาบาลการแพทยแผนไทย
และการแพทยผสมผสาน 

ราย 13,514 14,890 24,158 

4.5 รอยละของประชาชนรับรูและไดยินขาวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ
สมุนไพรและบริการการแพทยแผนไทย 

รอยละ 94 N/A 92.00 94.75 

7.3  ผลลัพธ
ดานการมุงเนน
บุคลากร 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

5 ตัวช้ีวัดดานขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร     

5.1 รอยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินดีเดน รอยละ 44.65 41.71 47.06 

5.2 จํานวนเอกสารวิชาการของบุคลากรกรมที่สามารถตีพิมพใน
วารสารวิชาการ 

ครั้ง 21 21 30 

5.3 จํานวนขาราชการที่มีศักยภาพสูง (HiPPS /ทุนรฐับาล) (สะสม) คน 4 7 9 

6 ตัวช้ีวัดดานบรรยากาศการทํางาน     

6.1 รอยละของการประเมินความสขุของบุคลากรกรมการแพทยแผน
ไทยและการแพทยทางเลือก 

รอยละ N/A 62.62 N/A 

6.2 รอยละของบุคลากรที่ผานเกณฑดัชนีคาเฉลี่ยมวลกาย (BMI)  รอยละ N/A 47.91 51.82 

7 ตัวช้ีวัดดานการทําใหบุคลากรมีความผูกพัน     

7.1 รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการเสริมสรางคุณธรรม 
และวัฒนธรรมองคกร  

รอยละ 90.57 92.00 93.00 

7.2 อัตราการคงอยูของบคุลากรกรมการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก (Retention Rate)  

รอยละ 85 86.94 89.32 89.56 

8 ตัวช้ีวัดดานการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาผูนําของสวน
ราชการ 

    

8.1 รอยละของผูบริหารที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพหลักสูตรผูบริหาร
ระดับสูง  

รอยละ 50.00 56.25 62.50 

8.2 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพหลักสูตรผูบริหาร
ระดับกลาง 

รอยละ 60.00 62.86 65.71 

8.3 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพหลักสูตรผูบริหาร
ระดับตน 

รอยละ 55.24 58.00 60.00 

7.4 ผลลัพธดาน
การนําองคการ
และการกํากับ
ดูแล 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

9 ตัวช้ีวัดดานการนําองคการ     

9.1 รอยละการรับรูทิศทางและนโยบายของผูนําองคกรของบุคลากร
ภายในกรม 

รอยละ 90 90.10 87.46 90.15 

9.2 จํานวนรางวัลคุณภาพที่ไดรับจากหนวยงานภายนอก รางวัล 2 2 5 

9.3 รอยละการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการแสดง
ความเห็น รวมวางแผน และจัดทําแผนงานกรม 

รอยละ 80.00 81.81 89.05 

10 ตัวช้ีวัดดานการกํากับดูแลองคการ     

10.1 รอยละการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ 

รอยละ 80 77.46 84.84 88.52 

11 ตัวช้ีวัดดานกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับ     

11.1 จํานวนกฎหมายลําดับรองที่มีการพัฒนาและปรับปรุง ฉบับ 4 7 7 

12 ตัวช้ีวัดดานการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความโปรงใส 
และจริยธรรม 

    

12.1 รอยละการบริการอยางโปรงใสดวยความเปนธรรมและมีจริยธรรม รอยละ 70.99 85.98 93.80 

12.2 รอยละของเจาหนาที่ที่ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยา
วิชาชีพ 

รอยละ 64.58 84.18 81.13 

12.3 รอยละของคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลในการทํางานของ
องคกร 

รอยละ 64.75 81.00 81.83 
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Category/Ite
m 

No. ช่ือตัวช้ีวัด เปาหมาย* 
ขอมูลยอนหลังอยางนอย 3 จุด** 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

หมวด 7  ผลลัพธการดําเนินการ 

13 ตัวช้ีวัดดานสังคมและชุมชน     

13.1 รอยละการนําไปใชประโยชนของประชาชนหรือกลุมผูดอยโอกาสที่
เขารับการฝกอบรมเสริมทักษะวิชาชีพดวยการนวดไทย 

รอยละ 100 100 100 

13.2 จํานวนครั้งของการออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ของโรงพยาบาล
การแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน  

ครั้ง N/A 57 82 

7.5 ผลลัพธดาน
งบประมาณ 
การเงิน และการ
เตบิโต 
  
  
  
  
  
  
  

14 ตัวช้ีวัดดานผลการดาํเนินการดานงบประมาณ และการเงิน      

14.1 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ภาพรวมของกรม 

รอยละ 98 86.85 89.9 84.27 

14.2 งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรใหกับสถานบริการสาธารณสุขใน
การจัดบริการแพทยแผนไทยตอหัว 

บาท/คน 10.77 11.61 11.61 

14.3 งบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ บาท 398,043,140 566,601,669 566,045,200 

14.4 คาใชจายดานน้ํามันที่ลดลงตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
สวนราชการ  

บาท 696,573.22 862,471.96 820,105.67 

14.5 คาใชจายดานไฟฟาที่ลดลงตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวน
ราชการ  

บาท 4,157,783.20 4,239,712.91 4,136,051.4
3 

15 ตัวช้ีวัดดานการเติบโต      

15.1 จํานวนเงินบํารุงของสถานบริการสังกัดกรมการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือกเพ่ิมข้ึน 

35 ลานบาท 30.9819 30.9003 38.3132 

15.2 รอยละของผูปวยนอกไดรับบริการการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือกที่ไดมาตรฐาน 

รอยละ 20 17.15 19.7 24.54 

15.3 รอยละผูปวยในที่ไดรับบริการการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือกตอผูปวยในทั้งหมดที่มารับบริการในสถานบริการของรัฐ 

รอยละ 6.40 7.38 7.94 

7.6  ผลลัพธ
ดานประสิทธิผล
ของ
กระบวนการ
และการจัดการ
หวงโซอุปทาน 
  
  
  
  

16 ตัวช้ีวัดดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ      

16.1 จํานวนตํารับยาแผนไทย หรือตําราการแพทยแผนไทยของชาติที่
ไดรับการประกาศคุมครอง 

ตํารับ/ตํารา 8,812 7,425 6,788 

16.2 รอยละประสิทธิภาพของการพิจารณาคําขอข้ึนทะเบียนตํารับยา
แผนโบราณที่นําเขาเสนอตอที่ประชุมฯ แลวเสร็จภายใน 1 ครั้ง 

รอยละ 23 28 71 

16.3 จํานวนตํารับยาการแพทยแผนไทยของชาติและแหงชาติ ที่นํามาสู
การใชประโยชน 

ตํารับ N/A 4 10 

16.4 จํานวนนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกสในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภายในที่ตอบสนองตอการบริหารจัดการองคกร 

จํานวน 23 23 24 

16.5 ระยะเวลาของการ SETUP ขอมูลในระบบปฏิบติัการ/ครั้ง นอยกวา 1 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง 

16.6 ระยะเวลาในการแกไขปญหาระบบไมสามารถใชงานได (ติดไวรัส/
ถูกบุกรุก)/ครั้ง 

25 นาที 30 32 21 

16.7 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใชงานเว็บไซตกรมการ
แพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

รอยละ 80 75 80 80 

17 ระดับความสําเร็จดานการเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน     

17.1 รอยละของการดําเนินการตามแผนการรองรับสภาวะฉุกเฉินของ
กรม 

รอยละ 100 100 100 

18 ตัวช้ีวัดดานการจัดการหวงโซอุปทาน      

18.1 การพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร สูตลาดสากล ภายใตโครงการ 1 
ตําบล 1 ผลิตภัณฑ 

จํานวนผลิตภัณฑ 50 0 40 

18.2 จํานวนการยกระดับผลิตภัณฑสมุนไพรสากล ประเภท OTOP ผลิตภัณฑ N/A 15 26 
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