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แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 

แผนปฏิบัติราชการรายระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ขับเคลื่อนพันธกิจเพ่ือพัฒนาวิชาการและการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยส่งเสริม
และพัฒนาการวิจัย การจัดระบบความรู้ พัฒนาแหล่งผลิตและผลิตภัณฑ์สมุนไพร คุ้มครอง อนุรักษ์ และส่งเสริม
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้านไทย พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการบริการการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก เพ่ือน าไปใช้ในระบบบริการสุขภาพ อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นทางเลือก
ให้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพ น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์  “เป็นองค์กรหลักด้านการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือก เพ่ือการพ่ึงตนเองด้านสุขภาพ และส่งเสริมเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” โดยการด าเนินงาน
ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 4 ธันวาคม 2560 ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) สอดคล้องโดยตรง 2 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ (หลัก) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสอดคล้อง
ทางอ้อมในยุทธศาสตร์อ่ืน เพ่ือเสริมน าการด าเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอย่าง  
เป็นองค์รวมควบคู่การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 

๒. แผนระดับที่ 2 สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 9 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการ
เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (หลัก) การเกษตร อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต การท่องเที่ยว 
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  การต่างประเทศ 
การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ และการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ภายใต้ประเด็นการปฏิรูปการแพทย์แผนไทย  
และสมุนไพรไทยเพ่ือเศรษฐกิจ มุ่งเน้นขับเคลื่อนประเด็นอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยเพ่ือเศรษฐกิจ  
ประเด็นระบบบริการการแพทย์แผนไทย และประเด็นระบบการศึกษาการแพทย์แผนไทย 

 สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายความเหลื่อมล้ า 
ทางด้านรายได้และความยากจน (หลัก) คนไทยมีความมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ และระบบเศรษฐกิจ
มีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 

3. แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้องได้แก่ แผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข แผนแม่บทแห่งชาติ 
ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564 และยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิปัญญาไทย 
สุขภาพวิถีไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560- 2564)  
 จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อ 4 ธันวาคม 2560 สามารถก าหนดแนวทางขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ทั้งสิ้น 6 เรื่อง (6 Excellence) ดังต่อไปนี้ 
 1. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(Promotion, Prevention & Protection Excellence) มีเป้าหมายเพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์ทางเลือก 
และสมุนไพรได้เพ่ิมขึ้น ผ่านแนวทางการพัฒนา 2 ประเด็น ได้แก่เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและ 
พัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร

แบบฟอร์มที่ 3 
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และเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนเพ่ือส่งเสริมสุขภาวะทุกกลุ่มวัยด้วยศาสตร์การแพทย์ แผนไทย การแพทย์
พ้ืนบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร 
 ๒. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) มีเป้าหมายเพ่ือให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานในระบบบริการสุขภาพเพ่ิมขึ้น ผ่านแนวทาง
การพัฒนา 3 ประเด็น ได้แก่ พัฒนารูปแบบบริการ คุณภาพมาตรฐานบริการ และแนวทางเวชปฏิบัติทาง
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้มีมาตรฐานทั้งภาครัฐและเอกชน และครอบคลุมในภาพ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ยกระดับสถานบริการสุขภาพสู่ความเป็นเลิศ และพัฒนาระบบยาสมุนไพรและยา
แผนไทยในระบบบริการสุขภาพให้มั่นคง 
 3. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) มีเป้าหมายเพ่ือให้บุคลากร
ที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีความสุขและมีสมรรถนะสูง ผ่านแนวทางการ
พัฒนา 2 ประเด็น ได้แก่ พัฒนาระบบวางแผนก าลังคน พัฒนาก าลังคนคุณภาพ และพัฒนาระบบบริหาร
ก าลังคนภายในกรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด และพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายความร่วมมือด้าน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในระบบบริการสุขภาพ  
 4. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  
มีเป้าหมายเพ่ือให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นองค์กรคุณธรรม และเป็นองค์กรคุณภาพ 
ผ่านแนวทางการพัฒนา 3 ประเด็น ได้แก่ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพและวางระบบต่อต้านทุจริต
และประพฤติมิชอบ พัฒนาระบบงานให้เป็นองค์กรทันสมัยและขีดสมรรถนะสูง และพัฒนากลยุทธ์และกลไก
สนับสนุนการขับเคลื่อนงานในระดับภูมิภาค  
 5. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง ภูมิปัญญาเป็นเลิศ (Wisdom Excellence) มีเป้าหมายเพ่ือให้ 
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และสมุนไพรไทยได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมให้เป็นศาสตร์
ของแผ่นดิน เพ่ือใช้ในระบบสุขภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับประเทศชาติ ผ่านแนวทางการพัฒนา 4 ประเด็น 
ได้แก่ เสริมสร้างมาตรฐานวิชาการ วิจัย โดยก าหนดโจทย์การวิจัยส าคัญทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 5 เรื่อง ได้แก่ กัญชาและกระท่อม โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง การวิจัยและพัฒนา 
Champion Products และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจอ่ืน และการดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนและพัฒนาองค์ความรู้ฯ 
ให้มีความเข้มแข็ง คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้านไทย เพ่ือยกระดับ
สู่การใช้ประโยชน์ และสร้างบทบาทเชิงรุกในเวทีต่างประเทศ  

6. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Excellence)  
มีเป้าหมายเพ่ือให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในบริการการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก 
และสมุ น ไพรที่ มี คุณภาพ  และสร้ า ง มู ล ค่ า เ พ่ิ ม ให้ แก่ ป ร ะ เทศชาติ  ผ่ านแนวทางกา ร พัฒนา 
4 ประเด็น ได้แก่  ขับเคลื่อนการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรสู่อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ขับเคลื่อน 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย แปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่า และพัฒนา
ผู้ประกอบการด้านสมุนไพร และกัญชา กัญชง และกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย 
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ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 

๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(๑) เป้าหมาย ๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการ
พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (หลัก) 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  

๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
    ๔.๒.๑ ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย 
    ๔.๒.๔ ช่วงวัยผูสู้งอายุ 
   ๔.๕ การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
    ๔.๕.๑ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 
    ๔.๕.๒ การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 
    ๔.๕.๓ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
    ๔.๕.๔ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัยสนับสนุน 
              การสร้างสุขภาวะที่ดี 
    ๔.๕.๕ การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

  แผนปฏิบัติราชการฯ มุ่งเน้นการน าองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกน าไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มี
ประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม และป้องกันโรคการรักษาพยาบาล และ
การฟ้ืนฟูสุขภาพ เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถือเป็นหน้าที่ของรัฐ
ภายใต้รัฐธรรมนูญฯ ผ่านกระบวนการศึกษา วิจัย วิเคราะห์ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย 
การแพทย์พ้ืนบ้านไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ตลอดจนก าหนด พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน กลไกการ
รับรองมาตรฐาน คุณภาพบริการ บุคลากรเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และให้การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก เพ่ือให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพมากขึ้น ตลอดจนการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกสามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยทุกกลุ่มวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี จะส่งผลช่วยให้
สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

๒) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(๑) เป้าหมาย ๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น (รอง) 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  

4.1 การเกษตรสร้างมูลค่า 
    4.1.3 เกษตรชีวภาพ  

4.2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
     4.2.1 อุตสาหกรรมชีวภาพ  
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4.2.2 อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร  
    4.3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว  
    ๔.๓.๑ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  
    ๔.๓.๓ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
   ๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
    ๔.๔.๒ สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
    ๔.๔.๓ เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ 
   ๔.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
    ๔.๕.๑ สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
    ๔.๕.๓ สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
    ๔.๕.๔ สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล  

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
       แผนปฏิบัติราชการฯ มุ่ งเน้นการรวบรวม อนุรักษ์ เฝ้าระวัง คุ้มครอง ส่งเสริม และ 

การสนับสนุน การใช้ประโยชน์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้านไทย และสมุนไพรให้สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยและสามารถต่อยอดองค์ความรู้ดังกล่าวให้มีศักยภาพสูงเพ่ือตอบสนองการ
เติบโตของประเทศผ่านการพัฒนารูปแบบ ส่งเสริม และสนับสนุน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการบริการ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับ
การพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงได้อย่างประสบความส าเร็จ ภายใต้แนวคิดมุ่งพัฒนาบนพ้ืนฐาน
แนวคิด ๓ ประการ ได้แก่  “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของ
ประเทศในด้านอ่ืน ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของ
เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ดิจิทัลและการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่า
ใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับโมเดลธุรกิจเพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอด
อดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ จะท าให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐาน
รายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้
และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

3) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคง (รอง) 

(๑) เป้าหมาย  ๒.๔ ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับ
การยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  
๔.๔ การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  

รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
๔.๔.๓ การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก 

รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
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(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนปฏิบัติราชการฯ มุ่งเน้นให้มีการประสานการด าเนินงาน และพัฒนาความร่วมมือ

ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้านไทย การแพทย์แผนจีน และการแพทย์ทางเลือกอ่ืน ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เช่น ประสานและด าเนินการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย ข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือพิทักษ์ผลประโยชน์จากการคุ้มครองและเฝ้าระวังภูมิปัญญาในเวทีระดับสากล 
รวมถึงสร้างความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกและเครือข่ายในแต่ละประเทศ เพ่ือพัฒนาการแพทย์ดั้งเดิม
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งจะส่งผลให้ประเทศไทยเป็นต้นแบบที่ดีของการพัฒนาการแพทย์ดั้งเดิมในเวที
ระดับโลกต่อไป 

4) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง) 

(๑) เป้าหมาย 2.1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  

๔.๑ การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
    ๔.๑.๗ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา

โดยเฉพาะส าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
๔.๓ การเสริมสร้างพลังทางสังคม 

๔.๓.๒ การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

 (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 แผนปฏิบัติราชการฯ มีส่วนช่วยให้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
สามารถเข้าถึงในระบบหลักประกันสุขภาพ โดยการสนับสนุนงานด้านวิชาการเพ่ือให้การจัดบริการการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระบบบริการสุขภาพ สามารถกระจาย
ไปยังพ้ืนที่อ าเภอ ต าบล เพ่ือให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึง การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้
ครอบคลุมผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับบริการที่ไม่มีความเหลื่อมล้ าในด้านคุณภาพ  ตลอดจนการผลักดันให้
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นส่วนหนึ่งของคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) 
เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ ประชาชนสามารถเข้าถึงการ
รักษาพยาบาลในโรคที่เกิดจากการเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 

5) ยุทธศาสตร์ชาติ ดา้นการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (รอง) 
        (๑) เป้าหมาย ๒.๓ ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ  

    (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๔.๑ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

    ๔.๑.๑ เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    ๔.๑.๒ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด 

๔.๔ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

๔.๔.๒ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 
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(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

       แผนปฏิบัติราชการฯ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเพ่ือการ
พัฒนาระบบสุขภาพและเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น ซึ่งจ าเป็นต้องพ่ึงพาอาศัยทรัพยากรจากพืชสมุนไพรเพ่ือเป็นเครื่อง
ยาและวัตถุดิบในการพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมทางการแพทย์ 
และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หากมีการตักตวงผลประโยชน์โดยไม่ค านึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม จะท าให้การ
พัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเกิดปัญหาขึ้นในอนาคตได้ โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกได้เห็นความส าคัญของการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรภายใต้กรอบการพัฒน่า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย เพ่ือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 
(Herbs in BCG) เนื่องจากเป็นแนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของหลายประเทศทั่วโลกโดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม
ควบคู่กับการสร้างการเติบโตให้กับประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตผลของสมุนไพร การพัฒนา
อุตสาหกรรมและการตลาด การพัฒนาสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ และการพัฒนาเมืองสมุนไพร ให้เกิดใช้ประโยชน์
และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

6) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง) 

(๑) เป้าหมาย ๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

         ๒.๓ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

   ๔.๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ
ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

     ๔.๑.๑ การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับแนวหน้าของภูมิภาค 

  ๔.๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่าน
การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

 ๔.๒ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

๔.๒.๑ ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
๔.๒.๒ ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

     ๔.๒.๓ ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  
ในทุกระดับ 
   ๔.๔ ภาครัฐมีความทันสมัย 
    ๔.๔.๑ องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
    ๔.๔.๒ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
    ๔.๕ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก 
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
    ๔.๕.๑ ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
    ๔.๕.๒ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท า งานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม 
และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
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   ๔.๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    ๔.๖.๒ บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
    ๔.๖.๔ การบริหารจัดการการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ 
แบบบูรณาการ 
   ๔.๗ กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
    ๔.๗.๑ ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ 
ที่เปลี่ยนแปลง 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

     แผนปฏิบัติราชการฯ สนับสนุนให้ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  ปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการทบทวน พัฒนา และปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมกับภารกิจอย่างทัน
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ตลอดจนการปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการฯ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยงในการก ากับการบริหาร การจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประหยัด คุ้มค่า ได้ผลตามเป้าหมาย เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถและสมรรถนะสูงควบคู่กับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรมองค์กร พัฒนา
กระบวนการเพ่ือตอบเสนองผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีคุณภาพ เพ่ือให้กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกเป็นต้นแบบที่ดีของระบบการบริหารราชการที่ดีในการขับเคลื่อนองค์กรคุณภาพ มี
ธรรมภิบาล เกิดความโปร่งใส และมีจริยธรรมในการบริหารงาน 
 

๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง)  

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 (๑) ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

     เป้าหมายที่ 1  คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึนและมีความเป็นอยู่ดีเพิ่มข้ึน 

     การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

     แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถเสริมน าให้บรรลุตัวชี้วัดอายุคาดเฉลี่ยของการมี
สุขภาพดี (อายุเฉลี่ย) ไม่น้อยกว่า 68 ปี ผ่านการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกผ่าน
แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เพ่ือบูรณาการเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพของประชาชนตลอด
ช่วงชีวิตให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการจัดบริการสุขภาพในหน่วยบริการปฐมภูมิ และคลินิกหมอครอบครัว 
เพ่ือลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป ตลอดจนมุ่งเน้นการสร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพทางการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรเพ่ือน าไปใช้ในการดูแลสุขภาพ
ของตนเองและชุมชนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
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๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย
สนับสนุนการสร้างสุขภาวะท่ีดี 

   แนวทางการพัฒนา 
 ๑) ปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย ได้ตาม

มาตรฐานสากล ภายใต้ระบบการบริหารที่มีการกระจายอ านาจ มีประสิทธิภาพ พอเพียง เป็นธรรมและยั่งยืน 
รวมทั้ง ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่สุขภาพในการ
พัฒนาคุณภาพระบบบริการทั้งด้านบุคลากร ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และโครงสร้างพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงบริการ
ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิเข้าด้วยกันอย่างไม่มีอุปสรรค พร้อมพัฒนาระบบส่งต่อและระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโ ยงทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบบริการสุขภาพ 

 ๒) ปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพของประชาชนตลอด
ช่วงชีวิตให้มีประสิทธิภาพ โดยอยู่บนพ้ืนฐานความยั่งยืนทางการคลัง โดยจัดทาแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่าย
ร่วมกันทั้งภาครัฐและผู้ใช้บริการตามฐานะที่ค านึงถึงความเป็นธรรมและการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จ าเป็นของ
กลุ่มผู้มีรายได้น้อย โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ทางการคลังของประเทศ รวมทั้งบูรณาการระบบข้อมูล
สารสนเทศของแต่ละระบบหลักประกันสุขภาพให้เกิดความเป็นเอกภาพทั้งเรื่องสิทธิประโยชน์ การใช้บริการ 
งบประมาณการเบิกจ่าย และการติดตามประเมินผล 

      เป้าหมายของแผนย่อย มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากร
ทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น 

o การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
     แผนปฏิบัติราชการฯ นี้ ได้มุ่ ง เน้นพัฒนางานการแพทย์แผนไทยใน
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และพัฒนาให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของมาตรฐาน HA หากการจัดบริการการแพทย์แผนไทยสามารถเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์รับรองมาตรฐาน
โรงพยาบาลจะมีส่วนให้การจัดอันดับประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพที่มีการบูรณาการการแพทย์แผนไทยใน
ระบบบริการสุขภาพมีอันดับที่ดีขึ้น (1 ใน 25) 

3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการ
ป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 

       แนวทางการพัฒนา   
   ๑) สร้างเสริมความรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของคนทุกกลุ่มวัย 

อาทิ ผ่านการพัฒนาสื่อเพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะที่ถูกต้องให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงโดยสะดวก และน าไปใช้ในการจัดการสุขภาพได้อย่างเหมาะสม 

   ๒) พัฒนาภาคีเครือข่ายประชาชน ชุมชม ท้องถิ่น ให้มีความรู้เกี่ยวกับการ
เจ็บป่วยและตายจากโรคที่ป้องกันได้ มีศักยภาพในการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ ได้
ด้วยตัวเอง น าไปสู่การพ่ึงตัวเอง และมีการกระจายอ านาจการวางแผน การตัดสินใจ เพ่ือให้ด าเนินการด้าน
สุขภาพต่าง ๆ ตอบสนองต่อความจ าเป็นในพ้ืนที่อย่างแท้จริง รวมทั้งการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมทุกระดับ 

   ๓) การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และกลไกการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการทุกระดับ เพ่ือลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย 
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   ๔)  ก าหนดมาตรการป้ องกั นและควบคุ มปั จ จั ย เสี่ ย งที่ คุ กคาม 
สุขภาวะ โดยผลักดันการสร้างเสริมสุขภาวะในทุกนโยบายที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
รับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชนเพื่อลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย 

   เป้าหมายของแผนย่อย ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถ
ดูแลสุขภาพมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคม 
บ่มเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น 

     การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
     แผนปฏิบัติราชการฯ มีการด าเนินงานด้านการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร  
และการเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนเพ่ือพัฒนาสุขภาวะทุกกลุ่มวัยด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน 
การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรซึ่งจะช่วยให้อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะของประชากรในภาพรวมเพ่ิมขึ้น 

  4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี 

       แนวทางการพัฒนา   
      3) สร้างการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการพัฒนา
คุณภาพบริการอนามัยแบบบูรณาการร่วมกับชุมชน รวมทั้งพัฒนาการวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความต้องการ
ด้านสุขภาพ เพ่ือการก าหนดนโยบายและขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง 
ที่คุกคามสุขภาวะ ในระดับชุมชน ต าบล อ าเภอ และระดับจังหวัด โดยพัฒนาแนวทางและศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุขและหน่วยงานระดับท้องถิ่นและชุมชน ในเรื่องอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม 

   เป้าหมายของแผนย่อย จ านวนชุมชนสุขภาพดีเพ่ิมข้ึน 

   การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

     แผนปฏิบัติราชการฯ มีการพัฒนาต้นแบบชุมชนสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย 
โดยการน าการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรมาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนา
ระบบสุขภาพ  รวมถึงส่งเสริมให้การจัดบริการการแพทย์แผนไทยเป็นส่วนหนึ่งของจัดบริการ และส่งเสริมภูมิ
ปัญญาของหมอพ้ืนบ้านในชุมชนให้สามารถเสริมสร้างสุขภาวะและเป็นที่พ่ึงของชุมชน สามารถลดรายจ่ายได้ด้าน
สุขภาพได้  และส่งผลช่วยให้อัตราการนอนโรงพยาบาลโดยไม่จ าเป็นด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วย
นอก (ambulatory care sensitive conditions : ACSC) ลดลง 

     5) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ 

     แนวทางการพัฒนา   
    ๒) พัฒนาก าลังคนและบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ สร้างและ
พัฒนากลไกการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพตลอดจนส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของเครือข่ายด้านสุขภาพ    

      เป้าหมายของแผนย่อย  
    การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนปฏิบัติราชการฯ  
มีส่วนช่วยให้สถาบันการศึกษาผลิตแพทย์แผนไทยบัณฑิตเพ่ือรองรับสู่หน่วยบริการสุขภาพที่มีความรู้และ
สมรรถนะสูง ตลอดจนมุ่งเน้นให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการการแพทย์แผนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
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และองค์ความรู้การจัดบริการการแพทย์แผนไทยให้มีมาตรฐานและเป็นไปอย่ างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคนด้านสุขภาพในประเทศไทยดีขึ้น 

   (2) ประเด็น การเกษตร 

   ๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

           เป้าหมายที่ 1  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาการเกษตรเพ่ิมขึ้น 

     การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

    แผนปฏิบัติราชการฯ มุ่งเน้นการพัฒนาสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจครบวงจร 
นอกเหนือจากการพัฒนาสมุนไพรเพ่ือใช้ในระบบบริการสุขภาพ โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าน
การเกษตรกระตุ้นและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกสมุนไพรเพ่ิมมากขึ้น ภายใต้วิธีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 
(GAP) และการปลูกสมุนไพรแบบออแกนิกส์ โดยสนองการปลูกเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวข้อง
ด้านสมุนไพรตามความต้องการของตลาดโดยเฉพาะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สินค้าประเภทโภชนาเภสัช 
ผลิตภัณฑ์ประเภทเวชส าอาง และผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องส าอาง อันจะน าไปสู่อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ และอัตราผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๒ 

   ๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ เกษตรชีวภาพ 

           แนวทางการพัฒนา 

  ๑) สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ พันธุ์พืช พันธุ์
สัตว์ และเชื้อจุลินทรีย์ เพ่ือนาไปสู่การผลิตและขยายผลเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
  ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการพัฒนาสินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ์จากฐานเกษตรกรรม และฐานทรัพยากรชีวภาพ มีการยกระดับให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ
วิสาหกิจ การเกษตรขนาดกลางและเล็กบนฐานทรัพยากรชีวภาพ ตลอดจนมีการใช้ฐานจากการท า
เกษตรกรรมยั่งยืนซึ่งเป็นระบบการผลิตที่ค านึงถึงระบบนิเวศ สภาพแวดล้อม และความหลากหลายทาง
ชีวภาพเพ่ือใช้ประโยชน์และต่อยอดไปสู่สินค้าเกษตรชีวภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการน าวัตถุดิบเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรมาใช้ในอุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๓) ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของ 
สภาพแวดล้อมในแต่ละพ้ืนที่ มุ่งแปรรูปเพ่ือป้อนในตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สินค้าประเภท
โภชนาเภสัชผลิตภัณฑ์ประเภทเวชส าอาง และผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องส าอาง รวมถึงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 

  ๔) ส่งเสริมการท าการตลาดผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์จากเกษตรชีวภาพ ตลอดจนประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรไทย โดยใช้โอกาสจากความ
ต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันที่หันมาใส่ใจสุขภาพ และการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งตลาดภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

   เป้าหมายของแผนย่อย  

 1) สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
 2) วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดตั้งทุกต าบลเพ่ิมขึ้น 
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    การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
    การส่งเสริมการปลูกสมุนไพรเพ่ือรองรับการพัฒนาสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ
ครบวงจร เป็นส่วนกระตุ้นจะท าให้ประชาชน/วิสาหกิจชุมชนร่วมกันพัฒนาผลผลิตของวัตถุดิบสมุนไพรที่ดีและ
มีคุณภาพเพ่ือน าไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วโลก สามารถ
ช่วยให้จ านวนวิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและเล็ก และผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ  เพ่ิมขึ้นอย่างน้อย 14 
ต าบลทั่วประเทศในจังหวัดเมืองสมุนไพร และส่งให้อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรชีวภาพ
ขยายตัวเพิ่มข้ึน ร้อยละ ๓ 

   (4) ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

   ๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

            เป้าหมายที่ 1 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขา
อุตสาหกรรม และบริการ 

     เป้าหมายที ่๒ ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพ่ิมขึ้น 

    การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
    แผนปฎิบัติราชการฯ มุ่งเน้นการน าการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก 
และสมุนไพร เข้ามาบูรณาการเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เช่น การพัฒนาสารสกัดจาก
สมุนไพรเพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม ตลอดจนบูรณาการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เพ่ือบูรณาการกับ Medical Hub เช่น ส่งเสริมและพัฒนาการนวดไทยให้ครบห่วงโซ่คุณค่าเพ่ือให้เกิดมาตรฐาน 
และเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ ตลอดจนพัฒนาศูนย์เวชศาสตร์บูรณาการให้สามารถบูรณาการ
กับสถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชน ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพก าลังคนในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร
ทั้งด้านทักษะการให้บริการและทักษะด้านภาษา เพ่ือสนับสนุนผลการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย อัตราการ
ขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาอุตสาหกรรม ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.6 อัตราการขยายตัว
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาบริการ ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5.4 อัตราการขยายตัวของผลิตภาพ 
การผลิตของภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.2  และอัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของ 
ภาคบริการ ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.7  

   ๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ อุตสาหกรรมชีวภาพ 

           แนวทางการพัฒนา 

  ๑) สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัตถุดิบชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และเศรษฐกิจฐานชีวภาพ เช่น ชีวเคมีภัณฑ์ วัสดุชีวภาพ ชีวเภสัชภัณฑ์ เวชส าอาง นวัตกรรมอาหารชีวภาพ สารสกัด 
สมุนไพร เชื้อเพลิงชีวภาพ และพลังงานชีวภาพ เป็นต้น และสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ทั้งระบบอย่างครบวงจร  
   เป้าหมายของแผนย่อย อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 

    การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

     แผนปฏิบัติราชการฯ ได้มีแนวทางด าเนินงานพัฒนาอุตสาหกรรมสารสกัดจาก
พืชสมุนไพรเพ่ืออุตสาหกรรมยาแผนไทยและสมุนไพร รองรับการพัฒนาศูนย์ให้ค าปรึกษาผู้ประกอบการ/พัฒนา
ผลิตภัณฑ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือเสริมน าให้อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ เฉลี่ยร้อยละ 10 
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   3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 

           แนวทางการพัฒนา 

  ๒) ส่งเสริมการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการด้านสุขภาพ เช่น การแพทย์ทางไกลและการแพทย์แม่นย า
ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีชีวภาพด้านสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา และชีววัตถุ เป็นต้น ตลอดจนจัดท า
ฐานข้อมูลที่จ าเป็น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพในทุกมิติของการให้บริการด้านสุขภาพ 
  ๓) ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ที่ทันสมัย มีคุณค่า และมีมูลค่า 
เพ่ิมสูงโดยส่งเสริมการน าผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมการแพทย์ที่ทันสมัยมาใช้ในประเทศ เพ่ือสร้าง
อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ที่สามารถรองรับความต้องการในประเทศและต่างประเทศ และพร้อมมุ่งสู่
การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ 
  ๔) ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้ านสุ ข ภาพในทุกระดับ  ทั้ ง ใ น
ภาคอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ ทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทยให้มีศักยภาพด้านเทคโนโลยี มีทักษะ
ความช านาญและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
  ๕) ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และการให้บริการทาง
การแพทย์ให้เทียบเท่ากับระดับสากล ยกระดับการแพทย์และบริการสุขภาพแผนไทย สร้างศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ส่งเสริมการอ านวยความสะดวกในการตรวจและรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของไทยให้กับผู้ประกอบการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ในราคาที่เป็นธรรมเพ่ือให้
ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันได้มากข้ึน 
   ๖) ขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ และเชื่อมโยงกับการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมในประเทศ เช่น การตรวจสุขภาพ ทันตกรรม เป็น
ต้น ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่ผสมผสานความเชี่ยวชาญทั้งใน
การแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย ควบคู่ไปกับการสร้างระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคด้าน  
เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว        
   เป้าหมายของแผนย่อย อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัว
เพ่ิมขึ้น 

    การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
    แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายผ่านการส่งเสริม
การพัฒนานวัตกรรมจากการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ให้บริการด้านสุขภาพ ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านสุขภาพ  การพัฒน ามาตรฐานการให้บริการ 
และการขยายช่องทางการตลาด เพ่ือเสริมน าให้อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ 
ขยายตัวเฉลี่ยต่อปี ร้อยละ 5 

   4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล 
และปัญญาประดิษฐ์ 

           แนวทางการพัฒนา 

  ๑) ยกระดับความสามารถของผู้ผลิต ผู้พัฒนา และผู้ออกแบบและสร้างระบบ
ของไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันในด้านต่าง ๆ มากข้ึน เช่น การสร้างและบริหารห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก 
การจัดหาวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และอุปกรณ์อย่างเพียงพอ การบริหารจัดการองค์กร การตลาด และการเข้าถึง 
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แหล่งเงินทุน เป็นต้น และให้สามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล  
และปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงการสร้างโมเดลในการทาธุรกิจใหม่ในอนาคต 
   เป้าหมายของแผนย่อย ความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัล
ของไทยดีขึ้น 

    การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
     แผนปฏิบัติราชการฯ ได้มีแนวทางด าเนินงานพัฒนาฐานข้อมูลสมุนไพรขนาด
ใหญ่ (Big Data) ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องเป็นฐานข้อมูลส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ส าหรับวางแผนการ
ด าเนินงานเพ่ือยกระดับความสามารถของผู้ผลิตและผู้พัฒนาด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีความสามารถในการแข่งขัน
ในด้านต่าง ๆ มากขึ้น เช่น การสร้างและบริหารห่วงโซ่คุณค่าเพ่ือขับเคลื่อนสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ จัดหาแหล่งวัตถุดิบ  
ให้มีอย่างเพียงพอ การบริหารจัดการองค์กร การตลาด เป็นต้น ซึ่งส่งผลช่วยให้ภาพลักษณ์อันดับของ Digital 
Evolution Index ของไทยดีขึ้น 

   (5) ประเด็น การท่องเที่ยว 

   ๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
            เป้าหมายที่ 1  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมในประเทศเพ่ิมขึ้น 
            เป้าหมายที่ 2  รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพ่ิมข้ึน 
            เป้าหมายที่ 3  ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น 

    การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

   แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของสัดส่วน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 22 อัตราส่วนรายได้
จากการท่องเที่ยวของเมืองหลักและเมืองรอง คิดเป็น 80:20 และอันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน 
การท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) ให้ติด 1 ใน 30 ผ่านการบูรณาการ
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร เพ่ือสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ตลอดจนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์แผนไทย 
และสมุนไพรที่เสริมน าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การส่งเสริมการจดทะเบียน การคุ้มครอง การใช้ทรัพย์สิน 
ทางปัญญาและภูมิปัญญา และการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวอย่างหลากหลายรูปแบบภายใต้อัตลักษณ์ของความเป็นไทย 

   ๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

          แนวทางการพัฒนา 

  ๑) สร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการบนฐานของทุนทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ได้แก่ แหล่งอุทยานประวัติศาสตร์ เมืองมรดกโลก 
โบราณสถาน เมืองเก่า ย่านการค้า วิถีชีวิตลุ่มน้า สินค้าชุมชน อาหารไทย และแพทย์แผนไทย เพ่ือน ามาสร้าง 
สรรค์คุณค่าและมูลค่าผ่านองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการออกแบบเพ่ือสร้างสรรค์เป็นสินค้า 
รวมถึงการพัฒนากิจกรรมและบริการรูปแบบใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยววิถีพุทธ การท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม เป็นต้น 
  ๒) พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพ่ือ
น ามาพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ การส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และการออกแบบ 
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การสร้างนวัตกรรม การส่งเสริมการลงทุน การสร้างเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยว การสื่อสารและการคมนาคม 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การส่งเสริมการตลาด และการสร้างเรื่องราวเพื่อบอกเล่านักท่องเที่ยว เป็นต้น 
  ๔) ส่งเสริมการจดทะเบียน การคุ้มครอง การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและ
ภูมิปัญญาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการเป็นเมืองศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวของภูมิภาค ได้แก่ แหล่งประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรม กิจกรรมและสินค้า
ของชุมชน อาหารไทย และการแพทย์แผนไทย 
  ๕) ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวโดยการน าเสนอเอกลักษณ์ของประเทศ
ไทยและของแต่ละท้องถิ่น ให้เป็นที่เข้าใจในเวทีโลก ผ่านสื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางสื่อต่าง ๆ รวมทั้งการ
ส่งเสริมการสื่อสารเรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคและจังหวัดต่าง ๆ ผ่านการพัฒนาแบรนด์และ
การสื่อสารเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ผ่านช่องทางการตลาดที่เป็นที่นิยมในกลุ่มเป้าหมาย 

   เป้าหมายของแผนย่อย  

    1) รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 
    ๒) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน 
ทางปัญญาเพ่ิมข้ึน 

    การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
    แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายให้ อัตราการ
ขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๑๐ และอัตราการ
ขยายตัวของจ านวนสินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ผ่านการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการบนฐาน
ของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น  การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว 
ควบคู่กับการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และรูปแบบการจัดบริการและผลิตภัณฑ์จากการแพทย์แผนไทยและ
สมุนไพรที่กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม สามารถต่อยอดการท่องเที่ยงเชิงสุขภาพ 
และต่อยอดส่งเสริมการจดทะเบียน การคุ้มครอง การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและภูมิปัญญาเพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภูมิภาค 

   3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 

    แนวทางการพัฒนา 

  ๑) ยกระดับคุณภาพการให้บริการการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพให้ได้มาตรฐานระดับ
สากล ทั้งคุณภาพของสถานประกอบการและคุณภาพของผู้ให้บริการที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ ให้ความส าคัญ
เรื่องความสะอาดและความปลอดภัยในสถานประกอบการ ซึ่งครอบคลุมการให้บริการในธุรกิจสปาและบริการเสริม
ความงาม นวดแผนไทย โยคะ การดูแลผู้สูงอายุ สถานพักฟ้ืนเพ่ือการฟ้ืนฟูสุขภาพและการผ่อนคลาย 
  ๒) สร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรูปแบบใหม่บนพ้ืนฐานของ
ทรัพยากรที่มีศักยภาพในการบ าบัด ฟ้ืนฟู รักษาสุขภาพ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม และเอกลักษณ์
ความเป็นไทยในการให้บริการ พร้อมทั้งสร้างความหลากหลายของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ได้มาตรฐานเป็น  
ที่ยอมรับในระดับสากลและเชื่อมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น การใช้พุน้ าร้อน น้ าแร่ สปาโคลน 
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น 
  ๓) พัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านแพทย์แผนไทยให้มีมาตรฐาน
ระดับสากลและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์ โดยการวิจัย พัฒนา
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นวัตกรรมต่อยอดให้เกิดสินค้าใหม่ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อ
ผลิตภัณฑ์การแพทย์แผนไทย  
   เป้าหมายของแผนย่อย  
  1) รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย เพ่ิมขึ้น  
  ๒) อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย 

    การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
    แผนปฏิบัติราชการฯ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายอัตราการขยายตัวของรายได้จาก
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ของประเทศไทยโดย Global Wellness Institute ดีขึ้น อันดับที่ 12 และ อัตราการเพ่ิมขึ้นของจ านวนสถานประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 โดยเฉพาะการพัฒนารูปแบบ 
การจัดการท่องเที่ยวผ่านเมืองสมุนไพรและเมืองหลักของประเทศให้มีความสามารถในการบูรณาการอัตลักษณ์ 
และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเพ่ือสร้างแรงดึงดูดแก่นักท่องเที่ยวให้สนใจรูปแบบการการท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย เพ่ือให้เกิดการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีและความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว 

   (6) ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

   ๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

            เป้าหมายที่ 1  ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุค
ใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น 

    การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

    แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวล
รวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ร้อยละ 45 ผ่านการส่งเสริมผู้ประกอบการ 
ภายใต้พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 โดยสนับสนุนการประกอบกิจการตามความพร้อมและ 
ความต้องการของผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือให้ความช่วยเหลือ 
ในการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนา เทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านการส่งเสริมการเพาะปลูก การเพาะเลี้ยง การส่งเสริม
คุณภาพ การผลิต การจัดการ และการตลาด การส่งเสริมการรวมตัวหรือความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการกับ 
ภาคธุรกิจหรือ อุตสาหกรรมอ่ืน การลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม การให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน 
หรือการเตรียมเอกสารทางวิชาการ เกี่ยวกับการผลิตหรือการขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร การขอรับการประเมินรับรอง
มาตรฐาน การขอขึ้นทะเบียนต ารับ การแจ้งรายละเอียด หรือการจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่จะผลิต โดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย ตลอดจนการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพในการประกอบการ ให้สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด  
และการจัดให้มีเอกสารค าแนะน า คู่มือ หนังสือวิชาการ หรือเอกสารอ่ืน ๆ จัดท าขึ้นเพ่ือเผยแพร่ความรู้ พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

   ๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ 

           แนวทางการพัฒนา 

  ๒) สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับให้มีจิตวิญญาณของการเป็น
ผู้ประกอบการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้า
และบริการการขยายช่องทางการตลาด การสร้างตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน
ทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการปรับตัวสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ พัฒนาผู้ประกอบการให้มีทักษะในการ
วิเคราะห์และมีองค์ความรู้ด้านการจัดการฐานข้อมูล สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม



Template แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของส่วนราชการ กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (Updated : 4 กันยายน 62)  ๑๖  

สมัยใหม่ รวมถึงค านึงถึงการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือการวางแผนธุรกิจ ส่งเสริม
การใช้ระบบประกันความเสี่ยงภัยของสินค้าและบริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและลดความเสี่ยงในการด าเนิน
ธุรกิจและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล  
  ๔) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปรับ
รูปแบบธุรกิจใหม่โดยนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับวิถีการด าเนินธุรกิจตลอดกระบวนการมากขึ้น เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการแข่งขัน ลดต้นทุน และรองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการธุรกิจและการตลาด ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพมาตรฐาน
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และสามารถเชื่อมโยงการผลิตกับผู้ประกอบการรายใหญ่ 
  ๕) ส่ งเสริมการรวมกลุ่มและสร้ างเครือข่ ายของผู้ประกอบการทั้ งใน 
และต่างประเทศให้เข้มแข็ง ผู้ประกอบการสามารถเกื้อหนุนและเชื่อมโยงกันทั้งในแนวตั้งและแนวนอน รวมทั้งพัฒนา
ระบบและกลไกที่ทาให้เกิดความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่า เพ่ือเพ่ิมอานาจการต่อรองในตลาดที่สูงขึ้นเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการการผลิต การขนส่งและโลจิสติกส์ และพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในกลุ่มของตนให้ดียิ่งขึ้น 

   เป้าหมายของแผนย่อย การขยายตวัของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 

   การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

    แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายอัตราการ
ขยายตัวจ านวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นเฉลี่ยร้อยละ 10 และอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้
เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้นเป็นล าดับ 1 ใน 16 โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมการพัฒนาสมุนไพรครบวงจร
ผ่านการส่งเสริมผู้ประกอบการ ภายใต้พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 

   (7) ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

   ๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

            เป้าหมายที่ 1  ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 

    การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
      แผนปฏิบัติราชการฯ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายการจัดอันดับโดยสภา
เศรษฐกิจโลกและสถาบันการจัดการนานาชาติดีขึ้นเป็น 1 ใน 30 ผ่านการวิจัยพัฒนานวัตกรรมด้านสังคมและ
ด้านเศรษฐกิจทางการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรให้สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริงทางการแพทย์และการตลาดอย่างเป็นรูปธรรม 

   ๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การวิจัยพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม 

          แนวทางการพัฒนา 

  ๑) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมการ
วิจัย พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศตลอดทุกช่วงวัย 
(ปฐมวัย วัยเด็ก วัยเรียน วัยแรงงาน วัยสูงอายุ) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย เพ่ือให้
ประชาชนไทยมีทักษะความรู้ และเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ 
โภชนาการและสุขภาวะในช่วงปฐมวัย การปลูกฝังความเป็นคนดี วินัย และจิตสาธารณะในวัยเรียน การพัฒนา
ทักษะและสมรรถนะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ในวัยเรียนและวัยแรงงาน บุคลากรทางการศึกษา ครู หลักสูตร
และกระบวนการสอน การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ระบบบริการสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา  
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   เป้าหมายของแผนย่อย คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และ
ความเสมอภาคทางสังคมได้รับการยกระดับเพ่ิมขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม 

    การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

    แผนปฏิบัติราชการฯ การบรรลุเป้าหมายดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม (ร้อยละ
ของผลสัมฤทธิ์ในการยกระดับคุณภาพทางสังคมจากผลการวิจัยฯ) เพ่ือให้การแพทย์แผนไทย การแพทย์
พ้ืนบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยด้านสาธารณสุขให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต 
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับการยกระดับเพ่ิมขึ้น 

   3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ 

            แนวทางการพัฒนา 

  ๑) พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคการเกษตรเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ เกษตรอัตลักษณ์ เกษตรปลอดภัย เกษตร
ชีวภาพ เกษตรแปรรูปและเกษตรอัจฉริยะ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และความ
หลากหลายของผลผลิต รวมทั้งเพ่ือยกระดับรายได้ ลดรายจ่ายและลดปัจจัยเสี่ยงในการทาการเกษตรให้กับ
เกษตรกรตลอดจนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีประเด็นการวิ จัยที่สาคัญ 
อาทิ การพัฒนาสายพันธุ์พืชและสัตว์ การลดต้นทุนแรงงานและปัจจัยการผลิต การพยากรณ์อากาศและ
วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงเพ่ือการเกษตร การรักษาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น 
   ๒) พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรม
ความมั่นคงอุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ และอุตสาหกรรมอาหาร ยา 
และเครื่องส าอาง โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ ชีววัตถุและวัคซีน สมุนไพร วิทยาการหุ่นยนต์และระบบ 
อัตโนมัติ ความปลอดภัยไซเบอร์ พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โครงข่ายพลังงานอัจฉริยะ การกัก
เก็บพลังงาน การบินและอวกาศ การขนส่งระบบราง การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง และข้อมูลขนาดใหญ่ 
   ๓) พัฒนาบริการแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคบริการเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ การบริการทางการแพทย์ การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ท่ีมีคุณภาพอย่างยั่งยืน และการบริการขนส่งและโลจิสติกส์ เพ่ือยกระดับการให้บริการ เพ่ิมทักษะของ
บุคลากรไทยที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ ระบบแพทย์ปฐมภูมิ 
การดูแลผู้สูงอายุ การบริการทางการแพทย์แบบแม่นยา การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม และการกระจายสินค้า ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ 
    เป้าหมายของแผนย่อย ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้าง
มูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปัจจุบัน 

    การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
     แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย อัตราการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นจากการวิจัยเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี 
และจ านวนวิสาหกิจที่มีนวัตกรรมที่มีสัดส่วนของรายได้จากผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่อรายได้ทั้งหมดเพ่ิมขึ้น 1 
เท่าจากปีฐาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และ
สมุนไพรเพื่อตอบสนองการพัฒนาการเกษตรสร้างมูลค่า อุตสาหกรรมแห่งอนาคต และบริการแห่งอนาคต 
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   (8) ประเด็น การต่างประเทศ 

   ๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

            เป้าหมายที่ 1  การต่างประเทศไทยมีเอกภาพท าให้ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากลและมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก 

     การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

     แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดการ
ต่างประเทศไทยมากขึ้น/ดีขึ้น ร้อยละ 5-10 ผ่านการส่งเสริมเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
และสมุนไพรเพ่ือสร้างความนิยมไทยในต่างประเทศและสร้างมูลค่าให้แก่แบรนด์สินค้าไทย ตลอดจนส่งเสริม
ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาและทางวิชาการการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ 

   ๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การส่งเสริมสถานะและบทบาทของ
ประเทศไทยในประชาคมโลก 

           แนวทางการพัฒนา 

  ๑) ส่งเสริมเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมไปถึงองค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ของไทย เพ่ือมุ่งสร้างความนิยมไทยในต่างประเทศ และสร้างมูลค่า
ให้แก่แบรนด์ประเทศไทย และเสริมสร้างอ านาจแบบนุ่มนวลของไทยอย่างเป็นระบบ 
  ๓) ส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาและทางวิชาการ หรือการให้ความช่วยเหลือ
อ่ืน ๆ  เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมนุษยธรรมแก่มิตรประเทศ ซึ่งจะสนับสนุน/เสริมสร้างอ านาจแบบนุ่มนวลของไทย 

   เป้าหมายของแผนย่อย ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อ านาจต่อรอง และ
ได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น 

    การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
     แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลให้เกิดระดับความส าเร็จของไทย 
ในการสร้างความเข้าใจ/การยอมรับภาพลักษณ์ และความนิยมไทยในสากลด้วยอานาจแบบนุ่มนวลของไทย 
(อาทิ จ านวนโครงการอ านาจแบบนุ่มนวล จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมทัศนะเชิงบวกต่อประเทศไทย)  
ระดับความส าเร็จของไทยในเวทีระหว่างประเทศ (อาทิจ านวนข้อเสนอ/ข้อริเริ่มของไทยได้รั บการรับรอง 
ในเวที/องค์การระหว่างประเทศ ประเทศไทยและคนไทยได้รับการเลือกตั้ง/ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ) 
ผ่านการส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรครบห่วงโซ่คุณค่า 

   (9) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

   ๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

            เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ใช้บริการ 
            เป้าหมายที่ 2  ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน า
นวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

    การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
     แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายระดับความพึงพอใจ
ในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดล าดับของ
องค์การสหประชาชาติอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุด ๖๐ อันดับแรก ผ่านการพัฒนารูปแบบบริการภาครัฐ
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เพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาประยุกต์ใช้ และปรับวิธีการท างานของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้เป็นระบบราชการ 4.0 
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตลอดจนการพัฒนาแผนปฏิบัติราชการฯ ให้มีแผนงาน/โครงการ
ตอบสนองเป้าหมายของยุทธศาสตร์ภายใต้การบริหารจัดงบประมาณอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า 

   ๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาบริการประชาชน 

           แนวทางการพัฒนา 

  ๑) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน  
  ๒) พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้  
  3) ปรับวิธีการท างาน  

   เป้าหมายของแผนย่อย งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพ่ิมขึ้น 

    การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
     แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุ เป้าหมายสัดส่วน
ความส าเร็จของกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลคิดเป็นร้อยละ 100  

    3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
           แนวทางการพัฒนา 

  ๓) จัดท างบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
  ๕) ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ  

   เป้าหมายของแผนย่อย หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 

    การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
     แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายร้อยละ 
ของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติร้อยละ 100 โดยมุ่งเน้นการติดตามและประเมินผล
อย่างเข้มข้นในแผนงาน/โครงการภายใต้ ๑๕ ประเด็นเร่งด่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 

   4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ พัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

         แนวทางการพัฒนา 

   ๑) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กร
ขีดสมรรถนะสูง”  
   ๒) ก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐาน
เชิงประจักษ ์ 
  ๓) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการ
บริหารงานใหม่ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย  
   เป้ าหมายของแผนย่อย  ภาครั ฐมี ขี ดสมรรถนะสู ง เที ยบ เท่ า
มาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 
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    การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

     แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อระดับ Digital Government Maturity Model 
(Gartner) ในอยู่ในระดับ 2 ขึ้นไปและสัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 ผ่านการพัฒนาศักยภาพทุนองค์การให้มีสมรรถนะสูง เพ่ือให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เป็นทุนทางปัญญาที่ส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคง และยั่งยืน 

  5) แผนยอ่ยของแผนแม่บทฯ พัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

           แนวทางการพัฒนา 

   ๑) ปรับปรุงกลไกในการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนในภาครัฐให้
มีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  ๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตาม
ระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง  
  ๓) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง  
มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
  ๔) สร้างผู้น าทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  
  เป้าหมายของแผนย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน 
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

   การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

      แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และสัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระท าผิดกฎหมายลดลงร้อยละ 20 ผ่านการพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ของบุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะสูง 
และความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ตลอดจนการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้ปฏิบัติงานอย่างสุจริตและมีความรัก/ความผูกพันที่ดีต่อองค์กร 

  (10) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  ๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

           เป้าหมายที่ 1  ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

   การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

  แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทย อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๕๔ และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ากว่า ๕๐ คะแนน ผ่านกระบวนการป้องกัน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  

  ๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

          แนวทางการพัฒนา 

  ๒) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความ
ใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต  
   ๕) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
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  เป้าหมายของแผนย่อย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

   การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

  แผนปฏิบัติราชการฯ ส่งผลต่อการบรรลุ เป้าหมายการผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน ITA (85 คะแนน) ผ่านการด าเนินงานส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต และปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กร 
ที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
  
๒.๒.๒  แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (ตามราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 6 เม.ย.61) 

๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยเพ่ือเศรษฐกิจ 

๒) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    1) ประเด็นอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยเพ่ือเศรษฐกิจ 
    ๒) ประเด็นระบบบริการการแพทย์แผนไทย 
    3) ประเด็นระบบการศึกษาการแพทย์แผนไทย 

๓) กิจกรรม 
1) พัฒนาฐานข้อมูลสมุนไพร (Big Data) 
2) จัดตั้งตลาดกลางวัตถุดิบ สารสกัดสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและศูนย์

ให้ค าปรึกษาผู้ประกอบการสมุนไพรครบวงจร 
3) พัฒนาอุตสาหกรรมสารสกัด 
4) สร้างความเชื่อม่ัน และภาพลักษณ์ท่ีดีของสมุนไพรไทย 
5) พัฒนารูปแบบบริการด้านการแพทย์แผนไทยและติดตั้งบริการร่วมกับ 

สหวิชาชีพใน Primary Care Cluster (PCC) 
6) จัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้านไทยภาคเหนือ 

จังหวัดพิษณุโลก 
     7) พัฒนามาตรฐานนวดไทยในระดับสากลเพ่ือรองรับการประกาศเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติ ของ UNESCO 
    8) พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิตและเพ่ิมพูนทักษะ
วิชาชีพแพทย์แผนไทย 

9) พัฒนาต าราอ้างอิงมาตรฐาน (Standard Textbook) ด้านการแพทย์แผนไทย 
10) พัฒนาแหล่งฝึกภาคปฏิบัติของแพทย์แผนไทยฝึกหัดและแหล่งฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 

๔) เป้าหมายกิจกรรม 
     1) มีระบบฐานข้อมูลสมุนไพร (Big Data) ที่สามารถใช้เพ่ือการวาง
ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมธุรกิจของประกอบการและสร้างความรู้ความเชื่อมั่นของผู้ใช้สมุนไพร 
     2) เกิดตลาดกลางสมุนไพรของประเทศท้ังในส่วนกลางและเมืองสมุนไพร 
รวม ๑๔ แห่ง 
     3) มีโรงงานสารสกัดสมุนไพรของประเทศท่ีได้มาตรฐานสากล 
    4) ประชาชนไทยมีความเชื่อมั่นต่อสมุนไพรไทยรู้จัก เชื่อมั่น ชอบ และใช้
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย 
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    5) ติดตั้งบริการการแพทย์แผนไทยในระบบบริการปฐมภูมิ (PCC) จ านวน ๕๐๐ แห่ง 
(ปี ๖๑) และ ๓,๒๕๐ แห่ง (ปี ๖๒ -๖๕) 
    6) ก่อสร้างโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้านไทย
ประจ าภาคเหนือ จ. พิษณุโลกและสามารถเปิดให้บริการประชาชนได้ในปี ๒๕๖๓ และโรงพยาบาลฯ ในพ้ืนที่
ภาคกลาง อีสานและใต้ในปี ๒๕๖๕ 
    7) มีมาตรฐานนวดไทยในระดับชาติและระดับสากลและมีหน่วยประเมิน
และรับรองมาตรฐานการนวดไทย 

8) แพทย์แผนไทยมีสมรรถนะสูงในระบบบริการสุขภาพและได้รับการยอมรับ
จากสหวิชาชีพ 

9) มีต าราอ้างอิงมาตรฐานด้านการแพทย์แผนไทยของประเทศ 
10) มีแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทยที่มีมาตรฐานและ

เพียงพอต่อการฝึกภาคปฏิบัติของแพทย์แผนไทยฝึกหัด 

๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑)  วัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพานตนเองได้ (หลัก) 
       วัตถุประสงค์ที่ ๑ เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัว
อบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต (รอง)  
     วัตถุประสงค์ที่ 3 เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมี
ความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมาก
ขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า (รอง) 
  ๒)   เป้าหมายรวมที่ ๒.2 ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 
เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทาง
สังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ (หลัก) 

เป้าหมายรวมที่ ๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัยมี
ทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้ 
อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญ
งอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย (รอง)  
      เป้าหมายรวม ๒.๓ ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้าง
เศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัลมีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ 
มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้
ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลด 
ความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน 
อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอ้ือต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ (รอง) 
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3) ยุทธศาสตร์ที ่๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม (หลัก) 

    (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน
ทางสังคมของภาครัฐ (หลัก) 

    (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้าน
การศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง (หลัก) 

 ๓.๒.๒ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ผ่านการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยตั้งแต่ระดับชุมชนไปสู่ระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึนควบคู่ไปกับบริหารจัดการการให้บริการระบบควบคุมโรคที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งน าเทคโนโลยี 
โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางในพ้ืนที่ห่างไกล  

  (3.3) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑ เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากร
ร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่่าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ (รอง) 

   ๓.๑.๒ จัดบริการด้านสุขภาพให้กับประชากรกลุ่มเป้าหมายฯ ที่อยู่
ในพ้ืนที่ห่างไกล โดยรัฐจัดให้มีกลไกช่วยเหลือและสนับสนุนสวัสดิการชุมชนที่ครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือ
ด้านค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นเพื่อให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายฯ เข้าถึงบริการจากสถานพยาบาลของรัฐในพ้ืนที่ได้ อาทิ 
ค่าใช้จ่าย การเดินทางไปสถานพยาบาล รวมทั้งจัดให้มีบริการด้านสุขภาพเชิงรุกทั้งในด้านการให้คาปรึกษา 
การควบคุมและป้องกันกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเรื้อรังต่อสุขภาพ และการส่งเสริมด้านสุขอนามัย 

  (3.3) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๓ เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงิน ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้
ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน (รอง) 
     ๓.๓.๓ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ผู้ประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การส่งเสริมการเชื่ อมต่อระหว่างเครือข่าย
อุตสาหกรรม (Cluster)  ใน พ้ืนที่ กับ เศรษฐกิจชุมชน การสร้ างความร่วมมือกับภาคเอกชนและ
สถาบันการศึกษาในการร่วมกันพัฒนาความรู้ในเชิงทฤษฎีและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพ่ือสร้าง
ศักยภาพให้กับชุมชนในการประกอบธุรกิจการสนับสนุนการประกอบธุรกิจแบบวิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมถึงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยว 

4) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (รอง) 

  (4.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๔ คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน (หลัก) 

   (4.2) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๔ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้
ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ (หลัก) 

   ๓.๔.๑ พัฒนาให้คนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ มีจิตส านึกสุขภาพที่ดี 
และมีการคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเองผ่านช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย จัดบริการให้ค าปรึกษา 
ด้านสุขภาพจิตที่เข้าถึงได้ง่าย และก ากับควบคุมการเผยแพร่ชุดข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
     ๓.๔.๒ ส่งเสริมให้คนมีกิจกรรมทางสุขภาพที่ เหมาะสมกับวัยทั้ง
รูปแบบการออกก าลังกาย โภชนาการที่เหมาะสม และสนับสนุนให้ชุมชนมีการบริหารจัดการพ้ืนที่สาธารณะ 
สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการออกกาลังกายและการเล่นกีฬา 
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  (4.3) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ (รอง) 
      ๓.๕.๑ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่าง
สถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่สุขภาพในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการทั้งด้านบุคลากร ครุภัณฑ์ทาง
การแพทย์ และโครงสร้างพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงบริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิเข้าด้วยกันอย่าง
ไม่มีอุปสรรค พร้อมพัฒนาระบบส่งต่อและระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 5) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน (รอง) 
    (5.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๑ เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ 
ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (หลัก) 

  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๔ เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศ (รอง) 
 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 8 ประเทศไทยมีขีดความสามารถใน

การแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น (รอง) 
(5.2) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๒ การเสริมสรา้งและพัฒนาขดีความสามารถ 

ในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ (หลัก) 
๓.๒.๑ การพัฒนาภาคการเกษตร โดย  
๓) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบ

มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ  โดย (๑) พัฒนา
ระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล (๒) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและ
อาหารให้ได้คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยและการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาวะ (3) ขับเคลื่อนการผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง 

  ๔) เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรม
เกษตร โดย (๑) เสริมสร้างศักยภาพของสถาบันเกษตรกรและการรวมกลุ่ม (๒) ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช 
ปศุสัตว์ และการทาประมงให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาด (Zoning) (๔) สนับสนุน
การสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร และการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพเพ่ือต่อยอดองค์ความรู้และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (๕) บริหารจัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบครบวงจร (๖) พัฒนากลไกจัดการความ
เสี่ยงที่กระทบต่อสินค้าเกษตร (๗) สร้างความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
       ๕) ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทาการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย (๑) ส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการเกษตร (๒) 
ส่งเสริมขยายผลและพัฒนาการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน (๓) ควบคุมการใช้สารเคมีการเกษตรที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
      ๓.๒.๒ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดย  

  ๑) พัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
ปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดย (๔) อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารที่พัฒนาเป็น
อาหารสุขภาพ อาหารสร้างสรรค์และอาหารส าหรับกลุ่มเฉพาะ อาทิ ฮาลาล อีกทั้งยังเป็นพ้ืนฐานต่อยอดสู่
อุตสาหกรรมชีวภาพต่าง ๆ (๖) อุตสาหกรรมที่ใช้ศักยภาพของทุนมนุษย์ อาทิ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ โดยมี
แนวทางการพัฒนา ดังนี้ ๑.๑) ยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ส าคัญของประเทศในปัจจุบันให้มี
การใช้ เทคโนโลยี ขั้ นก้ าวหน้ าเ พ่ื อผลิ ตสิ นค้ าที่ รองรั บความต้ องการที่ หลากหลายของผู้ บริ โภค  
๑.๒) สร้างระบบกลไกและเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงความร่วมมือของภาคธุรกิจใน
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ลักษณะคลัสเตอร์ ๑.๓) สนับสนุนการกระจายการลงทุนไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศและในภูมิภาคอาเซียน ๑.๔) 
ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาตลาดส าหรับสินค้าที่มีคุณภาพ 

  ๓.๒.๓ การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว โดย 
  ๑) เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาค

บริการที่มีศักยภาพทั้งฐานบริการเดิมและฐานบริการใหม่เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้
อย่างเข้มแข็งโดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ ๑.๑) พัฒนาศักยภาพของฐานบริการเดิมให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง 
       ๒) พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ โดยมีแนวทางการ
พัฒนา ดังนี้ ๒.๑) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โดยด าเนินการ (๑) ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวโดยใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์และเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยที่สะท้อน
วัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตชุมชน อาทิ การท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะเป็นการกระจาย
รายได้ไปสู่คนในชุมชนและท้องถิ่นทั่วประเทศอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงขีด
ความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย 
ตลอดจนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว
คุณภาพจากทั่วโลก (๒) พัฒนากลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยวตามศักยภาพของพ้ืนที่ เชื่อมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยว
ตามความต้องการของตลาด อาทิ การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
การท่องเที่ยวทางทะเล การท่องเที่ยวสีเขียว การท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเพ่ือการประชุมและ
นิทรรศการ การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม (๕) พัฒนาทักษะฝีมือบุคลากรในภาคบริการและการ
ท่องเที่ยว จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศทั่วประเทศ  
     ๓.๒.๔ การพัฒนาภาคการคา้และการลงทุน โดย  

๑) ส่งเสริมการท าตลาดเชิงรุก 
๔) ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
๗) พัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา 

๒.๓  แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง (หากมี) 

 แผนปฏิบัติราชการ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2563) 
และระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 

 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563 – 
2565 (ชื่อเดิม แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564) 
ของ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิปัญญาไทย สุขภาพวิถีไทย ฉบับที่  3  
(พ.ศ. 2560 – 2564) ของ คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ  
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ส่วนที่ ๓ สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒565)  
ของส่วนราชการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

๓.๑  ภาพรวม 

๓.๑.๑ วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ 

เป็นองค์กรหลักด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ และ
ส่งเสริมเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

๓.๑.๒  พันธกิจของส่วนราชการ 

พัฒนาวิชาการและการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยส่งเสริมและ
พัฒนาการวิจัย การจัดระบบความรู้ พัฒนาแหล่งผลิตและผลิตภัณฑ์สมุนไพร คุ้มครอง อนุรักษ์ และ
ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้านไทย พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการบริการ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพ่ือน าไปใช้ในระบบบริการสุขภาพ อย่างมีคุณภาพ 
ปลอดภัย และเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพ 

๓.๒ แผนปฏิบัติราชการ 

๓.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(Promotion, Prevention & Protection Excellence : PP&P Excellence) 

๑) เป้าหมาย 

  ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรได้เพ่ิมข้ึน 

๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 

(2.1) จ านวนชุมชนที่ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วย
การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก 
และสมุนไพรร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับชุมชน  

1,000 
ต าบล 

1,500 
ต าบล 

2,000 
ต าบล 

(2.2) ระดับความรอบรู้ของประชาชนในการดูแลสุขภาพ 
ด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก 
และสมุนไพร 

ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

๓) แนวทางการพัฒนา 

  (๓.๑) เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร 

  (๓.๒) เสริมสร้างเครือข่ายชุมชนเพ่ือส่งเสริมสุขภาวะทุกกลุ่มวัยด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร 
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๔) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ (ในระดับกรม) 

(4.1) แผนงานเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

1) โครงการสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
2) โครงการสร้างความรอบรู้เรื่องกัญชาด้านการแพทย์แผนไทย 
3) โครงการมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ 
4) โครงการมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ 

 

 (4.2) แผนงานคุ้มครองผู้บริโภค 
 

1) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพทางการแพทย์
แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์ทางเลือกส าหรับประชาชน 

๒)  โครงการรวบรวมองค์ความรู้การดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน  
 

 (๔.3) แผนงานเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อส่งเสริมสุขภาวะทุกกลุ่มวัย 

1) โครงการขยายพ้ืนที่ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศโดยการใช้
การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกในทุกกลุ่มวัย (สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย) 

2) โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
3) โครงการป้องกันโรคติดต่อ/โรคไม่ติดต่อโดยใช้สมุนไพร การแพทย์ทางเลือก  
4) โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศด้วยการใช้ 

การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร 
 

๓.๒.๒  แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 

๑) เป้าหมาย 

    ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานในระบบ
บริการสุขภาพเพ่ิมข้ึน 

๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 

(2.1)  จ านวนหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCC) ที่ให้บริการ
การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก  

24 แห่ง 50 แห่ง 152 แห่ง 

(2.2)  ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดท่ีได้รับบริการ ตรวจ 
วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก  

ร้อยละ 24 ร้อยละ 26 ร้อยละ 28 

(2.3)  ร้อยละมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในระบบบริการเพ่ิมข้ึน 
(Baseline 2562 = 1,003 ล้านบาท)  

ร้อยละ 3 ร้อยละ 4 ร้อยละ 5 
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    ๓) แนวทางการพัฒนา 

  (๓.๑) พัฒนารูปแบบบริการ คุณภาพมาตรฐานบริการ และแนวทางเวชปฏิบัติทาง
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้มีมาตรฐานทั้งภาครัฐและเอกชน และครอบคลุมในภาพ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

  (๓.๒) ยกระดับสถานบริการสุขภาพสู่ความเป็นเลิศ 

  (๓.๓) พัฒนาระบบยาสมุนไพรและยาแผนไทยในระบบบริการสุขภาพให้มั่นคง 

๔) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ (ในระดับกรม) 

(๔.๑) แผนงานพัฒนารูปแบบ และคุณภาพมาตรฐานบริการ 

1) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ผสมผสาน 

2) โครงการพัฒนาบริการการแพทย์แผนไทยในคลินิกหมอครอบครัว  
3) โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการแพทย์ทางเลือกเข้าสู่ระบบบริการ

สาธารณสุข  
4) โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (เวชศาสตร์บูรณาการ) 

ใน Primary Care Cluster 
5) โครงการพัฒนาต้นแบบการจัดบริการสุขภาพด้วยการแพทย์เวชศาสตร์บูรณาการใน

สถานบริการสุขภาพ“ศูนย์เวชศาสตร์บูรณาการ” (Integrative Medical 
Center)   

6) โครงการพัฒนามาตรฐานการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย 
7) โครงการพัฒนารูปแบบบริการการแพทย์แผนจีนในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 

 

 (๔.๒) แผนงานยกระดับสถานบริการสุขภาพสู่ความเป็นเลิศ 

1) โครงการขับเคลื่อนโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสู่ความเป็นเลิศ 
2) โครงการพัฒนาโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสู่ความเป็นเลิศ 4 ภาค (ลงทุน) 

 (๔.๓) แผนงานพัฒนาระบบยาสมุนไพรและยาแผนไทยในระบบบริการสุขภาพ 

1) โครงการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 
2) โครงการพัฒนาระบบยาสมุนไพรให้มีมาตรฐาน เสริมสร้างความเชื่อมั่นและ

ภาพลักษณ์ที่ดีของสมุนไพรไทย 
3) โครงการจัดท าข้อก าหนดมาตรฐานต ารับยาแผนไทยตามประกาศในบัญชี 

ยาหลักแห่งชาติ 
4)  โครงการรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้กระบวนการแปรรูปที่เหมาะสมของ

เครื่องยาไทย-จีน 
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๓.๒.3 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 

๑) เป้าหมาย 

  บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมี
ความสุขและมีสมรรถนะสูง 

๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 

(2.1)  อัตราการคงอยู่ของบุคลากรกรม 
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
(Retention Rate)  

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

(2.2)  ประเทศไทยมีการใช้หลักสูตรใหม่ใน
การผลิตบัณฑิตแพทย์แผนไทยระดับปริญญาตรี  

  

มีหลักสูตรใหม่ในการผลิต
บัณฑิตแพทย์แผนไทย

ระดับปริญญาตรี  

มีการใช้หลักสูตรใหม่
ในการผลิตบัณฑิตแพทย์
แผนไทยระดับปริญญาตรี 

- 

(2.3) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของบุคลากรด้าน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ในสถานบริการสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพจากกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

อยู่ระหว่างก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด* 

๓) แนวทางการพัฒนา 

  (๓.๑) พัฒนาระบบวางแผนก าลังคน พัฒนาก าลังคนคุณภาพ และพัฒนาระบบ
บริหารก าลังคนภายในกรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

  (๓.๒) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายความร่วมมือด้านการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกในระบบบริการสุขภาพ  

๔) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ (ในระดับกรม) 

(๔.๑) แผนงานพัฒนาระบบวางแผนก าลังคน พัฒนาก าลังคนคุณภาพ และพัฒนาระบบ
บริหารก าลังคนภายในกรม 

1) โครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก (Employee Engagement) 

2) โครงการวางแผนก าลังคนเชิงกลยุทธ์ 
3) โครงการพัฒนาก าลังคนสู่ความเป็นมืออาชีพ 
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 (๔.๒) แผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายความร่วมมือด้านการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือกในระบบบริการสุขภาพ    

1) โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิตและต าราอ้างอิงมาตรฐาน 
(Standard Textbook) ด้านการแพทย์แผนไทย 

2) โครงการพัฒนาแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทยฝึกในสถาน
บริการสาธารณสุขของรัฐ  

3) โครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตก าลังคนด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์
แผนจีนและการแพทย์ผสมผสาน  

4) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยและสหวิชาชีพ  
5) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการการแพทย์ผสมผสานในระบบ

บริการสุขภาพ  
   ๓ 

๓.๒.4 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

๑) เป้าหมาย  

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นองค์กรคุณธรรม และเป็นองค์กรคุณภาพ 

๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 

(2.1) สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูงตาม
เป้าหมาย 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

(2.2)  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกผ่าน
เกณฑ์การประเมิน Integrity & Transparency Assessment (ITA)  

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

(2.3) จ านวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล 
(Smart Office)  

1 กระบวนงาน 2 กระบวนงาน 2 กระบวนงาน 

๓) แนวทางการพัฒนา 

  (๓.๑) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ และวางระบบต่อต้านทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

  (๓.๒) พัฒนาระบบงานให้เป็นองค์กรทันสมัยและมีขีดสมรรถนะสูง 

  (๓.๓) พัฒนากลยุทธ์และกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนงานในระดับภูมิภาค  
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๔) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ (ในระดับกรม) 

(๔.1) แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ และวางระบบต่อต้านทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

1) โครงการพัฒนาระบบบริหารและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ สู่องค์กร
สมรรถนะสูงตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2) โครงการพัฒนาคุณภาพและเครือข่ายงานตรวจสอบภายใน 
3) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานสนับสนุนสู่องค์กรคุณภาพ 
4) โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยภายในสถานที่กรมการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก 
5) โครงการพัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจ 
6) โครงการป้องกันปราบปรามทุจริตประเมิน ITA ผ่านตามเกณฑ์ที่กระทรวงก าหนด 

(๔.2) แผนงานพัฒนาระบบการท างานให้เป็นองค์กรทันสมัยและมีขีดสมรรถนะสูง 

1) โครงการพัฒนากระบวนงานดิจิทัล 
2) โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย ซอฟแวร์บริหารจัดการ และ Private Cloud รองรับ

องค์กรอัจฉริยะ  
3) โครงการพัฒนาคุณภาพสารสนเทศองค์ความรู้และข้อมูลการบริการการแพทย์แผน

ไทยและการแพทย์ทางเลือก 
4) โครงการสร้างความรู้  ความเข้าใจ และเ พ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

 (๔.๓) แผนงานพัฒนากลยุทธ์และกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนงานในระดับภูมิภาค 

1) โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเชิง
ยุทธศาสตร์ 

2) โครงการตรวจราชการและขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพสู่ต้นแบบบริการด้าน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

๓.๒.5 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง ภูมิปัญญาเป็นเลิศ (Wisdom Excellence) 

๑) เป้าหมาย 

  ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และสมุนไพรไทยได้รับการคุ้มครอง
และส่งเสริมให้เป็นศาสตร์ของแผ่นดิน เพ่ือใช้ในระบบสุขภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับประเทศชาติ 
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๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 

(2.1) จ านวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกที่น าไปใช้จริงทางการแพทย์และการตลาด  

10 เรื่อง/ปี 10 เรื่อง/ปี 10 เรื่อง/ป ี

(2.2)  ร้อยละภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยได้รับการประกาศ
คุ้มครองเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้า  

ร้อยละ 50 ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

(2.3) จ านวนต ารับยาแผนไทยของชาติ และแห่งชาติได้รับ
การพัฒนา ต่อยอดเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์  

10 ต ารับ 10 ต ารับ 10 ต ารับ 

(2.4) จ านวนหมอพ้ืนบ้านตามข้อมูลนายทะเบียนได้รับการ
รับรองตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับรอง
หมอพ้ืนบ้าน พ.ศ. 2562  

2,000 คน 2,500 คน 3,000 คน 

๓) แนวทางการพัฒนา 

  (๓.๑) เสริมสร้างมาตรฐานวิชาการ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ฯ ให้มีความเข้มแข็ง 

  (๓.๒) คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้านไทย 
เพ่ือยกระดับสู่การใช้ประโยชน์ 

  (๓.๓) สร้างบทบาทเชิงรุกในเวทีต่างประเทศ    

๔) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ (ในระดับกรม) 

(๔.๑) แผนงานวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ให้มีความเข้มแข็ง 

1) แผนงานโครงการวิจัย สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 แผนงานโครงการ ดังนี้  
o แผนงานโครงการที่ 1 เรื่องกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

(ประเด็นการวิจัย: กัญชา กัญชง กระท่อม) 
o แผนงานโครงการที่ 2 เรื่องโรคเรื้อรังกับการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   
o แผนงานโครงการที่ 3 เรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยการแพทย์แผนไทย 

และการแพทย์ทางเลือก 
o แผนงานโครงการที่ 4 เรื่องการวิจัยและพัฒนา Champion Products 

สมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ (ประเด็นย่อย: Champion Products, First Line Drug,ต ารับ
ยาทดแทนยาแผนปัจจุบัน) 

o แผนงานโครงการที่ 5 เรื่องการดูแลผู้สูงอายุด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 

2) โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาวิจัยในคนด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก  

3) โครงการจัดการความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือก 
สู่การใช้ประโยชน์  
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(๔.๒) แผนงานคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยฯ สู่การใช้ประโยชน์ 

1) โครงการบูรณาการการคุ้มครองและใช้ประโยชน์ความหลากหลายของทรัพยากร
พันธุกรรมและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (อพ.สธ) 

2) โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
3) โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้าน ตามระเบียบ

กระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับรองหมอพ้ืนบ้าน พ.ศ. 2562   
4) โครงการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ จากภูมิปัญญา

การแพทย์แผนไทย 
5) โครงการสนับสนุนการจัดงานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติและวันพระ

บิดาแห่งการแพทย์แผนไทย 

(๔.๓) แผนงานสร้างบทบาทเชิงรุกในเวทีต่างประเทศ 

1) โครงการความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกเพ่ือมุ่งสู่การจัดตั้ง WHO 
Collaborating Centre for Traditional Medicine ในประเทศไทย 

2) โครงการจัดประชุมระหว่างประเทศเพ่ือพัฒนา Practice Guidelines of Traditional 
& Complementary Medicine in ASEAN ครั้งที่ 2  

3) โครงการประชุมวิชาการไทย-เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 13 และการประชุมคณะกรรมการความ
ร่วมมือด้านการแพทย์ไทย-จีนระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
และคณะกรรมาธิ การสาธารณสุ ขและการวางแผนครอบครั ว เทศบาล 
นครเซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 13 

4) โครงการพัฒนามาตรฐานการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย  
5) โครงการรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้กระบวนการแปรรรูปที่เหมาะสมของ

เครื่องยาไทย-จีน 
6) โครงการความร่วมมือด้านการแพทย์ดั้งเดิมในกรอบอาเซียน 
7) โครงการความร่วมมือทวิภาคีด้านการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างไทยกับเมียนมา 
8) โครงการความร่วมมือทวิภาคีด้านการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างไทยกับภูฏาน 
9) โครงการเพ่ิมศักยภาพวิทยากรเครือข่ายครูนวดไทยในต่างประเทศ 
10) โครงการติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณ์ของเวทีระหว่างประเทศด้านกฎหมาย

หรือความตกลงในระดับสากลที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อการคุ้มครองภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย 

11) โครงการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และมาตรการรองรับของประเทศไทย ในการขึ้น
ทะเบียนนวดไทย เป็นรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ
กับยูเนสโก 

12) การพัฒนาการนวดไทย อัตลักษณ์ไทยเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน สร้างภาพลักษณ์ 
สร้างคุณค่าและมูลค่าภูมิปัญญาไทยในต่างประเทศ 
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๓.๒.6 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Excellence) 

๑) เป้าหมาย  

ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในบริการการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก 
และสมุนไพรที่มีคุณภาพ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 

๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 

(2.1) ร้อยละความส าเร็จของการจัดท ามาตรฐานนวดไทยใน
ระดับชาติ พร้อมหน่วยประเมินและรับรองมาตรฐานนวดไทย  

ร้อยละ 50 ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

(2.2) ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาเมืองสมุนไพร ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 - 
(2.3) มูลค่าการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
และเมืองสมุนไพร  

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
5 ต่อปี 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
5 ต่อปี 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
5 ต่อปี 

(2.4) มูลค่าการบริโภคสมุนไพรในประเทศเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
10 ต่อปี 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
10 ต่อปี 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
10 ต่อปี 

๓) แนวทางการพัฒนา 

  (๓.๑) ขับเคลื่อนการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรสู่อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 

  (๓.๒) ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 

  (๓.๓) การแปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าและพัฒนาผู้ประกอบการด้าน
สมุนไพร 

  (3.4) การพัฒนากัญชา กัญชง และกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย  

๔) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ (ในระดับกรม) 

  (๔.1) แผนงานพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรสู่อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 

1) โครงการพัฒนาการนวดไทยภูมิปัญญาไทย อัตลักษณ์ไทย   

2) โครงการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และมาตรการรองรับของประเทศไทย ในการ
ขึ้นทะเบียนนวดไทย เป็นรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของ
มนุษยชาติกับยูเนสโก 

3)  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการนวดไทยให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับใน 
ระดับประเทศและนานาชาติ (OTOP) 

๔) โครงการ “ศูนย์เวชศาสตร์บูรณาการ” (Integrative Medical Center) 
 

(๔.๒) แผนงานขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
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1) โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพดี (Thai Traditional Medical  Wellness Center) 

2) โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทยครบวงจร 

3) โครงการสนับสนุนการแปรรูปและผลิตภัณฑ์สมุนไพรครบวงจรในพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ภาคใต้ (SEC) 

(๔.๓) แผนงานแปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าและพัฒนาผู้ประกอบการด้าน
สมุนไพร 

1)  โครงการขับเคลื่อนสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ  
๒)  โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการและให้ค าปรึกษาสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ 

๓) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสารสกัดจากพืชสมุนไพรเพ่ืออุตสาหกรรมยาแผน
ไทยและสมุนไพร รองรับการพัฒนาศูนย์ให้ค าปรึกษาผู้ประกอบการ/พัฒนา
ผลิตภัณฑ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี 

๔) โครงการสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ท่ีดีของสมุนไพรไทย 

๕) โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาดสากล (OTOP) 
๖) โครงการศูนย์ให้ค าปรึกษาและส่งเสริมผู้ประกอบการพัฒนาสมุนไพรไทยเพ่ือ

เศรษฐกิจ (OTOP) 
 

(4.4) แผนงานกัญชา กัญชง และกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย  

1) โครงการศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยต ารับยาแผนไทยที่มีกัญชา 
กระท่อม เป็นส่วนประกอบ 

2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากกัญชาและกระท่อมทาง
การแพทย์แผนไทย 

3) โครงการผลิตน้ ามันกัญชาและต ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 
 

************************************************** 

 


