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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมารณ พ.ศ. 2564 

กองวิชาการและแผนงาน 
 

ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ตัวชี้วดั 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(ขั้นมาตรฐาน) 

ตัวชี้วดัหน่วยงาน  
การประเมิน
ประสิทธิผลการ
ด าเนินงาน  
(Performance 
Base) 

1. ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขที่จัด
คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย น าชุด
ความรู้/สื่อ เรือ่งกัญชาทางการแพทย์แผนไทย
จากกรมฯ ไปใช้ให้ความรู้กับประชาชน 

15 ร้อยละ 75  
(จ านวน 316 แห่ง)    

2. ร้อยละของแพทย์แผนไทยที่ปฏิบัติงานใน
ระบบสุขภาพได้รับการอบรมความรู้เพื่อต่ออายุ
ใบรับรองการอนุญาตให้จ าหน่ายยาเสพติดให้
โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาเพื่อการรักษา
ผู้ปุวย (กรณีการแพทย์แผนไทย) 

15 ร้อยละ 70  
(จ านวน 1,619 คน) 

3. ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อน
แผนงานส าคัญตามประเด็นเชิงนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุขบรรลุตามเปูาหมาย 

10 ระดับ 2 มีแผนติดตามผลการ
ด าเนินงานโครงการส าคัญ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และแบบฟอร์มการรายงานผลทั้ง 
2 โครงการส าคัญ  

4. จ านวนการบันทึกข้อมูลองค์ประกอบของ
เครื่องยาต าราการแพทย์แผนไทยของชาติและ
ต ารับยาแผนไทยของชาติที่มีความถูกต้อง ใน
ระบบสารสนเทศ   องค์ความรู้ดิจิทัลภูมิปญัญา
การแพทย์แผนไทยของประเทศไทย 

10 จ านวน 1,250 ต ารับ 

5. ระดับความส าเร็จของการตรวจราชการและ
นิเทศงาน ก ากับ ติดตาม ประเมินผลสมัฤทธ์ิ
ของการด าเนินงานตามนโยบายส าคัญและการ
แก้ปัญหาการสาธารณสุขในพื้นที่ ที่เกี่ยวขอ้ง
กับการแพทยแ์ผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และ
การแพทย์ทางเลือกในระดับเขตสุขภาพและ
จังหวัด 

10 การตรวจราชการและนิเทศ
งาน ตามนโยบายที่ส าคัญด้าน
การแพทย์แผนไทย 
การแพทย์พื้นบ้าน และ
การแพทย์ทางเลือก คิดเป็น
ร้อยละ 80 ต่อเขตสุขภาพ 

6. จ านวนระบบเทคโนโลยีดิจิทัล รองรับ
องค์กร ๔.0 

10 4 ระบบ ได้แก่ ระบบ Ganja 
Chatbot, ระบบ 
Management Cockpit, 
ระบบแจ้งเวียนหนังสือราชการ
รายบุคคล, ระบบแจ้งเตือน
ลูกหนี้เงินยืม 

รวม 100  
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ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ตัวชี้วดั 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(ขั้นมาตรฐาน) 

ตัวชี้วดัร่วม  
การประเมินศักยภาพ
การด าเนินงาน  
(Potential Base)  

1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ตามแผนรายจา่ยงบประมาณรายไตรมาสของ
หน่วยงาน 

8 ร้อยละ 80 – 89.99 

2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 

8 - เว็บไซต์มีอย่างน้อย 6 องค์ประกอบ 
- อัพเดตเว็บไซต์ 1 ครั้งต่อไตรมาส 

3. ระดับความส าเร็จการประเมินดัชนีมวลกาย 
(BMI) ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 

8 - ครบถ้วน/ไม่ทันเวลา 
  ไม่ครบถ้วน/ทันเวลา  
- ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 40  
- น้ าหนักดีขึ้น ร้อยละ 75 

4. ระดับความส าเร็จของการประเมินความ 
พึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อภารกิจหลักของหน่วยงาน 

6 มีผลประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึง
พอใจฯ ร้อยละ 75 – 84.99 

รวม 100  
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
กองวิชาการและแผนงาน 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชี้วัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขทีจ่ัดคลินิกกัญชาทางการแพทยแ์ผนไทย 
น าชุดความรู/้สื่อ เรื่องกญัชาทางการแพทย์แผนไทยจากกรมฯ ไปใช้ใหค้วามรู้กับประชาชน 
หน่วยวดั : ร้อยละ  

น้ าหนัก 
ร้อยละ 15 

 

ความสอดคลอ้งตามยทุธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็น

เลิศ (Promotion, Prevention & Protection Excellence : PP&P Excellence) 
แผนงาน/โครงการ สร้างความรอบรู้ และลดความเหลื่อมล้ าด้านสุขภาพแก่ประชาชนด้วยการแพทย์แผนไทย

การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร 
 

ค าอธบิาย :  
 ชุดความรู้/สื่อ หมายถึง ชุดความรู้และสื่อเรื่องกัญชาทางการแพทย์แผนไทยที่ผลิตและเผยแพร่ข้อมูล 
ทุกรูปแบบ ทุกช่องทาง เช่น คู่มือ สื่อสิ่งพิมพ์  อินโฟกราฟิก คลิปความรู้ต่างๆ เป็นต้น 
 หน่วยบริการสาธารณสุขที่จัดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย หมายถึง หน่วยบริการสาธารณสุข
ที่จัดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยทั่วประเทศ จ านวน 421 แห่ง (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2563) โดยอ้างอิง
ข้อมูลจากส านักงานจัดการกัญชา และกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย 

 

สถานการณ์ :   
 กระแสการใช้ประโยชน์จากกัญชาในการดูแลสุขภาพของประเทศต่างๆ อย่างเสรี มีการสื่อสารผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์อย่างแพร่หลาย  จึงเป็นสิ่งเร้าและกระตุ้นให้ผู้ปุวยด้วยโรคต่างๆ ในประเทศไทย ที่รับรู้ว่าหลายโรค
หายได้ด้วยกัญชา เริ่มหันมาสนใจ เสาะแสวงหากัญชามาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อรักษาอาการปุวย
จ านวนมาก โดยไม่ค านึงถึงข้อควรระวัง ข้อห้าม ทั้งนี้ส่วนใหญ่ จะขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านวิชาการ
ของกัญชา การเข้าถึงและการน ากัญชามาใช้ประโยชน์ ทั้งด้านของการรักษา และด้านกฎหมาย ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชวีิตจากการใช้กัญชาด้วยความไม่รู้ ไม่เข้าใจ 
 กลุ่มงานสื่อสารองค์กร กองวิชาการและแผนงานได้ด าเนินการผลิตชุดความรู้ และสื่อทุกรูปแบบ  
โดยเฉพาะ Info graphic (อินโฟกราฟิก) คือ การเล่าเรื่องหรืออธิบายข้อมูลต่างๆ โดยใช้ ‘ภาพ’ ในการสื่อสาร  
ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของกราฟ แผนภูมิ แผนผัง สัญลักษณ์ โดยข้อมูลจะถูกย่อยให้เข้าใจได้ง่าย ทั้งยังมีการ
ออกแบบสี รูปแบบ ลูกเล่น ให้สวยงาม ส่งต่อหรือเผยแพร่ให้กับหน่วยบริการเพื่อการน าไปใช้ให้ความรู้           
กับประชาชนที่มารับบริการในหน่วยบริการ มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการกลั่นกรอง ประเมิน และตัดสินใจ 
ที่จะเลือกใช้บริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับกัญชาทางการแพทย์แผนไทยได้อย่างเหมาะสมที่ถูกต้อง  

 

สูตรค านวณ  : จ านวนหน่วยบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยฯที่น าชุดความรู้ฯให้ความรู้กับประชาชน X  1 0 0 
                          จ านวนหน่วยบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยฯ 421 แห่ง (ข้อมูล ปี พ.ศ. 2563) 

ข้อมูลพืน้ฐาน : 

ปงีบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนินงาน N/A N/A N/A N/A N/A 
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แผนระยะยาว / Road Map : 

ปงีบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย 100 100 100 100 100 

เกณฑก์ารประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 ร้อยละ 50 (จ านวน 211 แห่ง)  

ขั้นมาตรฐาน 75 ร้อยละ 75 (จ านวน 316 แห่ง)  
ขั้นสูง 100 ร้อยละ 75 (จ านวน 421 แห่ง ) 

เกณฑ/์เปา้หมายการประเมนิผล Small Success : 
 

ไตรมาส เกณฑ/์เปา้หมาย (Small Success) แหลง่ข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

ผลิตชุดความรู้/สือ่ในรูปแบบคู่มือการดูแลสุขภาพด้วยกัญชาทาง
การแพทย์แผนไทยจากกรม และน าไปเผยแพร่ความรู้ให้ กับหน่วย
บริการคลินิกกัญชาทางการแพทยแ์ผนไทย ร้อยละ 50 (จ านวน 
211 แห่ง) 

สื่อชุดความรู้/ภาพถ่าย/เอกสาร 
หลักฐานการน าองค์ความรู้ไป
เผยแพร่ในหน่วยบริการ 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

หน่วยบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยฯ ร้อยละ 75 
(จ านวน 316 แห่ง) น าชุดความรู้/สือ่ในรูปแบบคู่มือการดูแล
สุขภาพด้วยกัญชาทางการแพทย์แผนไทยจากกรมฯ ไปเผยแพร่
ความรู้ให้กบัประชาชน 

สื่อชุดความรู้/ภาพถ่าย/เอกสาร 
หลักฐานการน าองค์ความรู้ไป
เผยแพร่ประชาชน 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

หน่วยบริการคลนิิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยฯ ร้อยละ 100 
(จ านวน 421 แห่ง) น าชดุความรู้/สื่อในรูปแบบคู่มือการดูแล
สุขภาพด้วยกัญชาทางการแพทย์แผนไทยจากกรมฯ ไปเผยแพร่
ความรู้ให้กับประชาชน 

สื่อชุดความรู้/ภาพถ่าย/เอกสาร 
หลักฐานการน าองค์ความรู้ไป
เผยแพร่ประชาชน 

 

แหล่งข้อมูล :  ส านักงานสื่อสารองค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานจัดการกัญชา และกระท่อม           
ทางการแพทย์แผนไทย ข้อมูลหลักฐานการเผยแพร่องค์ความรู้จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด 

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : รวบรวมข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานความก้าวหน้า/จัดท ารายงาน สรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ 
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :  
1. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เข้าถึงข้อมูลวิชาการกัญชาทางการแพทย์แผนไทยที่ถูกต้อง 
2. ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองและปลอดภัยจากการใช้ประโยชน์ของกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 
3. ผู้บริโภคมีความเช่ือมั่น ด้านการรักษาด้วยต ารับยาที่มีส่วนผสมของกัญชา 
4. ลดข้อมูลที่บิดเบือนสู่สาธารณะของกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 
5. ประชาชนมีทักษะในการกลั่นกรอง ประเมิน และตัดสินใจ ที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เลือกใช้บริการและ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชาทางการแพทย์แผนไทย  
ผู้ก ากับตวัชี้วดั :   นางสาวพินท์สุดา  เพชรประสม     หมายเลขโทรศพัท์ 02 1495 678 
 นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางสาวลัดดาวัลย์  จาดพันธุ์อินทร์     หมายเลขโทรศพัท์ 02 1495 678 
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
กองวิชาการและแผนงาน 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชี้วัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของแพทย์แผนไทยที่ปฏิบัติงานในระบบสุขภาพได้รับการอบรม
ความรู้เพ่ือต่ออายุใบรับรองการอนุญาตให้จ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ 
เฉพาะกัญชาเพื่อการรักษาผู้ปุวย (กรณีการแพทย์แผนไทย)  
หน่วยวดั : ร้อยละ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 15 

 

ความสอดคลอ้งตามยทุธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยทุธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
แผนงาน/โครงการ  พฒันาระบบบริการสุขภาพ (service plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ผสมผสาน  
แผนงาน/โครงการ  ขับเคลื่อนกัญชา กัญชง กระท่อม ทางการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และ

การแพทย์พื้นบ้านไทย 
 

ค าอธบิาย :  
 กัญชาทางการแพทย์แผนไทย หมายถึง การให้บริการดูแลรักษาผู้ปุวยด้วยต ารับยาแผนไทยที่มีกัญชา  
ปรุงผสมอยู่และน้ ามันกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ตามแนวทางการแพทย์แผนไทย 
 ใบอนุญาต หมายถึง ใบอนุญาตให้ผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ 
ในประเภท ๕ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗ ) พ.ศ.2562 
 องค์ความรู้ หมายถึง องค์ความรู้ที่ใช้ในการต่ออายุใบรับรองการอนุญาตให้จ าหน่ายยาเสพติดให้โทษ    
ในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา เพื่อการรักษาผู้ปุวย (กรณีการแพทย์แผนไทย) 
 บุคลากร หมายถึง แพทย์แผนไทยที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรม
ไทยหรือ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย  
ท าหน้าที่ในการตรวจวินิจฉัยและสั่งการรักษากัญชาทางการแพทย์แผนไทยในระบบบริการสุขภาพ 
 e-Learning หมายถึง ตัวกลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ผ่านระบบ Web Application  
ขั้นตอนการด าเนนิงาน : 

1. ประชุมคณะท างานการพัฒนาหลักสูตรและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก เพื่อก าหนดรูปแบบแนวทางการด าเนินงานการจัดท าสื่อการเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก และเตรียมความพร้อมระบบ e-Learning 

2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดท าองค์ความรู้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และ
การแพทย์ทางเลือก เพื่อจัดท ากรอบและเนื้อหาองค์ความรู้ที่ใช้ในการต่ออายุใบรับรองการอนุญาตให้จ าหน่ายยา
เสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา เพื่อการรักษาผู้ปุวย (กรณีการแพทย์แผนไทย) 

3. จัดท าระบบ e-Learning องค์ความรู้ในการอบรมแพทย์แผนไทยในระบบบริการสุขภาพ เพื่อใช้ในการต่อ
อายุใบรับรองการอนุญาตให้จ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา เพื่อการรักษาผู้ปุวย (กรณี
การแพทย์แผนไทย)   

4. ประชาสัมพันธ์การอบรมองค์ความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุใบรับรองการอนุญาต ให้จ าหน่ายยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา เพื่อการรักษาผู้ปุวย (กรณีการแพทย์แผนไทย) ผ่านระบบ e-Learning 
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5. อบรมความรู้ที่ใช้ในการต่ออายุใบรับรองการอนุญาตให้จ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕       
เฉพาะกัญชา เพื่อการรักษาผู้ปุวย (กรณีการแพทย์แผนไทย) ผ่านระบบ e-Learning 

6. ติดตามและประเมินผลผู้ได้รับการต่ออายุใบรับรองการอนุญาตให้จ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ 
เฉพาะกัญชา เพื่อการรักษาผู้ปุวย (กรณีการแพทย์แผนไทย)  
ขอบเขตการประเมิน : รวบรวม ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 9 เดือน 
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564 

 

สถานการณ์ :    
 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗ ) พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 
2562 เป็นต้นไป มีสาระส าคัญคือ กัญชายังคงเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 และให้มีการผ่อนปรนให้สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และศึกษาวิจัยได้ ประกอบกับใน ปี พ.ศ. 2562 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและผลักดัน
ให้มีการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์เพื่อเป็นทางเลือกในการดูแลรักษาสุขภาพแก่ประชาชน อีกทั้งยังส่งเสริม
ให้มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นหน่วยบริการในการดูแลรักษาผู้ปุวยด้วยต ารับยาแผน
ไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ และน้ ามันกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ตามแนวทางการแพทย์แผนไทยควบคู่กับแพทย์
แผนปัจจุบัน โดยมีหลักเกณฑ์การจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ก าหนดให้ผู้สั่งจ่ายต ารับยาแผนไทยที่
มีกัญชาปรุงผสมอยู่และน้ ามันกัญชาทางการแพทย์แผนไทยต้องเป็นแพทย์แผนไทยที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพสาขา
การแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทยหรือ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้
กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนและได้ใบรับรองการอนุญาตให้จ าหน่ายยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท ๕ เฉพาะกัญชา เพื่อการรักษาผู้ปุวย (กรณีการแพทย์แผนไทย) ท าหน้าที่ในการตรวจวินิจฉัยและสั่งการรักษา 
ซึ่งใบรับรองการอนุญาตดังกล่าวมีอายุคราวละ 2 ปี ปัจจุบันมีแพทย์แผนไทยที่ได้รับใบรับรองอนุญาตจ านวนทั้งสิ้น 
5,349 คน ในปี พ.ศ. 2564 มีแพทย์แผนไทยที่ใบรับรองอนุญาตจะหมดอายุภายใน 30 มิถุนายน 2564 และ
จ าเป็นต้องได้รับการต่ออายุใบรับรองอนุญาตจ านวน 2,312 คน ดังนั้นเพื่อเป็นการสอดรับนโยบายการจัดบริการ
คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยให้มีความยั่งยืน สามารถจัดบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงการบริการดังกล่าวได้โดยค านึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดของประชาชน จ าเป็นต้องพัฒนา
ศักยภาพแพทย์แผนไทยเพื่อให้สามารถต่ออายุใบรับรองการอนุญาตให้จ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะ
กัญชา เพื่อการรักษาผู้ปุวย(กรณีการแพทย์แผนไทย) ได้และด้วยสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 การเรียน
การสอนในรูปแบบออนไลน์เป็นทางเลือกที่เหมาะสมและสามารถกระจายความรู้สู่กลุ่มเปูาหมายได้อย่างทั่วถึง จึงได้
จัดองค์ความรู้ที่ใช้ในการต่ออายุใบรับรองการอนุญาตให้จ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา เพื่อการ
รักษาผู้ปุวย (กรณีการแพทย์แผนไทย) ผ่านระบบ e-Learning  

 

สูตรค านวณ :                  จ านวนผู้ผ่านการอบรมต่ออายุใบประกาศนียบัตรหลักสูตรการใช้กัญชาฯ                      X 100     
                        จ านวนแพทย์แผนไทยที่ใบรับรองอนุญาตหมดอายุภายใน 30 มิ.ย.64 ทั้งหมด (2,312 คน) 

ข้อมูลพืน้ฐาน : 

ปงีบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนินงาน - - - - - 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปงีบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
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เกณฑก์ารประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 มีผู้ส าเร็จการอบรมองค์ความรู้ที่ใช้ในการต่ออายุใบรับรองการ

อนุญาตให้จ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา     
เพื่อการรักษาผู้ปุวย (กรณีการแพทย์แผนไทย) ผ่านระบบ                 
e-Learning ร้อยละ 60 (จ านวน 1,388 คน) 

ขั้นมาตรฐาน 75 มีผู้ส าเร็จการอบรมองค์ความรู้ที่ใช้ในการต่ออายุใบรับรองการ
อนุญาตให้จ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา     
เพื่อการรักษาผู้ปุวย (กรณีการแพทย์แผนไทย) ผ่านระบบ                 
e-Learning ร้อยละ 70 (จ านวน 1,619 คน) 

ขั้นสูง 100 มีผู้ส าเร็จการอบรมองค์ความรู้ที่ใช้ในการต่ออายุใบรับรองการ
อนุญาตให้จ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา     
เพื่อการรักษาผู้ปุวย (กรณีการแพทย์แผนไทย) ผ่านระบบ                 
e-Learning ร้อยละ 80 (จ านวน 1,850 คน)  

เกณฑ/์เปา้หมายการประเมนิผล Small Success : 
 

ไตรมาส เกณฑ/์เปา้หมาย (Small Success) แหลง่ข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

แต่งตั้งคณะท างานการพัฒนาหลักสูตรและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-
learning) 

- ค าสั่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานการพัฒนา
หลักสูตรและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) 1 ฉบับ 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

จัดท าองค์ความรู้ที่ใช้ในการต่ออายุใบรับรองการ
อนุญาต ให้จ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 
๕ เฉพาะกัญชาเพื่อการรักษาผู้ปุวย (กรณี
การแพทย์แผนไทย) ผ่านระบบ e-Learning 

- รายงานการประชุมคณะท างานการพัฒนา
หลักสูตรและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1 ฉบับ 
- องค์ความรู้ที่ใช้ในการต่ออายุใบรับรองการ
อนุญาต ให้จ าหนา่ยยาเสพติดให้โทษในประเภท 
๕ เฉพาะกัญชาเพื่อการรักษาผู้ปุวย (กรณี
การแพทย์แผนไทย) ผ่านระบบ e-Learning 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

บรรจุองค์ความรูท้ี่ใช้ในการต่ออายุใบรับรองการ
อนุญาตให้จ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ 
เฉพาะกัญชา เพ่ือการรักษาผู้ปุวย (กรณีการแพทย์
แผนไทย) ในระบบ e-learning มีผู้ส าเร็จการ
อบรมองค์ความรู้ที่ใช้ในการต่ออายุใบรับรองการ
อนุญาตให้จ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ 
เฉพาะกัญชาเพื่อการรักษาผู้ปุวย (กรณีการแพทย์
แผนไทย) ผ่านระบบ e-Learning ร้อยละ 80 
(จ านวน 1,850 คน) 

- ระบบ e-learning องค์ความรู้ที่ใช้ในการต่อ
อายุใบรับรองการอนุญาต ให้จ าหน่ายยาเสพ
ติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาเพื่อการ
รักษาผู้ปุวย (กรณีการแพทย์แผนไทย) 
- รายงานผู้ส าเร็จการอบรมความรู้ที่ใช้ในการ
ต่ออายุใบรับรองการอนุญาตให้จ าหน่ายยา
เสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา เพื่อ
การรักษาผู้ปุวย (กรณีการแพทย์แผนไทย) 
ผ่านระบบ e-Learning  
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แหลง่ข้อมูล : กลุ่มงานพัฒนาก าลังคน กองวิชาการและแผนงาน 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : รวบรวมข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งในรูปแบบเอกสารและรูปแบบดิจิทัล รายงาน 
ความก้าวหน้า /จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ : แพทย์แผนไทยที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขมีความรู้ด้านกาทางการแพทย์แผน
ไทยสามารถน าความรู้ไปใช้ในการต่ออายุใบรับรองการอนุญาตให้จ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะ
กัญชา เพื่อการรักษาผู้ปุวย (กรณีการแพทย์แผนไทย) สามารถจัดบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงการบริการดังกล่าวได้โดยค านึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

ผู้ก ากับตวัชี้วดั :   นางสุพิญญา  เกิดโถ หมายเลขโทรศพัท์ 0 2590 2612 
 ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1.  นางสาววฐานี อยู่พุ่ม     หมายเลขโทรศพัท์ 0 2590 2612 
  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 2.  นางสาวธารทิพย์ โคกดอกไม้ หมายเลขโทรศพัท์ 0 2590 2612 
  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
 3.  นายสมนึก สมบูรณ์สร้าง     หมายเลขโทรศพัท์ 0 2590 2612 
  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 4.  นายสิปปภาส บุญรักษา หมายเลขโทรศพัท์ 0 2590 2612 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
กองวิชาการและแผนงาน 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชี้วัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนงานส าคัญตามประเด็นเชิง
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขบรรลุตามเปูาหมาย 
หน่วยวดั : ระดับ  

น้ าหนัก 
ร้อยละ 10 

 

ความสอดคลอ้งตามยทุธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยทุธศาสตร์ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล  (Governance 

Excellence) 
แผนงาน/โครงการ การพัฒนาระบบบรหิารสู่องค์กรคุณภาพและองคก์รคณุธรรม 

 

ค าอธบิาย :  
 แผนงานส าคัญตามประเด็นเชิงนโยบาย หมายถึง แผนงานของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ที่ส่งให้กระทรวงสาธารณสุขเพื่อขับเคลื่อนตามแผนงานรองรับนโยบายส าคัญของกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 2 แผนงานส าคัญ ได้แก่  1. สมุนไพร กัญชา กัญชง เพื่อสุขภาพ  
สร้างเศรษฐกิจ และ 2. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทยครบวงจร 
 ขับเคลื่อนเชิงนโยบาย หมายถึง กระบวนการใดๆ ที่กระตุ้น ติดตาม ให้หน่วยงานด าเนินการ 
ตามวัตถุประสงค์ของแผนงานส าคัญ ให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
 บรรลุตามเป้าหมาย หมายถึง การด าเนินงานตามแผนงานส าเร็จตามเปูาหมายที่ได้ก าหนดไว้ ได้แก่  
1. เปูาหมายแผนงานสมุนไพร กัญชา กัญชง เพื่อสุขภาพ สร้างเศรษฐกิจ คือ ประชาชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์กัญชา
ทางการแพทย์ และกัญชงเพื่อสุขภาพที่มีมาตรฐานและปลอดภัย และ 2. เปูาหมายแผนงานยกระดับการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทยครบวงจร คือ มีเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเมือง
สมุนไพร 5 จังหวัด 

 

สถานการณ์ :   
          ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และนโยบายรัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาภาคการท่องเที่ยว โดยกระทรวงสาธารณสุข
ได้มีบทบาทส าคัญในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มแก่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งสอดรั บกับนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพ น าพาให้เกิดรายได้ให้กับประเทศเพิ่มขึ้น 
อีกทั้งยังให้ความส าคัญในการยกระดับและเร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพร
ในทางการแพทย์ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อสร้างโอกาสต่อระบบสุขภาพ ระบบเศรษฐกิจ 
และการสร้างรายได้ของประชาชน  
          ด้ านเศรษฐกิ จสมุนไพร เมื่ อพิ จารณาศั กยภาพของประเทศไทยจาก  The Travel & Tourism 
Competitiveness Report เมื่อปี 2019 พบว่า ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทางและการ
ท่องเที่ยวเป็นอันดับที่ 31 ของโลก และเป็นอันดับที่ 7 ของเอเชีย โดยประเทศไทยมีเอกลักษณ์การนวดไทยเป็นที่รู้จัก
มากขึ้นจากการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ และศักยภาพของภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นปัจจัยหนึ่งด้านการท่องเที่ยวที่เข้าถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นมากขึ้น จึงท าให้การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทยมีความส าคัญในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น 
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          ส าหรับสถานการณ์การขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้มีการปลูกกัญชา
โดยร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชน/สถาบันการศึกษา 6 แห่ง มีแหล่งผลิตต ารับยากัญชาและน้ ามันกัญชาทางการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 7 แห่ง มีต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสม ได้แก่ ต ารับยาแผนไทย 16 ต ารับ น้ ามันกัญชา 
3 ต ารับ และมีหน่วยบริการที่จัดบริการคลินิกกัญชาฯ 368 แห่ง มีผู้รับบริการกว่า 7 หมื่นครั้ง และในปี 2564 ได้มี
นโยบายมุ่งเน้นให้เกิดคลินิกกัญชาแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบัน 450 แห่ง 
รวมทั้งการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลครอบคลุมทั่วประเทศ 
150 แห่ง โดยมีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ที่สามารถให้
ค าแนะน ากับประชาชนเพื่อให้เกิดการใช้กัญชาในการดูแลสุขภาพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย 
 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน กองวิชาการและแผนงาน ซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนและติดตามผลการ
ด าเนินงานตามข้อเสนอนโยบาย/แผนงานส าคัญของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และรายงานต่อ
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินและตัดสินใจเชิงนโยบายส าหรับผู้บริหารต่อไป 

ข้อมูลพืน้ฐาน :  

ปงีบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนินงาน - - - - - 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปงีบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย ระดับ 3     

เกณฑก์ารประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 ระดับ 1 มีข้อเสนอนโยบาย/แผนงานส าคัญของหน่วยงาน 

ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ .  2564 ที่ ส่ ง ไปยั งส านั ก ง าน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ขั้นมาตรฐาน 75 ระดับ 2 มีแผนติดตามผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2564 และแบบฟอร์มการรายงานผล 
ทั้ง 2 โครงการส าคัญ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดท ารายงาน
ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน 

ขั้นสูง 100 ระดับ 3 มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รายเดือน/รายไตรมาส และมีผลวิเคราะห์ความก้าวหน้าการ
ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนางาน รอบ 6 เดือน 

เกณฑ/์เปา้หมายการประเมนิผล Small Success : 
 

ไตรมาส เกณฑ/์เปา้หมาย (Small Success) แหลง่ข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

1. มีข้อเสนอเชงินโยบาย/แผนงานส าคัญของ
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่
ส่งไปยังส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

1. ข้อเสนอนโยบาย/แผนงานส าคัญของ
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ที่ส่งไปยังส านักงานปลัดกระทรวง



ค ารับรองการปฏบิัติราชการและคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน 
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ไตรมาส เกณฑ/์เปา้หมาย (Small Success) แหลง่ข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

2. มีแผนติดตามผลการด าเนินงานโครงการ
ส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
แบบฟอร์มการรายงานผลทัง้ 2 โครงการส าคญั 
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดท ารายงาน
ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน 

สาธารณสุข 
2. แผนติดตามผลการด าเนินงานโครงการ
ส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. แบบฟอร์มการรายงานผลโครงการส าคัญ 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

1. มีการติดตามและรวบรวมผลการด าเนินงาน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายเดือน/รายไตรมาส 
2. มีรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ
ส าคัญให้กับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ซึ่งผ่านการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อมูลในระดับกรม 

1. เอกสารรายงานผลการติดตามและรวบรวม
การด าเนินงานโครงการส าคัญไตรมาสที่ 1  
2. เอกสารรายงานผลการติดตามและรวบรวม
การด าเนินงานโครงการส าคัญของเดือน
มกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม 2564  

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

1. มีการก ากับติดตามและรวบรวมผลการ
ด าเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายเดือน/
รายไตรมาส 
2. มีรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ
ส าคัญให้กับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ซึ่งผ่านการตรวจสอบ 
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมลูในระดับกรม 
3. มีผลวิเคราะห์ความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนางาน
รอบ 6 เดือน 

1. เอกสารรายงานผลการติดตามและ
รวบรวมการด าเนินงานแผนงานส าคัญของ
เดือนเมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน 
2564 
2. เอกสารรายงานผลวิเคราะห์
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน และ
ข้อเสนอแนะเพือ่การปรับปรุง พัฒนางาน
รอบ 6 เดือน 

 

แหล่งข้อมูล : สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ กองวิชาการและแผนงาน 
รายงานผลการด าเนินงานรายเดือน/รายไตรมาสของแผนงานกัญชา กัญชง เพื่อสุขภาพ สร้างเศรษฐกิจ และ
แผนงานยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทยครบวงจร โดยส านักงานจัดการกัญชา
และกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ และกองการแพทย์ทางเลือก  

 

วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล : รวบรวมรายงานผลการด าเนินงานรายเดือน/รายไตรมาสจากหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ : แผนงานโครงการส าคัญตามประเด็นเชิงนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขบรรลุตาม
เปูาหมาย ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ และกัญชงเพื่อสุขภาพที่มีมาตรฐานและ
ปลอดภัย  เมืองสมุนไพรได้รับการพัฒนา ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทยครบ
วงจร สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ 

ผู้ก ากับตวัชี้วดั :   นางศรีจรรยา โชตึก      หมายเลขโทรศพัท์ 0-2965-9490 
   หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางสาวผุสชา จันทร์ประเสริฐ     หมายเลขโทรศพัท์ 0-2965-9490 
   แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
กองวิชาการและแผนงาน 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชี้วัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 : จ านวนการบันทึกข้อมูลองค์ประกอบของเครื่องยาต าราการแพทย์แผน
ไทยของชาติและต ารับยาแผนไทยของชาติที่มีความถูกต้อง ในระบบสารสนเทศ   
องค์ความรู้ดิจิทัลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของประเทศไทย 
หน่วยวดั : จ านวน 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 10 

 

ความสอดคลอ้งตามยทุธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ ภูมิปัญญาเป็นเลิศ (Wisdom Excellence)  
แผนงาน/โครงการ คุ้มครอง อนุรักษ์ และพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน

ไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ค าอธบิาย :  
การวิเคราะห์องค์ประกอบของเครื่องยา หมายถึง การจ าแนก วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ต ารับยา 

ในต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ ซึ่งประกอบด้วย ชื่อโรค ชื่ออาการ ชื่อต ารับยา สรรพคุณของต ารับ 
ส่วนประกอบของต ารับ วิธีการปรุงยา กระสายยา วิธีการใช้ ชื่อผู้ปรงยา เลขที่หน้าของต้นฉบับ พิธีกรรม  
ชื่อผู้แต่ง และรายละเอียดของตัวยาในต ารับ (ชื่อสมุนไพร/ ส่วนที่ใช้/ ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อวงศ์ ปริมาณที่ใช้) 

ต าราการแพทย์แผนไทยของชาติและต ารับยาแผนไทยของชาติ หมายถึง  ต าราการแพทย์แผนไทย
และต ารับยาแผนไทย ที่ถูกประกาศก าหนดให้เป็นต าราการแพทย์แผนไทยของชาติและต ารับยาแผนไทยของชาติ              
เพื่อการคุ้มครอง  

ระบบสารสนเทศองค์ความรู้ ดิจิทัลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของประเทศไทย (Thai 
Traditional Digital Knowledge Library: TTDKL) หมายถึง คลังข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกของประเทศ 

การตรวจสอบความถูกต้อง ของการวิเคราะห์องค์ประกอบของเครื่องยา หมายถึง  เนื้อหาจากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบของเครื่องยา ตรงตามภาพต้นฉบับ หรือตรงตามเนื้อหาการถ่ายถอดอักษรจากภาพถ่าย
ต้นฉบับ รวมถึงชื่อสมุนไพร ส่วนที่ใช้ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ปริมาณที่ใช้ ของสมุนไพรแต่ละชนิดในต ารับ มี
ความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน : ต่อยอดการปกปูอง คุ้มครอง เฝูาระวังภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยดั้งเดิมมิให้ถูก
ละเมิด โดยด าเนินการสังคายนา วิเคราะห์องค์ประกอบของเครื่องยา และออกรหัสมาตรฐานต ารับยาภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย ดังนี ้

1. คัดเลือกต ารับต ารา ตามประกาศก าหนดต ารับยา/ต ารายาแผนไทยของชาติ ที่ได้รับการถ่ายถอดอักษรจาก
กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย  

2. วิเคราะห์องค์ประกอบของเครื่องยาต าราการแพทย์แผนไทยของชาติและต ารับยาแผนไทยของชาต ิ
3. ตรวจสอบความถูกต้อง ของการวิเคราะห์องค์ประกอบของเครื่องยา  
4. บันทึกข้อมูลองค์ประกอบของเครื่องยาต าราการแพทย์แผนไทยของชาติและต ารับยาแผนไทยของชาติ ใน

ระบบสารสนเทศองค์ความรู้ดิจิทัลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของประเทศไทย (Thai Traditional Digital 
Knowledge Library: TTDKL) 

5. ตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนของการบันทึกข้อมูลองค์ประกอบของเครื่องยา 
6. ออกรหัสมาตรฐานต ารับยาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

ขอบเขตการประเมิน : บันทึกข้อมูลการวิเคราะห์องค์ประกอบของต ารับยาสมุนไพรในต ารายาการแพทย์แผน
ไทยของชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564 
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ข้อมูลพืน้ฐาน : 

ปงีบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนินงาน - - บันทึกข้อมูล
องค์ประกอบของ
เครื่องยา 
- ต าราพระโอสถครั้ง  
ร.2 จ านวน 86 
ต ารับ 
- ต ารายาพระองค์เจ้า 
สายสนิทวงศ์  
จ านวน 20 ต ารับ 

บันทึกข้อมูล
องค์ประกอบของ
เครื่องยา ในศิลา
จารึกวัดราชโอรสา
รามฯ จ านวน 100 
ต ารับ 

บันทึกข้อมูลงคป์ระกอบ 
ของเครื่องยา 
- ต ารายาพระปวเรศฯ  
จ านวน 69 ต ารับ 
- ศิลาจารึกวัดราช โอรสา
รามฯ จ านวน 105 ต ารับ 
- ศิลาจารึกวัดพระเชตุพนฯ  
จ านวน 300 ต ารับ 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปงีบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย 1,500 ต ารับ 5,000 ต ารับ 5,000 ต ารับ 10,000 ต ารับ 10,000 ต ารับ 

สถานการณ์ :   
 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศองค์ความรู้ดิจิทัลภูมิ
ปัญญาการแพทย์แผนไทยของประเทศไทย (Thai Traditional Digital Knowledge Library: TTDKL) ตั้งแต่ 17 
กันยายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลองค์ความรู้และส่งเสริมการ ใช้ประโยชน์ ตั้งแต่ 
สนับสนุนการขึ้นทะเบียนยาสมุนไพร การคุ้มครองภูมิปัญญาฯ องค์ความรู้ดั้งเดิมของประเทศมิให้ถูกน าไปใช้
อย่างไม่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาต่อยอดงานวิจัยด้านพรีคลินิก และคลินิก ก่อให้เกิดเกิดองค์ความรู้ใหม่ น าไปสู่
การใช้ในระบบบริการที่มีมาตรฐาน ส าหรับประชาชน 
 ซึ่งปัจจุบันกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้มีการประกาศก าหนดให้ต าราการแพทย์
แผนไทยและต ารับยาแผนไทยเพ่ือการคุ้มครอง ให้เป็นต าราการแพทย์แผนไทยของชาติและต ารับยาแผนไทยของ
ชาติ จ านวน 29 ฉบับ 493 ต ารา 38 ,646 ต ารับ (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ย. 2563 ) โดยได้ด าเนินการ
วิเคราะห์องค์ประกอบของเครื่องยาต าราการแพทย์แผนไทยของชาติและต ารับยาแผนไทยของชาติ จ านวน 
1,525 ต ารับ (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธ.ค. 2563 ) ซึ่งหลังจากวิเคราะห์องค์ประกอบของเครื่องยาต้องผ่าน
กระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง จากคณะท างานวิเคราะห์องค์ประกอบต ารับยาสมุนไพรในต าราการแพทย์
แผนไทยของชาติและต ารับยาแผนไทยของชาติ โดยเฉพาะชื่อสมุนไพร ส่วนที่ใช้ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ปริมาณ
ที่ใช้ ของสมุนไพรในแต่ละต ารับ จึงจะสามารถน าข้อมูลการวิเคราะห์องค์ประกอบของเครื่องยาเหล่านั้นไปบันทึก
ข้อมูลองค์ประกอบของเครื่องยา ในระบบสารสนเทศองค์ความรู้ดิจิทัลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของประเทศไทย 
(Thai Traditional Digital Knowledge Library: TTDKL) ซึ่งปัจจุบันด าเนินการแล้ว จ านวน 1,141 ต ารับ 
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธ.ค. 2563) และออกรหัสมาตรฐานต ารับยาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จ านวน 872 รหัส  
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธ.ค. 2563)  
 ดังนั้นเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ของการประกาศก าหนดฯ จึงมีความจ าเป็นในการบันทึกข้อมูล
องค์ประกอบของเครื่องยาต าราการแพทย์แผนไทยของชาติและต ารับยาแผนไทยของชาติอย่างต่อเนื่องโดยในปี 
2564 มีต าราการแพทย์แผนไทยของชาติและต ารับยาแผนไทยของชาติ ที่จะด าเนินการบันทึกข้อมูล
องค์ประกอบของเครื่องยา จ านวน 1,500 ต ารับ 
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เกณฑก์ารประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 จ านวน 1,000 ต ารับ 

ขั้นมาตรฐาน 75 จ านวน 1,250 ต ารับ 
ขั้นสูง 100 จ านวน 1,500 ต ารับ 

เกณฑ/์เปา้หมายการประเมนิผล Small Success : 
 

ไตรมาส เกณฑ/์เปา้หมาย (Small Success) แหลง่ข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

- คัดเลือกต ารับต ารา ตามประกาศ
ก าหนดต ารับยา/ต ารายาแผนไทยของ
ชาติ ได้รับการถ่ายถอดอักษรจากกอง
คุ้มครองฯ เพื่อด าเนินการสังคายนา 
วิเคราะห์องค์ประกอบของเครื่องยา 
- วิเคราะห์องค์ประกอบของเครื่องยา
ต าราการแพทยแ์ผนไทยของชาติและ
ต ารับยาแผนไทยของชาติ 

รายงาน/เอกสาร การวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของเครื่องยาในต าราการแพทย์แผนไทยของ
ชาติและต ารบัยาแผนไทยของชาติ 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

- วิเคราะห์องค์ประกอบของเครื่องยา
ต าราการแพทยแ์ผนไทยของชาติและ
ต ารับยาแผนไทยของชาติ 
- ตรวจสอบความถูกตอ้ง ของการ
วิเคราะห์องค์ประกอบของเครื่องยา 
- บันทึกข้อมูลองค์ประกอบของเครื่อง
ยาต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ
และต ารับยาแผนไทยของชาติ จ านวน 
700 ต ารับ 

- รายงาน/เอกสาร การวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของเครื่องยาในต าราการแพทย์แผนไทยของ
ชาติและต ารับยาแผนไทยของชาติ 
- รายงาน/เอกสาร ผลของการบันทึกข้อมูล              
ในระบบสารสนเทศข้อมูลการบริการการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

- วิเคราะห์องค์ประกอบของเครื่องยา
ต าราการแพทยแ์ผนไทยของชาติและ
ต ารับยาแผนไทยของชาติ 
- ตรวจสอบความถูกตอ้ง ของการ
วิเคราะห์องค์ประกอบของเครื่องยา 
- บันทึกข้อมูลองค์ประกอบของเครื่อง
ยาต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ
และต ารับยาแผนไทยของชาติ จ านวน 
800 ต ารับ 

- รายงาน/เอกสาร การวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของเครื่องยาในต าราการแพทย์แผนไทยของ
ชาติและต ารับยาแผนไทยของชาติ 
- รายงาน/เอกสาร ผลของการบันทึกข้อมูล    
ในระบบสารสนเทศข้อมูลการบริการการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 

แหล่งข้อมูล : ระบบสารสนเทศข้อมูลการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (TTDKL) 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : บันทึกข้อมูลองค์ประกอบของต ารับยาสมุนไพรในต ารายาการแพทย์แผนไทยของชาติ                      
ในระบบสารสนเทศองค์ความรู้ดิจิทัลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของประเทศไทย 
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ประโยชน์ที่จะได้รับ :  
1. เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

ได้สะดวก โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
2. เพื่อปกปูอง การคุ้มครอง เฝูาระวังภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยดั้งเดิม ที่มีมาก่อนไม่ให้ถูกละเมิด 

ผู้ก ากับตวัชี้วดั :   1.  นางสาวรัชนี จันทร์เกษ หมายเลขโทรศพัท์ 02-149-5649 
  ผู้อ านวยการกองวิชาการแลแผนงาน 
 2.  นางสาวดวงแก้ว ปัญญาภ ู หมายเลขโทรศพัท์ 02-149-5696 
  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและคลังความรู้ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1.  นายสมชาย  ช้างแก้วมณี หมายเลขโทรศพัท์ 02-149-5649 
  แพทย์แผนไทยช านาญการ 
 2.  นางวัชราภรณ์  นิลเพ็ชร์ หมายเลขโทรศพัท์  02-149-5696 
  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
 3.  นายพิสิษฎ์พล  นางาม หมายเลขโทรศพัท์  - 
   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 4.  นางสาวรสรินทร์  ไพฑูรย ์ หมายเลขโทรศพัท์  - 
  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
กองวิชาการและแผนงาน 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชี้วัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวชี้วัดที่ 5 : ระดับความส าเร็จของการตรวจราชการและนิเทศงาน ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามนโยบายส าคัญและการแก้ปัญหาการ
สาธารณสุขในพื้นที่ ที่ เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และ
การแพทย์ทางเลือกในระดับเขตสุขภาพและจังหวัด  
หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ  

น้ าหนัก 
ร้อยละ 10 

 

ความสอดคลอ้งตามยทุธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงาน/โครงการ การพัฒนาระบบบริหารสู่องค์กรคุณภาพและองค์กรคุณธรรม 

 

ค าอธิบาย :  
 การตรวจราชการเป็นมาตรการส าคัญประการหนึ่ง ในการบริหารราชการแผ่นดิน ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ.๒๕4๘ อันจะท าให้การปฏิบัติราชการหรือการท าภารกิจของ
หน่วยงานเป็นไปตามเปูาหมาย และแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ รวมถึงติดตามความก้าวหน้า ประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค และตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
จัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ.2559 เพื่อเป็นการปฏิรูปให้เกิดการขับเคลื่อนระบบสุขภาพให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพเกิดการบูรณาการเปูาหมาย ทิศทาง ยุทธศาสตร์ การใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมทั้งเกิดคุณภาพในการท างาน โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนในเขตพื้นที่เป็นศูนย์กลาง อันจะ
เป็นการพัฒนาระบบสุขภาพให้เป็นไปตามเปูาหมายและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันมีการแบ่งเขตการ
ตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 13 เขตสุขภาพ 

 

สถานการณ์ :   
 การตรวจราชการเป็นกลไกส าคัญในการประเมินประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ที่ผ่านมา
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ด าเนินงานดังกล่าวผ่านกลไกการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
โดยผู้หน้าที่ตรวจราชการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ ให้
ข้อเสนอแนะ และสร้างภาคีเครือข่ายส่วนราชการ รวมทั้งประเมินผลงานภายใต้ค ารับรองการปฏิบัติราชการที่มีการ
ประเมินตัวชี้วัด และค่าเปูาหมาย เพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการจากส่วนกลางสู่ระดับภูมิภาคให้เกิดผลสัมฤทธิ ์

ข้อมูลพืน้ฐาน : 

ปงีบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนินงาน - - - - - 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปงีบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย - - - - - 
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เกณฑก์ารประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 1. มีคู่มือการตรวจราชการและนิเทศงาน การแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก 
2. ผู้นิเทศงานกรมได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้
ความสามารถในการนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ภารกิจ
กรมฯ ร้อยละ 80  

ขั้นมาตรฐาน 75 การตรวจราชการและนิเทศงาน ตามนโยบายที่ส าคัญด้าน
การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก 
คิดเป็นร้อยละ 80 ต่อเขตสุขภาพ  

ขั้นสูง 100 มีแนวทางการด าเนินงานตามนโยบายที่ส าคัญและการแกป้ัญหา
การสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย การแพทย์
พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกในแต่ละจงัหวัด ในเขตบริการ
สุขภาพ 

- น าเสนอในเวทีผลงานกรมฯ /ประชุมผู้บริหาร 
- รายงานบทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) : 
 

ไตรมาส เกณฑ/์เปา้หมาย (Small Success) แหลง่ข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

- ก าหนดตัวชี้วัดและจัดท า template เพื่อใช้
ในการตรวจราชการของกรม  
- แต่งต้ังผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงาน
ประจ าเขตสุขภาพของกรมการแพทย์แผนไทย 
- มีคู่มือการตรวจราชการและนิเทศงาน 
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
- ประชุมชี้แจงและพัฒนาศักยภาพผู้ท าหน้าที่
ตรวจราชการ 

- ตัวชี้วัดและ template ประเด็นการ
ตรวจราชการของกรม 
ค าสั่งแต่งตั้งผู้นิเทศงานกรม 
- คู่มือการตรวจราชการและนิเทศงาน 
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 
- สรุปรายงานการประชมุชี้แจงการตรวจ
ราชการกรมฯ 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

- สนับสนุนการตรวจราชการของผู้นิเทศงาน 
13 เขตสุขภาพ 
- สรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 1 

- รายงานการตรวจราชการและการใช้
งบประมาณเพื่อตรวจราชการทุกเขต
สุขภาพ 
- รายงานสรุปผลการตรวจราชการ 
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมฯ รอบที่ 1 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

- สนับสนุนการตรวจราชการของผู้นิเทศงาน 
13 เขตสุขภาพ 
- สรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 2 
- วิเคราะห์ผลการตรวจราชการ และข้อเสนอ
ต่อผู้บริหาร 
 

- รายงานการตรวจราชการและการใช้
งบประมาณเพื่อตรวจราชการทุกเขต
สุขภาพ 
- รายงานสรุปผลการตรวจราชการ 
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมฯ รอบที่ 2 
- เอกสารน าเสนอผลการตรวจราชการ
น าเสนอที่ประชมุผู้บริหารกรม 
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แหลง่ข้อมูล :  1. ข้อมูลจากการตรวจราชการและนิเทศงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
  2. HDC กระทรวงสาธารณสุข 

  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : รวบรวมข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งในรูปแบบเอกสารและรูปแบบดิจิทัล รายงาน  
ความก้าวหน้า /จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :  
  เกิดการพัฒนางานด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์ผสมผสานในส่วนภูมิภาค เกิดเครือข่ายความ
ร่วมมืออย่างเป็นระบบและมีกลไกการการสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงกันอย่างเป็นรูปธรรม  และท าให้การก ากับ 
ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบายที่ส าคัญด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามเวลาที่ก าหนด 

ผู้ก ากับตวัชี้วดั :   นายยิ่งศักดิ์ จิตตะโคตร์     หมายเลขโทรศพัท์ 02-149-5653 
 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1. ภญ.สุภาพร ยอดโต หมายเลขโทรศพัท์ 02-149-5649 
  เภสัชกรช านาญการ 
 2. นางสาวกัญณัฏฐ์ อุทมพร หมายเลขโทรศพัท์ 02-149-5649 
  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
กองวิชาการและแผนงาน 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชี้วัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 : จ านวนระบบเทคโนโลยีดิจิทัล รองรับองค์กร ๔.0 
หน่วยวดั : จ านวน (ระบบ) 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 10 

 

ความสอดคลอ้งตามยทุธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ เรือ่ง บรหิารเปน็เลิศด้วยธรรมาภิบาล Governance Excellence 
แผนงาน/โครงการ การพัฒนาศักยภาพองคก์รสู่การเปน็ระบบราชการ 4.0   

 

ค าอธบิาย :  
 ราชการ 4.0 มาจากรัฐบาลก าหนดนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศ
ไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน หรือที่ เรียกว่า “ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งระบบราชการต้องมีการปรับเปลี่ยน
เพื่อให้สอดรับและส่งเสริมไทยแลนด์ 4.0 จึงจ าเป็นต้องมีการปฏิรูประบบราชการ และข้าราชการเพื่อให้เป็น
ฟันเฟืองส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับทิศทางการบริหาร
ประเทศและภาครัฐ หรือระบบราชการต้องท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
มีการวางระบบและวิธีการท างานใหม่ ภายใต้หลักการบริหารราชการแผ่นดินที่ดี เพื่อเกิดความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจ 
และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ภายใต้องค์ประกอบระบบราชการ 4.0 คือเปิดกว้างและ
เชื่อมโยงกัน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 
 เทคโนโลยีดิจิตอล (Digital Technology) หมายถึง ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ 
Digital literacy หมายถึง ทักษะในการน าเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ 
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
สื่อสาร การปฏิบัติงาน และการท างานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการท างาน หรือระบบงานในองค์กร 
ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
ขั้นตอนการด าเนินการ : 
 1. ก าหนดขอบเขตของปัญหาและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Problem Define and Feasibility 
Study) เพื่อวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ การพัฒนาแอปพลิเคชัน รวมถึง
การวิเคราะห์เทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ในการพัฒนา  
 2. รวบรวมความต้องการใช้งานระบบ (System Requirements Specification) โดยเก็บรวมรวมข้อมูลจาก
เจ้าของระบบงาน เพื่อก าหนดรูปแบบ แนวทางในการพัฒนา ซึ่งแบ่งประเภทตามความต้องการออกเป็น 3 
ประเภท คือ 
  2.1 User Requirement เป็นความต้องการที่รวบรวมจากผู้ใช้ระบบโดยตรง เช่น ล าดับของช่องที่จะให้
กรอกข้อมูลจะกรอกอย่างไร, เรียงล าดับอย่างไร, ขนาดตัวอักษร หรือสีอะไร เป็นต้น 
  2.2 System Requirement ความต้องการของระบบ เช่น ระบบต้องสามารถส่งข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่ายได,้ ข้อมลูต้องเก็บได้ทั้งที่ Server และ Work Station เป็นต้น 
  2.3 Software Specification รายละเอียดทางด้านเทคนิคของซอฟต์แวร ์ว่าต้องท าอะไรได้บ้าง 
 3. วิเคราะห์ระบบงาน (System Analysis) เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบันหรือระบบงานเดิม  
ซึ่งอาจเป็นระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์อยู่หรือไม่ก็ได้ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดของระบบงานที่ใช้อยู่ ข้อดีข้อเสีย 
ทรัพยากร และความเหมาะสมของระบบงานในแต่ละส่วน เพื่อเตรียมการปรับเปลี่ยนให้เป็นระบบสารสนเทศใหม่ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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สิ่งที่จะต้องวิเคราะห์ระบบมีดังน้ี  
  3.1 วิเคราะห์ถึงปัญหาหลักและปัญหารองที่เกิดขึ้นในระบบ (Redefine the Problem)  
  3.2 ท าความเข้าใจถึงระบบงานเดิม (Understand Existing System) 
  3.3 ก าหนดความต้องการของผู้ใช้ระบบ และข้อจ ากัดในการใช้ระบบงานใหม่ (User Requirements 
and Constrains) 
  3.4 เสนอทาง เลือกในการออกแบบระบบ โดยการสร้ างแบบจ าลอง เชิ งตรรกะ ( Logical 
Model) เช่น Database Model Diagram, ER Source Model และ ORM Diagram  
 4. ออกแบบระบบ (System Design) ทั้ง Functional and Database Design เป็นการน าผลลัพธ์ที่ได้จาก
การวิเคราะห์ระบบมาพัฒนาเป็นรูปแบบทางกายภาพ (Physical Model) โดยเริ่มจากการออกแบบงานทางด้าน
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ทั้งในส่วนน าข้อมูลเข้า ( Input) ส่วนประมวลผล (Process) ส่วนแสดงผลลัพธ์ 
(Output) ส่วนจัดเก็บข้อมูล (Storage) การออกแบบจ าลองข้อมูล การออกแบบรายงานและการออกแบบ
หน้าจอในการติดต่อกับผู้ใช้ระบบ ซึ่งจะต้องมุ่งเน้นการวิเคราะห์ว่าช่วยแก้ปัญหาอะไร (What) และการออกแบบ
ช่วยแก้ปัญหาอย่างไร (How) 
 5. เขียนโปรแกรม (System Coding) เป็นขั้นตอนในการเขียนโปรแกรม หรือพัฒนาแอปพลิเคชันตามที่ได้
ออกแบบไว)้ 
 6. ทดสอบระบบ (System testing) เป็นการทดสอบระบบหรือโปรแกรมโดยดูภาพรวมของการท างานว่ามี
การตอบสนองความต้องการทั้งในส่วนของฟังก์ชันการท างาน และประสิทธิภาพการท างาน ว่าสอดคล้องกับ
ลักษณะของความต้องการของซอฟต์แวร์ (Requirement Specification) หรือไม่ โดยส่วนมากนิยมใช้การทดสอบ
แบบ Functional Testing (Black Box Testing)  
 7. ติดต้ัง น าระบบไปใช้งานและฝึกอบรมการใช้งาน (System Implementation and Training)  
ขอบเขตการประเมิน : ประกอบด้วย 1) ระบบบริหารจัดการตัวชี้วัด (Management Cockpit) 2) ระบบให้
ค าปรึกษากัญชาทางการแพทย์แผนไทย (Ganja Chatbot) 3) ระบบแจ้งเวียนหนังสือราชการรายบุคคล 4) 
ระบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ออนไลน์ 5) ระบบแจ้งเตือนลูกหนี้เงินยืม และ 6) ระบบจองใช้รถราชการ 

 

สถานการณ์ :   
 เพื่อรองรับนโยบาย ประเทศไทย 4.0 ภาครัฐ หรือ ระบบราชการจะต้องท า งานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน (Better Governance, Happier Citizens) 
หมายความว่า ระบบราชการต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการท างานใหม่ เพื่อพลิกโฉม (transform) ให้สามารถ
เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็นพึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง (Credible and Trusted Government) ดังนี ้
 1. เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) คือ การท างานต้องเปิดเผยและโปร่งใส เปิด
กว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืน ๆ เข้ามามีส่วนร่วม โอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองไปให้ภาคส่วนอ่ืน
ด าเนินการแทน จัดโครงสร้างการท างานเป็นแนวระนาบมากกว่าสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง และเชื่อมโยงการ
ท างาน ราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน  
 2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) ท างานโดยมองไปข้างหน้า (คิดเสมอว่า
ประชาชนจะได้อะไร) มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ให้บริการเชิงรุก ไม่ต้องรอให้ประชาชนมาขอความช่วยเหลือ 
จัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน  
 3. มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) การท างานต้องมีการวิเคราะห์
ความเสี่ยงเพื่อเตรียมการล่วงหน้า น าองค์ความรู้ที่เป็นสหสาขาวิชา มาสร้างนวัตกรรมหรือประยุกต์เพื่อตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงได้ทันเวลา ปรับตัวให้เป็นส านักงานที่ทันสมัยมีขีดสมรรถนะสูง และท าให้ข้าราชการมีความผูกพัน

https://mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/3128-functional-testing-black-box-testing-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD.html
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ต่อการปฏิบัติงาน 
 อีกทั้งในช่วงสถานการณ์ Covid-19 การให้บริการประชาชนได้เปลี่ยนรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) 
กรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้ด าเนินการจัดท าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อลดความแออัดในการรับบริการ เช่น 
ระบบจองคิวรับบริการคลินิกกัญชา (Dr.Ganja in TTM) ระบบให้ค าปรึกษากัญชาทางการแพทย์แผนไทย (Ganja 
Chatbot) เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในการรับบริการ 

ข้อมูลพืน้ฐาน : 

ปงีบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนินงาน NA NA NA NA NA 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปงีบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเปูาหมาย 6 ระบบ 4 ระบบ 3 ระบบ 3 ระบบ 3 ระบบ 

เกณฑก์ารประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทลั ได้ 3 ระบบ ไดแ้ก ่ระบบให้ค าปรึกษา

กัญชาทางการแพทย์แผนไทย (Ganja Chatbot), ระบบแจง้เวียน
หนังสือราชการรายบคุคล และระบบแจ้งเตือนลูกหนี้เงินยืม 

ขั้นมาตรฐาน 75 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทลั ได้ 4 ระบบ ไดแ้ก ่ระบบให้ค าปรึกษา
กัญชาทางการแพทย์แผนไทย (Ganja Chatbot), ระบบบรหิารจัดการ
ตัวชี้วัด (Management Cockpit), ระบบแจ้งเวียนหนังสือราชการ
รายบุคคล, ระบบแจ้งเตือนลูกหนี้เงินยมื 

ขั้นสูง 100 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทลั ได้ 6 ระบบ ไดแ้ก ่ระบบให้ค าปรึกษา
กัญชาทางการแพทย์แผนไทย (Ganja Chatbot), ระบบบรหิารจัดการ
ตัวชี้วัด (Management Cockpit), ระบบแจ้งเวียนหนังสือราชการ
รายบุคคล, ระบบแจ้งเตือนลูกหนี้เงินยมื, ระบบจองใช้รถราชการ และ
ระบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ออนไลน ์

เกณฑ/์เปา้หมายการประเมนิผล Small Success : 
 

ไตรมาส รายละเอียดการด าเนนิงาน/ขอบเขตการประเมนิ แนวทางการประเมินผล 
(เอกสาร หลักฐานต่างๆ) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 

ระบบ Ganja Chatbot/ระบบพัฒนาแล้วเสร็จ 
พร้อมให้บริการ 

- การเปิดใช้งานของระบบ 
- หน้าจอการท างานของระบบ 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

ระบบ Management Cockpit, ระบบแจ้งเวียน
หนังสือราชการรายบุคคล, ระบบแจ้งเตือนลูกหนี้เงิน
ยืม/ระบบพัฒนาแล้วเสร็จพร้อมให้บริการ 

- การเปิดใช้งานของระบบ 
- หน้าจอการท างานของระบบ 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

ระบบจองใช้รถราชการ และระบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ออนไลน์/ระบบพัฒนาแล้วเสร็จ พร้อมให้บริการ 

- การเปิดใช้งานของระบบ 
- หน้าจอการท างานของระบบ 
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แหลง่ข้อมูล : ข้อมูลการพัฒนาระบบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 6 ระบบ 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : รวบรวมข้อมูลความต้องการใช้งานระบบ (ทั้ง 6 ระบบ) จัดเก็บข้อมูล รายงาน
ความก้าวหน้า รายงานสรุปผลการด าเนินงาน และรายงานการยอมรับการใช้งานระบบ (UAT) 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :   
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
3. ประชาชนสามรถเข้ารับบริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทยได้เพิ่มขึ้น  

ผู้ก ากับตวัชี้วดั :   นายเจตสิก โพธิ์พันธุ์     หมายเลขโทรศพัท์ 0 2149 5639 
 หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1. นายชูศักดิ์ เฮงเจริญ หมายเลขโทรศพัท์ 0 2149 5639 
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 2. นายจิรภาส  สอสอน  หมายเลขโทรศพัท์ 0 2149 5639 
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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