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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หน่วยงาน กองวิชาการและแผนงาน 
 

ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัตริาชการ ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(ขั้นสูง) 

ตัวช้ีวัดหน่วยงาน  
การประเมิน
ประสิทธิผลการ
ด าเนินงาน  
(Performance 
Base) 

1.1 ความส าเร็จการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพ
ด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
อัจฉริยะ (Smart Health Care TTM) 

10 ขั้นที่ 5 สามารถเริ่มให้บริการ
ได้และมีผู้ใช้งาน 

1.2 ร้อยละผู้ปุวยนอกที่ได้รับบริการ ตรวจ 
วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

5 ร้อยละ 20.5 

1.3 ความส าเร็จในการเตรียมพร้อม 
และตอบโต้การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ด้วยศาสตร์การแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

5 ขั้นที ่5 ติดตามผู้ปุวยที่ได้รับ
ยาและสรุปรายงาน 

1.4 ร้อยละมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในเมือง
สมุนไพรและจังหวัดในเขตสุขภาพเพ่ิมขึ้น 

5 ร้อยละ 3 

1.5 ร้อยละของประชาชนได้รับการพัฒนา
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

10 ร้อยละ 85 

1.6 ร้อยละของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของกรม 
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ที่บรรลุเปูาหมาย (6 ยุทธศาสตร์ 22 ตัวชี้วัด) 

10 ร้อยละ 85 

1.7 ความส าเร็จของการตรวจราชการและ
นิเทศงาน ตามนโยบายกรมการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือก 

10 ขั้นที ่5 สรุปผลงาน 12 เขต
สุขภาพ และน าเสนอในเวที
สรุปผลงาน 

1.8 ความส าเร็จในการจัดการข้อร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ที่มีผลต่อกรมการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือก 

5 ขั้นที ่5 สรุปผลข้อร้องเรียนที่
แก้ไขส าเร็จ และเสนอ
ผู้บริหารทุกไตรมาส 

รวม 60  
ตัวช้ีวัดร่วม  
การประเมินศักยภาพ
การด าเนินงาน  
(Potential Base)  

2.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ภาพรวมหน่วยงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี 

10 ร้อยละ 77 

2.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน 

10 - อัพเดตเว็บไซต์ 2 ครั้งต่อเดือน  
- มีผู้เข้าชมเว็บไซต์เพิ่มขึ้นจาก 
ไตรมาส 2 ร้อยละ 7 (น.หลัก) /
ร้อยละ 6 (น.สนับสนุน) 
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ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัตริาชการ ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(ขั้นสูง) 

2.3 ความส าเร็จการประเมินดัชนีมวลกาย (BMI) 
ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 

10 - รายงานครบถ้วน ทันเวลา  
- ผ่านเกณฑ์และดีขึ้น ร้อยละ 100 

2.4 ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานได้รับการ
อบรมพัฒนาให้มีสมรรถนะสูง สอดรับกับ
ภารกิจและทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

10 ร้อยละ 80 

รวม 40  
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ตัวชีว้ัดระดับกรม 
กองวิชาการและแผนงาน 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1 : ความส าเร็จการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผน
ไทยและสมุนไพรอัจฉริยะ (Smart Health Care TTM) 
หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 10 

 

ประเภท :  Agenda based   Functional based   Area based   Joint KPI 
มิติ :  ประสิทธิผลขององค์การ   คุณภาพการให้บริการ   ประสิทธิภาพ   การพัฒนาองค์การ 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ที่ 4  บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance 

Excellence) 
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ จ านวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล (Smart Office) 
เชื่อมโยงกับแผนงาน/โครงการ ยกระดับระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพต่อการบรรลุเปูาหมายตาม

ยุทธศาสตร์ชาติ 
 

ค าอธิบาย :  
ระบบดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรอัจฉริยะ (Smart Health Care 

TTM) หมายถึง ระบบปฏิบัติการดิจิทัลของการพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญอัจฉริยะทางด้านการแพทย์แผนไทย 
(TTM Expert systems) และระบบผู้ช่วยแนะน า (Recommendation Systems) ที่สามารถถ่ายถอดปริวรรต
ต ารับยาแผนไทยดั้งเดิมด้วยปัญญาประดิษฐ์ ประมวลผลเสียงหมอพ้ืนบ้านและผู้ทรงคุณวุฒิเป็นข้อความ  
โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์  และมีการนิยามและจัดรูปแบบภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเพ่ือพัฒนา  
ให้เกิดระบบสืบค้นข้อมูลอัจฉริยะ เพ่ือใช้ในการดูแลรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และฟ้ืนฟูสุขภาพ ด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทย โดยให้บริการประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลสุขภาพผ่านแอพพลิเคชั่น  
ประเมินสุขภาพและแนะน าการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และยาสมุนไพรสามัญประจ าบ้าน 
กรณีที่ต้องการตรวจวินิจฉัยสามารถเชื่อมต่อระบบภาพและเสียงเพ่ือรับการตรวจกับแพทย์แผนไทยผ่านหน้าจอ
วิดีโอได้ 

กระบวนการในการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย 
1. ก าหนดขอบเขตของปัญหาและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Problem Define and 

Feasibility Study) เพ่ือวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ การพัฒนาแอปพลิเค
ชัน รวมถึงการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ในการพัฒนา  

2. รวบรวมความต้องการใช้งานระบบ (System Requirements Specification) โดยเก็บรวมรวม
ข้อมูลจากเจ้าของระบบงาน เพ่ือก าหนดรูปแบบ แนวทางในการพัฒนา ซึ่งแบ่งประเภทตามความต้องการ
ออกเป็น 3 ประเภท คือ 

๒.๑. User Requirement เป็นความต้องการที่รวบรวมจากผู้ใช้ระบบโดยตรง เช่น ล าดับของช่อง 
ที่จะให้กรอกข้อมูลจะกรอกอย่างไร, เรียงล าดับอย่างไร, ขนาดตัวอักษร หรือสีอะไร เป็นต้น 

๒.๒. System Requirement ความต้องการของระบบ เช่น ระบบต้องสามารถส่งข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่ายได,้ ข้อมูลต้องเก็บได้ทั้งท่ี Server และ Work Station เป็นต้น 

๒.๓. Software Specification รายละเอียดทางด้านเทคนิคของซอฟต์แวร์ว่าต้องท าอะไรได้บ้าง 
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3. วิเคราะห์ระบบงาน (System Analysis) เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบันหรือระบบงานเดิม 
ซึ่งอาจเป็นระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์อยู่หรือไม่ก็ได้ เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดของระบบงานที่ใช้อยู่ ข้อดีข้อเสีย 
ทรัพยากร และความเหมาะสมของระบบงานในแต่ละส่วน เพ่ือเตรียมการปรับเปลี่ยนให้เป็นระบบสารสนเทศ
ใหม่ สิ่งที่จะต้องวิเคราะห์ระบบมีดังนี้  

3.1  วิเคราะห์ถึงปัญหาหลักและปัญหารองท่ีเกิดข้ึนในระบบ (Redefine the Problem) 
3.2  ท าความเข้าใจถึงระบบงานเดิม (Understand Existing System) 
3.3  ก าหนดความต้องการของผู้ใช้ระบบ และข้อจ ากัดในการใช้ระบบงานใหม่ (User 

Requirements and Constrains) 
3.4  เสนอทางเลือกในการออกแบบระบบ โดยการสร้างแบบจ าลองเชิงตรรกะ (Logical Model) 

เช่น Database Model Diagram, ER Source Model และ ORM Diagram  
4. ออกแบบระบบ (System Design) ทั้ง Functional and Database Design เป็นการน าผลลัพธ์ 

ที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบมาพัฒนาเป็นรูปแบบทางกายภาพ (Physical Model) โดยเริ่มจากการออกแบบงาน
ทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ทั้งในส่วนน าข้อมูลเข้า ( Input) ส่วนประมวลผล (Process) ส่วนแสดงผลลัพธ์ 
(Output) ส่วนจัดเก็บข้อมูล (Storage) การออกแบบจ าลองข้อมูล การออกแบบรายงานและการออกแบบ
หน้าจอในการติดต่อกับผู้ใช้ระบบ ซึ่งจะต้องมุ่งเน้นการวิเคราะห์ว่าช่วยแก้ปัญหาอะไร (What) และการออกแบบ
ช่วยแก้ปัญหาอย่างไร (How) 

5. เขียนโปรแกรม (System Coding) เป็นขั้นตอนในการเขียนโปรแกรม หรือพัฒนาแอพพลิเคชั่น
ตามท่ีได้ออกแบบไว้) 

6. ทดสอบระบบ (System testing) เป็นการทดสอบระบบหรือโปรแกรมโดยดูภาพรวมของ 
การท างานว่ามีการตอบสนองความต้องการทั้งในส่วนของฟังก์ชันการท างาน และประสิทธิภาพการท างาน 
ว่าสอดคล้องกับลักษณะของความต้องการของซอฟต์แวร์ (Requirement Specification) หรือไม่ โดยส่วนมากนิยม
ใช้การทดสอบแบบ Functional Testing (Black Box Testing)  

7. ติดตั้ง น าระบบไปใช้งานและฝึกอบรมการใช้งาน (System Implementation and Training)  
 

สถานการณ์ :   
 ตามที่ทั่วโลกเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประเทศไทย                          
มีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่เพ่ิมมากขึ้น มีความรุนแรงในการแพร่ระบาดเป็นอย่างมากองค์การอนามัยโลก 
(WHO) ได้ประกาศให้การระบาดของโรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณ สุขระหว่างประเทศ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่อ
อันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 
กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้ทุกกรมด าเนินการ เตรียมรับมือกับสถานการณ์ในภาวะวิกฤตต่าง ๆ  
ที่เกิดขึ้นเพ่ือดูแลสุขภาพของประชาชน โดยการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและ
สมุนไพรอัจฉริยะ (Smart Health Care TTM) เพ่ือคอยดูแลสุขภาวะของประชาชนได้ได้รับการดูแลด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยมากขึ้น 

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 2564 

ผลการด าเนนิงาน - - - - - 
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แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าเปูาหมาย ขั้น 5 เริ่ม
ให้บริการ 

- - - - 

ขั้นตอนการด าเนินงาน : 
 

ขั้นตอนที่ รายละเอียดการด าเนินงาน 
1 จัดท ากระบวนงาน Flow chart ระบบดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและ

สมุนไพรอัจฉริยะ (Smart Health Care TTM) 
2 พัฒนาระบบ Panthai Chatbot โดยให้บริการข้อมูลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

แก่ประชาชน ผ่านแอปพลิเคชัน Line OA 
3 น าร่องให้บริการข้อมูลสุขภาพแก่ประชาชน ผ่าน Panthai Chatbot 
4 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการใช้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์รูปแบบ 

Line OA และแอพพลิเคชั่นเสริม 
5 พัฒนาเป็นระบบ TeleHealth โดยให้บริการข้อมูลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยแก่

ประชาชน ผ่านแอพพลิเคชั่น  

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 ด าเนินการขั้นที่ 1-2 

ขั้นมาตรฐาน 75 ด าเนินการขั้นที่ 1-3 
ขั้นสูง 100 ด าเนินการขั้นที่ 1-5 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) :  
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 

64) 

- มีกระบวนงาน (Flow chart) ระบบดูแล
สุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและ
สมุนไพรอัจฉริยะ (Smart Health Care TTM)  

- เอกสารกระบวนงาน Flow chart 
ระบบดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรอัจฉริยะ 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 

65) 

- มีระบบ Panthai Chatbot โดยให้บริการ
ข้อมูลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยแก่
ประชาชน ผ่านแอพพลิเคชั่น Line OA 
- มีการน าร่องให้บริ การข้อมูลสุ ขภาพแก่
ประชาชน ผ่าน Panthai Chatbot 

- หน้าจอการใช้งานระบบ Panthai 
Chatbot 
- หน้าจอการให้บริการข้อมูลสุขภาพ
แก่ประชาชน ผ่าน Panthai 
Chatbot 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 

65) 

- มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการ
ใช้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ในรูปแบบ 
Line OA และแอพพลิเคชั่นเสริม 
- มีระบบ Smart Health ในการให้บริการตรวจ
รักษาโรคพ้ืนฐานแก่ประชาชนอัตโนมัติและ

- หลักฐานการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการใช้
บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
ในรูปแบบ Line OA และ
แอพพลิเคชั่นเสริม 
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ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างแพทย์แผนไทย
และผู้ปุวยผ่านระบบ VDO call 

- หน้าจอระบบ Smart Health ใน
การให้บริการตรวจรักษาโรคพ้ืนฐาน
แก่ประชาชนอัตโนมัติและสามารถ
ติดต่อสื่อสารระหว่างแพทย์แผนไทย
และผู้ปุวยผ่านระบบ VDO call 

 

แหล่งข้อมูล :  
 ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน 

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 จัดเก็บข้อมูลผ่านเอกสารรายงานและระบบดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
อัจฉริยะ (Smart Health Care TTM) 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :   
 ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
เชื่อมโยงจากการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี 

ก ากับตัวชีวั้ด :   นางสาวรัชนี  จันทร์เกษ  หมายเลขโทรศัพท์ 02-149-5649 
 ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1.  นายเจตสิก  โพธิ์พันธุ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-149-5639 
  หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.  นายชูศักดิ์  เฮงเจริญ     หมายเลขโทรศัพท์ 02-149-5639 
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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ตัวชี้วัดระดับกรม 
กองวิชาการและแผนงาน 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1.2 : ร้อยละของผู้ปุวยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค 
และฟ้ืนฟูสภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 5 

 

ประเภท :  Agenda based   Functional based   Area based   Joint KPI 
มิติ :  ประสิทธิผลขององค์การ   คุณภาพการให้บริการ   ประสิทธิภาพ   การพัฒนาองค์การ 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 1) ร้อยละของผู้ปุวยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคและ

ฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 

ค าอธิบาย :  
 ผู้ป่วยนอก หมายถึง ประชาชนที่มารับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพแบบไม่นอนพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาล รวมถึงกลุ่มกิจกรรมบริการบุคคล (กลุ่ม I บริการการแพทย์แผนไทย) โดยผู้ประกอบ
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องที่ได้มาตรฐาน เช่น แพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยประยุกต์ แพทย์แผนจีน แพทย์แผนปัจจุบัน 
พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข เป็นต้น 
 การบริการด้านการแพทย์แผนไทย หมายถึง บริการการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพ เช่น 
การรักษาด้วยยาสมุนไพร การปรุงยาแผนไทยเฉพาะราย ยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม การนวด ประคบสมุนไพร 
อบไอน้ าสมุนไพร ทับหม้อเกลือ พอกยาสมุนไพร ให้ค าแนะน าการดูแลสุขภาพ การบริการแพทย์แผนไทยที่บ้าน 
และการท าหัตถการอื่น ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพแพทย์แผนไทยหรือการบริการอื่น ๆ ที่มีการเพิ่มเติมรหัสภายหลัง 
 การบริการด้านแพทย์ทางเลือก หมายถึง การบริการรักษาพยาบาล ได้แก่ การแพทย์แผนจีน เช่น 
ฝังเข็ม รมยา ครอบแก้ว/ครอบกระปุก การแพทย์ทางเลือก เช่น สมาธิบ าบัด หรือการบริการอ่ืน ๆ ที่มีการ
เพ่ิมเติมรหัสภายหลัง 
 สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล
ทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล สถานีอนามัย สถานบริการสาธารณสุขชุมชน  
ศูนย์สุขภาพชุมชนของโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข 
 หน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ สถาบันการแพทย์แผนไทย กองการแพทย์ทางเลือก สถาบันการแพทย์ 
ไทย-จีน โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน และกองวิชาการและแผนงาน 

ขอบเขตการประเมิน :  
 ประชาชนที่เข้ารับบริการในสถานบริการสาธารณสุข สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทุกระดับ 

หมายเหตุ : 
 ขอให้หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องตามเปูาหมาย  
รายไตรมาส (Small Success) ลงในระบบ Management Cockpit ภายในเวลาที่ก าหนด 
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ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 2564 

ผลการด าเนนิงาน - ร้อยละ 16.93 ร้อยละ 21.48 ร้อยละ 21.77 ร้อยละ 19.87 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าเปูาหมาย ร้อยละ 20.5 - - - - 

สูตรการค านวณ :   

จ านวน (ครั้ง) ของการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รวมถึงกลุม่กิจกรรมบริการบุคคล X 100 จ านวน (ครั้ง) ของการบริการทั้งหมดของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 ร้อยละ 19.87 

ขั้นมาตรฐาน 75 ร้อยละ 20 
ขั้นสูง 100 ร้อยละ 20.5 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) :  
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 64) 

- มีแผนงานโครงการระดบัจังหวัดขับเคลื่อนการ
พัฒนางานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
- มีแผนการบริหารจัดการยาสมนุไพรและฟูา
ทะลายโจรระดบัจังหวัดเชื่อมโยงกับโรงพยาบาล
ผลิตยาสมุนไพรในระดบัเขตสุขภาพ 
- มีการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสาน ให้บริการแบบ on-site/online/ 
telehealth telepharmacy ให้ค าแนะน าสุขภาพ
ผ่าน line OA  (Fah First Aid) 

- แผนงานโครงการระดบัจังหวดั 
- แผนการบริหารจัดการยาสมนุไพร
และฟูาทะลายโจรระดบัจังหวัด 
- ข้อมูลการจัดบริการการแพทยแ์ผน
ไทยและการแพทย์ผสมผสาน 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 65) 

- ส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาสมุนไพรทดแทน ยาแผน
ปัจจุบนั หรือการใช้ยาสมุนไพรเป็นล าดับแรก 
(First Line Drugs) เพิ่มข้ึนอย่างน้อย 2 รายการ  
- ส่งเสริมให้ รพ.ทุกระดับเกิดคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์แผนไทยและ/หรือการแพทย์แบบ 
บูรณาการ อย่างน้อยร้อยละ 80 
- มีการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสาน ให้บริการแบบ on-site/ 

- ข้อมูลการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาย
แผนปัจจบุัน หรือการใช้ยาสมุนไพรเป็น
ล าดับแรก  
- ข้อมูลคลินิกกัญชาทางการแพทย์ฯ 
- ข้อมูลการจัดบริการการแพทยแ์ผน
ไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
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ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

online/telehealth Telepharmacy 
ให้ค าแนะน าสุขภาพผา่น line OA  (Fah First 
Aid) อ าเภอละ 1 แห่ง 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65) 

- ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกแบบผสมผสาน ใน Intermediate care 
(IMC) จังหวัดละ 1 แห่ง  และ Palliative care 
จังหวัดละ 1 แห่ง 

- ข้อมูลการให้บริการด้านการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบ
ผสมผสานใน Intermediate care 
และ Palliative care 

4 (12 เดือน) 
(1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65) 

- มีการให้บริการผู้ปุวยนอกด้วยการตรวจ วินิจฉัย 
รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร้อยละ 20.5 
- ส่งเสริมให้มีการสั่งจ่ายยาสมนุไพร เพิ่มขึ้น 
(จ านวนคร้ังของผู้ปุวยนอกที่มีการจ่ายยาสมุนไพร
เทียบกับจ านวนคร้ังของผูปุ้วยนอกที่มีการสั่งจ่าย
ยาทั้งหมด) 

- สรุปรายงานผลข้อมูลการให้บริการ
ผู้ปุวยนอกด้วยศาสตร์การแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก ร้อยละ 
20.5 
- สรุปรายงานผลข้อมูลการสั่งจา่ยยา
สมุนไพร 

 

แหล่งข้อมูล :  
 สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 ข้อมูลจากระบบ Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :   
 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่มีคุณภาพ 
ครอบคลุมหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ :   1. สถาบันการแพทย์แผนไทย  
 2. กองการแพทย์ทางเลือก  
 3. สถาบันการแพทย์ไทย-จีน  
 4. โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน  
 5. กองวิชาการและแผนงาน  
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ตัวชี้วัดระดับกรม 
กองวิชาการและแผนงาน 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1.3 : ความส าเร็จในการเตรียมพร้อมและตอบโต้การระบาดโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 5 

 

ประเภท :  Agenda based   Functional based   Area based   Joint KPI 
มิติ :  ประสิทธิผลขององค์การ   คุณภาพการให้บริการ   ประสิทธิภาพ   การพัฒนาองค์การ 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 1) ร้อยละของผู้ปุวยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคและ

ฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 

ค าอธิบาย :  
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมายถึง การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งที่มีอาการ
และไม่มีอาการ โดยมีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันเป็นบวก  
 การเตรียมพร้อมและตอบโต้การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หมายถึง การด าเนินการของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกในการเตรียมความพร้อมและตอบโต้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการให้บริการผู้ปุวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีอาการไม่รุนแรง (สีเขียว) 
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร 
 หน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ สถาบันการแพทย์แผนไทย กองการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ และกองวิชาการและแผนงาน 

ขอบเขตการประเมิน :  
 ประเมินเฉพาะผู้ปุวยโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ที่เข้าระบบการรักษาของกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

หมายเหตุ : 
 ขอให้หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องตามเปูาหมาย 
รายไตรมาส (Small Success) ลงในระบบ Management Cockpit ภายในเวลาที่ก าหนด 
 
 

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 2564 

ผลการด าเนนิงาน - - - - ขั้นที่ 1-2 
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แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าเปูาหมาย ขั้นที่ 1-5 - - - - 

ขั้นตอนการด าเนินงาน : 
 

ขั้นตอนที่ รายละเอียดการด าเนินงาน 
1 จัดตั้งทีมแพทย์แผนไทยและเครือข่ายรองรับภาวะฉุกเฉิน  
2 จัดท ากระบวนงานเพ่ือดูแลผู้ปุวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยศาสตร์การแพทย์

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และระบบตอบสนองความต้องการการใช้ยาฟูาทะลาย  
3 มีกระบวนงานบริหารยาสมุนไพร และเวชภัณฑ์ 
4 มีการให้บริการผู้ปุวยติดเชื้อโควิดที่มีอาการไม่รุนแรง ด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์

ทางเลือก และสมุนไพร 
5 ติดตามผู้ปุวยที่ได้รับยาฟูาทะลายโจร และสรุปรายงานผล 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 ด าเนินการขั้นตอนที่ 1 - 3 

ขั้นมาตรฐาน 75 ด าเนินการขั้นตอนที่ 1 - 4 

ขั้นสูง 100 ด าเนินการขั้นตอนที่ 1 - 5 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) :  
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 64) 

- จัดตั้งทีมแพทย์แผนไทยและเครือข่ายรองรับ
ภาวะฉุกเฉิน 
- จัดท ากระบวนงานเพื่อดูแลผูปุ้วยโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก และระบบตอบสนอง
ความต้องการการใช้ยาฟาูทะลายโจร 

- ข้อมูลทีมแพทย์แผนไทยและ
เครือข่ายรองรับภาวะฉุกเฉิน 
- ข้อมูลกระบวนงานเพื่อดูแลโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
- ระบบตอบสนองความต้องการใช้ฟูา
ทะลายโจรส าหรับผู้ปวุยโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 65) 

- มีกระบวนงานบริหารยาสมนุไพร และเวชภัณฑ์ - ข้อมูลกระบวนงานบริการยาสมุนไพร 
และเวชภัณฑ ์

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65) 

- มีการให้บริการผู้ปุวยติดเชื้อโควิดที่มีอาการไม่
รุนแรง ด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์
ทางเลือก และสมนุไพร 

- สรุปรายงานผลการให้บริการผู้ปุวยติด
เชื้อโควิดที่มีอาการไม่รุนแรง 

4 (12 เดือน) 
(1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65) 

- ติดตามผูปุ้วยทีไ่ด้รับยาฟูาทะลายโจร และสรุป
รายงานผล 

- รายงานผลการติดตามผู้ปุวยทีไ่ด้รับ
ยาฟูาทะลายโจร 
- สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
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แหล่งข้อมูล :  
 1. ระบบรายงาน Smart Health Care TTM  
 2. Application Fah Fist Aid  
 3. โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ยศเส และเครือข่ายบริการ 

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานผู้ด าเนินการ และระบบ Smart Health Care TTM และ Application 
Fah Fist Aid 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :   
 1. ผู้ปุวยโรคติดเชื้อไวรัสโครนา 2019 ได้รับการดูแลเบื้องต้นด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกเพ่ือลดความรุนแรงของโรค 
 2. ประชาชนมีความรอบรู้ในการใช้ยาสมุนไพรเพื่อดูแลตนเองที่บ้าน (Home Isolation) 

หน่วยงานรับผิดชอบ :   1. สถาบันการแพทย์แผนไทย  
 2. กองการแพทย์ทางเลือก  
 3. โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
 4. กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 
 5. กองวิชาการและแผนงาน 
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ตัวชี้วัดระดับกรม 
กองวิชาการและแผนงาน 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1.4 : มูลคา่การใช้ยาสมุนไพรในเมืองสมุนไพรและจังหวัดในเขตสุขภาพ 
เพ่ิมข้ึน 
หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 5 

 

ประเภท :  Agenda based   Functional based   Area based   Joint KPI 
มิติ :  ประสิทธิผลขององค์การ   คุณภาพการให้บริการ   ประสิทธิภาพ   การพัฒนาองค์การ 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 3) ร้อยละมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในระบบบริการเพ่ิมขึ้น 

 

ค าอธิบาย :  
 เมืองสมุนไพร หมายถึง เมืองที่ถ่ายทอดมาตรการและแผนงานจากแผนปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์
สมุนไพร พ.ศ. 2560-2565 (แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 -
2565) ลงไปสู่การพัฒนาในระดับภูมิภาคโดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นทาง  
กลางทาง และปลายทาง ทั้งนี้อาศัยกลไกของประชารัฐและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนงานพัฒนาเมืองสมุนไพร เมืองสมุนไพร มีจ านวนทั้งสิ้น 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พิษณุโลก 
อุทัยธานี สระบุรี นครปฐม ปราจีนบุรี จันทบุรี มหาสารคาม สกลนคร อุดรธานี อ านาจเจริญ สุรินทร์ สุ ราษฎร์
ธานี และสงขลา 
 จังหวัดในเขตสุขภาพ หมายถึง จังหวัดอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากจังหวัดเมืองสมุนไพร 14 จังหวัด 
 ยาสมุนไพร หมายถึง ยาแผนไทย ยาแผนโบราณ ยาพัฒนาจากสมุนไพร ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 
และ/หรือ ยาปรุงเฉพาะราย 
 มูลค่าการใช้ยาสมุนไพร หมายถึง มูลค่าที่เกิดขึ้นจากการจ่ายยาสมุนไพรในสถานพยาบาลสาธารณสุข
ของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
 หน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ สถาบันการแพทย์แผนไทย กองสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ กองพัฒนายา 
แผนไทยและสมุนไพร และกองวิชาการและแผนงาน 

หมายเหตุ : 
 ขอให้หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องตามเปูาหมาย 
รายไตรมาส (Small Success) ลงในระบบ Management Cockpit ภายในเวลาที่ก าหนด 
 
 

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 2564 
มูลค่าการใช้ยา

สมุนไพรในสถาน
บริการฯ ในจังหวัด

เมืองสมุนไพร 

- 348  
ล้านบาท 

497 ล้านบาท 
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.82) 

323 ล้านบาท 
(ลดลงร้อยละ 35.01 ) 

223 ล้านบาท 
(ลดลงร้อยละ 30.95) 
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ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 2564 
มูลค่าการใช้ยา

สมุนไพรในสถาน
บริการฯ ทั้งประเทศ 

- 1,160  
ล้านบาท 

1,317 ล้านบาท 
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.53) 

1,167 ล้านบาท 
(ลดลง ร้อยละ 11.38) 

1,137 ล้านบาท 
(ลดลง ร้อยละ 2.57) 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าเปูาหมาย ร้อยละ 3 - - - - 

สูตรการค านวณ :   

มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถานพยาบาลสาธารณสุขของรัฐ ในจังหวัดเมืองสมุนไพร ปี 2565  X 100 มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถานพยาบาลสาธารณสุขของรัฐ ในจังหวัดเมืองสมุนไพร ปี 2564 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 ร้อยละ 1 

ขั้นมาตรฐาน 75 ร้อยละ 2 
ขั้นสูง 100 ร้อยละ 3 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) :  
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 64) 

- จังหวัดมีรายงานการก าหนดและการใช้ยา
สมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจบุัน 1 รายการ คือ 
ฟูาทะลายโจรในการรักษาโควิด-19  

• จังหวัดในเขตสุขภาพ 1 รายการ  
• เมืองสมุนไพร 3 รายการ  

- มีข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกสมุนไพรเปูาหมาย 
ที่ได้มาตรฐาน GAP ในจังหวดัเมืองสมุนไพร  
- ก าหนดและมีแผนการรับซื้อสมุนไพรเปูาหมายที่
จะท าเกษตรพันธสัญญาจากพืน้ที่โดยรอบ เพื่อเข้า
สู่โรงงาน WHO-GMP ในจังหวัดเมืองสมุนไพร 

- สรุปรายงานผลการก าหนดและการใช้
ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจบุัน 
- ข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกสมุนไพร
เปูาหมายทีไ่ด้มาตรฐาน GAP 
- แผนการรับซื้อสมุนไพรเปูาหมาย 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 65) 

- มีรายงานมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรเทียบกับไตร
มาสที่ 2 ของปีก่อนหน้า  

• จังหวัดในเขตสุขภาพเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2  
• เมืองสมุนไพร เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3  

- สุ่มตรวจวัตถุดิบสมนุไพร(COA) เปูาหมายที่จะ
ท าเกษตรพันธสัญญา ในจงัหวัดเมืองสมุนไพร 
 
 

- สรุปรายงานผลการก าหนดและการใช้
ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจบุัน 
- รายงานผลการสุ่มตรวจวัตถุดบิ
สมุนไพรเปาูหมาย 
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ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65) 

- จังหวัดมีรายงานการใช้ยาสมนุไพรทดแทนยา
แผนปัจจบุัน 1 รายการ คือ ฟูาทะลายโจรในการ
รักษา โควิด-19  

• จังหวัดในเขตสุขภาพ 1 รายการ  
• เมืองสมุนไพร 3 รายการ  

- มีผลตรวจวัตถุดิบสมุนไพรเปูาหมายที่จะท า
เกษตรพันธสัญญา ในจังหวัดเมืองสมุนไพร 

- สรุปรายงานผลการก าหนดและการใช้
ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจบุัน 
- รายงานผลตรวจวัตถุดิบสมนุไพร
เปูาหมาย 

4 (12 เดือน) 
(1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65) 

- มูลค่าการใช้ยาเพิ่มข้ึน  
• จังหวัดในเขตสุขภาพเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2  
• เมืองสมุนไพร เพิ่มขึ้นร้อยละ 3  

- รายงานปริมาณและมูลคา่การซื้อขายวัตถุดิบ
สมุนไพรคุณภาพ ตามเกษตรพนัธสัญญา อย่าง
น้อย 1 รายการ ในจังหวัดเมืองสมุนไพร 

- รายงานสรุปผลข้อมูลมูลค่าการใช้ยา
สมุนไพรเพิ่มขึ้น 
- รายงานสรุปผลข้อมูลปริมาณและ
มูลค่าการซื้อขายวัตถุดิบสมุนไพร
คุณภาพ 

 

แหล่งข้อมูล :  
 1. Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 
 2. ข้อมูลจากเมืองสมุนไพร 14 จังหวัด 
 3. ข้อมูลจากการตรวจราชการและนิเทศงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 4. ข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกสมุนไพรที่ได้รับรองมาตรฐาน GAP ผ่านเว็บไซต์  

http://gap.doa.go.th/searchgap 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 1. รวบรวมข้อมูลจากเมืองสมุนไพร 14 จังหวัด โดยการประเมินตนเองและการตรวจประเมิน 
 2. ข้อมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข   

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :   
 1. เพ่ือให้โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรด าเนินไปตามแผนผลิตภัณฑ์สมุนไพรแห่งชาติ (แผนแม่บท
แห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2565) 
 2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรในพ้ืนที่เมืองสมุนไพร และจังหวัดในเขตสุขภาพ 

หน่วยงานรับผิดชอบ :   1. สถาบันการแพทย์แผนไทย  
 2. กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ  
 3. กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร  
 4. กองวิชาการและแผนงาน  
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
กองวิชาการและแผนงาน 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวชี้ วัดที่ 1.5 : ร้อยละของประชาชนได้รับการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ  
ด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร 
หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 10 

 

ประเภท :  Agenda based   Functional based   Area based   Joint KPI 
มิติ :  ประสิทธิผลขององค์การ   คุณภาพการให้บริการ   ประสิทธิภาพ   การพัฒนาองค์การ 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค

เป็นเลิศ (Promotion, Prevention & Protection Excellence : PP&P Excellence) 
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 3) ระดับของประชาชนได้รับการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพเพ่ิมขึ้น 
เชื่อมโยงกับแผนงาน/โครงการ จัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความรอบรู้และลดปัจจัยเสี่ยงที่คุกคาม ด้านสุขภาวะ 

ด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร 
 

ค าอธิบาย :  
 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ หมายถึง ทักษะทางปัญญาและสังคมของบุคคลในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากข้อมูลเพื่อตัดสินใจดูและสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
 ชุดข้อมูลความรู้สุขภาพ หมายถึง องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร
เพ่ือการรักษา และ/หรือ องค์ความรู้เพ่ือการส่งเสริมสุขภาพตนเอง ส าหรับน าไปใช้ในการดูแลสุขภาพของ
ประชาชน เพ่ือสร้างความรอบรู้และลดปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามด้านสุขภาวะ ได้แก่ เรื่องกัญชา กัญชง กระท่อม 
สมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ปุวยติดเชื้อโควิด และผู้ปุวย Long COVID – 19 และอ่ืน ๆ 
 สื่อการเรียนรู้ หมายถึง สื่อทุกรูปแบบเพ่ือใช้ในการสื่อสาร ส่งต่อ และเผยแพร่ให้กับหน่วยบริการ
สาธารณสุขเพ่ือการน าไปใช้ให้ความรู้กับประชาชน เช่น คู่มือ อินโฟกราฟิก คลิปความรู้ต่าง ๆ E-learning เป็นต้น 

 

สถานการณ์ :   
 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ขับเคลื่อนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพมาอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการด าเนินงานดังกล่าวยังไม่สามารถช่วยให้ประชาชนในภาพรวมมีทักษะทางปัญญาและ
สังคมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพ่ือตัดสินใจดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ 
คนไทยยงัมีข้อจ ากัดในการสืบค้นและค้นหาข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่น่าเชื่อถือ 
 ปัจจุบันกระแสการใช้สมุนไพรและการแพทย์แผนไทยก าลังได้รับความนิยม และน าไปใช้ในการดูแล
สุขภาพอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ข้อมูลข่าวสาร                 
ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ถูกแบ่งปันในสื่อสังคมออนไลน์ และมีจ านวนไม่น้อย                
ที่เป็นข้อมูลบิดเบือน ดังนั้นข้อมูลที่ถูกแบ่งปันโดยขาดความรอบรู้จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ประชาชนน าไปใช้ใน
การดูแลสุขภาพเกิดปัญหาสุขภาวะ เช่น พิการ บาดเจ็บ หรือเจ็บปุวยเรื้อรังตลอดชีวิต ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิต และมีผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติ 
 กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความรอบรู้และลด
ปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามด้านสุขภาวะ ด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร โดยจัดท าชุดข้อมูล
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ความรู้สุขภาพ และผลิตออกมาเป็นสื่อการเรียนรู้ทุกรูปแบบ เพ่ือใช้ในการสื่อสาร ส่งต่อ และเผยแพร่ให้เข้าถึง
กลุ่มเปูาหมายได้เรียนรู้ เกิดความเข้าใจ มีทักษะในการกลั่นกรอง และประเมินศักยภาพความรอบรู้ ในการ
เลือกใช้ข้อมูลการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ไปใช้ในการดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม
และถูกต้อง หรือตระหนักรู้ก่อนการตัดสินใจที่จะเลือกใช้ข้อมูลดังกล่าว   

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 2564 

ผลการด าเนนิงาน - - - - ร้อยละ 66.78 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าเปูาหมาย ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 

สูตรการค านวณ :   
คะแนนความรอบรู้ของประชาชนคนที่ 1 + คนที่ 2 + ... + คนที่ n  

จ านวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาความรอบรู้ทั้งหมด (N) 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 ร้อยละ 75 

ขั้นมาตรฐาน 75 ร้อยละ 80 
ขั้นสูง 100 ร้อยละ 85 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) :  
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 64) 

- จัดท าแผนการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ  
ด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก 
และสมุนไพร  
- จัดท าค าสั่งคณะท างานฯ 

- เอกสารแผนการพัฒนาความรอบรู้
ด้านสุขภาพฯ 
- ค าสั่งคณะท างานการจัดการความรู้ 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 65) 

จัดท าชุดข้อมูลความรู้สุขภาพด้านการแพทย์ 
แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร  
ที่น าไปจัดท า เป็นสื่อการเรียนรู้ อย่างน้อย  
2 เรื่อง จาก เรื่องกัญชา กัญชง กระท่อม 
สมุนไพรที่เก่ียวข้องกับการรักษาผู้ปุวยติดเชื้อ 
โควิด และผู้ปุวย Long COVID – 19 

หลักฐานเอกสารชุดข้อมูลความรู้
สุขภาพ ชุดสื่อการเรียนรู้  

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65) 

ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพด้านสุขภาพ 
ด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก 
และสมุนไพร ร้อยละ 85 

รายงานผลการวัดความรอบรู้ ด้าน
สุขภาพ ด้วยการแพทย์แผนไทย
การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร 
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แหล่งข้อมูล :  
 1. กลุ่มงานวิชาการและคลังความรู้ กองวิชาการและแผนงาน 
 2. กลุ่มงานสื่อสารองค์กร กองวิชาการและแผนงาน 

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 รวบรวมข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งในรูปแบบเอกสารและรูปแบบดิจิทัล รายงานความก้าวหน้า จัดท า
รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :   
 1. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เข้าถึงข้อมูลวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก สมุนไพรที่ถูกต้อง 
 2. ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองและปลอดภัยจากการใช้ประโยชน์ด้านการแพทย์แผนไทย และสมุนไพร 
 3. ลดข้อมูลด้านการแพทย์แผนไทย และสมุนไพรที่บิดเบือนสู่สาธารณะ 
 4. ประชาชนมีทักษะในการกลั่นกรอง ประเมิน และตัดสินใจ ที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เลือกใช้บริการ
และผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องการการแพทย์แผนไทย และสมุนไพรได้อย่างเหมาะสม 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   ดร.รัชนี จันทร์เกษ    หมายเลขโทรศัพท์ 02 149 5649 
 ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1.  ดร.ภญ.ดวงแก้ว ปัญญาภู     หมายเลขโทรศัพท์ 02 149 5696 
  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและคลังความรู้ 
 2.  นางสาวพินท์สุดา  เพชรประสม.     หมายเลขโทรศัพท์ 02 149 5678 
  หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร 
 3.  นางวัชราภรณ์ นิลเพ็ชร์        หมายเลขโทรศัพท์ 02 149 5696 
  แพทย์แผนไทยช านาญการ กลุ่มงานวิชาการและคลังความรู้ 
 4.  นายอัคฤทธิ์  ภูถนอม     หมายเลขโทรศัพท์ 02 149 5678 
  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
กองวิชาการและแผนงาน 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1.6 :ร้อยละของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 
2565) ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกท่ีบรรลุเปูาหมาย 
หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 10 

 

ประเภท :  Agenda based   Functional based   Area based   Joint KPI 
มิติ :  ประสิทธิผลขององค์การ   คุณภาพการให้บริการ   ประสิทธิภาพ   การพัฒนาองค์การ 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance 

Excellence) 
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 1) สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูงตามเปูาหมาย 
เชื่อมโยงกับแผนงาน/โครงการ ยกระดับระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพต่อการบรรลุเปูาหมายตาม

ยุทธศาสตร์ชาติ 
 

ค าอธิบาย :  
 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ประกอบด้วย แนวทางขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ 6 เรื่อง (6 Excellence) ได้แก่  
             1. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(Promotion, Prevention & Protection Excellence : PP&P Excellence) เปูาหมาย คือ ประชาชนทุกกลุ่ม
วัยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์
ทางเลือก และสมุนไพรได้เพ่ิมขึ้น ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด คือ 1) จ านวนชุมชนที่ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค
ด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับชุมชน 
2) ระดับความรอบรู้ของประชาชนในการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์
ทางเลือก และสมุนไพร  
             2. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) เปูาหมาย คือ ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานในระบบบริการสุขภาพเพ่ิมขึ้น ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด 
คือ 1) จ านวนหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCC) ที่ให้บริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก 2) ร้อยละ
ของผู้ปุวยนอกทั้งหมดท่ีได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 3) ร้อยละมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในระบบบริการเพ่ิมข้ึน  
             3. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) เปูาหมาย คือ บุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีความสุขและมีสมรรถนะสูง ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด 
คือ 1) อัตราการคงอยู่ของบุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (Retention Rate)  
2) ประเทศไทยมีการใช้หลักสูตรใหม่ในการผลิตบัณฑิตแพทย์แผนไทยระดับปริญญาตรี 
             4. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) เปูาหมาย 
คือ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นองค์กรคุณธรรม และเป็นองค์กรคุณภาพ ประกอบด้วย  
3 ตัวชี้วัด คือ 1) สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูงตามเปูาหมาย 2) กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกผ่านเกณฑ์การประเมิน Integrity & Transparency Assessment (ITA) 3) จ านวน
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กระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล (Smart Office)  
             5. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง ภูมิปัญญาเป็นเลิศ (Wisdom Excellence) เปูาหมาย คือ ภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และสมุนไพรไทยได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมให้เป็นศาสตร์ของแผ่นดิน 
เพ่ือใช้ในระบบสุขภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับประเทศชาติ ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด คือ 1) จ านวนงานวิจัย
สมุนไพร/งานวิจัยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่น าไปใช้จริงทางการแพทย์และการตล าด           
2) ร้อยละภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยได้รับการประกาศคุ้มครองเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า 3) จ านวนต ารับยา  
แผนไทยของชาติ และแห่งชาติได้รับการพัฒนา ต่อยอดเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ 4) จ านวนหมอพ้ืนบ้านตามข้อมูล
นายทะเบียนได้รับการรับรองตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับรองหมอพ้ืนบ้าน พ.ศ. 2562  
             6. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Excellence) 
เปูาหมาย คือ ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในบริการการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก  
และสมุนไพรที่มีคุณภาพ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด คือ 1) ร้อยละ
ความส าเร็จของการจัดท ามาตรฐานนวดไทยในระดับชาติ พร้อมหน่วยประเมินและรับรองมาตรฐานนวดไทย         
2) ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาเมืองสมุนไพร 3) มูลค่าการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
และเมืองสมุนไพร 4) มูลค่าการบริโภคสมุนไพรในประเทศเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้า 
 บรรลุเป้าหมาย หมายถึง การด าเนินงานที่ได้ผลผลิตตามเปูาหมาย ตัวชี้วัด และเกิดผลลัพธ์ 
ตามวัตถุประสงค ์

 

สถานการณ์ :   
 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก มคีวามสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 4 ธันวาคม 2560 ดังนี้  
           1. ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) สอดคล้องโดยตรง 2 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ (หลัก) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสอดคล้องทางอ้อม         
ในยุทธศาสตร์อ่ืน เพ่ือเสริมน าการด าเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอย่างเป็นองค์รวม
ควบคู่การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี  
           ๒. แผนระดับที่ 2 สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 9 ประเด็น ได้แก่ ประเด็น 
การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (หลัก) การเกษตร อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต การท่องเที่ยว 
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การต่างประเทศ   
การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ และการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
               สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ภายใต้ประเด็นการปฏิรูปการแพทย์แผนไทยและ
สมุนไพรไทยเพ่ือเศรษฐกิจ มุ่งเน้นขับเคลื่อนประเด็นอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยเพ่ือเศรษฐกิจ ประเด็น         
ระบบบริการการแพทย์แผนไทย และประเด็นระบบการศึกษาการแพทย์แผนไทย  
               สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายความเหลื่อมล้ า        
ทางด้านรายได้และความยากจน (หลัก) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ และระบบเศรษฐกิจ            
มีความเข้มแข็งและแข่งขันได้  
           3. แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข แผนแม่บทแห่งชาติ       
ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 และยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิปัญญาไทย สุขภาพ
วิถีไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560- 2564)  
               โดยขับเคลื่อนตามพันธกิจเพ่ือพัฒนาวิชาการและการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก โดยส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย การจัดระบบความรู้ พัฒนาแหล่งผลิตและผลิตภัณฑ์สมุนไพร คุ้มครอง 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบักรมและระดับหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ห น้ า  |   155 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

อนุรักษ์ และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้านไทย พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน          
การบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพ่ือน าไปใช้ในระบบบริการสุขภาพ อย่างมีคุณภาพ 
ปลอดภัย และเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพ น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลัก    
ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพ่ือการพ่ึงตนเองด้านสุขภาพ และส่งเสริมเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” 
ซึ่งได้ก าหนดแนวทางขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  6 เรื่อง       
(6 Excellence) โดยมีเปูาหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการส าคัญ เพื่อด าเนินการให้บรรลุ
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน กองวิชาการและแผนงาน มีบทบาทในการขับเคลื่อน ก ากับติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการก าหนดทิศทางและนโยบายการด าเนินงานในระยะต่อไป 

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 2564 

ผลการด าเนนิงาน - - - บรรลุ 8 ตัวชีว้ัด
จาก 19 ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ 42.10) 

 - 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าเปูาหมาย ร้อยละ 85 - - - - 

สูตรการค านวณ :   
 จ านวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ที่บรรลุเปูาหมาย 

X 100 
จ านวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ทั้งหมด 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 ร้อยละ 75 

ขั้นมาตรฐาน 75 ร้อยละ 80 
ขั้นสูง 100 ร้อยละ 85 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) :  
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 64) 

วิเคราะห์ตัวชี้วัด และค่าเปูาหมาย  
ตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี  
(พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
6 ยุทธศาสตร์ จ านวน 22 ตัวชี้วัด  
 

สรุปผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี  
(พ.ศ. 2563-2565) ของกรม 
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 
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ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 65) 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-
2565) อย่างน้อยร้อยละ 75 

รายงานผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการระยะ 
3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)  
ของกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก  

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65) 

- กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-
2565) อย่างน้อยร้อยละ 85 
- จัดท าข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาและขับเคลื่อน
งานกรม ในปี พ.ศ. 2566-2570 ต่อผู้บริหาร  

- รายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-
2565) ของกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 
- เอกสารข้อเสนอเพ่ือการพัฒนา
งานกรมในปี พ.ศ. 2566-2570 

 

แหล่งข้อมูล :  
 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 -2565)  
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รายไตรมาสจากทุกหน่วยงาน 

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 รวบรวมจากรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-
2565) ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รายไตรมาสจากทุกหน่วยงาน 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :   
 มีข้อมูลผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหาร
ในการก าหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ในปี พ.ศ. 
2566-2570 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   ดร.รัชนี จันทร์เกษ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2149-5696
 ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1.  นางศรีจรรยา โชตึก หมายเลขโทรศัพท์ 0-2965-9490 
  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 2.  นายชัยพร กาญจนอักษร หมายเลขโทรศัพท์ 0-2965-9490 
  แพทย์แผนไทยช านาญการ 
 3.  นางสาวศศิธร ใหญ่สถิตย์     หมายเลขโทรศัพท์ 0-2965-9490 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
 4.  นางสาวผุสชา จันทร์ประเสริฐ     หมายเลขโทรศัพท์ 0-2965-9490 
  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
กองวิชาการและแผนงาน 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1.7 : ความส าเร็จของการตรวจราชการและนิเทศงาน ตามนโยบายของ
กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก 
หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 10 

 

ประเภท :  Agenda based   Functional based   Area based   Joint KPI 
มิติ :  ประสิทธิผลขององค์การ   คุณภาพการให้บริการ   ประสิทธิภาพ   การพัฒนาองค์การ 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance 

Excellence) 
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 1) สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูงตามเปูาหมาย 
เชื่อมโยงกับแผนงาน/โครงการ ยกระดับระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพต่อการบรรลุเปูาหมายตาม

ยุทธศาสตร์ชาติ 
 

ค าอธิบาย :  
 การตรวจราชการ เป็นมาตรการส าคัญประการหนึ่ง ในการบริหารราชการแผ่นดิน ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ.๒๕4๘ อันจะท าให้การปฏิบัติราชการหรือการท าภารกิจของ
หน่วยงานเป็นไปตามเปูาหมาย และแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ รวมถึงติดตามความก้าวหน้า ประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค และตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย  
การจัดตั้งเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน พ.ศ.2559 เพ่ือเป็นการปฏิรูปให้เกิดการขับเคลื่อนระบบสุขภาพให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพเกิดการบูรณาการเปูาหมาย ทิศทาง ยุทธศาสตร์ การใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเกิดคุณภาพในการท างาน โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนในเขตพ้ืนที่
เป็นศูนย์กลาง อนัจะเป็นการพัฒนาระบบสุขภาพให้เป็นไปตามเปูาหมายและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยปัจจุบัน
มีการแบ่งเขตการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 13 เขตสุขภาพ 
 ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงาน กรมฯ หมายถึง เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ที่ได้รับมอบหมายจาก
อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นผู้ปฏิบัติงาน มีอ านาจหน้าที่ ตามค าสั่งที่แต่งตั้งเป็น
หนังสือราชการ 

 

สถานการณ์ :   
 การตรวจราชการเป็นกลไกส าคัญในการประเมินประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ที่ผ่านมา
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ด าเนินงานดังกล่าวผ่านกลไกการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
โดยผู้หน้าที่ตรวจราชการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์  
ให้ข้อเสนอแนะ และสร้างภาคีเครือข่ายส่วนราชการ รวมทั้งประเมินผลงานภายใต้ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ที่มีการประเมินตัวชี้วัด และค่าเปูาหมาย เพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการจากส่วนกลางสู่ระดับภูมิภาคให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ 
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ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 2564 

ผลการด าเนนิงาน - - - - - 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าเปูาหมาย ขั้น 5 สรุป/น าเสนอ - - - - 

ขั้นตอนการด าเนินงาน : 
 

ขั้นตอนที่ รายละเอียดการด าเนินงาน 
1 มีเครื่องมือการตรวจราชการและนิเทศงาน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
2 ผู้นิเทศงานกรมได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ความสามารถในการนิเทศงาน

กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ภารกิจกรมฯ ร้อยละ 100 
3 การตรวจราชการและนิเทศงาน ตามนโยบายของกรมฯ คิดเป็นร้อยละ 100 ต่อเขตสุขภาพ 
4 ด าเนินการประเมินความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลในระบบ HDC เรื่อง ผู้ปุวยนอก มูลค่า

การใช้ยา ในเขตสุขภาพที่รับผิดชอบ ครบถ้วน 12 เขต 
5 น าเสนอในเวทีสรุปผลงานการด าเนินงาน ส านักปลัดกระกระทรวงสาธารณสุข/กรมฯ /ประชุม

ผู้บริหาร สรุปผลงานเด่น ปัญหาอุปสรรค ปัญหาในการพัฒนาของแต่ละเขตสุขภาพ 12 เขต 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 ด าเนินงานขั้นที่ 1 - 3 

ขั้นมาตรฐาน 75 ด าเนินงานขั้นที่ 1 - 4 
ขั้นสูง 100 ด าเนินงานขั้นที่ 1 - 5 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) :  
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 64) 

- ค าสั่งแต่งตั้งผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการและ
นิเทศงานประจ าเขตสุขภาพของกรมการแพทย์
แผนไทย 
- คู่มือการตรวจราชการและนิเทศงาน การแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
- จัดท าเครื่องมือในการตรวจราชการและนิเทศ
งาน โดยใช้ระบบ Application line  

- ค าสั่งแต่งตั้งผู้ท าหน้าที่ตรวจ
ราชการและนิเทศงาน  
- คู่มือการตรวจราชการและนิเทศงาน 
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 
- ระบบ Application line สนับสนุน
การตรวจราชการและนิเทศงาน 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 65) 

- ประชุมชี้แจงและพัฒนาศักยภาพผู้ท าหน้าที่
ตรวจราชการและนิเทศงาน 
- สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ท าหน้าที่
ตรวจราชการและนิเทศงาน 13 เขตสุขภาพ 

- ค าสั่งแต่งตั้งผู้ท าหน้าที่ตรวจ
ราชการและนิเทศงาน 
- คู่มือการตรวจราชการและนิเทศงาน 
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
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ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

 ทางเลือก 
- ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศ
งาน  ใช้ประโยชน์จากระบบ 
Application line สนับสนุนการ
ตรวจราชการและนิเทศงาน 
- แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้
ระบบ Application line เพ่ือน าไป
พัฒนา ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65) 

- สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ท าหน้าที่
ตรวจราชการและนิเทศงาน 13 เขตสุขภาพ 
- สรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 1 
- ผลการตรวจราชการ และข้อเสนอน าเสนอ
ผู้บริหาร 

- สรุปรายงานการตรวจราชการ
ประเด็นทีเ่กี่ยวข้องกับกรมฯ รอบที่ 1  
- เอกสารน าเสนอผลการตรวจราชการ
น าเสนอผู้บริหาร 

 

แหล่งข้อมูล :  
 1. ข้อมูลจากการตรวจราชการและนิเทศงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
  2. HDC กระทรวงสาธารณสุข 

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 รวบรวมข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งในรูปแบบเอกสารและรูปแบบดิจิทัล รายงานความก้าวหน้า/จัดท า
รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :   
 เกิดการพัฒนางานด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์ผสมผสานในส่วนภูมิภาค เกิดเครือข่ายความร่วมมือ
อย่างเป็นระบบและมีกลไกการการสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงกันอย่างเป็นรูปธรรม และท าให้การก ากับ ติดตาม  
การด าเนินงานตามนโยบายที่ส าคัญด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือกเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามเวลาที่ก าหนด 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   นางสาวรัชนี จันทร์เกษ    หมายเลขโทรศัพท์ 0-๒๑๔๙ ๕๖๔๙ 
 ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1. ...........................................................     หมายเลขโทรศัพท์ 02-149-5653 
  หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนเขตสุขภาพ 
 2. ภญ.สุภาพร ยอดโต     หมายเลขโทรศัพท์ 02-149-5649 
  เภสัชกรช านาญการ 
 3. นางสาวกัญณัฏฐ์ อุทมพร     หมายเลขโทรศัพท์ 0-๒๑๔๙ ๕๖๔๙ 
  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 4. นายพิสิษฎ์พล นางาม     หมายเลขโทรศัพท์ 0-๒๑๔๙ ๕๖๔๙ 
  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
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ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
กองวิชาการและแผนงาน 

 ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1.8 : ความส าเร็จในการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่มีผลต่อ 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 5 

 

ประเภท :  Agenda based   Functional based   Area based   Joint KPI 
มิติ :  ประสิทธิผลขององค์การ   คุณภาพการให้บริการ   ประสิทธิภาพ   การพัฒนาองค์การ 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance 

Excellence) 
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 1) สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูงตามเปูาหมาย 
เชื่อมโยงกับแผนงาน/โครงการ ยกระดับระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพต่อการบรรลุเปูาหมายตาม

ยุทธศาสตร์ชาติ 
 

ค าอธิบาย :  
 เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ หมายถึง เรื่องที่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร้องเรียนต่อกรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 การจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ที่ได้รับการด าเนินการจนถึงขั้นยุติเรื่อง หมายถึง การจัดการข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ โดยการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ หรือตอบเรื่องกลับให้กับผู้ร้องเรียน 
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบถึงการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทั้งกระบวนการ 

 

สถานการณ์ :   
 การร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน ถือเป็นเสียงสะท้อนให้รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐทราบว่า       
การบริหารราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ซึ่งรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยและหน่วยงานของรัฐ 
ได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนมาโดยตลอด              
มีการรับฟังความคิดเห็น เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และตรวจสอบการท า งานของรัฐบาลและ
หน่วยงานของรัฐมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและเสริมสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคม 
โดยเฉพาะเมื่อประเทศมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และการเมืองอย่างต่อเนื่อง ท า ให้               
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว น าไปสู่การแข่งขัน การเอารัดเอาเปรียบ เป็นเหตุให้ประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อน ประสบปัญหาหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงมีการร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่อหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ิมข้ึน 
 รมการแพทย์แผนไทยฯ เป็นหน่วยงานรัฐที่มีการให้บริการประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ตามภารกิจของกรม จึงได้ให้ความส าคัญกับการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับกร ม 
เพ่ือให้มีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมกับประชาชน  

ข้อมูลพื้นฐาน : 

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 2564 

ผลการด าเนนิงาน - - - - - 
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แผนระยะยาว / Road Map : 

ปีงบประมาณ 2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าเปูาหมาย ขั้น 5 สรุป/เสนอ
ทุกไตรมาส 

    

ขั้นตอนการด าเนินงาน : 
 

ขั้นตอนที่ รายละเอียดการด าเนินงาน 
1 แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกาศข้ันตอนและผู้รับผิดชอบในการจัดการข้อร้องเรียนผ่าน

ช่องทางต่างๆ 
2 ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับข้อร้องเรียนได้หลายรูปแบบ อย่างน้อย  5 ช่องทาง  

(มาด้วยตนเอง โทรศัพท์ หนังสือ/เอกสาร/จดหมาย ตู้รับเรื่องร้องทุกข์ เว็บไซต์ ตู้ปณ. 1111) 
3 จัดการและตอบสนองข้อร้องเรียนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางออฟไลน์และ/

หรือออนไลน์ ตามความเหมาะสมและแจ้งยุติเรื่องได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4 บันทึกข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์จากทุกช่องทาง เสนอต่อผู้บริหาร/ผู้เกี่ยวข้อง ทุกเดือน 
5 สรุปผลข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ เสนอข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขส าเร็จ เสนอต่อผู้บริหาร  

ทุกไตรมาสปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นต้น 50 ด าเนินงานขั้นที่ 1 - 3 

ขั้นมาตรฐาน 75 ด าเนินงานขั้นที่ 1 - 4 
ขั้นสูง 100 ด าเนินงานขั้นที่ 1 - 5 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) :  
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 64) 

- แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานที่เกี่ยวข้อง  
- ประกาศข้ันตอนและผู้รับผิดชอบในการ
จัดการข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ 
- มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางรับข้อร้องเรียน
ได้หลายรูปแบบ อย่างน้อย 5 ช่องทาง (มาด้วย
ตนเอง โทรศัพท์ หนังสือ/เอกสาร/จดหมาย     
ตู้รับเรื่องร้องทุกข์ เว็บไซต์ ตู้ปณ. 1111) 

- ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือ
คณะท างานที่เกี่ยวกับการด าเนินงานข้อง 
- เอกสารขั้นตอนการด าเนินงานและ
ผู้รับผิดชอบในการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์  
- การประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่อง
ร้องเรียน ตามที่ก าหนดไว้ 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 65) 

- มีจัดการและตอบสนองข้อร้องเรียนร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางออฟไลน์และ/
หรือออนไลน์ ตามความเหมาะสมและแจ้งยุติ
เรื่องได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
- มีการบันทึกข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์จากทุก
ช่องทาง เสนอต่อผู้บริหาร/ผู้เกี่ยวข้องทุกเดือน 

- เอกสารการจัดการเรื่องร้องเรียน 
ร้องทุกข์ ตามขั้นตอน 
- รายงานผลการด าเนินงานสรุปเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์รายเดือน  
ต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง 
 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบักรมและระดับหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ห น้ า  |   162 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65) 

- มีจัดการและตอบสนองข้อร้องเรียนร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางออฟไลน์และ/
หรือออนไลน์ ตามความเหมาะสมและแจ้งยุติ
เรื่องได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
- มีสรุปผลการด าเนินการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
เสนอต่อผู้บริหาร ทุกไตรมาส ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

- เอกสารการจัดการเรื่องร้องเรียน 
ร้องทุกข์ ตามขั้นตอน 
- รายงานสรุปผลการด าเนินการ 
ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ เสนอข้อ
ร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขส าเร็จ 
เสนอต่อผู้บริหาร ทุกไตรมาส 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

แหล่งข้อมูล :  
 การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากทุกช่องทาง ที่ร้องเรียนมายังกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 รวบรวมข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานความก้าวหน้า/จัดท ารายงาน สรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :   
 ช่วยลดผลกระทบหรือข้อร้องเรียนที่อาจจะเกิดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือการด าเนินงานของกรม 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   นางสาวรัชนี จันทร์เกษ    หมายเลขโทรศัพท์ 0-๒๑๔๙ ๕๖๔๙.. 
 ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1.  นางสาวลัดดาวัลย์  จาดพันธุ์อินทร์  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2149 5639 
  หัวหน้าศูนย์จัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
 2.  นางสาวชลลดา  ตันติกิตติชัย หมายเลขโทรศัพท์ 0 2149 5639 
  นักวิชาการเผยแพร่ 
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ตัวชีว้ัดรว่ม 
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รายละเอียดตัวชี้วัดร่วม ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวช้ีวัดร่วม 

การประเมินศักยภาพการ
ด าเนินงาน  (Potential 
Base)  

1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม
หน่วยงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี 

10 

2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน 

10 

3. ระดับความส าเร็จการประเมินดัชนีมวลกาย (BMI) 
ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 

10 

4. ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานได้รับการอบรม
พัฒนาให้มีสมรรถนะสูง สอดรับกับภารกิจและทันต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

10 

 รวม 40 
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ตัวชี้วัดร่วม  ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2.1 : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมหน่วยงาน ตามมติ
คณะรัฐมนตรี  
หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 10 

 

ประเภท :  Agenda based   Functional based   Area based   Joint KPI 
มิติ :  ประสิทธิผลขององค์การ   คุณภาพการให้บริการ   ประสิทธิภาพ   การพัฒนาองค์การ 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance 

Excellence) 
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุสัมฤทธิ์อย่างสูงตามเปูาหมาย 
เชื่อมโยงกับแผนงาน/โครงการ โครงการยกระดับระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพต่อการบรรลุเปูาหมาย

ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 

ค าอธิบาย :  
 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 และ 3 
 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน 
เทียบกับวงเงินงบประมาณท้ังหมดของหน่วยงาน 
 คิดจากการใช้งบประมาณที่หน่วยงานเบิกจ่ายจริง ไม่รวมงบผูกพัน  
 ตามมติคณะรัฐมนตรีก าหนดเปูาหมายการใช้จ่ายงบประมาณ (ภาพรวม) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ไตรมาสที่ 1 : ร้อยละ 32, ไตรมาสที่ 2 : ร้อยละ 54, ไตรมาสที่ 3 : ร้อยละ 77, ไตรมาสที่ 4 : ร้อยละ 100 
 หมายเหตุ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จะด าเนินการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณทุกสิ้นเดือน
ลงระบบ Management Cockpit (เริ่ม 31 มกราคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565) โดยใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่าย
งบประมาณรายหน่วยงาน จากกลุ่มงานคลัง ส านักงานเลขานุการกรม และข้อมูลงบประมาณทั้งหมดรายหน่วยงาน
ที่ได้รับการจัดสรร จากกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน กองวิชาการและแผนงาน โดยจัดส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารทุกสิ้นเดือน ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ kpr.dtam.951@gmail.com 

 

สถานการณ์ :   
 มีการแต่งตัง้คณะท างานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผล 
การเบิกจ่ายงบประมาณ ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมฯ และการประชุมผู้บริหารกรมฯ  

สูตรการค านวณ :   
งบประมาณท่ีหน่วยงานเบิกจ่ายจริง (ไม่รวมผูกพัน) 

X 100 
งบประมาณท้ังหมดของหน่วยงาน 
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เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 

ขั้นต้น 50 ร้อยละ 27 ร้อยละ 38.5 

ขั้นมาตรฐาน 75 ร้อยละ 40.5 ร้อยละ 57.75 

ขั้นสูง 100 ร้อยละ 54 ร้อยละ 77 

การประเมินผล : ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) :  
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 65) 

ผลการค านวณร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 
เมื่อเทียบกับมติคณะรัฐมนตรี ณ ไตรมาสที่ 2  

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
รายหน่วยงาน ณ วันที่ 31  
มีนาคม 2565 จากกลุ่มงานคลัง 
ส านักงานเลขานุการกรม 
2. ข้อมูลงบประมาณทั้งหมด 
รายหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565  
จากกลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
แผนงาน กองวิชาการและแผนงาน 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65) 

ผลการค านวณร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 
เมื่อเทียบกับมติคณะรัฐมนตรี ณ ไตรมาสที่ 3 

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
รายหน่วยงาน ณ วันที่ 30  
มิถุนายน 2565 จากกลุ่มงานคลัง 
ส านักงานเลขานุการกรม 
2. ข้อมูลงบประมาณทั้งหมด 
รายหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565  
จากกลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
แผนงาน กองวิชาการและแผนงาน 

 

แหล่งข้อมูล :  1. กลุ่มงานคลัง ส านักงานเลขานุการกรม 
  2. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน กองวิชาการและแผนงาน 

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 1. ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกลุ่มงานคลัง ส านักงานเลขานุการกรม ซึ่งจะใช้ข้อมูลผล
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 
2565 จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 2. ใช้ข้อมูลงบประมาณทั้งหมดที่หน่วยงานได้รับการจัดสรร จากกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน 
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กองวิชาการและแผนงาน ซึ่งจะใช้ข้อมูลงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จากระบบจัดการงบประมาณและแผนงานโครงการ (Project Management) 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ : มีการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนรายจ่ายงบประมาณ 
รายไตรมาสของหน่วยงาน เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 

 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   นางวงเดือน  จินดาวัฒนะ    หมายเลขโทรศัพท์  1417 
 ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1. นางศิริวรรณ  อรุณวงศ์     หมายเลขโทรศัพท์  2201 
  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 
 2. นางสาวรุ่งทิพย์  เจริญสุข     หมายเลขโทรศัพท์  1314 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 3. นางสาวณิชารีย์  เกิดแสง     หมายเลขโทรศัพท์  1402 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
ตัวอย่างการค านวณคะแนน :  

ไตรมาส 

ข้อมูลจาก 
กลุ่มงาน

ยุทธศาสตร ์
และแผนงาน 

ข้อมูลจาก 
กลุ่มงานคลัง  

ข้อมูลจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

งบประมาณ
ทั้งหมด 
(บาท) 

ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

วิธีการค านวณ 
ร้อยละการเบิกจ่าย 

ร้อยละของ 
การเบิกจ่าย  

วิธีการค านวณ 
ผลคะแนน 

ผลคะแนน 
คะแนนถ่วง

น้ าหนัก 
(ร้อยละ 10) 

2 750,000 370,000 (370,000÷750,000)×100 49.33 (49.33÷54)×100 91.35 9.14 
3 650,000 510,000 (510,000÷650,000)×100 78.46 (78.46÷77)×100 101.90 

(=100) 
10 

 
หมายเหตุ : ส านักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (สกท.) ขอให้จัดส่งข้อมูลงบประมาณ
ทั้งหมด และผลการเบิกจ่าย ไปให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นรายเดือนทุกสิ้นเดือน (เริ่ม 31 มกราคม 2565 
ถึง 30 มิถุนายน 2565) เพ่ือท าการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ลงระบบ Management Cockpit ต่อไป 
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ตัวชี้วัดร่วม  ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2.2 : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ  

น้ าหนัก 
ร้อยละ 10 

 

ประเภท :  Agenda based   Functional based   Area based   Joint KPI 
มิติ :  ประสิทธิผลขององค์การ   คุณภาพการให้บริการ   ประสิทธิภาพ   การพัฒนาองค์การ 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance 

Excellence)  
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ จ านวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล (Smart Office) 
เชื่อมโยงกับแผนงาน/โครงการ โครงการยกระดับระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพต่อการบรรลุเปูาหมาย

ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 

ค าอธิบาย :  
 เว็บไซต์ หมายถึง หน้าเว็บเพจที่จัดท าขึ้น เพ่ือน าเสนอข้อมูลต่างๆ ผ่านทางคอมพิวเตอร์ และ
อินเทอร์เน็ต โดยถูกจัดเก็บไว้ใน www. (เวิลด์ไวด์เว็บ) การเรียกดูเว็บไซต์โดยทั่วไปนิยมเรียกดูผ่านซอฟต์แวร์ใน
ลักษณะของเว็บเบราว์เซอร์ 
 การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงาน หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพ 
และเป็นการสื่อสารงานต่างๆ ของหน่วยงานภายในกรม ไปยังผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว 
 

 

สถานการณ์ :   
         ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานภายในกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ได้ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้มีองค์ประกอบของเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ 8 องค์ประกอบ ครบถ้วน ทันสมัย เป็นปัจจุบัน และเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

สูตรการค านวณ : ร้อยละผู้เข้าชมเว็บไซต์เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับ ณ ไตรมาสที่ 1 
จ านวนผู้เข้าชม ณ วันที่ 30 มิ.ย. 65 – จ านวนผู้เข้าชม ณ วันที่ 30 ธ.ค. 64 

X 100 
จ านวนผู้เข้าชม ณ วันที่ 30 ธ.ค. 64 
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เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมาย ค่าคะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1. การอัพเดตข้อมูล 
บนเว็บไซต์ 

2. ร้อยละผู้เข้าชมเว็บไซต์เพิ่มขึ้น 
 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 

หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน 
ขั้นต้น 50 มีการอัพเดตเว็บไซต์ 5 2.5 

ขั้นมาตรฐาน 75 มีการอัพเดตเว็บไซต์  
1 ครั้งต่อเดือน 

7.5 3.75 

ขั้นสูง 100 มีการอัพเดตเว็บไซต์  
2 ครั้งต่อเดือน 

10 5 

หมายเหตุ : หน่วยงานหลัก ประกอบด้วย สพท. กทล. กยส. กคพ. สพจ. รพ.พท. สกกท. กสศ. สกท. และ สวจ. 
 หน่วยงานสนับสนุน ประกอบด้วย สลก. ตสน. กพร. กวผ. และ กมจ. 

การประเมินผล : ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) :  

 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 - 2 (6 เดือน) 
(ธ.ค. – 31 มี.ค. 65) 

- บันทึกภาพหน้าจอหน้าเว็บไซต์ แสดงผลข้อมูล
จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ณ วันที่ 30 ธ.ค. 64 และน าข้อมูลลงระบบ 
Management Cockpit ณ วันที่ 30 ธ.ค. 64 

- ภาพหน้าจอแสดงจ านวน 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ ณ วันที่  
30 ธ.ค. 64 

- มีการอัพเดตเว็บไซต์ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อเดือน 
- สรุปผลการด าเนินงาน และน าข้อมูลลงระบบ 
Management Cockpit ในเวลาที่ก าหนด 
- บันทึกภาพหน้าจอหน้าเว็บไซต์ แสดงผลข้อมูล
จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของหน่วยงาน ณ วันที่  
31 มี.ค. 65 และน าข้อมูลลงระบบ 
Management Cockpit ในเวลาที่ก าหนด 

เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน  
ที่แสดงให้เห็นข้อมูล ดังนี้ 
 - ภาพหน้าจอแสดงการอัพเดต
ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
จ านวน 2 ครั้งต่อเดือน  
(ม.ค. - มี.ค. 65) 
 - ภาพหน้าจอแสดงจ านวน 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ ณ วันที่  
31 มี.ค. 65 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65) 

- มีการอัพเดตเว็บไซต์ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อเดือน 
- สรุปผลการด าเนินงาน และน าข้อมูลลงระบบ 
Management Cockpit ในเวลาที่ก าหนด 
- บันทึกภาพหน้าจอหน้าเว็บไซต์ แสดงผลข้อมูล
จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของหน่วยงาน ณ วันที่  
30 มิ.ย. 65 และน าข้อมูลลงระบบ 
Management Cockpit ในเวลาที่ก าหนด 

เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน  
ที่แสดงให้เห็นข้อมูล ดังนี้ 
 - ภาพแสดงการอัพเดตข้อมูล
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
จ านวน 2 ครั้งต่อเดือน  
(เม.ย. - มิ.ย. 65) 
 - ภาพหน้าจอแสดงจ านวน 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ ณ วันที่  
30 มิ.ย. 65 
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แหล่งข้อมูล :  
 เว็บไซต์หน่วยงานภายในกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 หน่วยงานด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ และรวบรวมสรุปผลลงในระบบ Management 
Cockpit 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :   
 ประชาชนได้รับข้อมูล ข่าวสาร ที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และน่าเชื่อถือ 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   1. นางวงเดือน จินดาวัฒนะ    หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 7007 ต่อ 1417 
 ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 2. นางสาวรัชนี จันทร์เกษ    หมายเลขโทรศัพท์ 0 2149 5647 
 ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1. นางสาวสุชาวดี เลาะเดรุส     หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 7007 ต่อ 1414 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 2. นายชูศักดิ์ เฮงเจริญ     หมายเลขโทรศัพท์ 0 2149 5639 
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ตัวอย่างการค านวณคะแนน : 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 
ผลการด าเนินงาน คะแนน ผลการด าเนินงาน คะแนน 

1. การอัพเดตข้อมูลบน
เว็บไซต์ 

1 ครั้ง/เดือน 75 2 ครั้ง/เดือน 100 

2. ร้อยละผู้เข้าชมเว็บไซต์
เพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับไตรมาส
ที่ 1 

ไม่ประเมิน - ร้อยละ 5 
(หน่วยงานสนับสนุน)  

100 

วิธีการค านวณคะแนน - 75 (100+100)÷2 100 
คิดคะแนนถ่วงน้ าหนัก 

(ร้อยละ 10) 
(75x10)÷100 7.5 (100x10)÷100 10 
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ตัวชี้วัดร่วม  ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2.3 : ระดับความส าเร็จการประเมินดัชนีมวลกาย (BMI) ของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน 
หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 10 

 

ประเภท :  Agenda based   Functional based   Area based   Joint KPI 
มิติ :  ประสิทธิผลขององค์การ   คุณภาพการให้บริการ   ประสิทธิภาพ   การพัฒนาองค์การ 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ที่ 3  บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ อัตราการคงอยู่ของบุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

(Retention Rate) 
เชื่อมโยงกับแผนงาน/โครงการ โครงการยกระดับระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพต่อการบรรลุเปูาหมาย

ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 

ค าอธิบาย :  
 บุคลากรในหน่วยงาน หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างเหมาบริการ ในหน่วยงานระดับ 
กอง/ส านัก/สถาบัน สังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 การชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง หมายถึง ข้อมูลการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง  จ านวน 1 รอบ ภายใน
วันที่ 12 เมษายน 2565 (รอบท่ี 1/65) โดยหน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการเก็บข้อมูลเอง 
 ค่าเฉลี่ยมวลกาย (BMI) หมายถึง ค่าน้ าหนักหน่วยเป็นกิโลกรัม หารด้วยส่วนสูงหน่วยเป็นเมตร 
ยกก าลังสอง และแสดงในหน่วย กก./ม  เป็นสากล 
 เกณฑ์ค่าเฉลี่ยมวลกาย (BMI) ตามมาตรฐานกรมอนามัย พ.ศ. 2553 

เพศชาย – หญิง 
ผอม ปกติ น้ าหนักเกิน อ้วนระดับ 1 อ้วนระดับ 2 

น้อยกว่า 18.5 18.5 – 22.9 23.0 – 24.9 25.0 – 29.9 มากกว่าหรือเท่ากับ 30 
 น้ าหนักดีขึ้นเม่ือเทียบกับ รอบท่ี 2/64 หมายถึง บุคลากรที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) ในรอบที่ 1/65 
ลดลงหรือเพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับรอบที่ 2/64 ตามตารางด้านล่างนี้ 

สภาวะร่างกาย  ค่า BMI รอบท่ี 1/65 เกณฑ์การประเมิน 
ผอม เพ่ิมข้ึน 

ดีขึ้น น้ าหนักเกิน  
อ้วนระดับ 1  
อ้วนระดับ 2 

ลดลง 
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สถานการณ์ :   
       กรมฯ ได้มีการส ารวจดัชนีมวลกาย (BMI) โดย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่ามีบุคลากรกรมเข้าร่วม 
จ านวน 533 คน คิดเป็น 100%   
 

ปีงบประมาณ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
พ.ศ. 2560 362 98.34 
พ.ศ. 2561 371 98.38 
พ.ศ. 2562 421 93.14 
พ.ศ. 2563 539 100.00 
พ.ศ. 2564 533 100.00 

กราฟแสดงการเปรยีบเทียบผลการประเมินดัชนีมวลกาย  
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึง 2564 

 

จากการประเมิน พ.ศ. 2564 พบว่ามีบุคลากรที่มีน้ าหนักน้อย
หรือเกินเกณฑ์ จ านวน 276 คน (51.78%) น ามาวเิคราะห์
พบว่ามี 39 % ดีขึ้นเมื่อเทียบกับการประเมินรอบท่ี 1/64 

 

 

สูตรค านวณ :  
1. ดัชนีมวลกาย (BMI)   =            น้ าหนัก (กิโลกรัม)      X 100 
                                    ส่วนสูง (เมตร) X ส่วนสูง (เมตร) 
2. การประเมินผลดัชนีมวลกาย  
 ร้อยละบุคลากรผ่านเกณฑ์ประเมินดัชนีมวลกายและที่มีน้ าหนักดีขึ้นเม่ือเทียบกับรอบท่ี 2/64 

           =     จ านวนบุคลากรผ่านเกณฑ์ BMI + จ านวนบคุลากรที่มีน้ าหนักดีขึ้นเมื่อเทียบกับรอบที่ 2/64   X 100 
                                      จ านวนบุคลากรทั้งหมดภายในหน่วยงาน 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1. การรายงานผล 

 
2. การประเมินผลดัชนีมวลกาย 

ร้อยละบุคลากรผ่านเกณฑ์  
และดีขึ้นเมื่อเทียบกับรอบที่ 2/64 

ขั้นต้น 50 ไม่ครบถ้วน ไม่ทันเวลา ร้อยละ 50 

ขั้นมาตรฐาน 75 ครบถ้วน ไม่ทันเวลา 
ไม่ครบถ้วน ทันเวลา ร้อยละ 75 

ขั้นสูง 100 ครบถ้วน ทันเวลา ร้อยละ 100 

การประเมินผล : ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) :  
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 65) 

- หน่วยงานวัดน้ าหนัก/ส่วนสงูบุคลากร รอบที่ 1/65
และส่งผลค่าเฉลี่ยมวลกาย (BMI) ทางระบบ 
Management Cockpit ภายในวันที่ 12 เมษายน 
2565 

- เอกสารรายงานผลดัชนีมวล
กาย (BMI) ของบุคลากรใน
หน่วยงานรอบที่ 1/65 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65) 

- ร้อยละบุคลากรมีน้ าหนักดีขึ้นเมื่อเทียบกับรอบที่ 2/64 - เอกสารรายงานผล ร้อยละ
บุคลากรมีน้ าหนักดีข้ึนเมื่อ
เทียบกับรอบที่ 2/64  
จาก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  

 

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
 หน่วยงานภายในกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นผู้ด าเนินการเก็บข้อมูลเอง 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :   
1. บุคลากรกรมมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
2. บุคลากรมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน Happy Body 
3. กรมฯ มีข้อมูลด้าน Happy body ของบุคลากร 
4. น าข้อมูลที่ส ารวจ รวบรวม ไปขับเคลื่อนเพ่ือสร้างเสริม Happy body และจัดกิจกรรมให้แก่บุคลากรได้เหมาะสม
ตามกลุ่มเปูาหมาย 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   นางวงเดือน  จินดาวัฒนะ    หมายเลขโทรศัพท์  1417 
 ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1.  นางสาวณิชารีย์ เกิดแสง หมายเลขโทรศัพท์ 1402 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 2. นางสาวอรพินท์ นพมาก หมายเลขโทรศัพท์ 1412 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ตัวอย่างการค านวณคะแนน : 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3  

ผลการด าเนินงาน คะแนน ผลการด าเนินงาน คะแนน 
1. การรายงานผล  ครบถ้วน ทันเวลา 100 ไม่ประเมินผล - 
2. การประเมินผล 
ดัชนีมวลกาย  

ไม่ประเมินผล - ร้อยละ 70 70 

คิดคะแนนถ่วงน้ าหนัก 
(ร้อยละ 10) 

(100x10)÷100 10 (70x10)÷100 7 
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ตัวชี้วัดร่วม  ตัวชี้วัดต่อเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม่   ตัวชี้วัดเดิม 
 

ตัวชี้วัดที่ 2.4 : ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานได้รับการอบรมพัฒนาให้มีสมรรถนะสูง 
สอดรับกับภารกิจและทันต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก 
ร้อยละ 10 

 

ประเภท :  Agenda based   Functional based   Area based   Joint KPI 
มิติ :  ประสิทธิผลขององค์การ   คุณภาพการให้บริการ   ประสิทธิภาพ   การพัฒนาองค์การ 

 

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ  ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์  อัตราการคงอยู่ของบุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

(Retention Rate) 
เชื่อมโยงกับแผนงาน/โครงการ  โครงการยกระดับระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพต่อการบรรลุเปูาหมาย

ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 

ค าอธิบาย :  
 บุคลากรในหน่วยงาน หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก ยกเว้นผู้อ านวยการของหน่วยงาน 
 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ สมรรถนะ และ
ทัศนคติ โดยมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านการฝึกอบรม (ทั้ง Onsite และ Online) การสอน
งาน (Coaching) การเรียนรู้ด้วยตนเอง การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) อันจะ
ส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในตนเองและองค์กร 
ขอบเขตการประเมิน :  

- ไตรมาสที่ 1 – 2 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) : ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง  
- ไตรมาสที่ 3 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565)     : ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง (สะสม) 

หมายเหตุ :  
 1) แบบฟอร์มที่ 1 : บุคลากรในหน่วยงานรายงานผลการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รายบุคคล  
     จัดท าโดย : บุคลากรในหน่วยงาน (หากเรียนรู้จากการสอนงาน (Coaching) จากผู้อ านวยการ
                    หรือหัวหน้าหน่วยงาน ให้ผู้สอนงานลงนามก ากับไว้ด้วย) 
 2) แบบฟอร์มที่ 2 : สรุปผลการประเมินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงาน  
     จัดท าโดย : ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน และเสนอหัวหน้าหน่วยงานเซ็นก ากับ 
 3) ผู้รับรอง (แบบฟอร์มที่ 1) คือ ผู้อ านวยการของหน่วยงาน และหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝุาย 

 



ค ารับรองการปฏิบัตริาชการและคูม่ือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ระดบักรมและระดับหน่วยงาน 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ห น้ า  |   341 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

สถานการณ์ :   
 จากสภาวการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันพบว่า ความผันผวนจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก 
(Global Megatrends) ร่วมกับผลกระทบและปัจจัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 น ามาซึ่ง
โอกาสและความเสี่ยงหลากหลายประการ การสร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาสและลดทอนความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ภาครัฐจึงจ าเป็นต้องเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของทุกภาคส่วนใน
หลากหลายมิติ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เปูาหมายที่ต้องการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานและโลกยุคใหม่ อาทิ การมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา
แห่งอนาคต โดยให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างความรู้และทักษะที่จ าเป็นในโลกยุคใหม่อย่างรอบด้าน ปรับปรุง
ระบบและกระบวนงานการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรมเพ่ือสร้างความเป็นมืออาชีพให้มีคุณภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐาน 
ตอบโจทย์ความต้องการอย่างตรงจุดของการมีบุคลากรภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง 

สูตรการค านวณ :   
จ านวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมครบถ้วนตามเกณฑ์ 

X 100 
จ านวนบุคลากรของหน่วยงาน 

 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

เป้าหมาย ค่าคะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ไตรมาสที่ 2 
(ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง) 

ไตรมาสที่ 3 
(ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง) 

ขั้นต้น 50 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 
ขั้นมาตรฐาน 75 ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 

ขั้นสูง 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

การประเมินผล : ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) :  
 

ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

1 (3 เดือน) 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 64) 

หน่วยงานยืนยันข้อมูลรายชื่อบุคลากรแต่ละ
ประเภทในสังกัด (ข้าราชการ พนักงานราชการ) 
ตามหนังสือของ สลก. ภายในวันที่ 30 ธ.ค. 64 

สรุปข้อมูลบุคลากรของหน่วยงาน  
จากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเลขานุการกรม 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

1. บุคลากรจัดท าแบบรายงานผลการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร รายบุคคล (แบบฟอร์มที่ 1)
รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)  
2. หน่วยงานรายงานข้อมูลรายชื่อบุคลากร  
ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ (แบบฟอร์มที่ 2) 
รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65) 
ส่ง สลก. และรายงานลงระบบ Management 
Cockpit ภายในวันที่ 12 เม.ย. 65 

รายงานผลการค านวณร้อยละของ
บุคลากรรายหน่วยงาน ที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ รอบ 6 เดือน  
(วันที่ 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)  
จากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเลขานุการกรม 
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ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success) แหล่งข้อมูล 
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

1. บุคลากรจัดท าแบบรายงานผลการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร รายบุคคล (แบบฟอร์มที่ 1)
รอบ 9 เดือน (วันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65)  
2. หน่วยงานรายงานข้อมูลรายชื่อบุคลากร  
ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ (แบบฟอร์มที่ 2) 
รอบ 9 เดือน (วันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65) 
ส่ง สลก. และรายงานลงระบบ Management 
Cockpit ภายในวันที่ 12 ก.ค. 65 

รายงานผลการค านวณร้อยละของ
บุคลากรรายหน่วยงาน ที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ รอบ 9 เดือน  
(วันที่ 1 เม.ย.– 30 มิ.ย. 65)  
จากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเลขานุการกรม 

 

แหล่งข้อมูล :  
 1. หน่วยงานภายในของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 2. กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ส านักงานเลขานุการกรม 

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 1. ข้อมูลการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรจากทุกหน่วยงาน 
 2. รายงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรม ให้มีสมรรถนะสูงรายหน่วยงานและภาพรวมกรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 

 
ประโยชน์ที่จะได้รับ :   
 บุคลากรกรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีศักยภาพ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ตามต าแหน่งสูงขึ้น มีความสามารถพร้อมรองรับการปฏิบัติในรูปแบบใหม่ๆ   

 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด :   นางภาวนา  คุ้มตระกูล        หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 7806 
 เลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  1. นางสาวสกุลณา  ดุริยะศรีไพร     หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 7007 ต่อ 3206 
  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 2. นางมณีรัตน์  บุญเจริญ     หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 7007 ต่อ 3206 
  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
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ตัวอย่างการค านวณคะแนน :  
เช่น บุคลากรทั้งหมดภายในหน่วยงาน ณ ไตรมาสที่ 2 เท่ากับ 50 คน และไตรมาสที่ 3 เท่ากับ 47 คน 

ไตรมาส 
ข้อมูลจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ส านักงานเลขานุการกรม 

บุคลากรทั้งหมด 
(คน) 

บุคลากรที่ได้รับ
การอบรม (คน) 

วิธีการค านวณ 
ร้อยละของบุคลากรฯ 

ร้อยละของบุคลากรฯ 

2 
(ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง) 

50 50 (50÷50)×100 100 

3 
(ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง) 

47 30 (30÷47)×100 63.83 
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แบบฟอร์มตัวชี้วัดที่ 2.3 :  
ระดับความส าเร็จการประเมินดัชนีมวลกาย (BMI) ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
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แบบฟอร์มตัวชี้วัดที่ 2.4 :  
ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานได้รับการอบรมพัฒนาให้มีสมรรถนะสูง  

สอดรับกับภารกิจและทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




