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คํานํา 

กองวิชาการและแผนงาน ไดจัดทําแผนการบริหารงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติราชการ กรมการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ือใหหนวยงานในสังกัดใชเปนกรอบ 
การดําเนินงานและขับเคลื่อนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ นโยบายและ
แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 และนโยบายรัฐบาล 
ตามมาตรการการคลังดานการใชจายภาครัฐ ใหเกิดผลตามเปาหมาย  ผลผลิต  ตัวชี้วัด  และกลยุทธของกรมการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือก โดยมีสาระสําคัญประกอบดวยวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายการใหบริการ ตัวชี้วัด 
กลยุทธ ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม วงเงินงบประมาณ  ซ่ึงมีความเชื่อมโยงสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการรายป 
(พ.ศ. 2564) กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก   

โดยในการจัดทํา แผนการบริหารงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติราชการ กรมการแพทยแผนไทยและ 

การแพทยทางเลือก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดกําหนดแนวทางขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ 

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกไวทั้งสิ้น 6 เรื่อง (6 Excellence) ไดแก แผนปฏิบัติราชการ 
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ความสามารถในการแขงขัน (Competitiveness Excellence) เชื่อมโยงเปาหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัดของกระทรวง

สาธารณสุขสูการพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกของกรม และถายทอดสูแผนงาน/โครงการ
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เปาหมายสุดทายคือประชาชนมีความเชื่อม่ันดานบริการการแพทยแผนไทยและสมุนไพร และเขาถึงกัญชาทาง

การแพทยแผนไทย รวมถึงการสรางมูลคาเพ่ิม เสริมเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศชาติอยางยั่งยืน 

กองวิชาการและแผนงาน 
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 สวนที่ 1 นโยบายและแผนปฏิบัติ
ราชการรายป 



นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 

ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่อนาคตสาธารณสุขไทยสำหรับปี 2564 ให้ความสำคัญ
สูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ  
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และได้กำหนดจุดมุ่งเน้นที่สำคัญในการ
ดำเนินการให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทุกคนในประเทศไทย ใน 9 ประเด็นสำคัญ 
ได้แก่ 

1. การสร้าง ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็งโดยการยกระดับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถให้กับ อสม. หมอประจำบ้านเพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนให้ประชาชนคนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัวครบ 3 คน ได้แก่ หมอประจำบ้าน คือ 
อสม. หมออนามัย คือ บุคลากรสาธารณสุขประจำ รพ.สต. และหมอครอบครัว คือ แพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว เพื่อให้ทุกภาคส่วนช่วยกันสร้างความแข็งแกร่งให้ระบบสุขภาพปฐมภูมิให้แก่ประเทศไทย 
สร้างสุขภาพที่ดีให้แก่คนไทย และใหม้ีศักยภาพในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน  

2. ให้ความสำคัญกับ เศรษฐกิจสุขภาพสนับสนุนแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการจัดบริการสุขภาพ และเพิ่มมูลค่านวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการสุขภาพ 
สร้างรายได้ให้กับประชาชน และประเทศชาติ เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ  
(Medical & Wellness Hub) ของประเทศไทย 

3. ผลักดันสมุนไพร กัญชา กัญชง เพื่อสุขภาพ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
ไดใ้ช้ อย่างครอบคลุม พัฒนาศักยภาพบุคลากร เร่งวิจัยพัฒนาและคิดค้นผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมจาก
สมุนไพร กัญชา กัญชง ให้เกิดการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ  

4. ส่งเสริมการมีสุขภาพดีวิถี ใหม่  โดยมุ่ งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแบบ
New Normal เน้น อาหาร ออกกำลังกาย เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชน 

5. COVID-19 ยังเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง เพ่ือคุมการระบาดของ
มุ่งพัฒนาระบบสาธารณสุขในภาพรวมของประเทศ เป็นโอกาสในการเพิ่มศักยภาพความมั่นคง 
ทางสุขภาพในการจัดการกับโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

6. การพัฒนา หน่วยบริการก้าวหน้าเพื่อลดความแออัด ลดการรอคอยในสถานพยาบาล
มุ่งสร้างความปลอดภัยทั้งบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการบริการ 
ด้านการแพทย์วิถีใหม่และนำเทคโนโลยมีาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เขตสุขภาพ
มีการจัดระบบบริการให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 

๒



7. การ ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย
ดูแลและลดผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร มุ่งเน้นในกลุ่ม
เด็กปฐมวัย และผู้สูงอายุ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตในเชิงรุก 

8. ยึดหลัก ธรรมาภิบาล โปร่งใสในการบริหาร ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตาม
ครรลองคลองธรรม ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กร 

9. บุคลากร ถือเป็นหัวใจขององค์กร ผู้นำต้องดูแล ต้องสร้าง “กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงแห่งความสุข” ให้บุคลากรมีความสุขและปลอดภัยในการทำงาน งานได้ผล 
คนเป็นสุข จะสร้างผลผลิตของงานในการดูแลประชาชนได้อย่างย่ังยืน 

๓





แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2564)  
ของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

สวนที่ 1 บทสรุปผูบริหาร 

แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2564) กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ขับเคลื่อน
พันธกิจเพ่ือพัฒนาวิชาการและการบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก โดยสงเสริมและ
พัฒนาการวิจัย การจัดระบบความรู พัฒนาแหลงผลิตและผลิตภัณฑสมุนไพร คุมครอง อนุรักษ และสงเสริม
ภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและการแพทยพ้ืนบานไทย พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการบริการการแพทยแผน
ไทยและการแพทยทางเลือก เพ่ือนําไปใชในระบบบริการสุขภาพ อยางมีคุณภาพ ปลอดภัย และเปนทางเลือก
ใหแกประชาชนในการดูแลสุขภาพ นําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน “เปนองคกรหลักดานการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก เพ่ือการพ่ึงตนเองดานสุขภาพ และสงเสริมเศรษฐกิจอยางยั่งยืน” โดยการดําเนินงาน
ดังกลาวมีความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือ 4 ธันวาคม 2560 ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1) สอดคลองโดยตรง 2 ดาน ไดแก ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนา
และเสริมสรางทรัพยากรมนุษยและดานการสรางความสามารถในการแขงขัน และสอดคลองโดยรอง 
ในยุทธศาสตรอ่ืนเพ่ือเสริมนําการดําเนินงานดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกอยางเปนองครวม
ควบคูการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดี สําหรับยุทธศาสตรดานอ่ืน ๆ มีความสอดคลองโดยรองโดยมุงเนนให
การแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน การแพทยทางเลือกและสมุนไพรเปนสวนหนึ่งของการสรางหลักประกันสุขภาพ
ของสังคมไทย การสรางการยอมรับและชื่นชอบในประชาคมโลก โดยคํานึงถึงการสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคม
เศรษฐกิจสีเขียว ภายใตระบบบริหารจัดการภายในท่ีมีประสิทธิภาพและเปนไปตามกรอบการพัฒนาของยุทธศาสตรชาติ 

2. แผนระดับท่ี 2 สอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติท้ังสิ้น 11 ประเด็น จากท้ังสิ้น 23 ประเด็น
ไดแก ประเด็นการเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี (หลัก) การตางประเทศ การเกษตร อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 
การทองเท่ียว ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม เขตเศรษฐกิจพิเศษ การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ  การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข ภายใตประเด็นการปฏิรูป
การแพทยแผนไทยและสมุนไพรไทยเพ่ือเศรษฐกิจ มุงเนนขับเคลื่อนประเด็นอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยเพ่ือเศรษฐกิจ 
ประเด็นระบบบริการการแพทยแผนไทย และประเด็นระบบการศึกษาการแพทยแผนไทย และสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายโดยตรงเพ่ือใหคนไทยมีความมีคุณลักษณะเปนคนไทย 
ท่ีสมบูรณ ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจน และระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได 

3. แผนระดับท่ี 3 ท่ีเก่ียวของไดแก แผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข แผนแมบทแหงชาติ
วาดวยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2560 – 2564 และยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิปญญาไทย 
สุขภาพวิถีไทย ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560- 2564)  

จากวิสัยทัศน พันธกิจ และแนวทางการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับแผนสามระดับ ตามนัยยะของ 
มติคณะรัฐมนตรี เ ม่ือ 4 ธันวาคม 2560 สามารถกําหนดแนวทางขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ 
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกไดท้ังสิ้น 6 เรื่อง (6 Excellence) ดังตอไปนี้ 

1. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion,
Prevention & Protection Excellence) มีเปาหมายเพ่ือใหประชาชนทุกกลุมวัยมีความรอบรูดานสุขภาพ สามารถ
ดูแลสุขภาพดวยศาสตรการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน การแพทยทางเลือก และสมุนไพรไดเพ่ิมข้ึน ผานแนวทาง

๕



การพัฒนา 3 ประเด็น ไดแก 1) พัฒนาเครือขายชุมชนแกงชาติเพ่ือสงเสริมสุขภาพทุกกลุมวัยดวยการแพทย
แผนไทยและการแพทยผสมผสาน 2) สรางความรอบรูและลดความเหลื่อมล้ําดานสุขภาพแกประชาชนดวย
การแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และสมุนไพร และ 3) พัฒนาการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก 
และสมุนไพรเพ่ือสังคมผูสูงอายุเพ่ิมคา 

2. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง บริการเปนเลิศ (Service Excellence) มีเปาหมายเพ่ือใหประชาชนสามารถ
เขาถึงบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสานในระบบบริการสุขภาพเพ่ิมข้ึนผานแนวทางการ
พัฒนา 4 ประเด็น ไดแก 1) ลดความแออัดในระบบบริการสุขภาพดวยระบบบริการคลินิกหมอครอบครัวโดย
การแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และสมุนไพรในระดับปฐมภูมิ 2) พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
(Service Plan) สาขาการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน 3) สงเสริมและพัฒนาการนวดไทยใหมี
มาตรฐานสากลและเสริมสรางเศรษฐกิจ และ 4) ยกระดับโรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทย
ผสมผสานสูความเปนเลิศ 

3. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง บุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) มีเปาหมายเพ่ือใหบุคลากร
ท่ีปฏิบัติงานดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกมีความสุขและมีสมรรถนะสูงผานแนวทางการพัฒนา 
2 ประเด็น ไดแก 1) พัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 แกบุคลากรกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก และ 
2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกท่ีปฏิบัติงานดานสาธารณสุข

4. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
มีเปาหมายเพ่ือใหกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกเปนองคกรคุณธรรม และเปนองคกรคุณภาพ 
ผานแนวทางการพัฒนา 1 ประเด็น ไดแก พัฒนาระบบบริหารสูองคกรคุณภาพและองคกรคุณธรรม  

5. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง ภูมิปญญาเปนเลิศ (Wisdom Excellence) มีเปาหมายเพ่ือให 
ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน และสมุนไพรไทยไดรับการคุมครองและสงเสริมใหเปนศาสตร
ของแผนดิน เพ่ือใชในระบบสุขภาพและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับประเทศชาติ ผานแนวทางการพัฒนา 2 ประเด็น 
ไดแก 1) คุมครองอนุรักษ และวิจัยพัฒนาองคความรูภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ้ืนบาน และทางเลือก 
2) การพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศดานการแพทยดั้งเดิม

6. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การสรางความสามารถในการแขงขัน (Competitiveness
Excellence) มีเปาหมายเพ่ือใหประชาชนและนักทองเท่ียวมีความเชื่อม่ันในบริการการแพทยแผนไทย 
การแพทยทางเลือก และสมุนไพรท่ีมีคุณภาพ และสรางมูลคาเพ่ิมใหแกประเทศชาติ ผานแนวทางการพัฒนา 
3 ประเด็น ไดแก 1) การขับเคลื่อนการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย 2) พัฒนา
อุตสาหกรรมสมุนไพรแบบครบวงจรเพ่ือเศรษฐกิจ 3)  สงเสริมผูประกอบการและใหคําปรึกษาสมุนไพรเพ่ือ
เศรษฐกิจ และ 4) กัญชา กัญชง และกระทอมทางการแพทยแผนไทย  

สวนที่ ๒ ความสอดคลองกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒.๑ ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี ๑) 
แผนปฏิบัติราชการของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก มีความสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติ 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
๑) ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย (หลัก) 

(๑) เปาหมาย 
1) สังคมไทยมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต

๖



(๒) ประเด็นยุทธศาสตร  
1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

1.1 ชวงการตั้งครรภ/ปฐมวัย 
1.2 ชวงวัยผูสูงอายุ 

2) การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี
2.1 การสรางความรอบรูดานสุขภาวะ 
2.2 การปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงท่ีคุกคามสุขภาวะ 
2.๓ การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาวะท่ีดี 
2.๔ การพัฒนาระบบบริการสขุภาพท่ีทันสมัยสนับสนุนการสรางสุขภาวะท่ีดี 
2.๕ การสงเสริมใหชุมชนเปนฐานในการสรางสุขภาวะท่ีดีในทุกพ้ืนท่ี 

(๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
แผนปฏิบัติราชการของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก มุงเนนการนําองคความรู

ดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกนําไปใชเปนสวนหนึ่งของการดําเนินการใหประชาชนไดรับ
บริการสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพอยางท่ัวถึง ครอบคลุมการสงเสริมสุขภาพ การควบคุม และปองกันโรคการ
รักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพ เสริมสรางใหประชาชนมีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพและ
การปองกันโรค และสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาภูมิปญญาดานแพทยแผนไทยใหเกิดประโยชนสูงสุด 
ถือเปนหนาท่ีของรัฐภายใตรัฐธรรมนูญฯ ผานกระบวนการศึกษา วิจัย วิเคราะห และพัฒนาองคความรูดาน
การแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบานไทย การแพทยทางเลือก และสมุนไพร ตลอดจนกําหนด พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐาน กลไกการรับรองมาตรฐาน คุณภาพบริการ บุคลากรเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ และใหการคุมครอง
ผูบริโภคดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก รวมกับการคํานึงถึงความปกติใหมจากสถานการณ
โลกท่ีเปลี่ยนไปจากภาวะโรคระบาด COVID-19 ทําใหประชาชนใหความสนใจในการดูแลสุขภาพมากข้ึน 
ตลอดจนการพัฒนารูปแบบบริการจําเปนตองมีสุขอนามัยมากข้ึนเพ่ือลดความเสี่ยงจากภาวะโรคระบาด 
จึงเปนโอกาสของการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน การแพทยทางเลือก และสมุนไพรในการพัฒนาองค
ความรูและรูปแบบบริการสุขภาพจากความปกติวิถีใหม เพ่ือใหประชาชนมีความรอบรูดานสุขภาพมากข้ึน 
ตลอดจนการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกสามารถสงเสริมและสนับสนุนใหคนไทยทุกกลุมวัยมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี จะสงผลชวยใหสังคมไทยมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 

๒) ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (หลัก) 
(๑) เปาหมาย 

1) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร 

1) การเกษตรสรางมูลคา
1.1 เกษตรชีวภาพ 

2) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต
2.1 อุตสาหกรรมชีวภาพ  
2.2 อุตสาหกรรมและบริการการแพทยครบวงจร 

3) สรางความหลากหลายดานการทองเท่ียว
๓.๑ ทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม  
๓.๓ ทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย 

4) โครงสรางพ้ืนฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก
4.1 สรางและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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4.2 เพ่ิมพ้ืนท่ีและเมืองเศรษฐกิจ 
5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม

๕.๑ สรางผูประกอบการอัจฉริยะ 
๕.2 สรางโอกาสเขาถึงตลาด 
๕.3 สรางโอกาสเขาถึงขอมูล 

(๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
 แผนปฏิบัติราชการของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกมุงเนนการรวบรวม อนุรักษ 

เฝาระวัง คุมครอง สงเสริม และการสนับสนุน การใชประโยชนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบานไทย 
และสมุนไพรใหสามารถนําไปใชประโยชนในการสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนไทยและสามารถตอยอด 
องคความรูดังกลาวใหมีศักยภาพสูงเพ่ือตอบสนองการเติบโตของประเทศผานการพัฒนารูปแบบ สงเสริม และสนับสนุน 
เก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพ และการบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ใหสามารถแขงขันได 
ในระดับสากล เพ่ือเปนสวนหนึ่ งของการยกระดับการพัฒนาประเทศให เปนประเทศท่ี มีรายไดสู ง 
ไดอยางประสบความสําเร็จ ภายใตแนวคิดมุงพัฒนาบนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ไดแก  “ตอยอดอดีต” โดยมอง
กลับไปท่ีรากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติ 
ท่ีหลากหลาย รวมท้ังความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในดานอ่ืน ๆ นํามาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพ่ือใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม (๒) “ปรับปจจุบัน” เพ่ือปูทางสูอนาคต 
ผานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศในมิติตาง ๆ ท้ังโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดิจิทัลและการปรับสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 
และ (๓) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม รวมถึงปรับโมเดล
ธุรกิจเพ่ือตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรท่ีรองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการตอยอด
อดีตและปรับปจจุบัน พรอมท้ังการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ จะทําใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายได
และการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูด ี
รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลางในประเทศไดในคราวเดียวกัน โดยคํานึงถึงความปกติใหมจากสถานการณโลกท่ี
เปลี่ยนไปจากภาวะโรคระบาด COVID-19 ทําใหประชาชนและนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและตางประเทศให
ความสนใจในการดูแลสุขภาพใหมีภูมิคุมกันตอโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ จึงเปนโอกาสของการแพทยแผนไทย 
การแพทยพ้ืนบาน การแพทยทางเลือก และสมุนไพรในการพัฒนาองคความรูและรูปแบบบริการรองรับการ
ทองเท่ียวและผลิตภัณฑสุขภาพจากความปกติวิถีใหม 

3) ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง (รอง)
(๑) เปาหมาย 

1) ประเทศไทยมีบทบาทดานความม่ันคงเปนท่ีชื่นชมและไดรับการยอมรับโดย
ประชาคมระหวางประเทศ 

2) ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร  

1) การบูรณาการความรวมมือดานความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึง
องคกรภาครัฐและท่ีมิใชภาครัฐ 

1.1 การรวมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบาน ภูมิภาค โลก รวมถึง
องคกรภาครัฐและท่ีมิใชภาครัฐ 

2) การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง
2.1 การแกไขปญหาความม่ันคงในปจจุบัน จากภัยคุกคามและปญหาท่ี

สงผลตอความม่ันคง ไดแก การคามนุษย การแพรระบาดยาเสพติด เปนตน 
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(๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
แผนปฏิบัติราชการกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก มุงเนนใหมีการประสาน

การดําเนินงาน และพัฒนาความรวมมือดานการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบานไทย การแพทยแผนจีน 
และการแพทยทางเลือกอ่ืน ท้ังในประเทศและตางประเทศ เชน ประสานและดําเนินการรวมมือกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของตามกฎหมาย ขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศ เพ่ือพิทักษผลประโยชนจากการคุมครองและ
เฝาระวังภูมิปญญาในเวทีระดับสากล รวมถึงสรางความรวมมือกับองคการอนามัยโลกและเครือขายในแตละ
ประเทศ เพ่ือพัฒนาการแพทยดั้งเดิมรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ สงจะสงผลใหประเทศไทยเปนตนแบบท่ีดี
ของการพัฒนาการแพทยดั้งเดิมในเวทีระดับโลกตอไป รวมถึงการนํานวัตกรรมของการจัดการกัญชาและ
กระทอมทางการแพทยแผนไทยมีบูรณาการในการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดรวมกับกระบวนการบําบัดรักษา
ปกติเพ่ือเปนสวนหนึ่งในการปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคงของชาติ 

4) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง)
(๑) เปาหมาย 

1) สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร  

1) การลดความเหล่ือมลํ้า สรางความเปนธรรมในทุกมิติ
1.1 สรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา

โดยเฉพาะสําหรับผูมีรายไดนอยและกลุมผูดอยโอกาส 
2) การเสริมสรางพลังทางสังคม

2.1 การรองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 
 (๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

แผนปฏิบัติราชการกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก มีสวนชวยให
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกสามารถเขาถึงในระบบหลักประกันสุขภาพ โดยการสนับสนุนงาน
ดานวิชาการเพ่ือใหการจัดบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกใหมีคุณภาพมาตรฐาน เปนท่ี
ยอมรับในระบบบริการสุขภาพ สามารถกระจายไปยังพ้ืนท่ีอําเภอ ตําบล เพ่ือใหสามารถดูแลประชาชนไดอยาง
ท่ัวถึง การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพใหครอบคลุมผูมีรายไดนอยใหไดรับบริการท่ีไมมีความเหลื่อมล้ําใน
ดานคุณภาพ  ตลอดจนการผลักดันใหการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกเปนสวนหนึ่งของคลินิก 
หมอครอบครัว (Primary Care Cluster) และมุงเนนการดูแลสุขภาพผูสูงอายุดวยศาสตรการแพทยแผนไทย
ผานชมรมผูสูงอายุ เพ่ือสนับสนุนสงเสริมใหสังคมเขามามีสวนรวมในการสรางเสริมสุขภาพ ประชาชนสามารถ
เขาถึงการรักษาพยาบาลในโรคจากการเจ็บปวยเล็ก ๆ นอย เพ่ือลดความแออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ 

5) ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (รอง)
(๑) เปาหมาย 

1) ใชประโยชนและสรางการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให
สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร 
1) สรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

๑.๑ เพ่ิมมูลคาของเศรษฐกิจฐานชีวภาพใหสอดคลองกับยุทธศาสตรดาน
การสรางความสามารถในการแขงขัน 

๑.๒ อนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถ่ินกําเนิด 

๙



2) พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความ
เปนเมืองท่ีเติบโตอยางตอเนื่อง 

2.1 พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ท่ีมีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอยางยั่งยืน 

(๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
แผนปฏิบัติราชการกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก มุงเนนการพัฒนา

การแพทยแผนไทยและสมุนไพรเพ่ือการพัฒนาระบบสุขภาพและเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจําเปนตองพ่ึงพาอาศัยทรัพยากร
จากพืชสมุนไพรเพ่ือเปนเครื่องยาและวัตถุดิบในการพัฒนาใหเปนผลิตภัณฑจากสมุนไพร ตลอดจนการพัฒนา
อุตสาหกรรมทางการแพทย และอุตสาหกรรมการทองเท่ียว หากมีการตักตวงผลประโยชนโดยไมคํานึงถึงปญหา
สิ่งแวดลอม จะทําใหการพัฒนาการแพทยแผนไทยและสมุนไพรเกิดปญหาข้ึนในอนาคตได โดยกรมการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือกไดเห็นความสําคัญของการพัฒนาการแพทยแผนไทยและสมุนไพรภายใตกรอบการพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทย เพ่ือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 
(Herbs in BCG) เนื่องจากเปนแนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจของหลายประเทศท่ัวโลกโดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอมควบคูกับ
การสรางการเติบโตใหกับประเทศ ซ่ึงเก่ียวของกับการพัฒนาผลิตผลของสมุนไพร การพัฒนาอุตสาหกรรมและการตลาด 
การพัฒนาสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ และการพัฒนาเมืองสมุนไพร ใหเกิดใชประโยชนและสรางการเติบโตบนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมใหสมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

6) ยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง)
(๑) เปาหมาย 

1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

2) ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร 

1) ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการ
อยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส 

๑.๑ การใหบริการสาธารณะของภาครัฐไดมาตรฐานสากลและเปนระดับแนวหนาของภูมิภาค 
๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการนําเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาประยุกตใช 
2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเช่ือมโยง

การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี 
๒.๑ ใหยุทธศาสตรชาติเปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
๒.๒ ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 
๒.๓ ระบบติดตามประเมินผลท่ีสะทอนการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ในทุกระดับ 

3) ภาครัฐมีความทันสมัย
3.1 องคกรภาครัฐมีความยืดหยุนเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
3.๒ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย 

๔) บุคลากรภาครฐัเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง 
มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ 

๔.๑ ภาครัฐมีการบริหารกําลังคนท่ีมีความคลองตัว ยึดระบบคุณธรรม 
๔.๒ บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํา งานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม 

และมีการพัฒนาตามเสนทางความกาวหนาในอาชีพ 

๑๐



5) ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5.1 บุคลากรภาครัฐยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซ่ือสัตยสุจริต 
5.2 การบริหารจัดการการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนระบบแบบ

บูรณาการ 
6) กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาท่ีจําเปน

6.๑ ภาครฐัจัดใหมีกฎหมายท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับบรบิทตาง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลง 
(๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
แผนปฏิบัติราชการกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก สนับสนุนใหภาครัฐมีวัฒนธรรมการ

ทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 
ปลอดการทุจริตและประพฤติ มิชอบ โดยการทบทวน พัฒนา และปรับปรุงกฎหมายให เหมาะสมกับภารกิจ 
อยางทันสถานการณการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ตลอดจนการปรับปรุงโครงสรางการบริหาร 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการฯ ใหเปนไปตามยุทธศาสตรชาติโดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ การควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในการกํากับการบริหาร การจัดการการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุมคา ไดผล 
ตามเปาหมาย เกิดประโยชนสูงสุด ตลอดจนมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถและสมรรถนะสูงควบคูกับ 
การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรมองคกร พัฒนากระบวนการเพ่ือตอบเสนองผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
อยางมีคุณภาพ เพ่ือใหกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกเปนตนแบบท่ีดีของระบบการบริหารราชการท่ีดี 
ในการขับเคลื่อนองคกรคุณภาพ มีธรรมภิบาล เกิดความโปรงใส และมีจริยธรรมในการบริหารงาน 

๒.๒ แผนระดับท่ี ๒ (เฉพาะท่ีเก่ียวของ) 
๒.๒.๑ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

แผนปฏิบัติราชการกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก มีแนวทางการดําเนินงาน
ท่ีสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ จํานวน 12 ประเด็น ดังนี้ 

(๑) ประเด็นท่ี 13 การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี (หลัก) 
๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 
 เปาหมาย

คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึนและมีความเปนอยูดีเพ่ิมข้ึน
 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ

แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถเสริมนําใหบรรลุตัวชี้วัดอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (อายุเฉลี่ย)
ไมนอยกวา 68 ป ผานการพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกผานแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
(Service Plan) เพ่ือบูรณาการเขาสูระบบบริการสุขภาพของประชาชนตลอดชวงชีวิตใหมีประสิทธิภาพ โดยมุงเนน 
การจัดบริการสุขภาพในหนวยบริการปฐมภูมิ และคลินิกหมอครอบครัว เพ่ือลดความแออัดของผูปวยในโรงพยาบาลศูนย 
และโรงพยาบาลท่ัวไป ตลอดจนมุงเนนการสรางความรอบรูดานสุขภาพทางการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน 
การแพทยทางเลือก และสมุนไพรเพ่ือนําไปใชในการดูแลสุขภาพของตนเองและชุมชนไดอยางถูกตอง เหมาะสม 
ตามสถานการณ 

๒) แผนยอยของแผนแมบทฯ 
   สอดคลองกับแผนยอยของแผนแมบทประเด็นท่ี 13 การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

จํานวน 4 แผนยอย ดังนี้ 
   2.1) แผนยอยของแผนแมบทฯ 3.3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัยสนับสนุนการ

สรางสุขภาวะท่ีดี (หลัก)  
 แนวทางการพัฒนา

๑๑



   ๑. ปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัย ไดตามมาตรฐานสากล ภายใตระบบ
การบริหารท่ีมีการกระจายอํานาจ มีประสิทธิภาพ พอเพียง เปนธรรมและยั่งยืน รวมท้ัง ปรับระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรรวมกันระหวางสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนท่ีสุขภาพในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการท้ังดาน
บุคลากร ครุภัณฑทางการแพทย และโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเชื่อมโยงบริการตั้งแตระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
เขาดวยกันอยางไมมีอุปสรรค พรอมพัฒนาระบบสงตอและระบบการแพทยฉุกเฉินท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนการพัฒนาระบบฐานขอมูลท่ีสามารถเชื่อมโยงทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของในระบบบริการสุขภาพ 

   ๒. ปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพของประชาชนตลอดชวงชีวิตใหมีประสิทธิภาพ 
โดยอยูบนพ้ืนฐานความยั่งยืนทางการคลัง โดยจัดทาแนวทางการรับภาระคาใชจายรวมกันท้ังภาครัฐและผูใชบริการตาม
ฐานะท่ีคํานึงถึงความเปนธรรมและการเขาถึงบริการสุขภาพท่ีจําเปนของกลุมผูมีรายไดนอย โดยพิจารณาถึงความเปนไปได
ทางการคลังของประเทศ รวมท้ังบูรณาการระบบขอมูลสารสนเทศของแตละระบบหลักประกันสุขภาพใหเกิดความเปน
เอกภาพท้ังเรื่องสิทธิประโยชน การใชบริการ งบประมาณการเบิกจาย และการติดตามประเมินผล 

 เปาหมายของแผนยอย
มีระบบสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐานท่ีประชากรทุกระดับเขาถึงไดดีข้ึน
 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ
   แผนปฏิบัติราชการฯ นี้ไดมุงเนนพัฒนางานการแพทยแผนไทยในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล

ท่ัวไป และโรงพยาบาลศูนยใหมีคุณภาพมาตรฐาน และพัฒนาใหเปนสวนหนึ่งของมาตรฐาน HA รวมถึงการพัฒนาระบบ
บริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกรองรับความปกติใหมเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยใหกับประชาชนผูมารับ
บริการดวย  หากการจัดบริการการแพทยแผนไทยสามารถเขาเปนสวนหนึ่งของเกณฑรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลจะมี
สวนใหการจัดอันดับประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพท่ีมีการบูรณาการการแพทยแผนไทยในระบบบริการสุขภาพมี
อันดับท่ีดีข้ึน (1 ใน 25) 

2.2) แผนยอยของแผนแมบทฯ 3.1 การสรางความรอบรูดานสุขภาวะและการปองกัน
และควบคุมปจจัยเส่ียงท่ีคุกคามสุขภาวะ 

 แนวทางการพัฒนา
๑. สรางเสริมความรูเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของคนทุกกลุมวัย อาทิ ผาน

การพัฒนาสื่อเพ่ือสงเสริมและเผยแพรองคความรูดานสุขภาพและสุขภาวะท่ีถูกตองใหประชาชนสามารถเขาถึง
โดยสะดวก และนําไปใชในการจัดการสุขภาพไดอยางเหมาะสม 

   ๒. พัฒนาภาคีเครือขายประชาชน ชุมชม ทองถ่ิน ใหมีความรูเก่ียวกับการเจ็บปวยและ
ตายจากโรคท่ีปองกันได มีศักยภาพในการปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงท่ีคุกคามสุขภาวะ ไดดวยตัวเอง 
นําไปสูการพ่ึงตัวเอง และมีการกระจายอํานาจการวางแผน การตัดสินใจ เพ่ือใหดําเนินการดานสุขภาพตาง ๆ 
ตอบสนองตอความจําเปนในพ้ืนท่ีอยางแทจริง รวมท้ังการพัฒนาระบบเฝาระวังปองกันและควบคุมทุกระดับ 

  ๓. การพัฒนาระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม และกลไกการสื่อสารประชาสัมพันธแบบ
บูรณาการทุกระดับ เพ่ือลดภัยคุกคามท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนาสุขภาวะคนไทย 

  ๔. กําหนดมาตรการปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงท่ีคุกคามสุขภาวะ โดยผลักดันการสราง
เสริมสุขภาวะในทุกนโยบายท่ีใหหนวยงานทุกภาคสวนมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสุขภาพของประชาชน
เพ่ือลดภัยคุกคามท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนาสุขภาวะคนไทย 

 เปาหมายของแผนยอย
ประชาชนมีความรอบรูดานสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค

และสามารถปองกันและลดโรคท่ีสามารถปองกันได เกิดเปนสังคมบมเพาะจิตสํานึกการมีสุขภาพดีสูงข้ึน 

๑๒



 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ
แผนปฏิบัติราชการกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก มีการดําเนินงานดาน

การเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพและพัฒนาระบบคุมครองผูบริโภคดานการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน 
การแพทยทางเลือก และสมุนไพรอยางครบหวงโซคุณคา และการเสริมสรางเครือขายชุมชนเพ่ือพัฒนาสุข
ภาวะทุกกลุมวัยดวยศาสตรการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน การแพทยทางเลือก และสมุนไพรซ่ึงจะชวยให
อัตราความรอบรูดานสุขภาวะของประชากรในภาพรวมเพ่ิมข้ึน 

2.3) แผนยอยของแผนแมบทฯ 3.2 การใชชุมชนเปนฐานในการสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอ
การมีสุขภาวะท่ีดี 

 แนวทางการพัฒนา
สรางการมีสวนรวมเฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญหาสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพ

บริการอนามัยแบบบูรณาการรวมกับชุมชน รวมท้ังพัฒนาการวิเคราะหความเสี่ยง การประเมินความตองการ
ดานสุขภาพ เพ่ือการกําหนดนโยบายและขับเคลื่อนการดําเนินงานดานการปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยง 
ท่ีคุกคามสุขภาวะ ในระดับชุมชน ตําบล อําเภอ และระดับจังหวัด โดยพัฒนาแนวทางและศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุขและหนวยงานระดับทองถ่ินและชุมชน ในเรื่องอาชีวอนามัยสิ่งแวดลอม 

 เปาหมายของแผนยอย
จํานวนชุมชนสุขภาพดีเพ่ิมข้ึน
 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ

แผนปฏิบัติราชการฯ มีการพัฒนาตนแบบชุมชนสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย โดยการนํา
การแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน การแพทยทางเลือก และสมุนไพรมาประยุกตใชเพ่ือพัฒนาระบบสุขภาพ 
รวมถึงสงเสริมใหการจัดบริการการแพทยแผนไทยเปนสวนหนึ่งของจัดบริการ และสงเสริมภูมิปญญาของหมอ
พ้ืนบานในชุมชนใหสามารถเสริมสรางสุขภาวะและเปนท่ีพ่ึงของชุมชน สามารถลดรายจายไดดานสุขภาพได 
และสงผลชวยใหอัตราการนอนโรงพยาบาลโดยไมจําเปนดวยภาวะท่ีควรควบคุมดวยบริการผูปวยนอก 
(ambulatory care sensitive conditions : ACSC) ลดลง 

2.4) แผนยอยของแผนแมบทฯ การกระจายบริการสาธารณสุขอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
 แนวทางการพัฒนา

1. ปฏิรูประบบการจัดบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิและบริการดูแลระยะยาวสําหรับ
ผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพึงไปยังสวนภูมิภาค โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พัฒนารูปแบบและคุณภาพ
การบริการปฐมภูมิ และเพ่ิมขีดความสามารถของระบบและบุคลากร รวมท้ังจัดใหมีกลไกชวยเหลือ 
และสนับสนุนสวัสดิการชุมชนท่ีครอบคลุมใหความชวยเหลือดานคาใชจายท่ีจําเปนเพ่ือใหประชากร
กลุมเปาหมายเขาถึงบริการจากสถานพยาบาลของรัฐในพ้ืนท่ีได อาทิ คาใชจายการเดินทางไปสถานพยาบาล 
รวมท้ังจัดใหมีบริการดานสุขภาพเชิงรุกท้ังในดานการใหคําปรึกษา การควบคุมและปองกันกลุมเสี่ยงท่ีจะเกิด
ปญหาเรื้อรังตอสุขภาพ และการสงเสริมดานสุขอนามัย 

2. พัฒนากําลังคนและบุคลากรดานสุขภาพสูความเปนมืออาชีพ สรางและพัฒนากลไก
การบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพตลอดจนสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
เครือขายดานสุขภาพ    

 เปาหมายของแผนยอย
การเขาถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ําลดลง
 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ

การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ แผนปฏิบัติราชการฯ มีสวนชวยให
สถาบันการศึกษาผลิตแพทยแผนไทยบัณฑิตเพ่ือรองรับสูหนวยบริการสุขภาพท่ีมีความรูและสมรรถนะสูง 

๑๓



ตลอดจนมุงเนนใหบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดบริการการแพทยแผนไทยไดรับการพัฒนาศักยภาพ 
และองคความรูการจัดบริการการแพทยแผนไทยใหมีมาตรฐานและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 
สงผลใหดัชนีความกาวหนาของการพัฒนาคนดานสุขภาพในประเทศไทยดีข้ึน 

(2) ประเด็นท่ี 3 การเกษตร (รอง) 
      ๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 
 เปาหมาย

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศในสาขาการเกษตรเพ่ิมข้ึน
 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ

      แผนปฏิบัติราชการฯ มุงเนนการพัฒนาสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจครบวงจร นอกเหนือจากการ
พัฒนาสมุนไพรเพ่ือใชในระบบบริการสุขภาพ โดยรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของดานการเกษตรกระตุนและ
สงเสริมใหเกษตรกรปลูกสมุนไพรเพ่ิมมากข้ึน ภายใตวิธีการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAP) และการปลูก
สมุนไพรแบบออแกนิกส โดยสนองการปลูกเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและบริการท่ีเก่ียวของดานสมุนไพรตาม
ความตองการของตลาดโดยเฉพาะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑเสริมอาหาร สินคาประเภทโภชนาเภสัช ผลิตภัณฑ
ประเภทเวชสําอาง และผลิตภัณฑกลุมเครื่องสําอาง เพ่ือรองรับการดูแลสุขภาพภายใตความปกติใหมท่ี
ประชาชนท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศจะใหความสนใจในการดูแลสุขภาพจากสมุนไพรเพ่ิมข้ึน อันจะ
นําไปสูอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศสาขาเกษตร ขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๓.๘ และอัตรา
ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ ๑.๒ 

๒) แผนยอยของแผนแมบทฯ 
   สอดคลองกับแผนยอยของประเด็นแผนแมบทฯ ท่ี 3 การเกษตร จํานวน 1 แผนยอย ดังนี้ 
   2.1) แผนยอยของแผนแมบทฯ 3.3 เกษตรชีวภาพ 
 แนวทางการพัฒนา

๑. สนับสนุนการใชประโยชนจากการอนุรักษทรัพยากรชีวภาพ พันธุพืช พันธุสัตว 
และเชื้อจุลินทรีย เพ่ือนาไปสูการผลิตและขยายผลเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 

๒. สงเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการพัฒนาสินคาเกษตรและ
ผลิตภัณฑจากฐานเกษตรกรรม และฐานทรัพยากรชีวภาพ มีการยกระดับใหเกษตรกรเปนผูประกอบการ
วิสาหกิจ การเกษตรขนาดกลางและเล็กบนฐานทรัพยากรชีวภาพ ตลอดจนมีการใชฐานจากการทํา
เกษตรกรรมยั่งยืนซ่ึงเปนระบบการผลิตท่ีคํานึงถึงระบบนิเวศ สภาพแวดลอม และความหลากหลายทาง
ชีวภาพเพ่ือใชประโยชนและตอยอดไปสูสินคาเกษตรชีวภาพ ตลอดจนสนับสนุนใหมีการนําวัตถุดิบเหลือท้ิง
ทางการเกษตรมาใชในอุตสาหกรรมและพลังงานท่ีเก่ียวเนื่องกับชีวภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๓. สงเสริมการปลูกพืชสมุนไพรใหเปนพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของ 
สภาพแวดลอมในแตละพ้ืนท่ี มุงแปรรูปเพ่ือปอนในตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑเสริมอาหาร สินคาประเภท
โภชนาเภสัชผลิตภัณฑประเภทเวชสําอาง และผลิตภัณฑกลุมเครื่องสําอาง รวมถึงการสรางมูลคาเพ่ิมจาก
ผลิตภัณฑสมุนไพรเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 

๔. สงเสริมการทําการตลาดผานการสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับผลิตภัณฑจาก
เกษตรชวีภาพ ตลอดจนประโยชนและสรรพคุณของสมุนไพรไทย โดยใชโอกาสจากความตองการของผูบริโภค
ในปจจุบันท่ีหันมาใสใจสุขภาพ และการรักษาสิ่งแวดลอมท้ังตลาดภายในประเทศและตางประเทศ 

 เปาหมายของแผนยอย
1. สินคาเกษตรชีวภาพมีมูลคาเพ่ิมข้ึน
2. วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ินมีการจัดตั้งทุกตําบลเพ่ิมข้ึน

๑๔



 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ
การสงเสริมการปลูกสมุนไพรเพ่ือรองรับการพัฒนาสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจครบวงจร 

เปนสวนกระตุนจะทําใหประชาชน/วิสาหกิจชุมชนรวมกันพัฒนาผลผลิตของวัตถุดิบสมุนไพรท่ีดีและมีคุณภาพ 
เพ่ือนําไปสูการสรางมูลคาเพ่ิมของผลิตภัณฑสมุนไพรท่ีเปนท่ียอมรับของประชาชนท่ัวโลก สามารถชวยใหจํานวน
วิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและเล็ก และผลิตภัณฑจากฐานชีวภาพ  เพ่ิมข้ึนอยางนอย 14 ตําบลท่ัวประเทศ 
ในจังหวัดเมืองสมุนไพร เพ่ือรองรับการดูแลสุขภาพภายใตความปกติใหมท่ีประชาชนท้ังชาวไทยและชาว
ตางประเทศจะใหความสนใจในการดูแลสุขภาพจากสมุนไพรเพ่ิมข้ึน สงใหอัตราการขยายตัวของมูลคาของ
สินคาเกษตรชีวภาพขยายตัวเพ่ิมข้ึน รอยละ ๓ 

(3) ประเด็นท่ี 4 อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต (รอง) 
๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 
 เปาหมาย

1. การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและบริการ
 ๒. ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพ่ิมข้ึน 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ
แผนปฎิบัติราชการกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก มุงเนนการนําการแพทยแผนไทย 

การแพทยทางเลือก และสมุนไพร เขามาบูรณาการเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต เชน การพัฒนา
สารสกัดจากสมุนไพรเพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม ตลอดจนบูรณาการการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือกเพ่ือบูรณาการกับ Medical Hub เชน สงเสริมและพัฒนาการนวดไทยใหครบหวงโซคุณคาเพ่ือใหเกิด
มาตรฐานและเปนท่ียอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ พัฒนาศูนยเวชศาสตรบูรณาการใหสามารถบูรณาการกับ
สถานบริการท้ังภาครัฐและเอกชน พัฒนาศักยภาพกําลังคนในอุตสาหกรรมทางการแพทยครบวงจรท้ังดานทักษะการ
ใหบริการและทักษะดานภาษา ควบคูกับการพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพรองรับอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร
รองรับประชาชนท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศจะใหความสนใจในการดูแลสุขภาพจากการแพทยแผนไทยและ
สมุนไพรเพ่ิมข้ึนจากภาวะความปกติใหม เพ่ือสนับสนุนผลการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายอัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศสาขาอุตสาหกรรม ขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 4.6 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศสาขาบริการ ขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 5.4 อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม 
ขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 2.2  และอัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 2.7  

๒) แผนยอยของแผนแมบทฯ 
สอดคลองกับแผนยอยของประเด็นแผนแมบทฯ ท่ี 4 อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 

จํานวน 3 แผนยอย ดังนี้ 
2.1) แผนยอยของแผนแมบทฯ ท่ี 3.2 อุตสาหกรรมและบริการการแพทยครบวงจร (หลัก) 
 แนวทางการพัฒนา

1. สงเสริมการพัฒนาและการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทยเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใหบริการดานสุขภาพ เชน การแพทยทางไกลและการแพทยแมนยําปญญาประดิษฐ 
เทคโนโลยีชีวภาพดานสุขภาพ ผลิตภัณฑสุขภาพ ยา และชีววัตถุ เปนตน ตลอดจนจัดทําฐานขอมูลท่ีจําเปน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพในทุกมิติของการใหบริการดานสุขภาพ 

2. สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทยท่ีทันสมัย มีคุณคา และมีมูลคา
เพ่ิมสูงโดยสงเสริมการนําผลิตภัณฑของอุตสาหกรรมการแพทยท่ีทันสมัยมาใชในประเทศ เพ่ือสราง
อุตสาหกรรมและบริการการแพทยท่ีสามารถรองรับความตองการในประเทศและตางประเทศ และพรอมมุงสู
การเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมและบริการการแพทย 

๑๕



3. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางดานสุขภาพในทุกระดับ ท้ังในภาคอุตสาหกรรมและ
บริการทางการแพทย ท้ังแผนปจจุบันและแผนไทยใหมีศักยภาพดานเทคโนโลยี มีทักษะความชํานาญและมี
มาตรฐานเปนท่ียอมรับในระดับสากล 

4. ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑทางการแพทยและการใหบริการทางการแพทยให
เทียบเทากับระดับสากล ยกระดับการแพทยและบริการสุขภาพแผนไทย สรางศูนยทดสอบมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑทางการแพทย สงเสริมการอํานวยความสะดวกในการตรวจและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑทาง
การแพทยของไทยใหกับผูประกอบการอยางถูกตอง รวดเร็ว ในราคาท่ีเปนธรรมเพ่ือใหผูประกอบการไทย
สามารถแขงขันไดมากข้ึน 

5. ขยายชองทางการตลาดท้ังในและตางประเทศ และเชื่อมโยงกับการทองเท่ียวเชิง
สุขภาพและกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมในประเทศ เชน การตรวจสุขภาพ ทันตกรรม เปนตน สงเสริมใหไทย 
เปนศูนยกลางดานสุขภาพท้ังดานรางกายและจิตใจท่ีผสมผสานความเชี่ยวชาญท้ังในการแพทยแผนปจจุบัน
และการแพทยแผนไทย ควบคู ไปกับการสรางระบบเฝาระวังปองกันควบคุมโรคดานเวชศาสตร 
การเดินทางและทองเท่ียว        

 เปาหมายของแผนยอย
อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทยมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน
 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ

แผนปฏิบัติราชการกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก สามารถสงผลตอการบรรลุ
เปาหมายผานการสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมจากการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และสมุนไพรเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการดานสุขภาพ ควบคูกับการพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานสุขภาพ  การพัฒนา
มาตรฐานการใหบริการ และการขยายชองทางการตลาด เพ่ือเสริมนําใหอัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรม
และบริการการแพทย ขยายตัวเฉลี่ยตอป รอยละ 5 

2.2) แผนยอยของแผนแมบทฯ ท่ี 3.1 อุตสาหกรรมชีวภาพ (รอง) 
 แนวทางการพัฒนา
      สนับสนุนการสรางมูลคาเพ่ิมจากวัตถุดิบชีวภาพท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจ

ฐานชีวภาพ เชน ชีวเคมีภัณฑ วัสดุชีวภาพ ชีวเภสัชภัณฑ เวชสําอาง นวัตกรรมอาหารชีวภาพ สารสกัด สมุนไพร 
เชื้อเพลิงชีวภาพ และพลังงานชีวภาพ เปนตน และสรางเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหมท้ังระบบอยางครบวงจร  

 เปาหมายของแผนยอย
อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน

 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ
แผนปฏิบัติราชการกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ไดมีแนวทาง

ดําเนินงานพัฒนาอุตสาหกรรมสารสกัดจากพืชสมุนไพรเพ่ืออุตสาหกรรมยาแผนไทยและสมุนไพร รองรับการ
พัฒนาศูนยใหคําปรึกษาผูประกอบการ/พัฒนาผลิตภัณฑและถายทอดเทคโนโลยีใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ
จากสมุนไพรรูปแบบใหม ๆ ภายใตความปกติใหม เพ่ือเสริมนําใหอัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ 
เฉลี่ยรอยละ 10 

2.3) แผนยอยของแผนแมบทฯ ท่ี 3.3 อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ 
 แนวทางการพัฒนา

ยกระดับความสามารถของผูผลิต ผูพัฒนา และผูออกแบบและสรางระบบของไทยใหมี
ความสามารถในการแขงขันในดานตาง ๆ มากข้ึน เชน การสรางและบริหารหวงโซมูลคาระดับโลก 
การจัดหาวัตถุดิบ ชิ้นสวน และอุปกรณอยางเพียงพอ การบริหารจัดการองคกร การตลาด และการเขาถึง 

๑๖



แหลงเงินทุน เปนตน และใหสามารถสรางและพัฒนานวัตกรรมทางอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล 
และปญญาประดิษฐ รวมถึงการสรางโมเดลในการทาธุรกิจใหมในอนาคต 

 เปาหมายของแผนยอย
ความสามารถในการพัฒนาดานเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยดีข้ึน
 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ

แผนปฏิบัติราชการกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ไดมีแนวทาง
ดําเนินงานพัฒนาฐานขอมูลสมุนไพรขนาดใหญ (Big Data) รวมกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของเปนฐานขอมูล
สําคัญเชิงยุทธศาสตรสําหรับวางแผนการดําเนินงานเพ่ือยกระดับความสามารถของผูผลิตและผูพัฒนาดาน
ผลิตภัณฑสมุนไพรใหมีความสามารถในการแขงขันในดานตาง ๆ มากข้ึน เชน การสรางและบริหารหวงโซ
คุณคาเพ่ือขับเคลื่อนสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ จัดหาแหลงวัตถุดิบ ใหมีอยางเพียงพอ การบริหารจัดการองคกร 
การตลาด เปนตน ซ่ึงสงผลชวยใหภาพลักษณอันดับของ Digital Evolution Index ของไทยเพ่ือใหเกิดการ
ประโยชนในการเริมการสรางความสามารถในการแขงขันดีข้ึน 

(4) ประเด็นท่ี 5 การทองเท่ียว 
   ๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 
 เปาหมาย

1. ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศดานการทองเท่ียวตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเพ่ิมข้ึน
2. รายไดจากการทองเท่ียวของเมืองรองเพ่ิมข้ึน
3. ความสามารถทางการแขงขันดานการทองเท่ียวของประเทศไทยดีข้ึน

 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ
แผนปฏิบัติราชการกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก สามารถสงผลตอการบรรลุ

เปาหมายของสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศดานการทองเท่ียวตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ เพ่ิมข้ึน
รอยละ 22 อัตราสวนรายไดจากการทองเท่ียวของเมืองหลักและเมืองรอง คิดเปน 80:20 และอันดับ
ความสามารถทางการแขงขันดานการทองเท่ียวของประเทศไทย โดย Travel & Tourism Competitiveness 
Index (TTCI) ใหติด 1 ใน 30 ผานการบูรณาการการแพทยแผนไทยและสมุนไพร เพ่ือสรางคุณคาและมูลคาเพ่ิมใหกับ
สินคาและบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีเอกลักษณเฉพาะถ่ิน ตลอดจนการ
พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทยแผนไทยและสมุนไพรท่ีเสริมนําอุตสาหกรรมการทองเท่ียวเชิง
สุขภาพ การสงเสริมการจดทะเบียน การคุมครอง การใชทรัพยสินทางปญญาและภูมิปญญา และการสงเสริม
ตลาดการทองเท่ียวอยางหลากหลายรูปแบบภายใตอัตลักษณของความเปนไทย และจากการวิเคราะหจาก
ศูนยวิจัยดานเศรษฐกิจพบวาการทองเท่ียวเชิงสุขภาพจะเปนกระแสใหมในการเขามาทองเท่ียวมากข้ึน โดย
จะตองคํานึงถึงความสะอาดและสุขอนามัย และปรับรูปแบบบริการการทองเท่ียวท่ีมีขนาดเล็กลงหรือการ
เดินทางดวยตนเองแบบอิสระ (Free Individual Traveler : FIT) ซ่ึงสอดรับกับรูปแบบของการจัดบริการการ
ทองเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีมีความจําเพาะเจาะจงและมุงเนนการสรางความผอนคลายใหกับชีวิตอยางปจเจกบุคคล 

๒) แผนยอยของแผนแมบทฯ 
สอดคลองกับแผนยอยของประเด็นแผนแมบทฯ ท่ี 5 การทองเท่ียว จํานวน 2 แผนยอย ดังนี้ 
2.1) แผนยอยของแผนแมบทฯ ท่ี 3.3 การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย

แผนไทย (หลัก) 
 แนวทางการพัฒนา
  ๑. ยกระดับคุณภาพการใหบริการการทองเท่ียวเชิงสุขภาพใหไดมาตรฐานระดับสากล 

ท้ังคุณภาพของสถานประกอบการและคุณภาพของผูใหบริการท่ีมีทักษะและความเชี่ยวชาญ ใหความสําคัญ

๑๗



เรื่องความสะอาดและความปลอดภัยในสถานประกอบการ ซ่ึงครอบคลุมการใหบริการในธุรกิจสปาและบริการ
เสริมความงาม นวดแผนไทย โยคะ การดูแลผูสูงอายุ สถานพักฟนเพ่ือการฟนฟูสุขภาพและการผอนคลาย 

  ๒. สรางสรรคการทองเที่ยวเชิงสุขภาพรูปแบบใหมบนพื้นฐานของทรัพยากรที่มี
ศักยภาพในการบําบัด ฟนฟู รักษาสุขภาพ โดยใชความคิดสรางสรรคนวัตกรรม และเอกลักษณความเปนไทยในการ
ใหบริการ พรอมท้ังสรางความหลากหลายของกิจกรรมสงเสริมสุขภาพท่ีไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับในระดับสากลและ
เชื่อมโยงกับกิจกรรมการทองเท่ียวตาง ๆ เชน การใชพุน้ํารอน น้ําแร สปาโคลน เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว 
เชิงสุขภาพ เปนตน 

  ๓. พัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑดานแพทยแผนไทยใหมีมาตรฐานระดับสากลและ
สอดคลองกับความตองการของตลาดเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหแกผลิตภัณฑ โดยการวิจัย พัฒนานวัตกรรมตอยอด
ใหเกิดสินคาใหม และการแปรรูปผลิตภัณฑ พรอมสรางความเชื่อม่ันของผูบริโภคตอผลิตภัณฑการแพทยแผนไทย 

 เปาหมายของแผนยอย
1. รายไดจากการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทยเพ่ิมข้ึน

   ๒. อันดับดานรายไดการทองเท่ียวเชิงสุขภาพของประเทศไทย 
 การบรรลเุปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ
แผนปฏิบัติราชการกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก สงผลตอการบรรลุ

เปาหมายอัตราการขยายตัวของรายไดจากการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย เพ่ิมข้ึนรอยละ 5 
อันดับดานรายไดการทองเท่ียวเชิงสุขภาพของประเทศไทยโดย Global Wellness Institute ดีข้ึน อันดับท่ี 12 
และอัตราการเพ่ิมข้ึนของจํานวนสถานประกอบการดานการทองเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีไดรับมาตรฐาน 
การทองเท่ียว เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 โดยเฉพาะการพัฒนารูปแบบการจัดการทองเท่ียวผานเมืองสมุนไพร 
และเมืองหลักของประเทศใหมีความสามารถในการบูรณาการอัตลักษณและภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 
และสมุนไพรเพ่ือสรางแรงดึงดูดแกนักทองเท่ียวใหสนใจรูปแบบการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย 
เพื่อใหเกิดการสงเสริมสุขภาวะที่ดีและความประทับใจแกนักทองเที่ยว โดยคํานึงถึงความปกติใหม 
จากภาวะการระบาดของ COVID-19 รวมดวย 

๒.2) แผนยอยของแผนแมบทฯ ท่ี 3.1 แผนยอยการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม (รอง) 
 แนวทางการพัฒนา

    ๑. สรางคุณคาและมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถ่ินท่ีมีเอกลักษณเฉพาะถ่ิน ไดแก แหลงอุทยานประวัติศาสตร เมืองมรดกโลก โบราณสถาน เมืองเกา 
ยานการคา วิถีชีวิตลุมนา สินคาชุมชน อาหารไทย และแพทยแผนไทย เพ่ือนํามาสราง สรรคคุณคาและมูลคา
ผานองคความรู นวัตกรรม เทคโนโลยี และการออกแบบเพ่ือสรางสรรคเปนสินคา รวมถึงการพัฒนากิจกรรม
และบริการรูปแบบใหม ๆ ใหกับนักทองเท่ียว เชน การทองเท่ียวเชิงเกษตร การทองเท่ียวโดยชุมชน 
การทองเท่ียวเชิงนิเวศ การทองเท่ียววิถีพุทธ การทองเท่ียวกลุมมุสลิม เปนตน 

    ๒. พัฒนาปจจัยแวดลอมใหเอ้ือตอการสงเสริมความคิดสรางสรรคเพ่ือนํามาพัฒนา 
ตอยอดสินคาและบริการดานการทองเท่ียว ไดแก การสงเสริมการวิจัย พัฒนา และการออกแบบ การสราง
นวัตกรรม การสงเสริมการลงทุน การสรางเครือขายวิสาหกิจการทองเท่ียว การสื่อสารและการคมนาคม 
การพัฒนาระบบฐานขอมูล การสงเสริมการตลาด และการสรางเรื่องราวเพ่ือบอกเลานักทองเท่ียว เปนตน 

3. สงเสริมการจดทะเบียน การคุมครอง การใชทรัพยสินทางปญญาและภูมิปญญาเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาตอยอดไปสูการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและการเปนเมืองศูนยกลางการทองเท่ียวของ
ภูมิภาค ไดแก แหลงประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรม กิจกรรมและสินคาของชุมชน 
อาหารไทย และการแพทยแผนไทย 

๑๘



4. สงเสริมการตลาดการทองเท่ียวโดยการนําเสนอเอกลักษณของประเทศไทยและของ
แตละทองถ่ิน ใหเปนท่ีเขาใจในเวทีโลก ผานสื่อสรางสรรคและนวัตกรรมทางสื่อตาง ๆ รวมท้ังการสงเสริม 
การสื่อสารเรื่องราวอันเปนเอกลักษณของแตละภูมิภาคและจังหวัดตาง ๆ ผานการพัฒนาแบรนด และ 
การสื่อสารเรื่องราวอยางสรางสรรคผานชองทางการตลาดท่ีเปนท่ีนิยมในกลุมเปาหมาย 

 เปาหมายของแผนยอย
1. รายไดจากการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน

   ๒. ทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมไดรับการข้ึนทะเบียนทรัพยสินทางปญญาเพ่ิมข้ึน 
 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ

      แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายใหอัตราการขยายตัวของ
รายไดจากการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ ๑๐ และอัตราการขยายตัวของ
จํานวนสินคาและบริการการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 
เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 ผานการสรางคุณคาและมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีเอกลักษณเฉพาะถ่ิน การสงเสริมการตลาดการทองเท่ียว ควบคูกับการพัฒนา
งานวิจัย นวัตกรรม และรูปแบบการจัดบริการและผลิตภัณฑจากการแพทยแผนไทยและสมุนไพรท่ีกระตุนให
เกิดการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม สามารถตอยอดการทองเท่ียงเชิงสุขภาพ และตอยอดสงเสริม
การจดทะเบียน การคุมครอง การใชทรัพยสินทางปญญาและภูมิปญญาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาตอยอดไปสู
การทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและการเปนเมืองศูนยกลางการทองเท่ียวของภูมิภาค 

 (5) ประเด็นท่ี 8 ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม (รอง) 
๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 
 เปาหมาย

ผูประกอบการในทุกระดับเปนผูประกอบการยุคใหมท่ีมีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน
 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ

แผนปฏิบัติราชการกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก สามารถสงผลตอการบรรลุ
เปาหมายสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ รอยละ 
45 ผานการสงเสริมผูประกอบการ ภายใตพระราชบัญญัติผลิตภัณฑสมุนไพร พ.ศ. 2562 โดยสนับสนุน 
การประกอบกิจการตามความพรอมและความตองการของผูประกอบการ ไมวาจะเปนการสงเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑสมุนไพรหรือใหความชวยเหลือในการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนา เทคโนโลยีในดานตาง ๆ ท้ังในดาน 
การสงเสริมการเพาะปลูก การเพาะเลี้ยง การสงเสริมคุณภาพ การผลิต การจัดการ และการตลาด การสงเสริม 
การรวมตัวหรือความรวมมือกันระหวางผูประกอบการกับภาคธุรกิจหรือ อุตสาหกรรมอ่ืน การลดหรือยกเวน
คาธรรมเนียม การใหคําปรึกษาในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ มาตรฐาน หรือการเตรียมเอกสารทางวิชาการ 
เก่ียวกับการผลิตหรือการขายผลิตภัณฑสมุนไพร การขอรับการประเมินรับรองมาตรฐาน การขอข้ึนทะเบียนตํารับ 
การแจงรายละเอียด หรือการจดแจงผลิตภัณฑสมุนไพรท่ีจะผลิต โดยไมตองเสียคาใชจาย ตลอดจน 
การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพในการประกอบการ ใหสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด และการ
จัดใหมีเอกสารคําแนะนํา คูมือ หนังสือวิชาการ หรือเอกสารอ่ืน ๆ จัดทําข้ึนเพ่ือเผยแพรความรู พัฒนา
ศักยภาพผูประกอบการโดยไมตองเสียคาใชจาย 

๒) แผนยอยของแผนแมบทฯ 
 สอดคลองกับแผนยอยของแผนแมบทประเด็นท่ี 8 ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมยุคใหม จํานวน 1 แผนยอย ดังนี้ 
2.1 แผนยอยของแผนแมบทฯ 3.1 การสรางความเขมแข็งผูประกอบการอัจฉริยะ (หลัก) 
 แนวทางการพัฒนา

๑๙



1. สรางและพัฒนาผูประกอบการในทุกระดับใหมีจิตวิญญาณของการเปนผูประกอบการ
ขับเคลื่อนธุรกิจดวยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคในการสรางมูลคาใหกับสินคาและบริการ
การขยายชองทางการตลาด การสรางตราสินคาใหเปนท่ียอมรับ และการใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา
ในเชิงพาณิชย รวมท้ังการปรับตัวสูธุรกิจรูปแบบใหม ๆ พัฒนาผูประกอบการใหมีทักษะในการวิเคราะหและมี
องคความรูดานการจัดการฐานขอมูล สามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม รวมถึง
คํานึงถึงการผลิตสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพ่ือการวางแผนธุรกิจ สงเสริมการใชระบบประกัน
ความเสี่ยงภัยของสินคาและบริการเพ่ือสรางความเชื่อม่ันและลดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจและสงเสริม 
ใหผูประกอบการดําเนินธุรกิจอยางมีธรรมาภิบาล  

2. สงเสริมใหผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมปรับรูปแบบธุรกิจใหมโดย
นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใชกับวิถีการดําเนินธุรกิจตลอดกระบวนการมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขัน 
ลดตนทุน และรองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบริโภค รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ธุรกิจและการตลาด ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาสินคาและบริการใหมีคุณภาพมาตรฐานสอดคลองกับ 
ความตองการของผูบริโภค และสามารถเชื่อมโยงการผลิตกับผูประกอบการรายใหญ 

3. สงเสริมการรวมกลุมและสรางเครือขายของผูประกอบการท้ังในและตางประเทศใหเขมแข็ง
ผูประกอบการสามารถเก้ือหนุนและเชื่อมโยงกันท้ังในแนวตั้งและแนวนอน รวมท้ังพัฒนาระบบและกลไกท่ีทํา
ใหเกิดความเชื่อมโยงของหวงโซมูลคา เพื่อเพิ่มอํานาจการตอรองในตลาดที่สูงขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพใน       
การบริหารจัดการการผลิต การขนสงและโลจิสติกส และพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในกลุมของตนใหดี
ยิ่งข้ึน 

 เปาหมายของแผนยอย
การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มตนในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน
 การบรรลเุปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ
   แผนปฏิบัติราชการกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก สามารถสงผลตอการบรรลุ

เปาหมายอัตราการขยายตัวจํานวนการกอตั้งวิสาหกิจเริ่มตนเฉลี่ยรอยละ 10 และอันดับความสามารถในการแขงขัน
ดานการใชเครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลดีข้ึนเปนลําดับ 1 ใน 16 โดยมุงเนนอุตสาหกรรมการพัฒนาสมุนไพรครบวงจร
ผานการสงเสริมผูประกอบการ ภายใตพระราชบัญญัติผลิตภัณฑสมุนไพร พ.ศ. 2562 

(5) ประเด็น ท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต (รอง) 
1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
 เปาหมาย

คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ไดรับการพัฒนาอยางสมดุล ท้ังดานรางกาย สติปญญา
และคุณธรรมจริยธรรม เปนผูท่ีมีความรูและทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ รักการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกมีบทบาทสําคัญในการดูแลสุขภาพของ

ประชาชนโดยเฉพาะผูสูงอายุ ผานการนําหลักธรรมานามัยมาประยุกตใชผูสูงอายุท้ังในระดับติดสังคม ติดบาน 
และติดเตียง เพ่ือเสริมนําใหผูสูงอายุมีสุขภาพท่ีดี ลดอัตราการเจ็บปวยหรือลดภาวะแทรกซอนดวยโรคเรื้อรัง 
ซ่ึงสอดคลองกับสถานการณของประเทศไทยท่ีกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ หากการแพทยแผนไทยและการแพทย
แผนไทยสามารถชวยเสริมนําคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใหดีข้ึนได จะเปนปจจัยพ้ืนฐานสําคัญท่ีสงผลตอการบรรลุ
เปาหมายของตัวชี้วัดดัชนีการพัฒนามนุษยในแผนแมบทฯ ตอไปได 

2) แผนยอยของแผนแมบทฯ
สอดคลองกับแผนยอยของแผนแมบทประเด็น ท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

จํานวน 1 แผนยอย ดังนี้ 

๒๐



   2.1) แผนยอยของแผนแมบทฯ 3.1 การคุมครองทางสังคมข้ันพ้ืนฐานและหลักประกันทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ (หลัก) 

 แนวทางการพัฒนา
สงเสริมสนับสนุนระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุ พรอมท้ังจัดสภาพแวดลอม

ใหเปนมิตรกับผูสูงอายุ อาทิ สิ่งอํานวยความสะดวกในการใชชีวิตประจําวันท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุ เมืองท่ีเปน
มิตรกับผูสูงอายุท้ังระบบขนสงสาธารณะ อาคารสถานท่ี พ้ืนท่ีสาธารณะ และท่ีอยูอาศัยใหเอ้ือตอการใชชีวิต
ของผูสูงอายุและทุกกลุมในสังคม 

 เปาหมายของแผนยอย
ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความม่ันคงในชีวิต มีทักษะการดํารงชีวิต เรียนรูพัฒนา

ตลอดชีวิต มีสวนรวมในกิจกรรมสังคม สรางมูลคาเพ่ิมใหแกสังคมเพ่ิมข้ึน 
 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ

แผนปฏิบัติราชการกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก มีสวนรวมกับ
ทุกหนวยงานของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือใหการขับเคลื่อนงานบรรลุตามเปาหมายของแผนยอยท่ีมุงเนนให
ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความม่ันคงในชีวิต มีทักษะการดํารงชีวิต เรียนรูพัฒนาตลอดชีวิต มีสวนรวม 
ในกิจกรรมสังคมดวยหลัก 3 S (Strong, security และ Social) โดยกระทรวงสาธารณสุขไดพัฒนารูปแบบ
บริการสุขภาพท้ังทางกายและใจ สําหรับผูสูงอายุติดสังคม ติดบาน และติดเตียงไดอยางเหมาะสม โดยเฉพาะ
การนําการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกมาบูรณาการเพ่ือพัฒนาระบบการสงเสริมสุขภาพดูแล
ผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการดูแลผูสูงอายุ เพ่ือใหผูสูงวัย 
มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี 

(6) ประเด็น ท่ี 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (รอง) 
1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
 เปาหมาย

คนไทยทุกคนไดรับการคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน
 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ

แผนปฏิบัติราชการกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกมีเปาหมายในการให
การจัดบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกเพ่ือใหประชากรไทยทุกคนใหไดรับความคุมครอง
ตามมาตรการทางสังคมโดยเฉพาะการคุมครองหลักประกันดานสุขภาพของคน เพ่ือใหประชาชนไทยทุกคน
สามารถเขาถึงบริการทางการแพทยและสาธารณสุขไดอยางท่ัวถึง เสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ําและเปนท่ี
ยอมรับ 

2) แผนยอยของแผนแมบทฯ
สอดคลองกับแผนยอยของแผนแมบทประเด็น ท่ี 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

จํานวน 1 แผนยอย ดังนี้ 
   2.1) แผนยอยของแผนแมบทฯ 3.1 การคุมครองทางสังคมข้ันพ้ืนฐานและ

หลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ (หลัก) 
 แนวทางการพัฒนา

ขยายฐานความคุมครองทางสังคม โดยกําหนดระดับมาตรฐานข้ันตํ่าของสวัสดิการ
แตละประเภท แตละกลุมเปาหมายใหเหมาะสมและชัดเจน เพ่ือปองกันไมใหประชาชนทุกชวงวัยตองเจอ
สภาวะความยากจนกรณีประสบเหตุการณที ทาใหตองสูญเสียรายได เพ่ือเปนหลักประกันในการดําเนินชีวิต
ทางสังคมไดโดยการจัดระบบหรือมาตรการในรูปแบบตาง ๆ ใหสามารถคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชนทุกคน 
บริการสังคม การประกันสังคม การชวยเหลือทางสังคม การคุมครองอยางเปนทางการและไมเปนทางการ 

๒๑



ซ่ึงครอบคลุมถึงการจัดโครงขายการคุมครองทางสังคม สาหรับผูดอยโอกาสและคนยากจน ใหสามารถเขาถึง
บริการพ้ืนฐานของภาครัฐไดอยางมีคุณภาพ และการจัดการกับความเสี่ยงทางสังคมที เกิดข้ึนจากวิกฤต 
ทางเศรษฐกิจสังคม และภัยพิบัติตาง ๆ เพ่ือปดชองวางการคุมครองทางสังคมตาง ๆ ในประเทศไทยปรับปรุง
ระบบและกลไกในการคุมครองผูบริโภค 

 เปาหมายของแผนยอย
คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุมดอยโอกาสและกลุมเปราะบาง ไดรับการคุมครองและมี

หลักประกันเพ่ิมข้ึน 
 การบรรลเุปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ

แผนปฏิบัติราชการกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก มีสวนท่ีเก่ียวของกับ
การพัฒนาชุดสิทธิประโยชนแกประชาชนดานบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกท่ีมีคุณภาพ
เขาสูหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เพ่ือใหคนไทยทุกคนสามารถเขาถึงการดูแลสุขภาพดานการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือกในสถานบริการของรัฐในทุกเพศและทุกวัย ตลอดจนมีการติดตามและสนับสนุนเขต
สุขภาพใหมีการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือใหประชาชนเขาถึงการจัดบริการอยางเทาเทียมในทุกพ้ืนท่ี 

(7) ประเด็น ท่ี 18 การเติบโตอยางย่ังยืน (รอง) 
1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
 เปาหมาย

สภาพแวดลอมของประเทศไทยมีคุณภาพดีข้ึนอยางยั่งยืน
 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ

แผนปฏิบัติราชการกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกเปนหนวยงานสําคัญใน
การขับเคลื่อนสมุนไพรสูการใชประโยชนทางการแพทยและเชิงพาณิชย โดยมุงเนนตอความสําคัญในการ
สงเสริมและอนุรักษพันธุพืชสมุนไพรเพ่ือใหเกิดการใชประโยชนอยางยั่งยืน ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของอํานาจหนาท่ี
ภายใตพระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. 2542 รวมกับภาคีเครือขายท่ี
เก่ียวของ ตลอดจนการดําเนินงานขับเคลื่อนสมุนไพรครบหวงโซคุณคาภายใตแผนแมบทแหงชาติ วาดวยการ
พัฒนาสมุนไพรไทยฉบับท่ี 1 พ.ศ, 2560 – 2564 และพระราชบัญญัติผลิตภัณฑสมุนไพร พ.ศ. 2562 
จําเปนตองคํานึงถึงการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติในประเทศ
และโลก 

2) แผนยอยของแผนแมบทฯ
สอดคลองกับแผนยอยของแผนแมบทประเด็น ท่ี 18 การเติบโตอยางยั่งยืน จํานวน 1 แผนยอย 

ดังนี้ 
   2.1) แผนยอยของแผนแมบทฯ 3.1 แผนยอยการสรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคม

เศรษฐกิจสีเขียว (หลัก) 
 แนวทางการพัฒนา

     สงเสริมการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน โดยพัฒนาและสงเสริมโรงงานอุตสาหกรรม 
นิคมอุตสาหกรรม และเมืองอุตสาหกรรม ตามแนวทางอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท่ีชวยสรางการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ท้ังการเพาะปลูก ปศุสัตว และประมง ตลอดหวง 
โซคุณคา พัฒนาและสงเสริม การทองเท่ียวท่ียั่งยืน เพ่ือใหแหลงทองเท่ียวและสิ่งอานวยความสะดวกตาง ๆ มี
มาตรฐานตามแนวทางการทองเท่ียวท่ียั่งยืน โดยสงเสริมท้ังอุปสงคและอุปทานและนวัตกรรม เพ่ือสราง
มูลคาเพ่ิมและประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถ่ิน  

 เปาหมายของแผนยอย
      การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงข้ึน 

๒๒



 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ
      แผนปฏิบัติราชการกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ไดมุงเนนการพัฒนา

สมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ โดยตองคํานึงถึงการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ 
(Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ไป
พรอมกับการนําองคความรูมาตอยอดฐานความเขมแข็งของประเทศไทยโดยเฉพาะการพัฒนาการแพทยแผนไทย
และสมุนไพร รองรับการเติบโตภายใตแนวคิดประเทศไทย 4.0 แนวคิดดังกลาวเปนแนวคิดสากลเพ่ือมุง 
การเติบโตของประเทศภายใตสิ่งแวดลอมท่ีดี ลดปญหามลภาวะใหไดมากท่ีสุด 

(8) ประเด็นท่ี 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (รอง) 
     ๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

 เปาหมาย
ความสามารถในการแขงขันดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี และดานโครงสราง

พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของประเทศเพ่ิมสูงข้ึน 
 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ

แผนปฏิบัติราชการกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก สงผลตอการบรรลุ
เปาหมายการจัดอันดับโดยสภาเศรษฐกิจโลกและสถาบันการจัดการนานาชาติดีข้ึนเปน 1 ใน 30 ผานการวิจัย
พัฒนานวัตกรรมดานสังคมและดานเศรษฐกิจทางการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน การแพทยทางเลือก 
และสมุนไพรใหสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงทางการแพทยและการตลาดอยางเปนรูปธรรม 

๒) แผนยอยของแผนแมบทฯ 
   สอดคลองกับแผนยอยของประเด็นท่ี 23 งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม จํานวน 2 แผนยอย ดังนี้ 

2.1) แผนยอยของแผนแมบทฯ ท่ี 3.2 การวิจัยพัฒนานวัตกรรม ดานสังคม (หลัก) 
 แนวทางการพัฒนา

   ๑) พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนาและ
ประยุกตใชนวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยของประเทศตลอดทุกชวงวัย (ปฐมวัย วัยเด็ก วัยเรียน 
วัยแรงงาน วัยสูงอายุ) การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย เพ่ือใหประชาชนไทยมีทักษะความรู 
และเปนกําลังในการพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็นการวิจัยท่ีสาคัญ อาทิ โภชนาการและสุขภาวะในชวงปฐมวัย 
การปลูกฝงความเปนคนดี วินัย และจิตสาธารณะในวัยเรียน การพัฒนาทักษะและสมรรถนะท่ีจําเปน 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ ในวัยเรียนและวัยแรงงาน บุคลากรทางการศึกษา ครู หลักสูตรและกระบวนการสอน 
การสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ ระบบบริการสาธารณสุข และวิทยาศาสตรทางการกีฬา 

 เปาหมายของแผนยอย
คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย และความเสมอภาคทางสังคมไดรับ

การยกระดับเพ่ิมข้ึน จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม 
 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ

แผนปฏิบัติราชการกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก มีสวนชวยใหเกิด
การบรรลุเปาหมายดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม (รอยละของผลสัมฤทธิ์ในการยกระดับคุณภาพทางสังคมจาก
ผลการวิจัยฯ) เพ่ือใหการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน การแพทยทางเลือก และสมุนไพรเปนสวนหนึ่ง
ของการวิจัยดานสาธารณสุขใหประชาชนมีคุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย และความเสมอภาคทาง
สังคมไดรับการยกระดับเพ่ิมข้ึน 
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2.2) แผนยอยของแผนแมบทฯ ท่ี 3.1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานเศรษฐกิจ (รอง) 
 แนวทางการพัฒนา

    ๑. พัฒนาเกษตรสรางมูลคา โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใชนวัตกรรมใน
ภาคการเกษตรเปาหมายของประเทศ ไดแก เกษตรอัตลักษณ เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป
และเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตท้ังในเชิงปริมาณ คุณภาพ และความหลากหลายของ
ผลผลิต รวมท้ังเพ่ือยกระดับรายได ลดรายจายและลดปจจัยเสี่ยงในการทาการเกษตรใหกับเกษตรกรตลอดจน
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปญญาทองถ่ิน โดยมีประเด็นการวิจัยท่ีสาคัญ อาทิ การพัฒนาสาย
พันธุพืชและสัตว การลดตนทุนแรงงานและปจจัยการผลิต การพยากรณอากาศและวิเคราะหปจจัยเสี่ยงเพ่ือ
การเกษตร การรักษาและแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร เปนตน 

   ๒. พัฒนาอุตสาหกรรมแหงอนาคต โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใช
นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ ไดแก อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมความม่ันคง
อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ และอุตสาหกรรมอาหาร ยาและ
เครื่องสําอาง โดยมีประเด็นการวิจัยท่ีสําคัญ อาทิ ชีววัตถุและวัคซีน สมุนไพร วิทยาการหุนยนตและระบบ
อัตโนมัติ ความปลอดภัยไซเบอร พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โครงขายพลังงานอัจฉริยะ การกัก
เก็บพลังงาน การบินและอวกาศ การขนสงระบบราง การเชื่อมตอของสรรพสิ่ง และขอมูลขนาดใหญ 

   ๓. พัฒนาบริการแหงอนาคต โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใชนวัตกรรมใน
ภาคบริการเปาหมายของประเทศ ไดแก การบริการทางการแพทย การทองเท่ียวเชิงอนุรักษท่ีมีคุณภาพอยาง
ยั่งยืน และการบริการขนสงและโลจิสติกส เพ่ือยกระดับการใหบริการ เพ่ิมทักษะของบุคลากรไทยท่ีสอดคลอง
กับความตองการของตลาด โดยมีประเด็นการวิจัยท่ีสําคัญ อาทิ ระบบแพทยปฐมภูมิ การดูแลผูสูงอายุ 
การบริการทางการแพทยแบบแมนยา การทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพ การทองเท่ียวเชิงอนุรักษสิ่งแวดลอม
และวัฒนธรรม และการกระจายสินคา ระบบโลจิสติกสอัจฉริยะ 

 เปาหมายของแผนยอย
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สรางมูลคาเพ่ิมสูงข้ึนจากการวิจัยและนวัตกรรม

สงผลใหเกิดการขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากปจจุบัน 
 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ

แผนปฏิบัติราชการกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก สามารถสงผลตอ
การบรรลุเปาหมายอัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการท่ีสรางมูลคาเพ่ิมสูงข้ึนจากการ
วิจัยเฉลี่ยรอยละ 5 ตอป และจํานวนวิสาหกิจท่ีมีนวัตกรรมท่ีมีสัดสวนของรายไดจากผลิตภัณฑนวัตกรรมตอ
รายไดท้ังหมดเพ่ิมข้ึน 1 เทาจากปฐาน โดยมุงเนนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทยแผนไทย 
การแพทยทางเลือก และสมุนไพรเพ่ือตอบสนองการพัฒนาการเกษตรสรางมูลคา อุตสาหกรรมแหงอนาคต 
และบริการแหงอนาคต 

(8) ประเด็นท่ี 1 ความม่ันคง (รอง) 
     ๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

 เปาหมาย
1. ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน
2. ประชาชนอยูดี กินดีและมีความสุขดีข้ึน

 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ
แผนปฏิบัติราชการกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก สามารถบูรณาการ

องคความรูดานการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก โดยเฉพาะการบริการจัดการกัญชาและ
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กระทอมทางการแพทยแผนไทยเขาไปบูรณาการการดูแลสุขภาพเพ่ือบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดรวมกับ
กระบวนการรักษาท่ีมีอยูใหมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 

๒) แผนยอยของแผนแมบทฯ 
สอดคลองกับแผนยอยของประเด็นท่ี 1 ความม่ันคง จํานวน 1 แผนยอย ดังนี้ 
2.1) แผนยอยของแผนแมบทฯ 3.2 การปองกันและแกไขปญหาผลกระทบตอความ

ม่ันคง (หลัก) 
 แนวทางการพัฒนา
2) การดูแลผูใช ผูเสพ ผูติดยาเสพติด ใหเขาถึงการบาบัดรักษา และการลดอันตราย

หรือผลกระทบจากยาเสพติด โดยการคัดกรอง ประเมินวินิจฉัยท่ีมีประสิทธิภาพ กําหนดแผนการดูแลและให
การบําบัดรักษาท่ีเหมาะสม มีมาตรฐาน พรอมท้ังใหการติดตามชวยเหลือ ฟนฟูสมรรถภาพท่ีครอบคลุมทุกมิติ
ตลอดจนการมีสวนรวมของชุมชนและภาคีเครือขายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ใหสามารถอยูรวมในสังคม
ชุมชนไดอยางปกติสุขและเทาเทียม 

 เปาหมายของแผนยอย
ปญหาความม่ันคงท่ีมีอยูในปจจุบัน (เชน ปญหายาเสพติด ความม่ันคงทางไซเบอร การคา

มนุษย ฯลฯ) ไดรับการแกไขจนไมสงผลกระทบตอการบริหารและพัฒนาประเทศ 
 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ

แผนปฏิบัติราชการกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ไดมีการศึกษา
คนควา และพัฒนาการนําการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก โดเฉพาะการจัดการกัญชาและกระทอม
ทางการแพทยแผนไทยเขาสูระบบการบําบัดฟนฟูผูปวยยาเสพติดในหนวยงานสาธารณสุข โดยการมีสวนรวม
ของชุมชนในการคนหา บําบัด ฟนฟูและติดตามผูปวยยาเสพติดในชุมชน เพ่ือใหการบําบัดรักษาท่ีเหมาะสม 
มีมาตรฐาน เพ่ือเปนสวนหนึ่งในการนาไปสูการปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงจากปญหายาเสพติด 

(9) ประเด็นท่ี 2 การตางประเทศ (รอง) 
     ๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

 เปาหมาย
การตางประเทศไทยมีเอกภาพทําใหประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล

และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก 
 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ

แผนปฏิบัติราชการกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก สามารถสงผลตอ
การบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดการตางประเทศไทยมากขึ้น/ดีขึ้น รอยละ 5-10 ผานการสงเสริมเอกลักษณ 
อัตลักษณภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและสมุนไพรเพ่ือสรางความนิยมไทยในตางประเทศและสรางมูลคาใหแก 
แบรนดสินคาไทย ตลอดจนสงเสริมความรวมมือเพ่ือพัฒนาและทางวิชาการการแพทยดั้งเดิมระหวางประเทศ 

๒) แผนยอยของแผนแมบทฯ 
สอดคลองกับแผนยอยของประเด็นท่ี 2 การตางประเทศ จํานวน 2 แผนยอย ดังนี้ 

 2.1) แผนยอยของแผนแมบทฯ 3.4 การสงเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยใน
ประชาคมโลก (หลัก) 

 แนวทางการพัฒนา
๑. สงเสริมเอกลักษณ อัตลักษณ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน รวมไปถึงองคความรู

และงานสรางสรรคของไทย เพ่ือมุงสรางความนิยมไทยในตางประเทศ และสรางมูลคาใหแกแบรนดประเทศไทย 
และเสริมสรางอํานาจแบบนุมนวลของไทยอยางเปนระบบ 

๒๕



2. สงเสริมความรวมมือเพ่ือการพัฒนาและทางวิชาการ หรือการใหความชวยเหลืออ่ืน ๆ
เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืนและมนุษยธรรมแกมิตรประเทศ ซ่ึงจะสนับสนุน/เสริมสรางอํานาจแบบนุมนวลของไทย 

 เปาหมายของแผนยอย
ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อํานาจตอรอง และไดรับการยอมรับในสากลมากข้ึน

 การบรรลเุปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ
แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถสงผลใหเกิดระดับความสําเร็จของไทย ในการสรางความ

เขาใจ/การยอมรับภาพลักษณ และความนิยมไทยในสากลดวยอานาจแบบนุมนวลของไทย (อาทิ จํานวนโครงการ
อํานาจแบบนุมนวล จํานวนกิจกรรม/โครงการท่ีสงเสริมทัศนะเชิงบวกตอประเทศไทย) ระดับความสําเร็จของไทยใน
เวทีระหวางประเทศ (อาทิจํานวนขอเสนอ/ขอริเริ่มของไทยไดรับการรับรองในเวที/องคการระหวางประเทศ 
ประเทศไทยและคนไทยไดรับการเลือกตั้ง/ยอมรับในเวทีระหวางประเทศ) ผานการสงเสริมและพัฒนา
การแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน การแพทยทางเลือก และสมุนไพรครบหวงโซคุณคา 

2.2) แผนยอยของแผนแมบทฯ 3.3 การพัฒนาท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสากลและพันธกรณี
ระหวางประเทศ (รอง) 

 แนวทางการพัฒนา
   ๑) เสริมสรางความรวมมือกับตางประเทศเพ่ือเรียนรูและแลกเปลี่ยนองคความรูและแนวปฏิบัต ิ

ท่ีเปนเลิศ ตามกฎระเบียบ พันธกรณีระหวางประเทศ และมาตรฐานสากล 
   ๒) ผลักดันใหมีการจัดทา ปรับปรุง และบังคับใชกฎหมายและกฎระเบียบภายในประเทศ

ใหสอดคลองกับพันธกรณีระหวางประเทศของไทยและมีความเปนมาตรฐานสากล และจัดทําความตกลงกับ
ตางประเทศใหรองรับพัฒนาการใหม ๆ ในเรื่องท่ีเปนผลประโยชนของชาติ และมุงอนุวัตพันธกรณีระหวาง
ประเทศอยางมีประสิทธิผล รวมท้ังมีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานหรือกฎเกณฑสากลท่ีสําคัญหรือท่ีสงผล
กระทบตอประเทศไทย  

 เปาหมายของแผนยอย
ประเทศไทยมีการพัฒนาท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมีบทบาทเชิงรุก

ในการรวมกาหนดมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน 
 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ

แผนปฏิบัติราชการกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ไดพัฒนาระบบและ
กลไกการควบคุม กํากับดูแลผลิตภัณฑและบริการสุขภาพเชิงรุก ใหเปนมาตรฐานสากล รวมท้ังพัฒนาความ
รวมมือระหวางประเทศดานบริการและผลิตภัณฑสุขภาพใหมีความเขมแข็ง เปนท่ียอมรับในระดับสากล 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 

 (10) ประเด็นท่ี 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

 เปาหมาย
1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของผูใชบริการ
2. ภาครัฐมีการดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ ดวยการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกตใช

 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ
แผนปฏิบัติราชการกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก สามารถสงผลตอการ

บรรลุเปาหมายระดับความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของภาครัฐ ไมนอยกวารอยละ 85 และดัชนี
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสในการจัดลําดับขององคการสหประชาชาติอยูในกลุมประเทศท่ีมีการพัฒนาสูงสุด ๖๐ 
อันดับแรก ผานการพัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออํานวยความสะดวกในการใหบรกิารประชาชน พัฒนาการ

๒๖



ใหบริการภาครัฐผานการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช และปรับวิธีการทํางานของกรมการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือกใหเปนระบบราชการ 4.0 ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตลอดจนการ
พัฒนาแผนปฏิบัติราชการฯ ใหมีแผนงาน/โครงการตอบสนองเปาหมายของยุทธศาสตรภายใตการบริหารจัด
งบประมาณอยางเหมาะสมและคุมคา 

๒) แผนยอยของแผนแมบทฯ 
 สอดคลองกับแผนยอยของประเด็นท่ี 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

จํานวน 4 แผนยอย ดังนี้ 
2.1) แผนยอยของแผนแมบทฯ 3.1 การพัฒนาบริการประชาชน (หลัก) 
 แนวทางการพัฒนา

๑. พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออํานวยความสะดวกในการใหบริการประชาชน
๒. พัฒนาการใหบริการภาครัฐผานการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช
3. ปรับวิธีการทํางาน
 เปาหมายของแผนยอย

งานบริการภาครัฐท่ีปรับเปลี่ยนเปนดิจิทัลเพ่ิมข้ึน
 การบรรลเุปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ

แผนปฏิบัติราชการกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก สามารถสงผลตอ
การบรรลุเปาหมายสัดสวนความสําเร็จของกระบวนงานท่ีไดรับการปรับเปลี่ยนใหเปนดิจิทัลคิดเปนรอยละ 100 
ผานการพัฒนากระบวนงานและปรับวิธีการทํางานโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ืออํานวยความสะดวก 
ในการดําเนินงานเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือใหเกิดความสะดวกแกการใหบริการประชาชน ซ่ึงจะสงผลชวยใหระดับ 
Digital Government Maturity Model (Gartner) อยูในระดับ 2 ข้ึนไปและสัดสวนของหนวยงานท่ีบรรล ุ
ผลสัมฤทธิ์อยางสูงตามเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 90 

2.2) แผนยอยของแผนแมบทฯ 3.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง (รอง) 
 แนวทางการพัฒนา

1. จัดทํางบประมาณตอบสนองตอเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  
2. กําหนดใหมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติและ

ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
 เปาหมายของแผนยอย

หนวยงานภาครัฐบรรลุผลสมัฤทธิ์ตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
 การบรรลเุปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ
แผนปฏิบัติราชการกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก สามารถสงผลตอการ

บรรลุเปาหมายรอยละของโครงการท่ีมีผลสัมฤทธิ์ตอเปาหมายยุทธศาสตรชาติรอยละ 100 โดยมุงเนนการ
ติดตามและประเมินผลอยางเขมขนในแผนงาน/โครงการภายใต ๑๕ ประเด็นเรงดวนของแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ  

2.3) แผนยอยของแผนแมบทฯ 3.4 พัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ (รอง) 
 แนวทางการพัฒนา

๑. พัฒนาหนวยงานภาครัฐใหเปน “ภาครฐัทันสมัย เปดกวาง เปนองคกรขีดสมรรถนะสงู”
๒. กําหนดนโยบายและการบริหารจัดการท่ีตั้งอยูบนขอมูลและหลักฐานเชิงประจักษ 
๓. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสรางองคการและออกแบบระบบการบริหารงานใหมให

มีความยืดหยุน คลองตัว กระชับ ทันสมัย 

๒๗



 เปาหมายของแผนยอย
ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทามาตรฐานสากลและมีความคลองตัว
 การบรรลเุปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ

แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถสงผลตอระดับ Digital Government Maturity Model
(Gartner) ในอยูในระดับ 2 ข้ึนไปและสัดสวนของหนวยงานท่ีบรรลุผลสัมฤทธิ์อยางสูงตามเปาหมาย ไมนอย
กวารอยละ 90 ผานการพัฒนาศักยภาพทุนองคการใหมีสมรรถนะสูง เพ่ือใหกรมการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือกเปนทุนทางปญญาท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยใหมีความม่ันคง ม่ังคง และยั่งยืน 

2.4) แผนยอยของแผนแมบทฯ ท่ี 3.5 การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครฐั (รอง) 
 แนวทางการพัฒนา
๑. ปรับปรุงกลไกในการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนในภาครัฐใหมีมาตรฐานและ

เกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ  
๒. เสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐใหเปนไปตามระบบคุณธรรม

อยางแทจริง 
๓. พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทใหมีความรูความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห

และการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง  
๔. สรางผูนําทางยุทธศาสตรในหนวยงานภาครัฐทุกระดับอยางตอเนื่องและเปนระบบ 
 เปาหมายของแผนยอย

บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จรยิธรรม
มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ
แผนปฏิบัติราชการกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก สามารถสงผลตอดัชนี

ความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ ไมนอยกวารอยละ 80 และสัดสวนเจาหนาท่ีรัฐท่ีกระทําผิดกฎหมายลดลง
รอยละ 20 ผานการพัฒนศักยภาพทุนมนุษยของบุคลากรกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกใหมี
ความรูความสามารถ สมรรถนะสูง และความคิดเชิงกลยุทธ (Strategic Thinking) เพ่ือพัฒนาการดําเนินงาน
ใหสอดคลองตามยุทธศาสตรชาติ ตลอดจนการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหปฏิบัติงานอยางสุจริตและ
มีความรัก/ความผูกพันท่ีดีตอองคกร 

(11) ประเด็นท่ี 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 
 เปาหมาย

ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ

แผนปฏิบัติราชการกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก มุงเนนการพัฒนา
องคกรอยางมีธรรมภิบาลและโปรงใส สามารถตรวจสอบได เสริมสรางพฤติกรรมและจริยธรรมของบุคลากรใน
การตอตานการทุจริตโดยกําหนดเปาหมายใหสามารถผานตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ใหไดคะแนนตั้งแต 
85 คะแนนเปนตนไป สามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย อยูในอันดับ ๑ 
ใน ๕๔ และ/หรือไดคะแนนไมต่ํากวา ๕๐ คะแนน ผานกระบวนการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

๒) แผนยอยของแผนแมบทฯ 
สอดคลองกับแผนแมยอยของประเด็นท่ี 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

จํานวน 1 แผนยอย ดังนี้ 

๒๘



2.1) แผนยอยของแผนแมบทฯ 3.1 การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (หลัก) 
 แนวทางการพัฒนา

1. สงเสริมการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐใหมีความใสสะอาด
ปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต 

2. ปรับระบบงานและโครงสรางองคกรท่ีเอ้ือตอการลดการใชดุลพินิจในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ี  

 เปาหมายของแผนยอย
ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต
 การบรรลเุปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ

แผนปฏิบัติราชการกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก สงผลตอการบรรลุ
เปาหมายการผานเกณฑการประเมิน ITA (85 คะแนน) ผานการดําเนินงานสงเสริมการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการ
และเจาหนาท่ีของรัฐใหมีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต และปรับระบบงาน 
และโครงสรางองคกรท่ีเอ้ือตอการลดการใชดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

 (12) ประเด็นท่ี 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (รอง) 
๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 
 เปาหมาย
   กฎหมายเปนเครื่องมือใหทุกภาคสวนไดประโยชนจากการพัฒนาประเทศอยางเทาเทียม

และเปนธรรม 
 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ

แผนปฏิบัติราชการกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก มุงเนนการพัฒนา
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการขับเคลื่อนการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน การแพทย
ทางเลือก และสมุนไพรใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติ และผูมีสวนไดสวนเสียใหไดรับประโยชนจากการ
ดําเนินการท่ีเก่ียวของ  

๒) แผนยอยของแผนแมบทฯ 
สอดคลองกับแผนแมยอยของประเด็นท่ี 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จํานวน 

1 แผนยอย ดังนี้ 
2.1) แผนยอยของแผนแมบทฯ 3.1 การพัฒนากฎหมาย (หลัก) 
 แนวทางการพัฒนา

พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และมาตรการตาง ๆ ใหสอดคลองกับบริบท
และเอ้ือตอการพัฒนาประเทศ โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ทบทวนความจําเปนและความเหมาะสมของกฎหมายท่ี
มีอยูทุกลําดับชั้นของกฎหมาย แกไขปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัย ยกเลิกกฎหมายท่ีมีเนื้อหาไมจําเปนหรือเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ เพ่ือใหกฎหมายชวยสรางสรรคความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ําและกระจาย
ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม มีความสอดคลองกับขอตกลงระหวางประเทศท่ีเปนประโยชนตอประชาชน
โดยรวม ใหเอ้ือตอการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐในการพัฒนาประเทศ เพ่ือรองรับการพัฒนาภูมิภาค
และจังหวัดท่ีมีประสิทธิภาพ เอ้ือตอการใชนวัตกรรมท้ังในภาครัฐและเอกชนใหสอดคลองกับบริบทท่ี
เปลี่ยนแปลงไป เอ้ือตอการประกอบธุรกิจท้ังในและตางประเทศท้ังในภาคเกษตร อุตสาหกรรมบริการ และ
การทองเท่ียว โดยเฉพาะการกําหนดวงรอบในการทบทวนปรับปรุงแกไขกฎหมายใหทันสมัยอยูตลอดเวลา 
รวมท้ังการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด  

๒๙



 เปาหมายของแผนยอย
1. กฎหมายไมเปนอุปสรรคตอการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยูภายใตกรอบกฎหมาย

ท่ีมุงใหประชาชนในวงกวางไดรับประโยชนจากการพัฒนาประเทศโดยท่ัวถึง 
2. การปฏิบัติตามและการบังคับใชกฎหมายมีความคุมคาทางเศรษฐกิจ ท่ัวถึง ไมเลือกปฏิบัติ

และเปนธรรม 
3. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนากฎหมาย

 การบรรลเุปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ
แผนปฏิบัติราชการกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ผลักดันการปรับปรุง

และพัฒนากฎหมายท่ีเก่ียวของกับภารกิจของกรมใหมีประสิทธิภาพ ทันสทัย และเปนประโยชนตอการพัฒนา
การแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน การแพทยทางเลือก และสมุนไพรใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติ 
และพัฒนามาตรการในการบังคับใชกฎหมายใหเกิดความเขมแข็ง   

๒.๒.๒  แผนการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข (ตามราชกิจจานุเบกษาเม่ือ 6 เม.ย.61) 
แผนปฏิบัติราชการกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก สอดคลองกับแผนการปฏิรูป

ประเทศ ดานสาธารณสุข จํานวน 1 ประเด็น ดังนี้ 
1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรปู 5 การแพทยแผนไทยและสมุนไพรไทยเพ่ือเศรษฐกิจ
1.1) ข้ันตอนการดําเนินงาน ประเด็นอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยเพ่ือเศรษฐกิจ 
1.1.1) กิจกรรม พัฒนาฐานขอมูลสมุนไพร (Big Data) 

  เปาหมายกิจกรรม มีระบบฐานขอมูลสมุนไพร (Big Data) ท่ีสามารถใชเพ่ือการวาง
ยุทธศาสตร การสงเสริมธุรกิจของผูประกอบการและสรางความรูความเชื่อม่ันของผูใชสมุนไพร 

1.1.2) กิจกรรม จัดตั้งตลาดกลางวัตถุดิบ สารสกัดสมุนไพร ผลิตภัณฑสมุนไพรและศูนยให 
คําปรึกษาผูประกอบการสมุนไพรครบวงจร 

เปาหมายกิจกรรม เกิดตลาดกลางสมุนไพรของประเทศท้ังในสวนกลางและเมือง
สมุนไพร รวม ๑๔ แหง 

1.1.3) กิจกรรม พัฒนาอุตสาหกรรมสารสกัด 
เปาหมายกิจกรรม มีโรงงานสารสกัดสมุนไพรของประเทศท่ีไดมาตรฐานสากล 

1.1.4) กิจกรรม สรางความเชื่อม่ัน และภาพลักษณท่ีดีของสมุนไพรไทย 
เปาหมายกิจกรรม ประชาชนไทยมีความเชื่อม่ันตอสมุนไพรไทยรูจัก เชื่อม่ัน ชอบ 

และใชผลิตภัณฑสมุนไพรไทย 
1.2) ข้ันตอนการดําเนินงาน ประเด็นระบบบริการการแพทยแผนไทย 
1.2.1) กิจกรรม พัฒนารูปแบบบริการดานการแพทยแผนไทยและติดตั้งบริการรวมกับ 

สหวิชาชีพใน Primary Care Cluster (PCC) 
เปาหมายกิจกรรม ติดตั้งบริการการแพทยแผนไทยในระบบบริการปฐมภูมิ (PCC) 

จํานวน ๕๐๐ แหง (ป ๖๑) และ ๓,๒๕๐ แหง (ป ๖๒ - ๖๕) 
1.2.2) กิจกรรม จัดตั้งโรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยพ้ืนบานไทยภาคเหนือ 

จังหวัดพิษณุโลก 
เปาหมายกิจกรรม กอสรางโรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยพ้ืนบานไทย

ประจาํภาคเหนือ จ. พิษณุโลกและสามารถเปดใหบริการประชาชนไดในป ๒๕๖๓ และโรงพยาบาลฯ ในพ้ืนท่ี
ภาคกลางอีสานและใตในป ๒๕๖๕ 

๓๐



1.2.3) กิจกรรม พัฒนามาตรฐานนวดไทยในระดับสากลเพ่ือรองรับการประกาศเปนมรดก
ทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติ ของ UNESCO 

เปาหมายกิจกรรม มีมาตรฐานนวดไทยในระดับชาติและระดับสากลและมีหนวย
ประเมินและรับรองมาตรฐานการนวดไทย 

1.3) ข้ันตอนการดําเนินงาน ประเด็นระบบการศึกษาการแพทยแผนไทย 
1.3.1) กิจกรรม พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรแพทยแผนไทยบัณฑิตและเพ่ิมพูนทักษะวิชาชีพ

แพทยแผนไทย 
เปาหมายกิจกรรม แพทยแผนไทยมีสมรรถนะสูงในระบบบริการสุขภาพและไดรับการ

ยอมรับจากสหวิชาชีพ 
1.3.2) กิจกรรม พัฒนาตําราอางอิงมาตรฐาน (Standard Textbook) ดานการแพทยแผนไทย 

เปาหมายกิจกรรม มีตําราอางอิงมาตรฐานดานการแพทยแผนไทยของประเทศ 
1.3.3) กิจกรรม พัฒนาแหลงฝกภาคปฏิบัติของแพทยแผนไทยฝกหัดและแหลงฝกประสบการณ 

วิชาชีพรวมกับสถาบันอุดมศึกษา 
เปาหมายกิจกรรม มีแหลงฝกประสบการณวิชาชีพการแพทยแผนไทยท่ีมีมาตรฐานและ

เพียงพอตอการฝกภาคปฏิบัติของแพทยแผนไทยฝกหัด 
๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

๑) วัตถุประสงคท่ี 
1.1 เพ่ือวางรากฐานใหคนไทยเปนคนท่ีสมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ

วินัย คานิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปน
คนเกงท่ีมีทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต 

1.2 เพ่ือใหคนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการ
เขาถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชนมีความ
เขมแข็งพ่ึงพานตนเองได 

1.3 เพ่ือใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความ
เขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมท่ีเขมขนมากข้ึน สรางความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและสรางความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา 

1.4 เพ่ือรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถ
สนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

1.5 เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการ
ทํางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

๒)   เปาหมายรวมท่ี 
๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ มีวินัยมีทัศนคติและพฤติกรรม 

ตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม มีความเปนพลเมืองต่ืนรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทัน
สถานการณ มีความรับผิดชอบและทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดีมีความเจริญงอกงามทาง
จิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และมีความเปนไทย  

๒.2 ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมี
ความเขมแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมี
คุณภาพอยางท่ัวถึงและเปนธรรม กลุมท่ีมีรายไดต่ําสุดรอยละ ๔๐ มีรายไดเพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ ๑๕ 

๓๑



๒.๓ ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสู
เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัลมีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการขนาดกลาง
และขนาดเล็กท่ีเขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการ 
มีระบบการผลิตและใหบริการจากฐานรายไดเดิมท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึน และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ
ฐานความรูชั้นสูงใหมๆ ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน รวมท้ังกระจายฐานการผลิตและการใหบริการ 
สูภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๕ ตอป 
และมีปจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาท่ีเอ้ือตอการขยายตัวของ
ภาคการผลิตและบริการ  

2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได 
กระจายอํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบริการซ่ึงภาคเอกชนดําเนินการแทนได 
ดีกวาลดลง เพ่ิมการใชระบบดิจิทัลในการใหบริการ ปญหาคอรปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระมากข้ึน โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐท่ีจัดทาโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ
และอันดับความยากงายในการดาเนินธุรกิจในประเทศดีข้ึน การใชจายภาครัฐและระบบงบประมาณมี
ประสิทธิภาพสูงฐานภาษีกวางข้ึน และดัชนีการรับรูการทุจริตดีข้ึน รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐท่ีมีความรู
ความสามารถและปรับตัวไดทันกับยุคดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 

3) ยุทธศาสตร 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 จํานวน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
3.1) ยุทธศาสตรท่ี ๑ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

3.1.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตร 
 คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึน 

3.1.2) แนวทางการพัฒนาท่ี 
๓.๔ ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและใหทุกภาคสวนคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ 

๓.๔.๑ พัฒนาใหคนมีความรูในการดูแลสุขภาพ มีจิตสํานึกสุขภาพท่ีดี และ
มีการคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพดวยตนเองผานชองทางการเรียนรูท่ีหลากหลาย จัดบริการใหคําปรึกษา ดาน
สุขภาพจิตท่ีเขาถึงไดงาย และกํากับควบคุมการเผยแพรชุดขอมูลสุขภาพท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ 

๓.๔.๒ สงเสริมใหคนมีกิจกรรมทางสุขภาพท่ีเหมาะสมกับวัยท้ังรูปแบบการ
ออกกําลังกาย โภชนาการท่ีเหมาะสม และสนับสนุนใหชุมชนมีการบริหารจัดการพ้ืนท่ีสาธารณะ สิ่งอํานวย
ความสะดวกเพ่ือการออกกาลังกายและการเลนกีฬา 

๓.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงิน
การคลังดานสุขภาพ 

๓.๕.๑ ปรับระบบบรหิารจัดการทรัพยากรรวมกันระหวางสถานพยาบาล
ทุกสังกัดในเขตพ้ืนท่ีสุขภาพในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการท้ังดานบุคลากร ครุภัณฑทางการแพทย และ
โครงสรางพ้ืนฐานท่ีเชื่อมโยงบริการตั้งแตระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิเขาดวยกันอยางไมมีอุปสรรค 
พรอมพัฒนาระบบสงตอและระบบการแพทยฉุกเฉินท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3.2) ยุทธศาสตรท่ี ๒ การสรางความเปนธรรมลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 
3.2.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตร 
 เพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
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3.2.2) แนวทางการพัฒนาท่ี 
๓.๑ เพ่ิมโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ ๔๐ ท่ีมีรายไดต่ําสุดให

สามารถเขาถึงบริการท่ีมีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 
๓.๑.๒ จัดบริการดานสุขภาพใหกับประชากรกลุมเปาหมายฯ ท่ีอยูในพ้ืนท่ี

หางไกล โดยรัฐจัดใหมีกลไกชวยเหลือและสนับสนุนสวัสดิการชุมชนท่ีครอบคลุมการใหความชวยเหลือดาน
คาใชจายท่ีจําเปนเพ่ือใหประชากรกลุมเปาหมายฯ เขาถึงบริการจากสถานพยาบาลของรัฐในพ้ืนท่ีได อาทิ 
คาใชจาย การเดินทางไปสถานพยาบาล รวมท้ังจัดใหมีบริการดานสุขภาพเชิงรุกท้ังในดานการใหคาปรึกษา 
การควบคุมและปองกันกลุมเสี่ยงท่ีจะเกิดปญหาเรื้อรังตอสุขภาพ และการสงเสริมดานสุขอนามัย 

3.2 กระจายการใหบริการภาครัฐท้ังดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการท่ีมี
คุณภาพใหครอบคลุมและท่ัวถึง 

๓.๒.๒ บริหารจัดการการใหบริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพใหครอบคลุมทุก
พ้ืนท่ี ผานการพัฒนาระบบสงตอผูปวยตั้งแตระดับชุมชนไปสูระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนควบคูไปกับบริหารจัดการการใหบริการระบบควบคุมโรคท่ีมีคุณภาพ พรอมท้ังนํา
เทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการแกปญหาการขาดแคลนแพทยเฉพาะทาง 
ในพ้ืนท่ีหางไกล   

๓.๓ เสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสรางความเขมแข็ง
การเงิน ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได มีสิทธิในการ
จัดการทุน ท่ีดินและทรัพยากรภายในชุมชน 

๓ .๓ .๓ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยสงเสริมการประกอบอาชีพของ
ผูประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนยฝกอาชีพชุมชน การสงเสริมการเชื่อมตอระหวางเครือขาย
อุตสาหกรรม (Cluster) ในพ้ืนท่ีกับเศรษฐกิจชุมชน การสรางความรวมมือกับภาคเอกชนและ
สถาบันการศึกษาในการรวมกันพัฒนาความรูในเชิงทฤษฎีและสามารถนาไปประยุกตใชในทางปฏิบัติเพ่ือสราง
ศักยภาพใหกับชุมชนในการประกอบธุรกิจการสนับสนุนการประกอบธุรกิจแบบวิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมถึงการ
สงเสริมการทองเท่ียวทองถ่ินและการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในชุมชนท่ีมีแหลงทองเท่ียว 

3.3) ยุทธศาสตรท่ี ๓ การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 
3.3.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตร 
๑. เศรษฐกิจเติบโตไดตามศักยภาพ ประชาชนมีความเปนอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
๔. เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศ  
8. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจสูงข้ึน
3.3.2 แนวทางพัฒนาท่ี 
 ๓.๒ การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ 

๓.๒.๑ การพัฒนาภาคการเกษตร โดย 
๓) ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอาหารเขาสูระบบมาตรฐานและ

สอดคลองกับความตองการของตลาดและการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาวะ โดย (๑) พัฒนาระบบมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหารใหเปนท่ียอมรับในระดับสากล (๒) สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรและอาหารใหไดคุณภาพ
มาตรฐานและความปลอดภัยและการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาวะ (3) ขับเคลื่อนการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย
อยางจริงจัง 

๔) เสริมสรางขีดความสามารถการผลิตในหวงโซอุตสาหกรรมเกษตร โดย 
(๑) เสริมสรางศักยภาพของสถาบันเกษตรกรและการรวมกลุม (๒) สงเสริมใหเกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว และ
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การทาประมงใหสอดคลองกับศักยภาพพ้ืนท่ีและความตองการของตลาด (Zoning) (๔) สนับสนุนการสราง
มูลคาเพ่ิมสินคาเกษตร และการใชประโยชนจากฐานทรัพยากรชีวภาพเพ่ือตอยอดองคความรูและพัฒนา
ผลิตภัณฑมูลคาสูง (๕) บริหารจัดการผลผลิตอยางเปนระบบครบวงจร (๖) พัฒนากลไกจัดการความเสี่ยงท่ี
กระทบตอสินคาเกษตร (๗) สรางความรวมมือดานการเกษตรกับประเทศเพ่ือนบาน 

 ๕) สงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดการทาการเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดย (๑) สงเสริมใหเกษตรกรมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการเกษตร (๒) สงเสริมขยาย
ผลและพัฒนาการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน (๓) ควบคุมการใชสารเคมีการเกษตรท่ีเปนอันตรายตอ
สุขภาพและสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด 

๓.๒.๒ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดย 
 ๑) พัฒนาตอยอดความเขมแข็งของอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพปจจุบันเพ่ือ

ยกระดับไปสูอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง โดย (๔) อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารท่ีพัฒนาเปนอาหาร
สุขภาพ อาหารสรางสรรคและอาหารสําหรับกลุมเฉพาะ อาทิ ฮาลาล อีกท้ังยังเปนพ้ืนฐานตอยอดสู
อุตสาหกรรมชีวภาพตาง ๆ (๖) อุตสาหกรรมท่ีใชศักยภาพของทุนมนุษย อาทิ อุตสาหกรรมสรางสรรคตางๆ 
โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ ๑.๑) ยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมท่ีเปนฐานรายไดสําคัญของประเทศใน
ปจจุบันใหมีการใชเทคโนโลยีข้ันกาวหนาเพ่ือผลิตสินคาท่ีรองรับความตองการท่ีหลากหลายของผูบริโภค 
๑.๒) สรางระบบกลไกและเครือขายท่ีเขมแข็งและมีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงความรวมมือของภาคธุรกิจใน
ลักษณะคลัสเตอร ๑.๓) สนับสนุนการกระจายการลงทุนไปยังภูมิภาคตางๆ ของประเทศและในภูมิภาค
อาเซียน ๑.๔) สงเสริมการสรางและพัฒนาตลาดสําหรับสินคาท่ีมีคุณภาพ 

๓.๒.๓ การพัฒนาภาคบริการและการทองเท่ียว โดย 
๑) เสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการท่ีมี

ศักยภาพท้ังฐานบริการเดิมและฐานบริการใหมเพ่ือสงเสริมใหเศรษฐกิจของประเทศเติบโตไดอยางเขมแข็งโดย
มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ ๑.๑) พัฒนาศักยภาพของฐานบริการเดิมใหเติบโตอยางเขมแข็ง 

 ๒) พัฒนาอุตสาหกรรมทองเท่ียวเชิงบูรณาการ โดยมีแนวทางการพัฒนา 
ดังนี้ ๒.๑) สงเสริมการสรางรายไดจากการทองเท่ียว โดยดําเนินการ (๑) สงเสริมการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับ
สินคาและบริการดานการทองเท่ียวโดยใชประโยชนจากอัตลักษณและเอกลักษณแหงความเปนไทยท่ีสะทอน
วัฒนธรรมทองถ่ินและวิถีชีวิตชุมชน อาทิ การทองเท่ียว เชื่อมโยงกับหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ซ่ึงจะเปนการ
กระจายรายไดไปสูคนในชุมชนและทองถ่ินท่ัวประเทศอยางท่ัวถึงและเปนธรรม รวมท้ังสงเสริมการทองเท่ียวท่ี
คํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพ่ือใหเกิดความสมดุลและยั่งยืนในการพัฒนา
อุตสาหกรรมทองเท่ียวไทย ตลอดจนพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงสรางสรรคท่ีมนุษยสรางข้ึนเพ่ือใหเปนแหลง
ทองเท่ียวใหมท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวคุณภาพจากท่ัวโลก (๒) พัฒนากลุมคลัสเตอรทองเท่ียวตามศักยภาพ 
ของพ้ืนท่ี เชื่อมโยงกับกิจกรรมการทองเท่ียวตามความตองการของตลาด อาทิ การทองเท่ียวโดยชุมชน 
การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ การทองเท่ียวเชิงเกษตร การทองเท่ียวทางทะเล การทองเท่ียวสีเขียว การทองเท่ียว
เชิงศิลปะและวัฒนธรรม การทองเท่ียวเพ่ือการประชุมและนิทรรศการ การทองเท่ียวเชิงกีฬาและการทองเท่ียว
กลุมมุสลิม (๕) พัฒนาทักษะฝมือบุคลากรในภาคบริการและการทองเท่ียว จัดฝกอบรมมัคคุเทศก
ภาษาตางประเทศท่ัวประเทศ  

๓.๒.๔ การพัฒนาภาคการคาและการลงทุน โดย 
๑) สงเสริมการทําตลาดเชิงรุก 
๔) สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
๗) พัฒนาระบบทรัพยสินทางปญญา 
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3.4) ยุทธศาสตรท่ี 4 การเตบิโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 
3.4.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตร 
     รักษา และฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
3.4.2) แนวทางการพัฒนาท่ี 
๓.๑ การรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติสรางสมดุลของการอนุรักษและใชประโยชน

อยางยั่งยืนและเปนธรรม 
๓.๑.๒ อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน 

ปกปองและอนุรักษทรัพยากรพันธุกรรม อนุรักษพันธุกรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน สนับสนุนธนาคารพันธุกรรม
ท่ีมีการดําเนินการอยูแลวอยางเปนระบบ ท้ังพืช สัตว และจุลินทรีย สงเสริมการใชประโยชน การสรางมูลคาเพ่ิม 
จากทรัพยากรชีวภาพ และใหมีการแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม จัดทําชุดการวิจัยเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ
อยางเปนระบบ ผลักดันใหมีการนํางานวิจัยท่ีมีอยูมาพัฒนาตอยอดทางธุรกิจ สนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนา
สมุนไพรท่ีเปนยาและเครื่องสําอางท่ีมีศักยภาพและมีความตองการของตลาด เชื่อมโยงการพัฒนาผลิตภัณฑชีวภาพ
ใหม กับกระบวนการพัฒนาสินคาชุมชนหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑโดยคนหาเอกลักษณและศักยภาพท่ีแทจริงของ
ทรัพยากรชีวภาพ ภูมิปญญาและวัฒนธรรมของทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑใหมท่ีมีนวัตกรรมและมีมูลคาสูง 

๓.๔ สงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
๓.๔.๑ สงเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 
๓.๔.๒ สนบัสนุนการผลิตภาคการเกษตรไปสูเกษตรกรรมท่ียั่งยืน 
๓.๔.๓ สงเสริมการทองเท่ียวท่ียั่งยืน โดยคํานึงถึงขีดความสามารถ 

ในการรองรับของระบบนิเวศ 
๓.๔.๔ สรางแรงจูงใจเพ่ือใหเกิดการปรับเปลี่ยนไปสูการบริโภคท่ียั่งยืน 

3.5) ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

3.5.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตร 
1. ลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ

การใหบริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
2. เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหสูงข้ึน
3.5.2) แนวทางการพัฒนาท่ี 
๓.๒ ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบ

การเงินการคลังภาครัฐ 
๓.๒.๓ กําหนดโครงสรางและลําดับความสําคัญของแผนงานในงบประมาณ

รายจายประจําปใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) นโยบายความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔) และ
นโยบายรัฐบาล โดยในการเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ ตองแสดง
แหลงท่ีมาและประมาณการรายได ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการจายเงิน และความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนพัฒนาตาง ๆ 

๓.๒.๔ ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลใหสามารถวัดผลสัมฤทธิ์การ
พัฒนาท้ังประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบของการดําเนินงานหรือการใชจายงบประมาณของ
หนวยงานไดอยางแทจริง และสามารถนํามาใชประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในแตละปตอไป 
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รวมท้ังควรสงเสริมใหมีกระบวนการตรวจสอบโดยภาคประชาชนเพ่ิมข้ึน และมีการเปดเผยผลการประเมิน 
ตอสาธารณะชนโดยมีกําหนดเวลาการเปดเผยท่ีแนนอน 

๓.๓ เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล 
๓.๓.๓ จัดใหมีกระบวนการและชองทางสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบ 

ท่ีหลากหลาย เพ่ือใหรับทราบและเขาใจถึงสิ่งท่ีรัฐกําลังจะดําเนินการ และดําเนินการอยู พรอมท้ังรับฟง 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากทุกภาคสวน 

๓.๓.๔ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองคกร โดยการวางระบบ
สารสนเทศการจัดการแบบออนไลนในการประเมินความกาวหนา การบริหารการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 
สารสนเทศเก่ียวกับการบริหาร และเปดเผยใหผูมีสวนไดเสียสามารถเขาถึงและสรางการมีสวนรวมไดทันทีเม่ือ
ตองการรวมท้ังรณรงคเผยแพรการพัฒนาพฤติกรรมคุณภาพ และขยายการยอมรับออกไปในวงกวาง 

๓.๓.๕ ปรับรูปแบบการใหบริการของรัฐจากรูปแบบเดิมไปสูการใหบริการ
ประชาชนผานระบบดิจิทัลอยางเปนระบบ ลดข้ันตอนการดําเนินงาน ใหสอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิต และ
ความตองการของผูรับบริการแตละบุคคล โดยการใชงานเอกสารอิเล็กทรอนิกสแทนกระดาษ มีการจัดบริการ
ภาครัฐท่ีอํานวยความสะดวกในลักษณะจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ประชาชนสามารถใชบริการผานระบบเว็บไซต
อุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ีและการใชบริการผานเครื่องใหบริการอัตโนมัติ (Kiosk) รวมท้ังกําหนดคาธรรมเนียม
การใหบริการของรัฐท่ีเหมาะสมระหวางประชาชนท่ัวไปกับนิติบุคคลท่ีมาใชบริการ ตลอดจนประชาชน
สามารถตรวจสอบ และติดตามการดําเนินงานของรัฐได 

๓.๓.๗ สงเสริมการเปดเผยขอมูลท่ีเปนประโยชนท่ีภาครัฐจัดเก็บ อาทิ 
ขอมูลเชิงสถิติ หรือขอมูลการวิเคราะหสถานการณ ในรูปแบบดิจิทัลท่ีประชาชนและภาคธุรกิจสามารถเขาถึง 
นําไปใชประโยชนและตอยอดได ท้ังในเชิงเศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนการพัฒนาในเชิงนวัตกรรม 

3.5 ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๓.๕.๒ ปองกันการทุจริต 
๓) เรงรัดหนวยงานภาครัฐใหมีการดําเนินงานในการกําหนดมาตรการ

ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤตมิชอบอยางเครงครัด โดยติดตามผลการดําเนินงานตาม
มาตรการปองกัน และแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหนวยงานของรัฐอยางตอเนื่อง 

๓.๖ ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัย เปนธรรม และ
สอดคลองกับขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ 

๓.๖.๑ ปฏิรูปกฎหมายใหทันสมัย 
๑) เรงรัดใหกระทรวง กรม หรือหนวยงานเทียบเทา ปรับปรุงแกไข ยกเลิก

กฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับ ท่ีลาสมัย ไมเปนธรรม หมดความจําเปนหรือไมสอดคลองกับสภาพการณ
และความพรอมของการนําไปปฏิบัติเปนอุปสรรคตอการดํารงชีวิต ไมเปนไปตามขอตกลงระหวางประเทศ 
และเปนอุปสรรคตอการยกระดับสูประเทศท่ีมีรายไดสูงตามขอกําหนดในพระราชกฤษฏีกาการทบทวนความ
เหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

3.6) ยุทธศาสตรท่ี 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
3.5.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตร 
 ประเทศไทยเปนหุนสวนการพัฒนาท่ีสําคัญท้ังในทุกระดับ 
3.5.2) แนวทางการพัฒนาท่ี 
3.7 เขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศโดยมีบทบาทท่ีสรางสรรค 

๓.๗.๓ ยกระดับมาตรฐานของไทยใหสอดคลองกับมาตรฐานและบรรทัด
ฐานสากลตามพันธกรณีระหวางประเทศ 
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3.9 บูรณาการภารกิจดานความรวมมือระหวางประเทศและดานการตางประเทศ 

๒.๓ แผนระดับท่ี ๓ ท่ีเกี่ยวของ (หากมี) 
1. แผนปฏิบัติราชการ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 1 ป (พ.ศ. 2563) และระยะ 3 ป

 (พ.ศ. 2563 – 2565) 
2. แผนแมบทแหงชาติวาดวยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2560 – 2564

ของ กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิปญญาไทย สุขภาพวิถีไทย ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ของ

คณะกรรมการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินดานสุขภาพแหงชาติ
4. แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ของกระทรวงสาธารณสุข
5. WHO traditional medicine strategy: 2014-2023
6. กรอบยุทธศาสตรสุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. 2559 – 2563

สวนที่ ๓ สาระสําคัญแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2564) ของสวนราชการ 
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

๓.๑   ภาพรวม 

๓.๑.๑ วิสัยทัศนของสวนราชการ 

เปนองคกรหลักดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก เพ่ือการพ่ึงตนเองดานสุขภาพ และ
สงเสริมเศรษฐกิจอยางยั่งยืน 

๓.๑.๒ พันธกิจของสวนราชการ 

พัฒนาวิชาการและการบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก โดยสงเสริมและพัฒนาการ
วิจัย การจัดระบบความรู พัฒนาแหลงผลิตและผลิตภัณฑสมุนไพร คุมครอง อนุรักษ และสงเสริมภูมิปญญา
การแพทยแผนไทยและการแพทยพ้ืนบานไทย พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการบริการการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก เพ่ือนําไปใชในระบบบริการสุขภาพ อยางมีคุณภาพ ปลอดภัย และเปนทางเลือกใหแก
ประชาชนในการดูแลสุขภาพ 

๓.๒  แผนปฏิบัติราชการ 

๓.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ 
(Promotion, Prevention & Protection Excellence : PP&P Excellence) 

๑) เปาหมาย ประชาชนทุกกลุมวัยมีความรอบรูดานสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพดวยศาสตร
การแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน การแพทยทางเลือก และสมุนไพรไดเพ่ิมข้ึน 

๒) ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด หนวยวัด คาเปาหมาย 
(2.1) จํานวนชุมชนท่ีสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคดวยการแพทย
แผนไทย การแพทยพ้ืนบาน การแพทยทางเลือก และสมุนไพรรวมกับ
ภาคีเครือขายในระดับชุมชน 

เครือขาย 77 เครือขาย 
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ตัวช้ีวัด หนวยวัด คาเปาหมาย 
(2.2) จํานวนอําเภอท่ีใชแนวทางการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
ดวยการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกในชมรมผูสูงอายุ 

อําเภอ 878 อําเภอ 

(2.3) ระดับความรอบรูของประชาชนในการดูแลสุขภาพ  
ดวยการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน การแพทยทางเลือก 
และสมุนไพร 

ระดับ ระดับ 4 

๓) แนวทางการพัฒนา 
 ๓.๑) เสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพและพัฒนาระบบคุมครองผูบริโภคดานการแพทยแผนไทย 

การแพทยพ้ืนบาน การแพทยทางเลือก และสมุนไพร 
 ๓.๒) เสริมสรางเครือขายชุมชนเพ่ือสงเสริมสุขภาวะทุกกลุมวัยดวยศาสตรการแพทยแผนไทย 

การแพทยพ้ืนบาน การแพทยทางเลือก และสมุนไพร 

๔) แผนงาน/โครงการสําคัญ (ในระดับกรม) 
1) โครงการสรางความรอบรูและลดความเหลื่อมล้ําดานสุขภาพแกประชาชน

ดวยการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และสมุนไพร 
2) โครงการพัฒนาเครือขายชุมชนแหงชาติเพ่ือสงเสริมสุขภาพทุกกลุมวัย

ดวยการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน (CCGN-DTAM) 
3) โครงการการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และสมุนไพรเพ่ือสังคม

ผูสูงอายุเพ่ิมคา 
4) โครงการมหกรรมการแพทยแผนไทยและการแพทยพ้ืนบานไทย ระดับภาค
5) โครงการมหกรรมสมุนไพรแหงชาติ

๓.๒.๒  แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง บริการเปนเลิศ (Service Excellence) 

๑) เปาหมาย ประชาชนสามารถเขาถึงบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน 
ในระบบบริการสุขภาพเพ่ิมข้ึน 

๒) ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด หนวยวัด คาเปาหมาย 
(2.1)  รอยละของผูปวยนอกท้ังหมดท่ีไดรับบริการ ตรวจ วินิจฉัย 
รักษาโรค และฟนฟูสภาพดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก  

รอยละ รอยละ 20.5 

(2.2)  จํานวนหนวยบริการปฐมภูมิ (PCC) ท่ีใหบริการการแพทยแผนไทย 
และการแพทยทางเลือก 

แหง 76 แหง 

(2.3)  รอยละมูลคาการใชยาสมุนไพรในระบบบริการเพ่ิมข้ึน รอยละ รอยละ 5 
(2.4) รอยละความสําเร็จของการจัดทํามาตรฐานนวดไทย พรอมหนวย
ประเมินและรับรองมาตรฐานนวดไทย  

รอยละ รอยละ 80 

๓) แนวทางการพัฒนา 
 ๓.๑) พัฒนารูปแบบบริการ คุณภาพมาตรฐานบริการ และแนวทางเวชปฏิบัติทางการแพทยแผนไทย

และการแพทยทางเลือกใหมีมาตรฐานท้ังภาครัฐและเอกชน และครอบคลุมในภาพหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

๓๘



๓.๒) ยกระดับสถานบริการสุขภาพสูความเปนเลิศ 
๓.๓) พัฒนาระบบยาสมุนไพรและยาแผนไทยในระบบบรกิารสุขภาพใหม่ันคง 

๔) แผนงาน/โครงการ สําคญั (ในระดับกรม) 
1) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาการแพทยแผนไทย

และการแพทยผสมผสาน 
2) โครงการพัฒนาบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสานในหนวย

บริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ (คลินิกหมอครอบครัว) 
3) โครงการสงเสริมและพัฒนาการนวดไทยใหมีมาตรฐานในระดับสากลและเสริมสราง

เศรษฐกิจ 
4) โครงการยกระดับสถานบริการสาธารณสุขใหเปนศูนยความเปนเลิศดาน

การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
5) โครงการยกระดับโรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสานสู

ความเปนเลิศ 

๓.๒.3 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง บุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) 

๑)  เปาหมาย บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกมีความสุข 
และมีสมรรถนะสูง 

๒) ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด หนวยวัด คาเปาหมาย 
(2.1)  อัตราการคงอยูของบุคลากรกรมการแพทยแผนไทย 
และการแพทยทางเลือก (Retention Rate) 

รอยละ รอยละ 85 

(2.2)  รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของบุคลากรดานการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือกในสถานบริการสาธารณสุขท่ีไดรับการพัฒนา
ศักยภาพจากกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

รอยละ รอยละ 20 

(2.3)  มีตําราอางอิงมาตรฐานเพ่ือรองรับการปรับปรุงหลักสูตร
การแพทยแผนไทยแนวใหม (1 หลักสูตร) 

หลักสูตร 1 หลักสูตร 

๓) แนวทางการพัฒนา 

๓.๑) พัฒนาระบบวางแผนกําลังคน พัฒนากําลังคนคุณภาพ และพัฒนาระบบบริหาร
กําลังคนภายในกรมใหเกิดประโยชนสูงสุด 

๓.๒) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือขายความรวมมือดานการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือกในระบบบริการสุขภาพ 

๔) แผนงาน/โครงการ สําคญั (ในระดับกรม) 

1) โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 แกบุคลากรกรมการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก 

2) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือกท่ีปฏิบัติดานสาธารณสุข 

๓๙



๓.๒.4 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

๑) เปาหมาย กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกเปนองคกรคุณธรรม และเปนองคกรคุณภาพ 

๒) ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด หนวยวัด คาเปาหมาย 
(2.1)  สัดสวนของหนวยงานท่ีบรรลุผลสัมฤทธิ์อยางสูงตามเปาหมาย รอยละ รอยละ 90 
(2.2)  กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกผานเกณฑ 
การประเมิน Integrity & Transparency Assessment (ITA) 

รอยละ รอยละ 90 

(2.3) จํานวนกระบวนงานท่ีไดรับการปรับเปลี่ยนใหเปนดิจิทัล (Smart Office)   กระบวนงาน 1 กระบวนงาน 

๓) แนวทางการพัฒนา 
(๓.๑) พัฒนาระบบบรหิารจดัการใหมีคุณภาพ และวางระบบตอตานทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๓.๒) พัฒนาระบบงานใหเปนองคกรทันสมัยและมีขีดสมรรถนะสูง 
(๓.๓) พัฒนากลยุทธและกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนงานในระดับภูมิภาค  

๔) แผนงาน/โครงการ สําคญั (ในระดับกรม) 

1) โครงการระบบบริหารสูองคกรคุณภาพและองคกรคุณธรรม

๓.๒.5 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง ภูมิปญญาเปนเลิศ (Wisdom Excellence) 

๑) เปาหมาย  ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน และสมุนไพรไทยไดรับการคุมครอง
และสงเสริมใหเปนศาสตรของแผนดิน เพ่ือใชในระบบสุขภาพและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับประเทศชาติ 

๒) ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด หนวยวัด คาเปาหมาย 
(2.1)  จํานวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือกท่ีนําไปใชจริงทางการแพทยและการตลาด  

เรื่อง 10 เรื่อง 

(2.2)  รอยละภูมิปญญาการแพทยแผนไทยไดรับการประกาศคุมครอง
เพ่ิมข้ึนจากปกอนหนา  

รอยละ รอยละ 80 

(2.3) จํานวนตํารับยาแผนไทยของชาติ และแหงชาติไดรับการพัฒนา 
ตอยอดเพ่ือนําไปใชประโยชน  

ตํารับ 10 ตํารับ 

(2.4) จํานวนหมอพ้ืนบานตามขอมูลนายทะเบียนไดรับการรับรองตาม
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการรับรองหมอพ้ืนบาน พ.ศ. 2562 

คน 2,500 คน 

๓) แนวทางการพัฒนา 
(๓.๑) เสริมสรางมาตรฐานวิชาการ วิจัย และพัฒนาองคความรูฯ ใหมีความเขมแข็ง 
(๓.๒) คุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและการแพทยพ้ืนบานไทย เพ่ือ

ยกระดับสูการใชประโยชน 
(๓.๓) สรางบทบาทเชิงรุกในเวทีตางประเทศ 

๔๐



๔) แผนงาน/โครงการ สําคญั (ในระดับกรม) 
(๔.๑) แผนงานวิจัย และพัฒนาองคความรูใหมีความเขมแข็ง สามารถแบงออกเปน 5 แผน

งานวิจัยสําคัญ ดังนี้ 
แผนงานท่ี 1 การวิจัยและพัฒนาการใชกัญชาทางการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือก 
แผนงานท่ี 2 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการฟนฟูผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

ในระบบบริการสุขภาพดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน 
แผนงานท่ี 3 การศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติจากภมิูปญญาการแพทยแผนไทย

และการแพทยผสมผสานสําหรับการดูแลผูปวยโรคมะเร็งในระบบบริการสาธารณสุขไทย 
แผนงานท่ี 4 การวิจัยนวัตกรรมดูแลผูสูงอายุดวยสมุนไพร ศาสตรการแพทยแผนไทย

และการแพทยทางเลือก 
แผนงานท่ี5 การจัดการความรูภมิูปญญาการแพทยพ้ืนบาน เพ่ือสงเสริมและคุมครอง

การใชประโยชนจากภูมิปญญาการแพทยพ้ืนบานไทยในระบบสุขภาพของประชาชน 
(๔.๒) โครงการคุมครองอนุรักษ และวิจัยพัฒนาองคความรูภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 

การแพทยพ้ืนบาน และและการแพทยทางเลือก 
(๔.๓) แผนงานสรางบทบาทเชิงรุกในเวทีตางประเทศ 

๓.๒.6 แผนปฏิบัติราชการ เรือ่ง การสรางความสามารถในการแขงขัน (Competitiveness Excellence) 
๑) เปาหมาย ประชาชนและนักทองเท่ียวมีความเชื่อม่ันในบริการการแพทยแผนไทย การแพทย

ทางเลือก และสมุนไพรท่ีมีคุณภาพ และสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ 
๒) ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด หนวยวัด คาเปาหมาย 
(2.1) รอยละความสําเร็จของการพัฒนาเมืองสมุนไพร รอยละ รอยละ 100 
(2.2) มูลคาการใหบริการนวดไทย การแพทยแผนไทยมวลรวม
ภายในประเทศเพ่ิมข้ึน 

รอยละ รอยละ 5 

(2.4) มูลคาการบริโภคสมุนไพรในประเทศเพ่ิมข้ึนจากปกอนหนา รอยละ   รอยละ 10   
(2.5) จํานวนจังหวัดท่ีมีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทยแผนไทย จังหวัด 76 จังหวัด 
(2.6) จํานวนตํารับยาแผนไทยท่ีมีกัญชาเปนสวนผสมท่ีสามารถเขาถึง
แกประชาชน 

ตํารับ 20 ตํารับ 

๓) แนวทางการพัฒนา 
(๓.1) ขับเคลื่อนการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย 
(๓.2) แปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑ สรางมูลคา และพัฒนาผูประกอบการดานสมุนไพร 
(3.3) กัญชา กัญชง และกระทอมทางการแพทยแผนไทย 

๔) แผนงาน/โครงการ สําคญั (ในระดับกรม) 
1) โครงการยกระดับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย

ในเมืองทองเท่ียวรอง และเมืองสมุนไพรครบวงจร 
2) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรแบบครบวงจรเพ่ือเศรษฐกิจ
3) โครงการสงเสริมผูประกอบการผลิตผลิตภัณฑสมุนไพรภายใตพระราชบัญญัติ

ผลิตภัณฑสมุนไพรเพ่ือสงเสริมเศรษฐกิจ 

๔๑



4) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชา กัญชง กระทอมทางการแพทยแผนไทยและ
การแพทยพ้ืนบานไทย 

5) โครงการสรางศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑสมุนไพรและบริการทาง
การแพทยไทยสูสากล   : หนนุเสริมการตลาดดวยผลิตภัณฑสุขภาพจากพืชเศรษฐกิจใหม 
“Hemp หรือ กัญชง (ขอรับการสนับสนุนจากงบ OTOP สํานักนายกรัฐมนตรี) 

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

๔๒



 

 

สวนที่ 2 แผนการบริหารงบประมาณ
ภายใตแผนปฏิบัติราชการฯ



หมวดรายจาย งบประมาณ (บาท)

งบบุคลากร 122,199,200               

แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย)

ผลผลิตที่  1 : รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาดานสาธารณสุข และสรางเสริมสุขภาพเชิงรุก

122,199,200 

งบดําเนินงาน 118,600,200               

แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย)

ผลผลิตที่  1 : รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาดานสาธารณสุข และสรางเสริมสุขภาพเชิงรุก

9,564,600 

แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ผลผลิตที่ 1 : การบริการดานการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และสมุนไพรมีการสงเสริมเขาสูระบบสุขภาพ

41,575,300 

งบกลาง 1,879,000 

แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางใหคนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการที่ 1 : โครงการระบบบริการการแพทยแผนไทย การแพทยผสมผสาน และสมุนไพรมีศักยภาพ และไดมาตรฐาน

42,642,250 

งบกลาง 15,664,050 

แผนงานบูรณาการสรางรายไดจากการทองเที่ยว
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพความงามและแพทยแผนไทยครบวงจร

3,670,300 

แผนงานบูรณาการพัฒนาผูประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสูสากล
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาและบริการ

3,604,700 

งบรายจายอื่น 6,383,700 

แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ผลผลิตที่ 1 : การบริการดานการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และสมุนไพรมีการสงเสริมเขาสูระบบสุขภาพ

1,613,700 

แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางใหคนมีสุขภาวะที่ดี
โครงการที่ 1 : โครงการระบบบริการการแพทยแผนไทย การแพทยผสมผสาน และสมุนไพรมีศักยภาพ และไดมาตรฐาน

4,770,000 

งบลงทุน 79,370,500                 

แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ผลผลิตที่ 1 : การบริการดานการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และสมุนไพรมีการสงเสริมเขาสูระบบสุขภาพ

8,550,700 

แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางใหคนมีสุขภาวะที่ดี
โครงการที่ 1 : โครงการระบบบริการการแพทยแผนไทย การแพทยผสมผสาน และสมุนไพรมีศักยภาพ และไดมาตรฐาน

10,439,800 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและสงเสริมธุรกิจตอเนื่องในแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภาค

60,380,000 

งบอุดหนุน 16,500,000                 

แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

ผลผลิตที่ 1 : การบริการดานการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และสมุนไพรมีการสงเสริมเขาสูระบบสุขภาพ

16,500,000 

รวมทั้งสิ้น (สามรอยสี่สิบสามลานหาหมื่นสามพันหกรอยบาทถวน) 343,053,600               

แผนการบริหารงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติราชการ 
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2564

๔๔



กระทรวง : สาธารณสุข

สวนราชการ : กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางใหคนมีสุขภาวะที่ดี

เปาหมายบริการหนวยงาน : ระบบบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสานมีความเปนเลิศ และเกิดการใชประโยชนจากสมุนไพรอยางเต็มศักยภาพ

โครงการที่ 1 : โครงการระบบบริการการแพทยแผนไทย การแพทยผสมผสาน และสมุนไพรมีศักยภาพ และไดมาตรฐาน

ตัวชี้วัดตามพรบ. ระดับผลผลิต/โครงการ 

1. จํานวนคลินิกกัญชาทางการแพทยแผนไทย 76 แหง

2. จํานวนผลิตภัณฑสุขภาพจากกัญชงที่ตอบสนองตอความตองการตลาด 5 รายการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1. ประชาชนไดรับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟนฟูสภาพดวยการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก รอยละ 20.5

2. มูลคาการสั่งจายยาสมุนไพรในสถานบริการสุขภาพเพิ่มขึ้น รอยละ 3

3. จํานวนจังหวัดที่ขับเคลื่อนเครือขายสุขภาพดีดวยการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 77 แหง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1. มูลคาการบริโภคผลิตภัณฑสมุนไพรมวลรวมภายในประเทศเพิ่มขึ้น รอยละ 15

A B C D E F G

งบดําเนินงาน งบรายจายอื่น งบลงทุน

2,000,000       - - 2,000,000           

2,000,000       - - 2,000,000           

1 642431115104

(P3029)

โครงการสรางความรอบรูและลดความเหลื่อมล้ําดานสุขภาพแกประชาชนดวยการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก 

และสมุนไพร

2,000,000 2,000,000 

แผนการบริหารงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติราชการ 

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. รอยละของผูปวยนอกทั้งหมดที่ไดรับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟนฟูสภาพดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก รอยละ 20.5

ลําดับที่

โครงการ

กิจกรรม การขับเคลื่อนกัญชา กัญชง กระทอมทางการแพทยแผนไทย (P3029)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

กิจกรรม การแพทยแผนไทยเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชน (P3030)

กิจกรรม การแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก สมุนไพรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (P3031)

หมวดงบรายจาย  งบประมาณที่ไดรับ
จัดสรรรวมทั้งสิ้น

กองวิชาการและแผนงาน

รหัสโครงการ หนวยงาน / แผนงาน / โครงการ

แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion, Prevention & Protection Excellence : 
PP&P Excellence) จํานวน 1 โครงการ

๔๕



A B C D E F G

งบดําเนินงาน งบรายจายอื่น งบลงทุน

ลําดับที่
โครงการ

หมวดงบรายจาย  งบประมาณที่ไดรับ
จัดสรรรวมทั้งสิ้น

รหัสโครงการ หนวยงาน / แผนงาน / โครงการ

26,676,250     - - 26,676,250         

18,676,250     - - 18,676,250         

2 642831115202
(P3029)

โครงการขับเคลื่อนกัญชา กัญชง กระทอม ทางการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือกและการแพทยพื้นบานไทย 18,676,250 18,676,250 

8,000,000       - - 8,000,000           

3 640631115202
(P3029)

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน 8,000,000 8,000,000 

800,000          - - 800,000              

800,000          - - 800,000              

4 640331115302
(P3029)

โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 แกบุคลากรกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 800,000 800,000 

2,577,000       - - 2,577,000           

2,577,000       - - 2,577,000           

5 640231116402
(P3030)

โครงการพัฒนาระบบบริหารสูองคกรคุณภาพและองคกรคุณธรรม 2,577,000 2,577,000 

1,650,000       - - 1,650,000           

1,650,000       - - 1,650,000           

6 642231115504
(P3029)

โครงการคุมครอง อนุรักษ และพัฒนาองคความรูภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและการแพทยพื้นบานไทย 1,650,000 1,650,000 

3,000,000       4,770,000       - 7,770,000           

3,000,000       4,770,000       - 7,770,000           

7 642631117603
642631217603

(P3031)

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรแบบครบวงจรเพื่อเศรษฐกิจ 3,000,000 4,770,000 7,770,000 

กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ

แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การสรางความสามารถในการแขงขัน (Competitiveness Excellence) จํานวน 1 โครงการ

แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง บริการเปนเลิศ (Service Excellence) จํานวน 2 โครงการ

สํานักจัดการกัญชาและกระทอมทางการแพทยแผนไทย

แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง บุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) จํานวน 1 โครงการ

สถาบันการแพทยแผนไทย

สํานักงานเลขานุการกรม

แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) จํานวน 1 โครงการ

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง ภูมิปญญาเปนเลิศ (Wisdom Excellence) จํานวน 1 โครงการ

กองคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและแพทยพื้นบานไทย

๔๖



A B C D E F G

งบดําเนินงาน งบรายจายอื่น งบลงทุน

ลําดับที่
โครงการ

หมวดงบรายจาย  งบประมาณที่ไดรับ
จัดสรรรวมทั้งสิ้น

รหัสโครงการ หนวยงาน / แผนงาน / โครงการ

17,164,050     - 10,439,800     27,603,850         

8 643134125700
(P3029)

งบกลางกรม (สนับสนุนการดําเนินงานโครงการระบบบริการการแพทยแผนไทย การแพทยผสมผสาน 
และสมุนไพรมีศักยภาพ และไดมาตรฐาน)

14,684,050 14,684,050 

9 643134126700
(P3030)

งบกลางกรม (สนับสนุนการดําเนินงานโครงการระบบบริการการแพทยแผนไทย การแพทยผสมผสาน 
และสมุนไพรมีศักยภาพ และไดมาตรฐาน)

453,700 453,700 

10 643134127700
(P3031)

งบกลางกรม (สนับสนุนการดําเนินงานโครงการระบบบริการการแพทยแผนไทย การแพทยผสมผสาน 
และสมุนไพรมีศักยภาพ และไดมาตรฐาน)

526,300 526,300 

11 643134115700
(P3029)

คาใชจายผูบริหาร (สนับสนุนการดําเนินงานพื้นฐานดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน 
และการแพทยทางเลือก)

1,500,000 1,500,000 

12 643131417700
(P3031)

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 10,439,800 10,439,800 

4,439,000       4,439,000           

13 640131115701 
(P3029)

กลุมตรวจสอบภายใน 45,600 45,600 

14 640231115701 
(P3029)

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 100,000 100,000 

15 640331115701 

(P3029)

สํานักงานเลขานุการกรม 580,000 580,000 

16 640531115701 

(P3029)

กองการแพทยทางเลือก 400,000 400,000 

17 640631115701 
(P3029)

สถาบันการแพทยแผนไทย 600,000 600,000 

18 640831115701 
(P3029)

สถาบันการแพทยไทย-จีน 240,000 240,000 

19 642231115701 
(P3029)

กองคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและแพทยพื้นบานไทย 450,000 450,000 

20 642331115701 
(P3029)

กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร 300,000 300,000 

21 642431115701 
(P3029)

กองวิชาการและแผนงาน 694,400 694,400 

fixed cost หนวยงาน

สนับสนุนการดําเนินงานโครงการระบบบริการการแพทยแผนไทย การแพทยผสมผสาน และสมุนไพรมีศักยภาพ และไดมาตรฐาน

๔๗



A B C D E F G

งบดําเนินงาน งบรายจายอื่น งบลงทุน

ลําดับที่
โครงการ

หมวดงบรายจาย  งบประมาณที่ไดรับ
จัดสรรรวมทั้งสิ้น

รหัสโครงการ หนวยงาน / แผนงาน / โครงการ

22 642531115701 
(P3029)

กลุมกฎหมายและจริยธรรม 119,000 119,000 

23 642631115701 
(P3029)

กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 200,000 200,000 

24 642731115701 
(P3029)

โรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน* 230,000 230,000 

25 642831115701 
(P3029)

สํานักงานจัดการกัญชาและกระทอมทางการแพทยแผนไทย 120,000 120,000 

26 642931115701 
(P3029)

สํานักงานวิจัยการแพทยแผนไทย 240,000 240,000 

27 643031115701 
(P3029)

สํานักงานการนวดไทย 120,000 120,000 

58,306,300     4,770,000       10,439,800     73,516,100         

58,306,300      4,770,000        10,439,800      73,516,100          

- - - - 

รวมทั้งสิ้น ( 7 โครงการ 2 รายการ)

๔๘



กระทรวง : สาธารณสุข

สวนราชการ : กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

A B C D E F G H I

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบรายจายอื่น งบอุดหนุน งบลงทุน

131,763,800  

131,763,800  

1 640411510700
(P3024)

เงินเดือน คาจางประจํา และพนักงานราชการ 122,199,200  122,199,200  

2 640411110700

(P3024)

รายจายประจํา (คาตอบแทน) 9,564,600      9,564,600      

70,118,700    

68,618,700    

3 640421119700
(P3033)

รายจายประจํา (สนับสนุนการดําเนินงานพื้นฐานดานการแพทยแผนไทย การแพทย
พื้นบานและการแพทยทางเลือก)

31,588,323    31,588,323    

หมวดงบรายจาย

หนวยงาน / แผนงาน / โครงการ

เปาหมายบริการหนวยงาน : องคความรูดานการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และสมุนไพร ไดรับการวิจัย พัฒนา

และถายทอดอยางเหมาะสมสูระบบสุขภาพ รวมถึงภูมิปญญาการแพทยแผนไทย และสมุนไพรไดรับการคุมครอง

ตัวชี้วัดตามพรบ. ระดับผลผลิต/โครงการ : 

1. จํานวนฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการสงเสริมและคุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 1 ฐานขอมูล
2. รอยละของสถานบริการสุขภาพนําองคความรูและเทคโนโลยีการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกไปประยุกตใชใน
การดูแลสุขภาพ รอยละ 80

แผนการบริหารงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติราชการ 

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจายประจํากรม

ลําดับที่ รหัสโครงการ
 งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร
รวมทั้งสิ้น

ตัวชี้วัดตามพรบ. ระดับผลผลิต/โครงการ :  รอยละของการใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนที่กําหนด รอยละ 100

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย)
ผลผลิตที่  1 : รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาดานสาธารณสุข และสรางเสริมสุขภาพเชิงรุก

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ผลผลิตที่ 1 : การบริการดานการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และสมุนไพรมีการสงเสริมเขาสูระบบสุขภาพ

กิจกรรม การสนับสนุนการดําเนินงานดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน การแพทยทางเลือกและสมุนไพร (P3024)

กิจกรรม การพัฒนา การถายทอดองคความรูดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน การแพทยทางเลือก (P3033)

เปาหมายบริการหนวยงาน : เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการภาครัฐ

๔๙



A B C D E F G H I

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบรายจายอื่น งบอุดหนุน งบลงทุน

หมวดงบรายจาย

หนวยงาน / แผนงาน / โครงการลําดับที่ รหัสโครงการ
 งบประมาณที่

ไดรับจัดสรร
รวมทั้งสิ้น

4 640421119700
(P3033)

คาสาธารณูปโภค 6,256,977      6,256,977      

5 643121119700
(P3033)

งบกลางกรม (สนับสนุนการดําเนินงานพื้นฐานดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน 
และการแพทยทางเลือก)

1,879,000      1,879,000      

6 643121219700
(P3033)

รายการคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 1,613,700      1,613,700      

7 642421319703
(P3033)

โครงการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติ และการประชุมวิชาการประจําปการแพทย
แผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือกแหงชาติ ครั้งที่ 18

13,500,000    13,500,000    

8 642221319702
(P3033)

โครงการมหกรรมการแพทยแผนไทยและการแพทยพื้นบานไทยปที่ 13 ระดับภาค 3,000,000      3,000,000      

9 643121119700
(P3033)

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 8,550,700      8,550,700      

10 642421119702
(P3033)

คาจางเหมาบริการดูแลคอมพิวเตอร และคาเชาบริการเครือขาย
(โครงการดูแลระบบคอมพิวเตอรและเชาเครือขายสื่อสารความเร็วสูง 

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ปงบประมาณ 2564 )

1,320,000      1,320,000      

11 642221119503
(P3033)

โครงการคุมครอง อนุรักษ และพัฒนาองคความรูภูมิปญญาการแพทย
แผนไทยและการแพทยพื้นบานไทย

910,000         910,000         

1,500,000      

12 642421118702
(P3032)

คาจางเหมาบริการดูแลคอมพิวเตอร และคาเชาบริการเครือขาย
(โครงการดูแลระบบคอมพิวเตอรและเชาเครือขายสื่อสารความเร็วสูง 
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ปงบประมาณ 2564 )

1,500,000      1,500,000      

122,199,200  53,018,900    1,613,700      16,500,000    8,550,700      201,882,500  รวมทั้งสิ้น 

กิจกรรม การพัฒนาระบบขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (P3032)

แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง ภูมิปญญาเปนเลิศ (Wisdom Excellence) จํานวน 1 โครงการ

กองคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและแพทยพื้นบานไทย

๕๐



กระทรวง : สาธารณสุข

สวนราชการ : กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

แผนงาน : แผนงานบูรณาการสรางรายไดจากการทองเที่ยว

โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพความงามและแพทยแผนไทยครบวงจร

ตัวชี้วัดตามพรบ. ระดับผลผลิต/โครงการ 

A B C D E

หมวดงบรายจาย

งบดําเนินงาน

3,670,300 3,670,300 

3,670,300 3,670,300 

1 640541111602
(P3025)

โครงการยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทยครบวงจร 3,670,300 3,670,300 

3,670,300 3,670,300 รวมทั้งสิ้น ( 1 โครงการ)

แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การสรางความสามารถในการแขงขัน (Competitiveness Excellence) จํานวน 1 โครงการ

ลําดับที่
โครงการ

รหัสโครงการ หนวยงาน / แผนงาน / โครงการ
 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร

รวมทั้งสิ้น

1. มูลคาการใชบริการการนวดไทย การแพทยแผนไทยมวลรวมภายในประเทศเพิ่มขึ้น รอยละ 1.5

แผนการบริหารงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติราชการ 
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองการแพทยทางเลือก

เปาหมายบริการหนวยงาน : การแพทยแผนไทยและสมุนไพรสงเสริมการสรางรายไดจากการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

กิจกรรม พัฒนาเมืองสมุนไพรและศูนยสุขภาพดี เชื่อมโยงการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (P3025)

๕๑



กระทรวง : สาธารณสุข

สวนราชการ : กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาผูประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสูสากล

โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาและบริการ

ตัวชี้วัดตามพรบ. ระดับผลผลิต/โครงการ 

A B C D E

หมวดงบรายจาย

งบดําเนินงาน

3,604,700 3,604,700 

3,604,700 3,604,700 

1 642661114602
(P3028)

โครงการสงเสริมผูประกอบการและใหคําปรึกษาสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 3,604,700 3,604,700 

3,604,700 3,604,700 

แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การสรางความสามารถในการแขงขัน (Competitiveness Excellence) จํานวน 1 โครงการ

กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ

รวมทั้งสิ้น ( 1 โครงการ)

แผนการบริหารงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติราชการ 
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เปาหมายบริการหนวยงาน : ผูประกอบการไดรับการพัฒนาองคความรูดานการแพทยแผนไทยและสมุนไพร เพื่อสรางรายไดใหแกประเทศเพิ่มขึ้น

1. มูลคาการบริโภคผลิตภัณฑสมุนไพรมวลรวมภายในประเทศเพิ่มขึ้น รอยละ 2

ลําดับที่
โครงการ

รหัสโครงการ หนวยงาน / แผนงาน / โครงการ
 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร

รวมทั้งสิ้น

กิจกรรม การสงเสริม พัฒนาและยกระดับผูประกอบการผลิตภัณฑสมุนไพร (P3028)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูประกอบการผลิตภัณฑสมุนไพรไดรับการอบรมพัฒนาศักยภาพ 500 ราย

๕๒



กระทรวง : สาธารณสุข

สวนราชการ : กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและสงเสริมธุรกิจตอเนื่องในแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค

               กิจกรรม โครงการพัฒนาโรงพยาบาลหวยยอดใหเปนเลิศดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก จังหวัดตรัง (P3026)

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภาค

               กิจกรรม โครงการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดินใหเปนเลิศดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก จังหวัดสกลนคร (P3027)

ตัวชี้วัดตามพรบ. ระดับผลผลิต/โครงการ 

A B C D E

หมวดงบรายจาย

งบลงทุน

60,380,000 60,380,000 

60,380,000 60,380,000 

1 643151412200
(P3026)

โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและสงเสริมธุรกิจตอเนื่องในแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค 
(โรงพยาบาลหวยยอด จังหวัดตรัง)

30,190,000 30,190,000 

2 643151413200
(P3027)

โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภาค (โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร) 30,190,000 30,190,000 

60,380,000 60,380,000 

แผนการบริหารงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติราชการ 
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รวมทั้งสิ้น ( 2 โครงการ)

 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
รวมทั้งสิ้น

แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง บริการเปนเลิศ (Service Excellence) จํานวน 2 โครงการ

สถาบันการแพทยแผนไทย

1. จํานวนสถานบริการสาธารณสุขที่ไดรับการยกระดับใหเปนศูนยกลางความเปนเลิศดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 2 แหง

ลําดับที่
โครงการ

รหัสโครงการ หนวยงาน / แผนงาน / โครงการ

เปาหมายบริการหนวยงาน : สถานบริการสาธารณสุขไดรับการยกระดับใหเปนศูนยกลางความเปนเลิศดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
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รายละเอียดโครงการขับเคล่ือน 
จํานวน 12 โครงการ 
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๒๖๖



๒๖๗



๒๖๘



๒๖๙



๒๗๐



๒๗๑



๒๗๒



๒๗๓



๒๗๔



๒๗๕



๒๗๖



๒๗๗



๒๗๘



๒๗๙



๒๘๐



๒๘๑



๒๘๒



๒๘๓



๒๘๔



๒๘๕



๒๘๖



๒๘๗



๒๘๘



๒๘๙



๒๙๐



๒๙๑



๒๙๒



๒๙๓



๒๙๔



๒๙๕



๒๙๖



๒๙๗



๒๙๘



๒๙๙



๓๐๐



๓๐๑



๓๐๒



๓๐๓



๓๐๔



๓๐๕



สวนที่ 3 กลไกการกํากับติดตาม
งบประมาณ 



๓๐๗



๓๐๘



๓๐๙



๓๑๐



๓๑๑



๓๑๒



๓๑๓



๓๑๔



๓๑๕



๓๑๖



๓๑๗



๓๑๘



กลไกการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณ 

จัดสรรงบประมาณใหเจาภาพหลกั

หนวยงานดําเนินการตามแผน 

ผูบริหาร กํากับ ติดตาม 

การใชจายงบประมาณ 

ผานเครื่องมือ/กลไก 

Project 

Management 
คณะทํางานติดตามเรงรัด

การใชจายงบประมาณ 

ผูบริหารระดับสูง 

พิจารณาปรับแผน 

หนวยงานดําเนินการปรับแผน 

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2563 

พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564 

ประชุมผูบริหารสูง/

ผูบริหารกรม 

ทุกไตรมาส วันอังคาร ทุกอาทิตยที่ 2-4 มกราคม – กันยายน 2564 

กองวิชาการและแผนงาน (ยศ.) กํากับ อธิบดี/รองอธบิดี กํากับ รองอธิบดี กํากับ 

๓๑๙



สวนที่ 4 ภาคผนวก 



กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

(ฉบับปรบัลด)



งบประมาณรายจ่าย บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทนีาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ
พฒันาวชิาการและการบรกิารการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก โดยส่งเสรมิและพฒันาการวจิยั 
การจดัระบบความรู ้พฒันาแหลง่ผลติและผลติภณัฑส์มนุไพร คุม้ครอง อนุรกัษ ์และส่งเสรมิภูมปิญัญา
การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยพ์นืบา้นไทย พฒันาคุณภาพ มาตรฐานการบรกิารการแพทยแ์ผนไทย
และการแพทยท์างเลอืก เพอืนาํไปใชใ้นระบบบรกิารสุขภาพอย่างมคุีณภาพ ปลอดภยั และเป็นทางเลอืก
ใหแ้ก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสขุ
กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก

งบประมาณ  ปี 2563  ปี 2564
400,002,900 343,053,600

-   -   

เป็นองคก์รหลกัดา้นการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก เพอืการพงึตนเองดา้นสุขภาพ
และส่งเสรมิเศรษฐกจิอย่างยงัยนื

๓๒๒



3. ผลสมัฤทธิและประโยชน์ทีคาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้่ายงบประมาณ

(2) ผลสมัฤทธิ : ประชาชนมคีวามเชือมนัในบริการ
แพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืกและสมนุไพร 
และนาํไปใชใ้นการดูแลสุขภาพตนเองไดอ้ยา่งยงัยนื

- ตวัชีวดั : รอ้ยละของผูป่้วยนอกทงัหมดทไีดร้บับริการ
ตรวจ วนิิจฉยั รกัษาโรค และฟืนฟูสภาพ
ดว้ยศาสตรก์ารแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก

รอ้ยละ 19.5 20.5

- ตวัชีวดั : มลูค่าการบริโภคผลติภณัฑส์มนุไพรมวลรวม
ภายในประเทศเพมิขนึ

รอ้ยละ - 2

- ตวัชีวดั : มลูค่าการใชบ้ริการนวดไทย 
การแพทยแ์ผนไทยมวลรวมภายในประเทศเพมิขนึ

รอ้ยละ - 1.5

(1) ผลสมัฤทธิ : ประเทศไทยมคีวามมงัคงัจากการนวดไทย
และผลติภณัฑส์มนุไพร

ผลสมัฤทธิ หน่วยนับ
คา่เป้าหมาย

และประโยชน์ทคีาดว่าจะไดร้บั ปี 2563 ปี 2564
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แผนงานบูรณาการพฒันาพนืทรีะดบัภาค -   49.4656                 60.3800                  
แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ และวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อมสู่สากล

-   -    3.6047

3. งบประมาณรายจา่ยบูรณาการ -   55.4656                        67.6550
แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเทยีว -   6.0000 3.6703 

แผนงานพนืฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ 123.8266                84.2832                          70.1187
แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งใหค้นมสุีขภาวะทดีี 41.2121                 129.7454                73.5161

2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 165.0387                214.0286                143.6348

รวมทงัสนิ 277.5640                400.0029                343.0536
1. งบประมาณรายจา่ยบคุลากร 112.5253                130.5087                131.7638                 

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 - 2564 จาํแนกตามประเภทงบประมาณรายจา่ย

          หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทงบประมาณรายจา่ย - แผนงาน ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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5. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัชีวดั หน่วยนับ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567

รวมทงัสนิ ลา้นบาท 400.0029        343.0536 340.8536        313.4938        320.6309        
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 400.0029         343.0536 340.8536        313.4938        320.6309        
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
1. เพอืเป็นค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินการภาครฐั
 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 130.5087     131.7638     138.1595     144.9156     152.0527     
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
2. ระบบบรกิารการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์
ผสมผสานมีความเป็นเลศิ และเกดิการใชป้ระโยชน์
จากสมนุไพรอย่างเต็มศกัยภาพ

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : รอ้ยละของผูป่้วยนอกทงัหมด
ทไีดร้บับรกิาร ตรวจ วนิิจฉยั รกัษาโรค 

และฟืนฟูสภาพดว้ยศาสตรก์ารแพทยแ์ผนไทย
และการแพทยท์างเลอืก

รอ้ยละ 19.5 20.5 21.5 21.5 21.5

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 129.7454       73.5161 98.0763       98.0763       98.0763       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
3. องคค์วามรูด้า้นการแพทยแ์ผนไทย
การแพทยท์างเลอืก และสมนุไพร ไดร้บัการวิจยั
พฒันาและถา่ยทอดอย่างเหมาะสมสูร่ะบบสขุภาพ 
รวมถงึภูมิปญัญาการแพทยแ์ผนไทย และสมนุไพร
ไดร้บัการคุม้ครอง

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : รอ้ยละของสถานบรกิารสุขภาพ
นาํองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยกีารแพทยแ์ผนไทย
และการแพทยท์างเลอืกไปประยุกตใ์ชใ้นการดูแลสุขภาพ

รอ้ยละ 80 80 85 90 95

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 84.2832              70.1187 70.5019       70.5019       70.5019       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
4. การแพทยแ์ผนไทยและสมนุไพร
สง่เสรมิการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเทยีวเชิงสขุภาพ

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : มลูค่าการใชบ้รกิารการนวดไทย
การแพทยแ์ผนไทยมวลรวมภายในประเทศเพมิขนึ

รอ้ยละ 3 1.5 3 -               -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 6.0000        3.6703        6.6703        -               -               
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัชีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัชีวดั หน่วยนับ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัชีวดั

5. สถานบรกิารสาธารณสขุไดร้บัการยกระดบั
ใหเ้ป็นศูนยก์ลางความเป็นเลศิดา้นการแพทยแ์ผนไทย
และการแพทยท์างเลอืก

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนสถานบรกิารสาธารณสุข
ทไีดร้บัการยกระดบัใหเ้ป็นศูนยก์ลางความเป็นเลศิ
ดา้นการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก

แห่ง 2 2 2 -               -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 49.4656       60.3800       27.4456       -               -               
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
6. ผูป้ระกอบการไดร้บัการพฒันาองคค์วามรู ้
ดา้นการแพทยแ์ผนไทยและสมนุไพร เพอืสรา้งรายได ้
ใหแ้กป่ระเทศเพมิขึน

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : มลูค่าการบรโิภคผลติภณัฑ์
สมนุไพรมวลรวมภายในประเทศเพมิขนึ

รอ้ยละ -               2 -               -               -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -                        3.6047 -               -               -               
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2564 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย

แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม

รวมทงัสนิ 122.1992   118.6002 79.3705         16.5000          6.3837              343.0536
1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 122.1992 9.5646          -                 -                 -                 131.7638        
2. แผนงานพนืฐานดา้นการพฒันา
และเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

-  43.4543         8.5507          16.5000                   1.6137         70.1187

ผลผลติท ี1 : การบรกิารดา้นการแพทยแ์ผนไทย
การแพทยท์างเลอืก และสมนุไพรมกีารส่งเสรมิ
เขา้สู่ระบบสุขภาพ

             -            43.4543           8.5507          16.5000          1.6137       70.1187

3. แผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้ง
ใหค้นมีสขุภาวะทดีี

-             58.3063 10.4398         -                 4.7700                           73.5161

โครงการท ี1 : โครงการระบบบรกิารการแพทย์
แผนไทย การแพทยผ์สมผสาน และสมนุไพร
มศีกัยภาพ และไดม้าตรฐาน

             -             58.3063          10.4398                -   4.7700       73.5161

4. แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเทยีว -  3.6703          -                 -                 -                 3.6703          
โครงการท ี1 : โครงการยกระดบัการท่องเทยีว
เชงิสุขภาพความงามและแพทยแ์ผนไทยครบวงจร

             -             3.6703                -                  -                  -             3.6703

5. แผนงานบูรณาการพฒันาพนืทรีะดบัภาค -  -                 60.3800         -                 -                 60.3800         
โครงการท ี1 : โครงการยกระดบัมาตรฐาน
บรกิารและส่งเสรมิธุรกจิต่อเนือง
ในแหลง่ท่องเทยีวทมีชีอืเสยีงของภาค

             -                  -            30.1900                -                  -            30.1900

โครงการท ี2 : โครงการพฒันานวตักรรม
เพอืการพฒันาภาค

             -                  -            30.1900                -                  -            30.1900

6. แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ
และวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมสูส่ากล

-             3.6047 -                 -                 -                           3.6047

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบั
คุณภาพมาตรฐานสนิคา้และบรกิาร

             -              3.6047                -                  -                  -    3.6047

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567
130.5087         131.7638         138.1595         144.9156         152.0527         
130.5087         131.7638         138.1595         144.9156         152.0527         
122.1904         122.1992         128.5949         135.3510         142.4881         

8.3183            9.5646            9.5646            9.5646            9.5646            

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   
* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทไีดต้งังบประมาณในปี 2564 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

เงนินอกงบประมาณ

7.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั 131,763,800

      - งบรายจ่ายอนื

หน่วย : ลา้นบาท 

แหลง่เงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้*

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบบคุลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบเงนิอดุหนุน

287

๓๒๘



รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 131,763,800 บาท

1. งบบคุลากร 122,199,200            บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจ า 92,980,800             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 92,484,200             บาท

(1) อตัราเดมิ 264 อตัรา 87,116,400             บาท

(2) เงนิประจ าต าแหน่ง 2,550,000              บาท

(3) เงนิ พ.ส.ร. 39,800 บาท

(4) ค่าตอบแทนรายเดอืน 2,634,000              บาท

(5) เงนิช่วยเหลอืค่าครองชีพขา้ราชการระดบัตน้ 36,000 บาท

(6) ค่าตอบแทนเงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่ง(พ.ต.ก.)ทีม่เีหตพุเิศษต าแห่งนิตกิร 2 อตัรา 108,000 บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจ า 496,600                บาท

(1) อตัราเดมิ 2 อตัรา 496,600 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 29,218,400             บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 120 อตัรา 29,218,400             บาท

2. งบด าเนินงาน 9,564,600              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,564,600              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 2,430,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษส าหรบัขา้ราชการและลูกจา้งทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 349,300 บาท

(3) ค่าตอบแทนส าหรบัก าลงัคนดา้นสาธารณสุข (พตส.) รายการค่าตอนแทนอื่น ๆ 2,070,000              บาท

(4) เงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีไ่ม่ท  าเวชปฏบิตัส่ิวนตวั 3,600,000              บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 1,062,000              บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 53,300 บาท

๓๒๙



บาท

บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
43.4543 8.5507 16.5000 1.6137 70.1187
1.5000         -                -                -                1.5000         

41.9543        8.5507         16.5000                         1.6137               68.6187

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ฐานขอ้มลู   - 1 1 1 1

รอ้ยละ 80 80 85 90 95

 ( - )

ลา้นบาท 84.2832                  70.1187 70.5019        70.5019        70.5019        
ลา้นบาท 84.2832                  70.1187 70.5019        70.5019        70.5019        
ลา้นบาท 43.8762        43.4543        45.0169        45.0169        45.0169        

ลา้นบาท 14.9070        8.5507         -                -                -                

ลา้นบาท 22.0000        16.5000        22.0000        22.0000        22.0000        

ลา้นบาท 3.5000                   1.6137 3.4850         3.4850         3.4850         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                
* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2564 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

2. การพฒันา การถ่ายทอดองคค์วามรูด้า้นการแพทยแ์ผนไทย
การแพทยพ์นืบา้น การแพทยท์างเลอืก

ตวัชีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนฐานขอ้มลูเพอืสนบัสนุน
การส่งเสรมิและคุม้ครองภูมปิญัญา
การแพทยแ์ผนไทย
เชงิปรมิาณ : รอ้ยละของสถานบรกิารสุขภาพ
นาํองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยกีารแพทยแ์ผนไทย
และการแพทยท์างเลอืกไปประยุกตใ์ช ้
ในการดูแลสุขภาพ

7.2  แผนงานพนืฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ 70,118,700
7.2.1  ผลผลติท ี1 :  การบรกิารดา้นการแพทยแ์ผนไทย การแพทยท์างเลอืก 
และสมนุไพรมีการสง่เสรมิเขา้สูร่ะบบสขุภาพ 70,118,700

รวมทงัสนิ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

- เพอืส่งเสรมิ พฒันา และเผยแพร่องคค์วามรูภู้มปิญัญาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 
  สู่การนาํไปใชป้ระโยชน ์

- เพอืส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพการพงึตนเองดา้นสุขภาพใหก้บัประชาชนในประเทศไทยมสุีขภาพด ี

- พฒันาคุณภาพมาตรฐานการบริการสุขภาพดา้นการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก ในสถานบรกิารสุขภาพ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. การพฒันาระบบขอ้มลูเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร
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ผลผลติ : การบริการดา้นการแพทยแ์ผนไทย การแพทยท์างเลอืก และ

สมนุไพรมีการสง่เสริมเขา้สูร่ะบบสขุภาพ 70,118,700 บาท

1. งบด าเนินงาน 43,454,300             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 37,548,900             บาท

(1) รายการไม่ผูกพนั 34,281,900             บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 1,000,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 991,200 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,070,400              บาท

(3.1) ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 1,070,400              บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบริการ 25,943,000             บาท

(4.1) ค่ารกัษาความปลอดภยั 4,845,000              บาท

(4.2) ค่าจา้งท าความสะอาด 2,947,400              บาท

(4.3) ค่าจา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต์ 2,500,000              บาท

(4.4) ค่าจา้งเหมาบริการถ่ายเอกสาร 2,293,500              บาท

(4.5) ค่าจา้งเหมาบริการพนกังาน 9,000,000              บาท

(4.6) ค่าจา้งเหมารวบรวม วเิคราะหแ์ละจดัท าขอ้มูล 4,357,100              บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 3,617,300              บาท

(5.1) การฝึกอบรมสมัมนาบคุคลภายใน 1,397,100              บาท

(5.2) การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายนอก 2,220,200              บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบริการดูแลคอมพวิเตอร์ 1,500,000              บาท

(7) ค่าใชจ่้ายผลติเวชภณัฑส์มนุไพร 160,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต ์11 คนั 3,267,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 16,335,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ - บาท

เงนิงบประมาณ 16,335,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,633,500              บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 3,267,000              บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,267,000              บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 3,267,000              บาท

ปี 2567 - 2568 ผูกพนังบประมาณ 4,900,500              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 5,905,400              บาท

(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 480,000 บาท

(2) ค่าไฟฟ้า 4,503,900              บาท

(3) ค่าประปา 448,800 บาท

(4) ค่าโทรศพัท์ 436,700 บาท

(5) ค่าไปรษณีย์ 36,000 บาท

๓๓๑



2. งบลงทนุ 8,550,700              บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 8,550,700              บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 92,000 บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารแพทย์ 92,000 บาท

(1) ครุภณัฑก์ารแพทยท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 92,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) เครื่องช ัง่น า้หนกั 5 ต าแหน่ง (Analytical balance) ต าบลตลาดขวญั 

อ าเภอเมอืงนนทบรุี จงัหวดันนทบรุี 1 เครื่อง 92,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 8,458,700              บาท

2.1.2.1 ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่  าการและสิ่งก่อสรา้งประกอบ 8,458,700              บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่  าการและสิ่งก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10

 ลา้นบาท 8,458,700              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) ปรบัปรุงหอ้งประชุม อาคาร 2 ชัน้ 1 ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง

นนทบรุี จงัหวดันนทบรุี 1 แห่ง

3. งบเงนิอดุหนุน

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป

1) ค่าใชจ่้ายในโครงการมหกรรมสมนุไพรแห่งชาติ

2) ค่าใชจ่้ายในโครงการมหกรรมการแพทยแ์ผนไทยแห่งชาติ

4. งบรายจ่ายอื่น

1) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว

              8,458,700 บาท 

             16,500,000 บาท 

             16,500,000 บาท 

             13,500,000 บาท 

  3,000,000  บาท 

1,613,700 บาท 

1,613,700 บาท
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บาท

บาท
7.3.1.1   วตัถปุระสงค์

7.3.1.2   สถานทดีาํเนินการ

7.3.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     6  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2567)
7.3.1.4   วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
58.3063 10.4398 -  4.7700 73.5161

        50.7493 -                -                -                        50.7493

3.0307         -                -                -                3.0307         

4.5263         10.4398        -                4.7700         19.7361        

7.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เริมตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ 19.5 20.5 21.5 21.5 21.5

 ( - )

ลา้นบาท 170.9575               73.5161 98.0763        98.0763        98.0763        
ลา้นบาท 170.9575                 73.5161 98.0763        98.0763        98.0763        
ลา้นบาท 143.9384                     58.3063 93.3063        93.3063        93.3063        

ลา้นบาท 8.1591         10.4398        -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 18.8600        4.7700         4.7700         4.7700         4.7700         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                
* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2564 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

เงนินอกงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ

รวมทงัสนิ
1. การขบัเคลอืนกญัชา กญัชง กระท่อมทางการแพทยแ์ผนไทย
2. การแพทยแ์ผนไทยเสรมิสรา้งคุณภาพชวีติประชาชน
3. การแพทยแ์ผนไทย การแพทยท์างเลอืก
สมนุไพรขบัเคลอืนเศรษฐกจิ

ตวัชีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

เชงิปรมิาณ : รอ้ยละของผูป่้วยนอกทงัหมดทไีดร้บั
บรกิาร ตรวจ วนิิจฉยั รกัษาโรคและฟืนฟูสภาพ
ดว้ยศาสตรก์ารแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก

7.3  แผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งใหค้นมีสขุภาวะทดีี 73,516,100
7.3.1  โครงการท ี1 :  โครงการระบบบรกิารการแพทยแ์ผนไทย การแพทยผ์สมผสาน 
และสมนุไพรมีศกัยภาพ และไดม้าตรฐาน 73,516,100

- พฒันาสมนุไพรต่อยอดทงัดา้นการรกัษาและผลติภณัฑป์ระเภทอนื
- สรา้งมลูค่าเพมิทางเศรษฐกจิทจีะมคีวามเชอืมโยงกบัอตุสาหกรรมและภาคเศรษฐกจิต่าง ๆ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

  12 เขตบรกิารสุขภาพและกรุงเทพมหานคร

                   538,702,500
538,702,500

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย
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โครงการ : โครงการระบบบริการการแพทยแ์ผนไทย การแพทยผ์สมผสาน

 และสมนุไพรมีศกัยภาพ และไดม้าตรฐาน 73,516,100 บาท

1. งบด าเนินงาน

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ

(1) ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นกญัชา กญัชง กระท่อมทางการแพทยแ์ผนไทย

(2) ค่าใชจ่้ายการแพทยแ์ผนไทย การแพทยท์างเลอืก สมนุไพรขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ

(3) ค่าใชจ่้ายการแพทยแ์ผนไทยเสริมสรา้งคุณภาพชีวติประชาชน

(4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาผลติภณัฑสุ์ขภาพจากกญัชง

2. งบลงทนุ

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์

2.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์

(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท

58,306,300 บาท 

58,306,300 บาท 

49,749,300 บาท 

4,526,300 บาท 

3,030,700 บาท 

1,000,000 บาท 

10,439,800 บาท 

10,439,800 บาท 

10,439,800 บาท 

10,439,800 บาท 

1,143,800 บาท

รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)

(1.1) เครื่องวดัความเป็นกรด-ด่าง (PH มเิตอร)์ ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 1 เครื่อง 75,700 บาท

(1.2) เครื่องวดัความหนืด ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั

ปทมุธานี 1 เครื่อง 180,000 บาท

(1.3) เครื่องทดสอบหารอยรัว่ของแผงยา (Leak tester) ต าบลคลองหน่ึง 

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 1 เครื่อง 128,400 บาท

(1.4) เครื่องทดสอบหาความหนาแน่นของผงยา (Tap density tester) 

ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 1 เครื่อง 171,200 บาท

(1.5) เครื่องทดสอบหา Bulk density tester ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลอง

หลวง จงัหวดัปทมุธานี 1 เครื่อง 90,900 บาท

(1.6) เครื่องร่อนหาขนาดของผงยา (Sieve shaker) ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 1 เครื่อง 171,200 บาท

(1.7) เครื่องหาการไหลของผงยา (Powder flow tester) ต าบลคลองหน่ึง 

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 1 เครื่อง 91,000 บาท

(1.8) เครื่องทดสอบความแขง็ของยาเมด็แบบมอืถอื (handheldhardness 

tester) ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 1 เครื่อง 96,300 บาท

(1.9) เครื่องทดสอบความกร่อนของยาเมด็ (tablet friability tester) ต าบล

คลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 1 เครื่อง 139,100 บาท

(2) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสทิธิภาพสูง (hplc) ต าบลคลองหน่ึง 

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 1 เครื่อง 2,996,000              บาท

(3) เครื่องแกส๊โครมาโทกราฟ-แมสสเปคโตรมเิตอร(์GC-MSMS) ต าบลคลอง

หน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 1 เครื่อง 6,300,000              บาท

3. งบรายจ่ายอื่น 4,770,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัท ามาตรฐานต ารบัยาแผนไทย 4,770,000              บาท

๓๓๔



บาท

บาท
7.4.1.1   วตัถปุระสงค์

7.4.1.2   สถานทดีาํเนินการ

7.4.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     3  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2565)
7.4.1.4   วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
3.6703 -  -  -  3.6703
3.6703         -                -                -                3.6703         

7.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เริมตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ 3 1.5 3   -   - 

 ( - )

ลา้นบาท 6.0000         3.6703         6.6703         -                -                
ลา้นบาท 6.0000         3.6703         6.6703         -                -                
ลา้นบาท 6.0000         3.6703         6.6703         -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                
* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2564 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

รวมทงัสนิ
1. พฒันาเมอืงสมนุไพรและศูนยสุ์ขภาพด ีเชอืมโยงการท่องเทยีว
เชงิสุขภาพ

ตวัชีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ

งบประมาณ

เชงิปรมิาณ : มลูค่าการใชบ้รกิารนวดไทย การแพทย์
แผนไทยมวลรวมภายในประเทศเพมิขนึ

7.4  แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเทยีว 3,670,300
7.4.1  โครงการท ี1 :  โครงการยกระดบัการท่องเทยีวเชิงสขุภาพความงาม
และแพทยแ์ผนไทยครบวงจร 3,670,300

- เพอืส่งเสรมิและพฒันาการสรา้งนวตักรรม ผลติภณัฑก์ารดูแลสุขภาพดา้นการนวดไทย ใหม้คุีณภาพมาตรฐาน
  และเสรมิสรา้งเศรษฐกจิ 
- เพอืยกระดบัการท่องเทยีวเชงิสุขภาพ และความงามในเมอืงสมนุไพร เชอืมโยงตลาดสมนุไพร
  กบัสถานประกอบการสปา และความงามในแหลง่ท่องเทยีว 
- เพอืสรา้งการรบัรูด้า้นการท่องเทยีวเชงิสุขภาพความงามและแพทยแ์ผนไทยใหแ้ก่ประชาชนและนกัท่องเทยีว

  เมอืงท่องเทยีวเมอืงรอง 10 จงัหวดั และจงัหวดัเมอืงสมนุไพร 5 จงัหวดั

16,340,600
16,340,600

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการยกระดบัการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพความงามและแพทย์

แผนไทยครบวงจร 3,670,300 บาท

1. งบด าเนินงาน 3,670,300              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,670,300              บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเมอืงสมนุไพรและศูนยสุ์ขภาพดเีชื่อมโยงการท่องเทีย่ว

เชิงสุขภาพ 3,670,300              บาท

๓๓๖



บาท

บาท
7.5.1.1   วตัถปุระสงค์

7.5.1.2   สถานทดีาํเนินการ

7.5.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     3  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2565)
7.5.1.4   วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

7.5.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
-  30.1900 -  -  30.1900
-                30.1900        -                -                30.1900        

7.5.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เริมตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

แหง่ 1 1 1   -   - 

 ( - )

ลา้นบาท 24.7328        30.1900        13.7228        -                -                
ลา้นบาท 24.7328        30.1900        13.7228        -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 24.7328        30.1900        13.7228        -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                
* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2564 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื

เชงิปรมิาณ : จาํนวนสถานบรกิารสาธารณสุข
ทไีดร้บัการยกระดบัใหเ้ป็นศูนยก์ลางความเป็นเลศิ
ดา้นการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก

รวมทงัสนิ
1. โครงการพฒันาโรงพยาบาลหว้ยยอดใหเ้ป็นเลศิ
ดา้นการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก จงัหวดัตรงั

ตวัชีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

7.5  แผนงานบูรณาการพฒันาพนืทรีะดบัภาค 60,380,000
7.5.1  โครงการท ี1 :  โครงการยกระดบัมาตรฐานบรกิารและสง่เสรมิธุรกจิต่อเนือง
ในแหลง่ท่องเทยีวทมีีชือเสยีงของภาค 30,190,000

- เพอืยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการใหบ้รกิาร และส่งเสรมิธุรกจิต่อเนืองในแหลง่ท่องเทยีวทมีชีอืเสยีงของภาค
  ใหเ้ป็นแหลง่สรา้งรายไดข้องภาคอย่างยงัยนื

  โรงพยาบาลหว้ยยอด จงัหวดัตรงั

68,645,600
68,645,600
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการยกระดบัมาตรฐานบริการและสง่เสริมธุรกจิต่อเน่ืองใน

แหลง่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสยีงของภาค 30,190,000 บาท

1. งบลงทนุ 30,190,000             บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 30,190,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 30,190,000             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสรา้งประกอบ 30,190,000             บาท

(1) อาคารผูป่้วยนอกการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 4 ชัน้ พื้นทีใ่ช ้

สอยประมาณ 1,800 ตารางเมตร โรงพยาบาลหว้ยยอด ต าบลเขาขาว อ าเภอหว้ย

ยอด จงัหวดัตรงั 1 หลงั 30,190,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 54,891,100             บาท

เงนินอกงบประมาณ - บาท

เงนิงบประมาณ 54,891,100             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,978,300             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 30,190,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 13,722,800             บาท

๓๓๘



บาท
7.5.2.1   วตัถปุระสงค์

7.5.2.2   สถานทดีาํเนินการ

7.5.2.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     3  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2565)
7.5.2.4   วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

7.5.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
-  30.1900 -  -  30.1900
-                30.1900        -                -                30.1900        

7.5.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เริมตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

แหง่ 1 1 1   -   - 

 ( - )

ลา้นบาท 24.7328        30.1900        13.7228        -                -                
ลา้นบาท 24.7328        30.1900        13.7228        -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 24.7328        30.1900        13.7228        -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                
* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2564 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนสถานบรกิารสาธารณสุข
ทไีดร้บัการยกระดบัใหเ้ป็นศูนยก์ลางความเป็นเลศิ
ดา้นการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก

7.5.2  โครงการท ี2 :  โครงการพฒันานวตักรรมเพอืการพฒันาภาค 30,190,000

- เพอืส่งเสรมิและสนบัสนุนการศึกษาวจิยัเพอืพฒันาความรู ้เทคโนโลย ีนวตักรรม และความคดิสรา้งสรรค ์

  ในการพฒันาภาค

  โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร

68,645,600
68,645,600

ตวัชีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. โครงการพฒันาโรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชสวา่งแดนดนิ
ใหเ้ป็นเลศิดา้นการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 
จงัหวดัสกลนคร
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันานวตักรรมเพื่อการพฒันาภาค 30,190,000 บาท

1. งบลงทนุ 30,190,000             บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 30,190,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 30,190,000             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสรา้งประกอบ 30,190,000             บาท

(1) อาคารผูป่้วยนอกการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 4 ชัน้ พื้นทีใ่ช ้

สอยประมาณ 1,800 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดนิ 

ต าบลสว่างแดนดนิ อ าเภอสว่างแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร 1 หลงั 30,190,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 54,891,100             บาท

เงนินอกงบประมาณ - บาท

เงนิงบประมาณ 54,891,100             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,978,300             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 30,190,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 13,722,800             บาท

๓๔๐



บาท
บาท

7.6.1.1   วตัถปุระสงค์

7.6.1.2   สถานทดีาํเนินการ

7.6.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     1  ปี (ปี 2564 ถงึ  ปี 2564)
7.6.1.4   วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

7.6.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
3.6047 -  -  -  3.6047

   3.6047 -                -                -                         3.6047

7.6.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เริมตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ   - 2   -   -   - 

ลา้นบาท -                      3.6047 -                -                -                
ลา้นบาท -                          3.6047 -                -                -                
ลา้นบาท -                          3.6047 -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                
* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2564 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ

7.6  แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ และวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมสูส่ากล 3,604,700

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. การส่งเสรมิ พฒันาและยกระดบัผูป้ระกอบการผลติภณัฑส์มนุไพร

ตวัชีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

เชงิปรมิาณ : มลูค่าการบรโิภคผลติภณัฑส์มนุไพร
มวลรวมภายในประเทศเพมิขนึ

7.6.1  โครงการท ี1 :  โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้และบรกิาร 3,604,700

- เพอืใหเ้กดิมลูค่าทางเศรษฐกจิผลติภณัฑส์มนุไพรเพมิมากขนึ
- เพอืใหผู้ป้ระกอบการผลติภณัฑส์มนุไพร มคีวามรูท้กัษะ การปรบัตวัใหท้นัสมยั
- เพอืใหเ้กดิการพฒันาผลติภณัฑส์มนุไพร ใหม้คุีณภาพ ตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาด

  14 จงัหวดัเมอืงสมนุไพร ไดแ้ก่ จงัหวดัเชยีงราย จงัหวดัพษิณุโลก จงัหวดัอทุยัธานี จงัหวดัอดุรธานี 

  จงัหวดัมหาสารคาม จงัหวดัสกลนคร จงัหวดัอาํนาจเจรญิ จงัหวดัสุรนิทร ์จงัหวดันครปฐม จงัหวดัปราจนีบรุ ี
  จงัหวดัจนัทบรุ ีจงัหวดัสระบรุ ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี และจงัหวดัสงขลา

3,604,700

3,604,700
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้และบริการ

1. งบด าเนินงาน

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ

3,604,700 บาท 

  3,604,700 บาท 

  3,604,700 บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้และบริการ : วสิาหกจิขนาด

ย่อม            3,604,700 บาท
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ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567
1 เงนินอกงบประมาณสะสมคงเหลอืยกมา 5.3830 2.4838    -1.7057     -7.2809  -14.2834  -20.7560
2. รายไดป้ระเภทเงินนอกงบประมาณ 41.9450            42.0000            42.0000            42.0000            44.0000            44.0000            

2.1 เงนิรายได ้ 41.9450            42.0000            42.0000            42.0000            44.0000            44.0000            
2.2 เงนิทรีฐับาลอดุหนุนหรือจดัสรรให ้ -                    -                    -                    -                    -                    -                    
2.3 ทุนหมนุเวยีน -                    -                    -                    -                    -                    -                    
2.4 เงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ -                    -                    -                    -                    -                    -                    
2.5 เงนิอดุหนุนและบริจาค -                    -                    -                    -                    -                    -                    
2.6 เงนิกูใ้นประเทศ -                    -                    -                    -                    -                    -                    
2.7 เงนิกูต่้างประเทศ -                    -                    -                    -                    -                    -                    
2.8 อนืๆ -   -                    -                    -                    -                    -                    

3. รวมเงนินอกงบประมาณทงัสนิ (1.+2.) 47.3280         44.4838         40.2943         34.7191         29.7166         23.2440         
4. นําไปสมทบกบังบประมาณ -                -                -                -                -                -                

4.1 งบบคุลากร - - - - - - 
4.2 งบดาํเนินงาน - - - - - - 
4.3 งบลงทนุ - - - - - - 
4.4 งบเงนิอดุหนุน - - - - - - 
4.5 งบรายจ่ายอนื - - - - - - 

5. คงเหลอืหลงัหกัเงนินําไปสมทบกบังบประมาณ (3.-4.) 47.3280         44.4838         40.2943         34.7191         29.7166         23.2440         
6. แผนการใชจ้า่ยอนื 44.8442            46.1895            47.5752            49.0025            50.4726            51.9867            

6.1 ภารกจิพนืฐาน 44.8442            46.1895            47.5752            49.0025            50.4726            51.9867            
6.1.1 รายจ่ายประจาํ 44.8442            46.1895            47.5752            49.0025            50.4726            51.9867            
6.1.2 รายจ่ายลงทุน -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.2 ภารกจิเพอืการพฒันา -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.2.1 รายจ่ายประจาํ -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.2.2 รายจ่ายลงทุน -                    -                    -                    -                    -                    -                    

7. คงเหลอื (5.-6.) 2.4838             -1.7057 -7.2809 -14.2834 -20.7560 -28.7427

สถานะการเงนิ ปี 2562

8. รายงานสถานะและแผนการใชจ้่ายเงนินอกงบประมาณ
กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตาํแหน่ง)

แผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ
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แนวทางการจัดสรรและหลักเกณฑการพิจารณางบกลางกรม

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

ดวยกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก มีแนวทางการบริหารงบประมาณรายจายประจําป 

รายการงบกลางกรม เพ่ือใชในแผนงาน/โครงการตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและกรณีฉุกเฉินหรือ

จําเปนเรงดวน ดังนั้น เพ่ือใหแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการขออนุมัติใชงบกลางกรม เกิดความชัดเจนและสะดวก 

รวมท้ังใหมีความครบถวนสมบูรณและไมซํ้าซอนกับแผนปฏบิัติราชการประจําป โดยใหถือปฏิบัติเปนไปในแนวทาง

เดียวกันจึงขอใหหนวยงานดําเนินการ ดังนี้

แนวทางการจัดสรร

1. ใหหนวยงานพิจารณาตรวจสอบและปรับแผนการใชจายงบประมาณท่ีไดรับ เปนลําดับแรกกอน

2. ใหหนวยงานจัดทําแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใชจายงบประมาณ โดยกําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัด

ท่ีสามารถประเมินผลได ประกอบคําของบประมาณ งบกลาง

3. กรณีท่ีไดนํางบประมาณ งบกลาง ไปใชจายจนบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายผลผลิตโครงการหรือ

รายการ และ/หรือจากการจัดซ้ือจัดจางตามท่ีไดรับจากการจัดสรรงบประมาณแลว หากมีเงินเหลือจาย ใหรีบนํา

งบประมาณท้ังจาํนวนสงคืนใหกรม ภายใน 7 วันหลังดําเนินการแลวเสร็จ

4. รองอธิบดีท่ีไดรับมอบหมาย/อธิบดี มีอํานาจเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการดําเนินงานโครงการท่ีไดรับ

อนุมัติงบกลางกรมได เชน วิธีการดําเนินงาน การเพ่ิมปริมาณงานและ/หรือเพ่ิมกิจกรรมในโครงการภายในวงเงิน 

ท่ีไดรับอนุมัติ แตท้ังนี้ ตองอยูภายใตวัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงานโครงการท่ีกําหนดไวเดิม 

5. หากหนวยงานไดรับจัดสรรงบกลางกรมแลว ไมสามารถเบิกจายไดทันภายในปงบประมาณนั้นๆ

จะมีผลตอการพิจารณาขอรับจัดสรรงบประมาณในปถัดไป 

6. กําหนดพิจารณารายการของบกลางกรม เม่ือสิ้นไตรมาสท่ี 2 (สิ้นเดือนมีนาคม) และ ไตรมาสท่ี 3

(สิ้นเดือนมิถุนายน) ของปงบประมาณ ยกเวนรายการท่ีเปนความจําเปนเรงดวนและไดรับการอนุมัติจากอธิบดี

7. การกําหนดรายละเอียดคาใชจายตองเปนไปตามรายละเอียด หลักเกณฑและอยูในเกณฑราคามาตรฐาน

ของทางราชการ หากมีการจัดหาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ใหดําเนินการใหสอดคลองกับกฎหมาย ขอบังคับ 

ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ ตลอดจนใหเปนไปตามมาตรฐานราคากลางของทางราชการ

8. เบิกจายงบกลางกรมใหหมดภายในปงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร

๔๐๐



ข้ันตอนการขอรับการจัดสรรงบกลาง

1. เม่ือหนวยงานพิจารณาตรวจสอบและปรับแผนการใชจายงบประมาณท่ีไดรับแลว พบวาไมสามารถ

ดําเนินการได และเปนแผนงาน/โครงการท่ีสําคัญ เปนนโยบายของกรม/กระทรวง มีความจําเปนเรงดวน 

ใหหนวยงานรายงานเหตุผล ความจําเปน และจัดทําแผนงาน/โครงการเสนอตอรองอธิบดีท่ีไดรับมอบหมายให

กํากับดูแลเรื่องงบประมาณผานกองวิชาการและแผนงาน ภายในวันท่ี 15 มีนาคม และ วันท่ี 15 มิถุนายน 

2. กองวิชาการและแผนงาน ตรวจสอบ กลั่นกรองความเหมาะสม และความจําเปนในการใชจายเงินของ

แผนงานหรือโครงการ รวมท้ังความถูกตองตามระเบียบหลักเกณฑ แลวจัดทําความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณา

อนุมัติจัดสรรงบกลาง 

3. รองอธิบดีท่ีไดรับมอบหมายมีอํานาจอนุมัติแผนงาน/โครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบกลางท่ีมีวงเงินไมเกิน

100,000 บาท นอกเหนือจากนั้นเปนอํานาจของอธิบดี (ตามคําสั่งท่ีไดรับมอบอํานาจ) 

4. กองวิชาการและแผนงาน จัดสรรงบประมาณใหหนวยงาน ภายใน 1-2 วันทําการหลังจากไดรับอนุมัติ

งบกลางจากผูมีอํานาจ 

หลักเกณฑการจัดสรร 

1. แผนงาน/โครงการท่ีอธิบดีอนุมัติใหจายจากงบกลางกรม

2. แผนงาน/โครงการท่ีไมซํ้าซอนกับรายการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป หรือไมเปน

รายการท่ีผูบริหารไดเคยใหระงับการดําเนินงานไวตั้งแตตนปงบประมาณ 

3. แผนงาน/โครงการหรือภารกิจตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน ซ่ึงมีความสําคัญและจําเปนตอการ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ นโยบายและแผนระดับชาติวา

ดวยความม่ันคงแหงชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 นโยบายรัฐบาล และนโยบายของ

กรมหรือเปนภารกิจท่ีหนวยงานไดรับมอบหมาย โดยใหแนบรายงานเหตุผลความจําเปนประกอบมาดวย 

4. แผนงาน/โครงการท่ีมีความพรอมดําเนินการไดทันที หากเปนรายการงบลงทุน จะตองสามารถดําเนินการ

จัดซ้ือจัดจางไดทันทีเม่ือไดรับจัดสรรงบประมาณ หรือหากเปนงบรายจายอ่ืน ตองมีแผนปฏิบัติงานและแผนการใช

จายงบประมาณ และประมาณการคาใชจายตามเกณฑมาตรฐานทางราชการของหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

5. แผนงาน/โครงการท่ีไมผูกพันงบประมาณปถัดไป
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แนวทางการปรับแผนการบริหารงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติราชการ  

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  

ตามท่ีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกได กําหนดใหทุกหนวยงานในสังกัด 
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก รวมกันจัดทําแผนการบริหารงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติราชการ
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกเปนประจําทุกป นั้น มีวัตถุประสงคเพ่ือใหทุกหนวยงานใชแผน
ดังกลาว เปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานและเปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ
ทุกหนวยงาน  

อยางไรก็ตาม หากหนวยงานประเมินแลวพบวามีปญหาอุปสรรคท่ีทําใหไมสามารถดําเนินการตาม
เปาหมายของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผนรายไตรมาสตามแผนดังกลาว หนวยงานสามารถ
เสนอขออนุมัติปรับแผนได ท้ังนี้ การปรับแผนของหนวยงานตองคํานึงถึงมาตรการเรงรัดติดตามการใชจาย
งบประมาณของสํานักงบประมาณดวย กองวิชาการและแผนงาน จึงกําหนดแนวทางการปรับแผนการบริหาร
งบประมาณภายใตแผนปฏิบัติราชการกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ดังนี้ 

1. การปรับแผน ประจําปงบประมาณ
 การปรับแผนปฏิบัติการฯ  

1.) กําหนดชวงระยะเวลาใหหนวยงานเสนอขออนุมัติปรับแผนการใชจายงบประมาณและ 
แผนการดําเนินงาน เปน รายไตรมาส ในชวงไตรมาสท่ี 1 ถึงไตรมาสท่ี 3 ท้ังนี้ ภายหลังวันท่ี 30 มิถุนายน 
จะไมใหหนวยงาน ปรับแผนฯ แตอยางใด ยกเวนกรณีเรงดวนอาจพิจารณาเปนรายกรณี โดยกําหนดชวง
ระยะเวลาในการปรับแผน ดังนี้  

1.1 การปรับแผน ประจําไตรมาสท่ี 1: เปนการทบทวนและปรับแผนฯ โครงการ/กิจกรรม
ในไตรมาสท่ี 1 – ไตรมาสท่ี 4  

1.2 การปรับแผน ประจําไตรมาสท่ี 2: เปนการทบทวนและปรับแผนฯ โครงการ/กิจกรรม
ในไตรมาสท่ี 2 – ไตรมาสท่ี 4  

1.3 การปรับแผน ประจําไตรมาสท่ี 3: เปนการทบทวนและปรับแผนฯ โครงการ/กิจกรรม
ในไตรมาสท่ี 3 – ไตรมาสท่ี 4 

      2.) หนวยงานท่ีประสงคจะปรับแผนฯ ตองจัดทําขอมูลการปรับแผนฯ ตามแบบฟอรม/
เอกสารท่ีกําหนด ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยจัดทําขอมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมท่ีเสนอขอปรับแผน 
เทานั้น  

    3.) กลุมงานยุทธศาสตรและแผนงาน กองวิชาการและแผนงาน จะรวบรวมการเสนอ 
ขออนุมัติการปรับแผนฯ ของทุกหนวยงาน เสนอขออนุมัติตออธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือกเปนรายไตรมาส ไตรมาสท่ี 1 ถึงไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสละ 1 ครั้งเทานั้น  

      4.) เม่ืออธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกอนุมัติการปรับแผนรายไตรมาส
เรียบรอยแลว กลุมงานยุทธศาสตรและแผนงาน กองวิชาการและแผนงาน จะจัดสงเอกสารการปรับแผน 
ท้ังหมดคืนแกหนวยงาน เพ่ือใชในการดําเนินการและการติดตามประเมินผลตอไป  
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2. เอกสารท่ีตองใชประกอบการเสนอขออนุมัติปรับแผน
1.) กรณีการปรับแผนงานปกติ เอกสารท่ีตองใชประกอบการเสนอขออนุมัติปรับแผน ไดแก 

1.1 แบบฟอรมการเสนอปรับแผนงานโครงการปกติ เฉพาะแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ท่ีเสนอขอปรับแผนฯ (ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด)  

1.2 สําเนาโครงการท่ีผานการอนุมัติตามแผน 
1.3 หนังสือนําสงการขออนุมัติปรับแผนพรอมแนบเอกสารตามขอ 1)  

2.) กรณีการปรับแผนปฏิบัติการภายใตโครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบกลางกรมและกรณีการ
ปรับแผนปฏิบัติการภายใตโครงการท่ีไดรับเงินสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน(เบิกแทนกัน) ใหใชเอกสารตามขอ 1)  

3. ข้ันตอนการเสนอขออนุมัติปรับแผน

1) หนวยงานท่ีประสงคปรับแผนจัดทําขอมูลตามแบบฟอรมการเสนอปรับแผนงานโครงการ
ปกต ิ(ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด) โดบเสนอผูอํานวยการเซ็นกํากับตารางตามแบบฟอรมมาพรอมดวย 

2) หนวยงานท่ีประสงคปรับแผนจัดทําหนังสือนําสงการขออนุมัติปรับแผนพรอมแนบเอกสาร
ตามขอ 2 สงมาท่ีกลุมงานยุทธศาสตรและแผนงาน กองวิชาการและแผนงานภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ในแตละ
ไตรมาส และสงไฟลขอมูลดังกลาวมาท่ี sy9dtam@gmail.com 

3) กลุมงานยุทธศาสตรและแผนงาน กองวิชาการและแผนงาน รวบรวม/ตรวจสอบการขอ
อนุมัติปรับแผนของทุกหนวยงาน และเสนอขออนุมัติตออธิบดี/รองอธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก เปนรายไตรมาส  

4) เม่ืออธิบดี/รองอธิบดีฯ อนุมัติการปรับแผนแลว กลุมงานยุทธศาสตรและแผนงาน กองวิชาการ
และแผนงาน จะจัดสงเอกสารคืนใหแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

หมายเหตุ :  
1. กรณีแผนเดิม กับแผนใหม ของหนวยงาน มีชวงระยะเวลาการดําเนินการอยูภายในไตรมาส

เดียวกัน และมีเปาหมายรวมของแผนรายไตรมาสเทากัน หนวยงานไมตองปรับแผนแตอยางใด เนื่องจากการ
ประเมินเปนการประเมินรายไตรมาส ณ สิ้นไตรมาส  

2. กรณีหนวยงานมีผลการดําเนินการ ณ สิ้นไตรมาส มากกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนรายไตรมาส
หนวยงานไมตองปรับแผนแตอยางใด เนื่องจากหนวยงานสามารถดําเนินการไดสูงกวาเปาหมายรายไตรมาสท่ี
กําหนดไว  

3. กรณีหนวยงานมีโครงการ/กิจกรรมใหม (โครงการ/กิจกรรมนอกแผน) ท่ีหนวยงานมี
งบประมาณรองรับการดําเนินการไวเรียบรอยแลว เชน นํางบประมาณเหลือจายจากโครงการ/กิจกรรมอ่ืนๆ 
หรือไดรับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม จึงนํามาจัดทําโครงการเพ่ิมเติม ซ่ึงอยูภายใตผลผลิต แผนงาน และ
หมวดงบประมาณเดียวกัน หนวยงานสามารถเสนอขออนุมัติดําเนินการโครงการ/กิจกรรมใหมนั้นได โดยไม
ตองเสนอขออนุมัติปรับแผนในโครงการเดิมกอน โดยหนวยงานแจงใหกลุมงานยุทธศาสตรและแผนงาน 
กองวิชาการและแผนงาน ทราบและดําเนินการขออนุมัติตามข้ันตอน แตในกรณีหนวยงานมีเหตุผลความ
จําเปนท่ีตองยกเลิกโครงการ/กิจกรรมเดิม หรือปรับลดเปาหมายของโครงการ/กิจกรรมเดิม หนวยงานตอง
เสนอขออนุมัติปรับแผนดวย เนื่องจากกลุมงานยุทธศาสตรและแผนงาน กองวิชาการและแผนงาน จะได
ติดตามประเมินผลตามแผนใหมของหนวยงาน  

4. หากมีขอสงสัยประการใดเก่ียวกับการปรับแผน โปรดติดตอ กลุมงานยุทธศาสตรและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน โทร 02 965 9460 ภายใน 1314 และทางอีเมล sy9dtam@gmail.com 
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ด่วนทีสุด
ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว 9 ] ^ ^

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑0 ๔๐๐ 

ง  4. สิงหาคม ๒๔๖๓
การเตรียมการจัดซือจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและฦๅรบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐
ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่นั และหัวหน้าหน่วยงานอื่นชองรัฐ

ฯ  น  'อ  ^ 2

ห น ังส ือคณ ะกรรมการว ิน ิจฉ ัยบ ีญ ห าการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบร ิห ารพ ัสด ุภาคร ัฐ ด่วนที่สุด 
ท่ี กค (กุเวจ) ๐๔๐๔.๒/ว ๓๗๑ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๔๖๒ และหนังสือคณะกรรมการวินํ๊จฉัยบีญหา 
การจัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบริหารพ ัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๔.๔/ว  ๔๗๗ ลง'!นที่ 
๑๓ ธันวาคม ๒๔๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะกรรมการวินิจฉัยบีญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัณญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ และระเบียบกุเระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อัจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๔๖๐ ประกอบกับตามหนังสือที่อ้างถึง ข้อ ๒.๑ ให้หมายความถึงเม ื่อคณะอนุกรรมาธิการวสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณั
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ รายหน่วยงานของรัฐและมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้วก่อฺนเสนอสภัาผู้แทนราษฎร
พิจารณาในวาระที่ ๒ ให้ถือว่าหน่วยงานชองรัฐนั้น ได้เบทราบวงเงินงบประมาณที่จะใข้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามระเบียบฯ ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน

คณะกรรมการวินิจฉัยบีญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) 
พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ 
อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา ดังน้ัน เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถก่อหน้ีผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จ 
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ และเปีนไปตามนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินชองรัฐบาล จึงขอให้หน่วยงานชองรัฐ 
ถือปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึงต่อไป ทั้งนี้ การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบยบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
การจํ่ดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ ข้อ ๑๑ ให้หมายความถึงเมื่อคณะอนุกรรมาธิการ 
ว ิสาม ัญพ ิจารณาร่างพระราชบ ัญญ ัตงบประมาณ รายจ่ายประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ได้พ ิจารณา 
ร่างพระราชบัญญ ัต ิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ รายหน่วยงานชองรัฐและมีมติ 
เป็นที่สิ้นสุดแล้วก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒ ให้ถือว่าหน่วยงานชองรัฐนั้น ไดรับทราบ 
วงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูมิศักดึ อรัญญาเกษมสุข) 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ 
ฝ่ายเลขานุการ
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๓๑๑ ๔๔๔๓ ๔๔๘๘ -  ๙ และ ๖๘๗๓ 
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๔ -  ๖

เร่ือง 

เรียบ 

อ้างถึง
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รหัสโครงการ   ประกอบดวยเลข 12 หลัก แตละหลักมีความหมายดังนี้

รูปแบบ

หลักที่

หลักที่ หมายถึง รหัส

1-2 ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

3-4 ชื่อหนวยงาน 01

02

03

04 งบสนับสนุนการดําเนินงานของกรม

05

06

08 สถาบันการแพทยไทย-จีน (สพจ.)

22

23

24

25 กลุมกฎหมายและจริยธรรม (กมจ.)

26 กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ (กสศ.)

27 โรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน (รพ.พท.)

28

29 สํานักงานวิจัยการแพทยแผนไทย (สวจ.)

30 สํานักงานการนวดไทย (สนท.)

31

5 แผนงานงบประมาณ 1

2

3

4

5

6 แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสูสากล

6
ประเภท

งบประมาณ

1 งบปกติ

2 งบกองทุน

3 เงินนอกงบประมาณ

4 งบกลางกรม

7 หมวดงบประมาณ 1 งบดําเนินงาน

2 งบรายจายอื่น

3 งบอุดหนุน

4 งบลงทุน

5 งบบุคลากร

8 ประเภทโครงการ 1 โครงการปกติ

2 โครงการตามนโยบาย

3 โครงการพิเศษ/นอกแผนงบประมาณ

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

แผนงาน : แผนงานบูรณาการสรางรายไดจากการทองเที่ยว

สํานักงานจัดการกัญชาและกระทอมทางการแพทยแผนไทย (สกกท.)

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางใหคนมีสุขภาวะที่ดี

งบกลางกรม

สํานักงานเลขานุการกรม (สลก.)

กองการแพทยทางเลือก (กทล.)

สถาบันการแพทยแผนไทย (สพท.)

กองวิชาการและแผนงาน (กวผ.)

กองคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและแพทยพื้นบานไทย (กคพ.)

กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร (กยส.)

คูมือรหัสแผนงาน/โครงการ ปะจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

x    x     x    x     x     x     x     x     x    x     x    x      

1   2     3    4     5     6    7     8     9   10  11   12  

ความหมาย

กลุมตรวจสอบภายใน (ตสน.)

กลุมพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)
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รหัสโครงการ   ประกอบดวยเลข 12 หลัก แตละหลักมีความหมายดังนี้

รูปแบบ

หลักที่

คูมือรหัสแผนงาน/โครงการ ปะจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

x    x     x    x     x     x     x     x     x    x     x    x      

1   2     3    4     5     6    7     8     9   10  11   12  

9 กิจกรรมหลัก 0

1 พัฒนาเมืองสมุนไพรและศูนยสุขภาพดี เชื่อมโยงการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (P3025)

2

3

4 การสงเสริม พัฒนาและยกระดับผูประกอบการผลิตภัณฑสมุนไพร (P3028)

5 การขับเคลื่อนกัญชา กัญชง กระทอมทางการแพทยแผนไทย (P3029)

6 การแพทยแผนไทยเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชน (P3030)

7 การแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก สมุนไพรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (P3031)

8 การพัฒนาระบบขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (P3032)

9

10 แผนปฏิบัติราชการ 1 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ 

(Promotion, Prevention & Protection Excellence : PP&P Excellence)

2 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง บริการเปนเลิศ (Service Excellence)

3 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง บุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)

4 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

5 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง ภูมิปญญาเปนเลิศ (Wisdom Excellence)

6 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การสรางความสามารถในการแขงขัน (Competitiveness Excellence)

7 งบกลาง/รายจายประจํากรม/ปฏิรูป

11-12 ลําดับโครงการ 01 โครงการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณตามแผนงบประมาณลําดับที่ 1 (ของหนวยงาน)

02 โครงการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณตามแผนงบประมาณลําดับที่ 2 (ของหนวยงาน)

03 โครงการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณตามแผนงบประมาณลําดับที่ 3 (ของหนวยงาน)

การสนับสนุนการดําเนินงานดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน การแพทยทางเลือกและสมุนไพร (P3024)

โครงการพัฒนาโรงพยาบาลหวยยอดใหเปนเลิศดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก จังหวัดตรัง 

(P3026)

โครงการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดินใหเปนเลิศดานการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือก จังหวัดสกลนคร (P3027)

การพัฒนา การถายทอดองคความรูดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน การแพทยทางเลือก (P3033)
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กองวิชาการและแผนงาน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 02 965 9490

แผนการบริหารงบประมาณ
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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