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โครงการพัฒนาระบบบริหารสู่องค์กรคุณภาพและองค์กรคุณธรรม 
 

สรุปความเชื่อมโยงของโครงการที่มีต่อแผนสามระดับ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
1. แนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
   1.1 แนวทางการพัฒนาหลัก 
   1.1.1 สรุปความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 
   ความสอดคล้องของโครงการกับ
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

ยุทธศาสตร์ด้าน การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเด็นที่ 1 ภาครัฐมีความทันสมัย (หลัก) 
ประเด็นย่อย 1. องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกบับรบิทการพัฒนาประเทศ 

๒. พัฒนาและปรบัระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
ประเด็นที่ 2 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ
ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
ประเด็นย่อย 1. การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเปน็ระดับ 
 แนวหน้าของภูมิภาค 
 2. ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะตา่ง ๆ ผา่นการน า 
 เทคโนโลยดีิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 
ประเด็นที่ 3. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดบั ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ 
ประเด็นย่อย 1. ให้ยุทธศาสตรช์าติเปน็กลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
 2. ระบบการเงินการคลงัประเทศสนับสนนุการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
 3. ระบบติดตามประเมินผลทีส่ะท้อนการบรรลุเปา้หมายยุทธศาสตร์ชาติ 
 ในทุกระดับ 
ประเด็นที่ 4 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สง่เสริมให้ประชาชนและทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย 1. ทุกภาคส่วนมีสว่นร่วมในการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นที่ 5 กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบรบิทตา่ง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
ประเดน็ย่อย 1. ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายทีส่อดคล้องและเหมาะสมกับบรบิทตา่งๆที่เปลี่ยนแปลง 
 2. มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็น 

   เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
2. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

   อธิบายความสอดคล้องของ
โครงการกับยุทธศาสตร์ชาต ิ

โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารสู่องค์กรคุณภาพ โดยมีกระบวนการวางแผน
และพัฒนาระบบบริหารอย่างครบห่วงโซ่แบบบูรณาการ ได้แก่ การควบคุมภายใน การจัดการ
ความเสี่ยง พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ พัฒนากระบวนงานให้เป็นระบบดจิิทัล ปรับปรุง
กฎหมายให้สอดรับกับภารกิจกรม และการติดตามประเมินผลเพื่อให้การท างานประสิทธิภาพ
และส่งผลต่อประโยชน์ส่วนรวมตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส ปลอดการทุจรติและประพฤติมชิอบ 

   1.1.2 สรุปความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเดน็ 
   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าต ิ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
   เป้าหมาย บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
   ความสอดคล้องของโครงการกับ
เป้าหมายของแผนแมบ่ทประเดน็ 

โครงการดังกล่าวมุง่เน้นการพฒันาบริการประชาชนอย่างประสทิธิภาพ โดยมีกระบวนการ
วางแผนและพฒันาระบบบริการครบห่วงโซ่บูรณาการ ได้แก่ พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
พัฒนากระบวนงานให้เป็นระบบดิจิทัล เพื่อให้การบริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับของผู้ใชบ้ริการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
โปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 



๒ 

 

   ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 
Contribution ต่อเปา้หมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : โครงการดงักลา่วเมื่อด าเนนิการเสร็จสิน้แล้ว 
จะท าให้ระบบบริหารองค์กรของกรมฯ เป็นไปอยา่งมีประสิทธภิาพมากขึ้นลดขั้นตอนทีไ่ม่จ าเปน็ 
พัฒนามาตรฐานบริการ สร้างความมุ่งมั่นแก่ผู้รบับริการ เพื่อตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนทุกระดบั ซึ่งส่งผลสะท้อนต่อระความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ 
ของภาครัฐที่เกิดขึ้นในภาพรวมเพิ่มขึ้น 

   1.1.3 สรุปความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
   แผนย่อย พัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
   แนวทางการพัฒนา 1. พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทนัสมัย เปิดกวา้ง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” 

2. ก าหนดนโยบายและการบรหิารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชงิประจักษ์ 
3. ปรบัเปลี่ยนรปูแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ 
ให้มคีวามยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทนัสมัย 

   เป้าหมาย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 
   ความสอดคล้องของโครงการกับ
เป้าหมายของแผนย่อย 

โครงการดังกล่าวมุง่เน้นการพฒันาระบบบริหารสู่องค์กรคุณภาพ สอดคล้องเป้าหมาย
ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่าสากลและมีความคล่องตัว ตอบสนองความต้องการ 
ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เน้นบคุลากรทุกคนมีวัฒนธรรม แบบ High Performance  
มีความยืดหยุ่นในการบริหารทรัพยากร โครงสร้างองค์กร และเน้นการท างานแบบร่วมมือกัน 
(Collaboration) 

   ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเดน็ ตัวชี้วัด : สัดส่วนของหน่วยงานทีบ่รรลุผลสัมฤทธิ์อยา่งสงูตามเปา้หมาย (ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 90) 
Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : การพัฒนาระบบบริหารภาครัฐใน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มุ่งเนน้การก ากบั ติดตาม และประเมินผล 
ส่งผลให้ผลผลิตและผลลัพธ์ในการด าเนินงานเป็นไปตามเปา้หมาย เสริมน าให้หน่วยงาน
บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสงู 

   1.1.4 สรุปความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปจัจัย 
   องค์ประกอบ/ปัจจัย V02 ศักยภาพองค์กร (หลัก)  

F0202 กระบวนการท างานภายใน และนวัตกรรมการท างาน 
V03 ความตอบสนองต่อประชาชน 
F0302 ระบบการให้บริการของรัฐมีประสิทธิภาพ สะดวก และง่ายในการขอรับบริการจากภาครัฐ 
V04 กฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
F0401 ความทันสมัยและไม่เป็นอุปสรรคของกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

   1.1.1 สรุปความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 
   ความสอดคล้องของโครงการกับ
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

ยุทธศาสตร์ด้าน การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเด็น ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็นย่อย บุคลากรภาครัฐยดึมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตยส์ุจริต 

   เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
   อธิบายความสอดคล้องของ
โครงการกับยุทธศาสตร์ชาต ิ

โครงการดังกล่าวมุง่เน้นการพฒันาระบบบริหารสู่องค์กรคุณธรรม โดยมีกระบวนการ
วางแผนและพัฒนาระบบบริหารอย่างครบห่วงโซ่บูรณาการ คือ การป้องกันปราบปรามทุจริต
และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สร้างจิตส านึกและคา่นิยมให้ทุกภาคส่วนตืน่ตัวและละอาย
ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ท าให้บุคลากรยึดมัน่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม
และความซื่อสัตย์สุจริต ส่งผลให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

   1.1.2 สรุปความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเดน็ 
   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าต ิ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
   เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 



๓ 

 

   ความสอดคล้องของโครงการกับ
เป้าหมายของแผนแมบ่ทประเดน็ 

โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยมีกระบวนการวางแผน
และพัฒนาระบบบริหารสู่องค์กรคุณธรรม ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
รู้จักแยกแยะเร่ืองสวนตัวออกจากหน้าที่การงาน พร้อมกับสรา้งจิตส านึกและคา่นิยมของ
บุคลากรในการต่อต้านการทุจรติ  

   ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น ตัวชี้วัด : ดัชนีการรับรู้การทุจรติของประเทศไทย 
Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ :  โครงการดังกล่าวมุ่งเนน้การสง่เสริม
การสร้างธรรมาภิบาล พร้อมกับสร้างจิตส านึกและค่านิยมของบุคลากรในการต่อต้านการทุจริต
ส่งผลให้ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยอยู่ในล าดับที่ดขีึ้นกว่าปีทีผ่่านมา 

   1.1.3 สรุปความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
   แผนย่อย แผนย่อยการป้องกันการทจุริตและประพฤติมชิอบ 
   แนวทางการพัฒนา 2. ส่งเสรมิการปฏิบัติหนา้ที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด 

ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 
5. ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัตงิาน
ของเจ้าหน้าที ่

   เป้าหมาย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤตกิรรมซื่อสัตย์สุจริต 
   ความสอดคล้องของโครงการกับ
เป้าหมายของแผนย่อย 

โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยมีกระบวนการวางแผน
และพัฒนาระบบบริหารสู่องค์กรคุณธรรม ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การสร้าง
ความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัล เพื่อส่งเสริม
การเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความโปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหาร
จัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน 

   ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเดน็ ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  
Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : โครงการดงักล่าวมุ่งเนน้การส่งเสริม
การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรม
ที่ส่อไปในทางทุจริต และส่งเสรมิการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความโปร่งใส และส่งเสริม
ให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งจะส่งผลให้กรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA อยู่ในระดับสูงมาก  

   1.1.4 สรุปความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกบัปัจจัย 
   องค์ประกอบ/ปัจจัย V01 การสร้างการรับรู ้

F0101 การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม 
2. ความเชื่อมโยงกับแผนระดบัต่าง ๆ 
   2.1 แผนการปฏิรูปประเทศ      เก่ียวข้อง     ไม่เก่ียวข้อง  
   2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่เกี่ยวข้อง 
   2.2.1 เป้าหมายรวม  มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มปีระสิทธิภาพ ทนัสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย

อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน  
   2.2.2 ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย  
และแนวทางพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 

1) ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ให้สังคมไทย 
   เป้าหมายที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายดา้นบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
   แนวทางพัฒนา 1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานบทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากร
ภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทนัสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
 2. เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการบริการสมรรถนะให้ได้มาตรฐาน 
   เป้าหมายที่ 2 เพิ่มคะแนนดชันีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
   แนวทางพัฒนา 1. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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3. ความสอดคล้องที่มีต่อนโยบายรัฐบาลฯ ที่เกี่ยวข้อง 
    3.1 ความสอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาลหลัก 

การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
๑. พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ 
๒. ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนมุัติอนญุาตของทางราชการ ที่มีความส าคัญต่อการประกอบธุรกิจ
 และด าเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นระบบดิจิทัล 
3. เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 
4. พัฒนากลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการสาธารณะและการตรวจสอบภาครัฐ 
5. ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอ้ือต่อการท าธุรกิจและการใช้ชีวิตประจ าวัน 
    5.1 ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การอ านวยความสะดวก ต้นทนุ
 ค่าใช้จ่าย กฎหมาย กฎ และระเบียบตา่ง ๆ ของภาครัฐ 

4. แผนระดับ 3 อื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)  
แผนปฏบิัติราชการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 

5. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)  
พระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 

6. มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)  
       ไม่มี 
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โครงการพัฒนาระบบบริหารสู่องค์กรคุณภาพและองค์กรคุณธรรม 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

มุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส พร้อมทั้ง
บริหารงานแบบบูรณาการ โดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็น เป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ 
และทุกพ้ืนที่ อีกทั้งภาครัฐมีความทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและ
เก่ง ยึดหลักคุณธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพใน การพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ ภาครัฐต้อง
มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วน ร่วมต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 20 เน้นการปรับสมดุลให้ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ 
แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับ พร้อมทั้งการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐที่ทันสมัย
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันเป็นเงื่อนไขส าคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศที่
พัฒนาแล้วในอนาคต ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ท าให้การปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ
เปลี่ยนแปลงไปโดยไม่เพียงแต่ต้องปฏิบัติราชการให้แล้วเสร็จเท่านั้น แต่ต้องปฏิบัติราชการโดยรวดเร็ว ถูกต้อง 
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นเลิศ ซึ่งนวัตกรรม เทคโนโลยี ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบวิธีปฏิบัติราชการ
แบบดิจิทัล สอดคล้องกับไทยแลนด์ ๔.๐ ควบคู่ไปกับการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้ประสบผลส าเร็จเนื่องจาก
เป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดและให้อ านาจไว้เพ่ือการปฏิบัติภารกิจของรัฐใน
ด้านต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและการพัฒนาประเทศ การทุจริตและประพฤติมิชอบที่มุ่งการ
พัฒนาคนและการพัฒนาระบบ โดยพัฒนาคน เน้นการปรับพฤติกรรม “คน” ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน ในส่วนการพัฒนา “ระบบ” สนับสนุนให้มีการใช้เครื่องมือและมาตรการเพ่ือสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ และเปิดโอกาสในการกระท าการทุจริต พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลที่สนับสนุนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มุ่งเน้นให้กฎหมายมีความเป็นพลวัตที่
สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  ส่งผลให้เป้าหมาย
การพัฒนายุทธศาสตร์ชาติในทุกด้านบรรลุความส าเร็จในการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เป็นธรรม ลดความเหลื่อม
ล้ าในทุกมิติ และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ เพ่ือพัฒนาระบบบริหารของกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก ให้เกิดความคล่องตัว  ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเทียบได้กับมาตรฐานสากล 
และความเปลี่ยนแปลงของสังคมดิจิทัล รวมไปถึงการก าหนด  การบังคับใช้กฎหมาย และน านวัตกรรมกฎหมาย เพ่ือ
ก่อให้เกิดกระบวนการยุติธรรม เสมอภาค เป็นธรรมในทุกมิติ จึงมีความเร่งด่วนในการแก้ปัญหาและด าเนินการไป
พร้อมๆกันทั้ง 3 มิติ เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรคุณภาพและองค์กรคุณธรรม 
 ปัจจุบันโครงสร้างการบริหารงานของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ยังยึดตามอ านาจหน้าที่
ทางกฎหมายเป็นหลัก ส่งผลให้ระบบการขับเคลื่อนงานของราชการไม่ยืดหยุ่น และขาดความคล่องตัว การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ กระบวนงานและการบริหารทรัพยากรบุคคล ขาดความเชื่อมโยงส่งผลให้การด าเนินงานไม่เกิดตอบผลลัพธ์
ความส าเร็จทางยุทธศาสตร์ กระบวนงานหลายกระบวนงานยังไม่ถูกพัฒนาเข้าสู่ระบบดิจิทัล ท าให้งานล่าช้า ไม่สามารถ
น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และประชาชนเข้าถึงยาก ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควรและไม่สามารถ 
รองรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันทวงที โดยพบว่าผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2562 มีผลคะแนนการประเมินอยู่ในระดับมาตรฐานขั้นต้น (ร้อยละ 74.87) (ในปี 2563 
ไม่มีผลคะแนนเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19) 
 เมื่อพิจารณาจากปัญหาเบื้องต้น หากยังคงด าเนินการตามระบบด าเนินงานราชการแบบเดิม อาจก่อให้เกิดความล่าช้า
ในการปฏิบัติงาน และไม่สามารถปรับตัวได้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เทียบได้กับมาตรฐานสากล และ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมดิจิทัล พร้อมทั้งหากก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร การด าเนินการพัฒนา
และเงื่อนไขด้านทรัพยากรไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินการที่วางไว้ รวมไปถึงการก าหนด การบังคับใช้กฎหมาย 
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และน านวัตกรรมทางกฎหมาย เพ่ือก่อให้กระบวนการยุติธรรมเสมอภาค เป็นธรรมในทุกมิติ จึงมีความเร่งด่วนในการ
แก้ปัญหาและด าเนินการไปพร้อม ๆ กันทั้ง 3 มิติ เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรคุณภาพและองค์กรคุณธรรมต่อไป 

2. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือพัฒนาให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นองค์กรทันสมัย มีสมรรถนะสูง เป็นองค์กร
คุณภาพและองค์กรคุณธรรม 

3. เป้าหมาย  
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  - แผนปฏิบัติราชการกรมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 1 ฉบับ  
  - แผนการบริหารงบประมาณกรมฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สอดรับกับแผนปฏิบัติราชการ
กรมฯ จ านวน 1 ฉบับ 
  - ระบบควบคุมภายในที่ได้มาตรฐานตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
  - หน่วยงานได้รับรางวัลเลิศรัฐ (PMQA) อย่างน้อย 1 รางวัล 
  - กระบวนงานปรับสู่ระบบดิจิทัล จ านวน 3 กระบวนงาน 
  - คะแนน happinometer สูงกว่าปี 62 
  - ร่างกฎหมายล าดับรอง จ านวน 8 ฉบับ 
  - หน่วยงานบรรลุผลสัมฤทธิ์และมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาตรฐานขั้นสูง ร้อยละ 90 
  - คะแนนประเมิน ITA อยู่ในระดับสูงมาก 
  - ข้อทักท้วงจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดินลดลง 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  - กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นองค์กรคุณภาพ โดยมีพัฒนาและวางแผนอย่าง
เป็นระบบห่วงโซ่บูรณาการกล่าวคือ การควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยง พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
พัฒนากระบวนงานให้เป็นระบบดิจิทัล ปรับปรุงกฎหมายให้สอดรับกับภารกิจกรม และการติดตามประเมินผลเพ่ือให้
การท างานประสิทธิภาพ บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานขั้นสูง และส่งผลต่อประโยชน์ส่วนรวมตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
  - กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นองค์กรคุณธรรม บุคลากรยึดมั่นในหลักคุณธรรม 
จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต ส่งผลให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด 
  กรมเป็นองค์กรที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถบูรณาการงาน เงิน คน ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน และประโยชน์ของประเทศ ยกระดับสู่หน่วยงานภาครัฐ 4.0 
 3.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
  - ร้อยละของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานขั้นสูง ร้อยละ 90 (14/16 หน่วยงาน)  
  - ระดับคะแนน Happinometer ผ่านเกณฑ์ระดับความสุข ที่ Happy (50.00 – 74.99 คะแนน) 
  - ระดับคะแนนประเมิน ITA อยู่ในระดับสูงมาก (ร้อยละ 80 - 100) 
  - จ านวนกระบวนงานที่ได้ปรับเข้าสู่ Smart Digital ไม่นอ้ยกว่า 3 กระบวนงาน 
 3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
  - บุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
  - ลูกค้า/ประชาชน ผู้รับบริการของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
4. พื้นที่ด าเนินการ 
 ระดับพ้ืนที่ด าเนินการ : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
5. ระยะเวลาด าเนินการ     

ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
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6. วิธีการด าเนินงาน 
 6.1 ทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรม 
 6.2 ควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยง 
 6.3 พัฒนาองค์กรสู่องค์กรคุณภาพ และรางวัลเลิศรัฐ (PMQA) 
 6.4 พัฒนาระบบปฏิบัติการให้เป็นดิจิทัล 
 6.5 ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกรมฯ และการตรวจราชการ 
 6.6 เสริมสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร I AM DTAM 
 6.7 ปรับปรุงกฎหมายและจัดการข้อร้องเรียน 
 6.8 ก ากับติดตามและประเมินผล 
 6.9 ป้องกันปราบปรามการทุจริต และการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
 6.10 ตรวจสอบภายใน 
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7. ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ 

 

กิจกรรม/ขั้นตอน  
(หน่วยงานรับผิดชอบ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 
กิจกรรมที่ 1  ทบทวนและ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการกรม 

340,000 
(กวผ.) 

111,300 105,500 94,100 29,100 

กิจกรรมที่ 2 ควบคุมภายใน
และจัดการความเสี่ยง  

74,000 
(สลก.) 

60,000 9,350 4,650  

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาองค์กร 
สู่องค์กรคุณภาพ และ 
รางวัลเลิศรัฐ (PMQA)  

200,000 
(กพร.) 

17,000 103,000 60,000 20,000 

กิจกรรมท่ี 4 พัฒนา
ระบบปฏิบัติการให้เป็นดิจิทัล 

อยู่ในขั้นตอน
การพิจารณา 

    

กิจกรรมที่ 5 ขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติราชการกรมฯ  
และการตรวจราชการ 

52,160 
(สลก.) 

  26,300 25,860 

1,100,000 
(กวผ.) 

25,000 635,000 388,000 52,000 
 

กิจกรรมที่ 6 เสริมสร้างและ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร  
I AM DTAM  

77,000 
(สลก.) 

 13,000 19,000 45,000 

กิจกรรมที่ 7 ปรับปรุงกฎหมาย
และจัดการข้อร้องเรียน  

310,000 
(กมจ.) 

 216,000 58,000 36,000 

กิจกรรมที่ 8 ก ากับติดตาม
และประเมินผล 

83,840 
(สลก.) 

4,650 18,900 27,550 32,740 

170,000 
(กพร.) 

20,000 82,000 51,000 17,000 

กิจกรรมที่ 9 ป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต และการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม   

50,000 
(กมจ.) 

  50,000  

กิจกรรมที่ 10 
ตรวจสอบภายใน  

120,000 
(ตสน.) 

60,000 20,100 20,100 19,800 

รวมเป็นเงิน 2,577,000 297,950 1,202,850 798,700 277,500 



๙ 

 

8. งบประมาณ  
เงินงบประมาณจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รวมทั้งสิ้น........2,577,000.......... บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 

 

จ านวนครั้ง/วัน คน มื้อ/ชุด/คืน/ชม. อัตรา  รวมเงิน  

1. กิจกรรมหลัก :  ทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรม (กวผ.) 
กิจกรรมย่อย 1.1 : ประชุมผู้บรหิารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ทุกวันอังคาร สัปดาห์ที่ 3 ของแต่ละเดือน) 

ค่าอาหารกลางวัน 12 60 1 120 86,400 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 12 60 1 35 25,200 

รวม (บาท) 111,600 
กิจกรรมย่อย 1.2 : ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติราชการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และทบทวนแผนปฏิบัติ
ราชการกรมให้สอดรบักับทิศทางและนโยบายผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ค่าอาหารกลางวัน 4 60 1 120 28,800 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 60 1 35 42,000 
จัดพิมพ์เอกสารแผนการบริหารงบประมาณภายใต้
แผนปฏิบัติราชการกรมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- - - - 20,000 

จัดท ารายงานติดตามประเมินผล ประจ าปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- - 200 200 40,000 

ค่าวัสดสุ านักงาน - - - - 10,000 
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - - - - 4,800 

รวม (บาท) 145,600 

กิจกรรมย่อย 1.3 : ประชุมจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ค่าอาหารกลางวัน 3 40 1 120 14,400 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 3 40 2 35 8,400 
จัดพิมพ์เอกสารค าของบประมาณเสนอ
กรรมาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- - - - 60,000 

รวม (บาท) 82,800 
รวมงบประมาณทั้งหมดของกจิกรรมที่ 1 (บาท) 340,000 

2. กิจกรรมหลัก : ควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยง (สลก.) 
กิจกรรมย่อย 2.1 : กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดวางระบบควบคุมภายใน 

ค่าวิทยากร 2 3 5 600 18,000 

ค่าพาหนะรับจา้งวิทยากร 2 2 - 600 2,400 

ค่าที่พักวิทยากร - 2 2 900 3,600 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 60 4 35 8,400 

ค่าอาหารกลางวัน - 60 2 120 14,400 

ค่าเอกสารประกอบการประชุม - 60 - 100 6,000 

ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5 3 5 50 3,750 

ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 3,450 
รวม (บาท) 60,000 
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 จ านวนครั้ง/วัน คน มื้อ/ชุด/คืน/ชม. อัตรา รวมเงิน 

กิจกรรมย่อย 2.2 : กิจกรรมประชุมคณะกรรมการติดตามประเมนิผลการควบคุมภายใน 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 30 2 35 2,100 

ค่าอาหารกลางวัน 2 30 1 120 7,200 

ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5 3 5 50 3,750 

ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 950 
รวม (บาท) 14,000 

รวมงบประมาณทั้งหมดของกจิกรรมที่ 2 (บาท) 74,000 

3. กิจกรรมหลัก :  พัฒนาองค์กรสู่องค์กรคุณภาพและรางวัลเลิศรัฐ (PMQA) (กพร.) 

กิจกรรมย่อย 3.1 : จัดประชุมคณะท างานขับเคลื่อนและด าเนินการส่งประกวดรางวัลเลิศรฐั กรมการแพทย์แผนไทยฯ 
(งานบริการภาครฐั งานการมีส่วนร่วม และคัดเลือกรายหมวดที่สง่ประกวดรางวัล PMQA และ PMQA 4.0 ) 

ค่าอาหารกลางวัน 10 30 1 120 36,000 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10 30 2 35 21,000  
ค่าจัดท าคู่มือรายงานผลการด าเนนิการ 
พัฒนาองค์กร (Application report : AR) 

- - 30 200 6,000 

ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 2,000 

รวม (บาท) 65,000 

กิจกรรมย่อย 3.2 : จัดประชุมเชงิปฏิบัติการในการพัฒนาคุณภาพงานบริการของกรม เพ่ือส่งประกวดรางวัลเลิศรัฐ 

ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 1 25 2 700 35,000 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 25 4 50 5,000 

ค่าที่พักท่ีปรึกษา/วิทยากร/ผู้บริหาร 1 2 1 1,400 2,800 

ค่าที่พัก 1 25 1 750 18,750 

ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา/วิทยากร 1 1 17 1,200 20,400 

ค่าพาหนะเดินทาง (ค่าแท๊กซี)่ 1 25 2 400 20,000 

ค่าจ้างรถตู้โดยสารพร้อมคนขับ 1 1 2 1,800 3,600 

ค่าจัดท าคู่มือรายงานผล 3,000 

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1,000 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ จัดนิทรรศการ  25,450 

รวม (บาท) 135,000 

รวมงบประมาณทั้งหมดของกจิกรรมที่ 3 (บาท) 200,000 

4. กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบปฏิบัติการให้เป็นดิจิทัล 

5. กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกรมฯ และการตรวจราชการ 
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 จ านวนครั้ง/วัน คน มื้อ/ชุด/คืน/ชม. อัตรา รวมเงิน 

กิจกรรมย่อย 5.1 : ประชุมผู้บรหิารระดับสูงกรม (สลก.) 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 12 24 1 35 10,000 

ค่าอาหารกลางวัน 12 24 1 120 34,560 

ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 12 4 2 50 4,800 

ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 2,800 

รวม (บาท) 52,160 

กิจกรรมย่อย 5.2 : การตรวจราชการและนิเทศงาน (กวผ.(สข.)) 

กิจกรรมย่อย 5.2.1 อบรมแนวทางการตรวจราชการแก่ผู้ท าหน้าท่ีตรวจราชการฯ 

ค่าวิทยากร 2 1 6 1,200 14,400 

ค่าพาหนะวิทยากร 2 1 - 400 800 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 40 2 35 5,600 

ค่าอาหารกลางวัน 2 40 1 120 9,600 

กิจกรรมย่อย 5.2.2 ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงาน 

ค่าเบี้ยเลี้ยง 210 2 - 240 100,800 

ค่าพาหนะเครื่องบิน 90 2 - 4,000 720,000 

ค่าพาหนะรถรับจ้าง 32 2 - 400 25,600 

ค่าที่พัก 100 2 - 800 160,000 

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 62 1 - 1,000 62,000 

ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 1,200 

รวม (บาท) 1,100,000 

รวมงบประมาณทั้งหมดของกจิกรรมที่ 5 (บาท) 1,200,000 

6. กิจกรรมหลัก : เสรมิสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคก์ร I AM DTAM (สลก.) 

กิจกรรมย่อย 6.1 : วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 33,000 

กิจกรรมย่อย 6.2 : วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ                        
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

12,000 

กิจกรรมย่อย 6.3 : วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 12,000 

กิจกรรมย่อย 6.4 : ประกาศเกียรติคณุงามความดี และผู้มผีลงานดีเด่น 10,000 

กิจกรรมย่อย 6.5 : big cleaning day 10,000 

รวมงบประมาณทั้งหมดของกจิกรรมที่ 6 (บาท) 77,000 



๑๒ 

 

 จ านวนครั้ง/วัน คน มื้อ/ชุด/คืน/ชม. อัตรา รวมเงิน 

7. กิจกรรมหลัก : ปรับปรุงกฎหมาย และจัดการข้อร้องเรียน (กมจ.) 

กิจกรรมย่อย 7.1 : จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท างาน 

ประชุมภายในหน่วยงาน 

ค่าเบี้ยประชุมประธาน 1 1 - 1,250 1,250 

ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ/คณะท างาน 1 22 - 1,000 22,000 

ค่าอาหารกลางวนั 1 30 1 120 3,600 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 30 2 35 2,100 

ประชุมภายนอกหน่วยงาน 

ค่าเบี้ยประชุมประธาน 1 1 - 1,250 1,250 

ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ/
คณะท างาน 

1 22 - 1,000 22,000 

ค่าอาหารกลางวัน - 25 2 550 27,500 

ค่าอาหารเย็น - 25 2 550 27,500 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 25 3 50 3,750 

ค่าที่พัก - 25 2 900 45,000 

ค่าพาหนะ - 25 - 600 15,000 

ค่าพาหนะไปต่างจังหวัด 3,000 

รวม (บาท) 173,950 

กิจกรรมย่อย 7.2 : จัดประชุมประชาพิจารณ์/รับฟังความคิดเห็น/ทางเว็บไซต์/จัดเวทีรับฟังความเห็น 

ค่าตอบแทนวิทยากร 1 2 - 800 1,600 

ค่าอาหารกลางวัน 1 50 1 120 6,000 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 50 2 35 3,500 

ค่าพาหนะ 1 2 - 500 1,000 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าใช้สอยส านักงาน 1,950 

รวม (บาท) 14,050 

กิจกรรมย่อย 7.3 : จ้างเหมาแปลกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษ                                                รวม (บาท) 122,000 

รวมงบประมาณทั้งหมดของกจิกรรมที่ 7 (บาท) 310,000 

8. กิจกรรมหลัก : ก ากับติดตามและประเมินผล 

กิจกรรมย่อย 8.1 : ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ  16 ครั้ง (สลก.) 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   16 30 1 35 16,800 

ค่าอาหารกลางวัน 16 30 1 120 57,600 

ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 16 3 3 50 7,200 

ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร         2,240 

รวม (บาท) 83,840 



๑๓ 

 

 จ านวนครั้ง/วัน คน มื้อ/ชุด/คืน/ชม. อัตรา รวมเงิน 
กิจกรรมย่อย 8.2 : จัดประชุมเพ่ือจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การปฏิบัตริาชการ ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กพร.) 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10 40 2 35 28,000 

ค่าอาหารกลางวัน 10 40 1 120 48,000 

ค่าตอบแทนวิทยากร 1 3 6 600 10,800 

ค่าจัดท าคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ระดับหน่วยงาน 

2 1 40 150 12,000 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 4,200 

รวม (บาท) 103,000 

กิจกรรมย่อย 8.3 : ด าเนินการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรงุประสิทธภิาพ 
การปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กพร.) 

ค่าที่พัก - 7 3 750 15,750 

ค่าเดินทางโดยเครื่องบิน 3 4 - 2,500 30,000 

ค่าพาหนะเดินทาง (ค่าแท๊กซี)่ 3 7 - 200 4,200 

ค่าจ้างรถตู้โดยสารพร้อมคนขับ 2 - - 1,800 3,600 

ค่าเบี้ยเลี้ยง 3 8 - 240 5,760 

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 4,500 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 3,190 

รวม (บาท) 67,000 

รวมงบประมาณทั้งหมดของกจิกรรมที่ 8 (บาท) 253,840 

9. กิจกรรมหลัก : ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  (กมจ.) 

กิจกรรมย่อย 9.1 : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 50 2 35 3,500 

ค่าอาหารกลางวัน 1 50 1 120 6,000 

ค่าจัดท าคู่มือ/เอกสารการประเมนิฯ 1 50 1 15 750 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 1,000 

รวม (บาท) 11,250 

กิจกรรมย่อย 9.2 : การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 30 2 35 2,100 

ค่าอาหารกลางวัน 1 30 1 120 3,600 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 1,000 

รวม (บาท) 6,700 

กิจกรรมย่อย 9.3 : ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ประจ ากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ค่าเบี้ยประชุมประธาน 1 1 - 1,500 1,500 

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 1 6 - 1,200 7,200 

ค่าเดินทาง 1 5 - 3,000 15,000 
 



๑๔ 

 

 

 จ านวนครั้ง/วัน คน มื้อ/ชุด/คืน/ชม. อัตรา รวมเงิน 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 15 2 35 1,050 

ค่าอาหารกลางวัน 1 15 1 120 1,800 

ค่าเอกสารประกอบการประชุม 1 15 1 30 450 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 650 

รวม (บาท) 27,650 

กิจกรรมย่อย 9.4 : การจัดท าประมวลจริยธรรม จรรยาข้าราชการ  

ค่าจ้างการจัดท าประมวลจริยธรรม 
จรรยาข้าราชการ 

- - 400 10 4,000 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 400 
รวม (บาท) 4,400 

รวมงบประมาณทั้งหมดของกจิกรรมที่ 9 (บาท) 50,000 

10. กิจกรรมหลกั : ตรวจสอบภายใน 

กิจกรรมย่อย 10.1 : การพัฒนาบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน ให้มีความรู้ความสามารถให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

ค่าลงทะเบียนหลักสูตร CGIA 2 3 - 5,500 33,000 

ค่าพาหนะเดินทาง 12 3 - 200 7,200 

รวม (บาท) 40,200 

กิจกรรมย่อย 10.2 : ตรวจสอบโครงการส าคัญของกรมฯ ที่ใช้งบประมาณสูง สอดคล้องพันธกิจของกรมฯ และมีความเสี่ยงสูง 

ค่าเดินทางโดยเครื่องบิน 4 3 - 2,500 30,000 

ค่าพาหนะเดินทาง (ค่าโดยสารรถบัส) 2 2 - 700 2,800 

ค่าพาหนะเดินทาง (ค่าพาหนะรับจ้าง,  
ค่าแท็กซี่) 

3 5 - 200 3,000 

ค่าที่พัก 3 5 - 750 11,250 

ค่าเบี้ยเลี้ยง 4 5 - 240 4,800 

ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขบั 4  - 1,800 7,200 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและอื่นๆ)         950 

รวม (บาท) 60,000 

กิจกรรมย่อย 10.3 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้หน่วยงานในกรมฯ เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการ
ตรวจสอบภายใน 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 70 2 35 4,900 

ค่าอาหารกลางวัน 1 70 1 120 8,400 

ค่าเอกสารประกอบการประชุม 1 70 1 70 4,900 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 1 - - 1,600 1,600 

รวม (บาท) 19,800 
รวมงบประมาณทั้งหมดของกจิกรรมที่ 10 (บาท) 120,000 

หมายเหตุ : งบประมาณเบิกจ่ายแบบถัวเฉลี่ย



๑๕ 

 

9.สรุปงบประมาณ 
9.1 สรุปตามหมวดงบประมาณ 
 

หมวดงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 
งบด าเนินงาน 2,577,000 
งบรายจ่ายอื่น - 
งบอุดหนุน - 

รวมทั้งสิ้น (สองล้านห้าแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 2,577,000 
 
9.2 สรุปตามหน่วยงาน 
 

หน่วยงาน จ านวนเงิน (บาท) 
กองวิชาการและแผนงาน 1,440,000 
กลุ่มกฎหมายและจริยธรรม 360,000 
ส านักงานเลขานุการกรม 287,000 
กลุ่มตรวจสอบภายใน 120,000 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 370,000 

รวมทั้งสิ้น (สองล้านห้าแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 2,577,000 
 

10. Quick win 
 
ระยะเวลา กิจกรรม แผนการใช้จ่าย

รายไตรมาส 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

3 เดือน 1. ทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการกรม 
2. ควบคุมภายในและจัดการความ
เสี่ยง 
3. พัฒนาระบบปฏิบัติการให้เป็น
ดิจิทัล 
4. ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ 
กรมฯ และการตรวจราชการ 

320,710 - มีแผนปฏิบัติราชการกรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
- มีค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
- มีการวางระบบควบคุมภายในตามเกณฑ์ 
- บุคลากรกรมและภูมิภาคได้รับการถ่ายทอด 
นโยบายสู่การปฏิบัติ 
 

6 เดือน 1. ตรวจสอบภายใน 
2. ก ากับติดตามและประเมินผล 
3. ปรับปรุงกฎหมายและจัดการข้อ
ร้องเรียน 

1,049,330 - กระบวนงานปรับสู่ระบบดิจิทัล 1 กระบวนงาน 
- ร่างกฎหมายล าดับรอง จ านวน 2 ฉบับ 
 

9 เดือน 1. พัฒนาองค์กรสู่องค์กรคุณภาพ
และรางวัลเลิศรัฐ (PMQA) 

913,580 -  ได้รับรางวัล PMQA อย่างน้อย 1 รางวัล 
- ข้อทักท้วงจาก สตง. แผ่นดินลดลง  
- KPI Area ที่เป็นนโยบายบรรลุผลตามเกณฑ์ 

12 เดือน 1. เสริมสร้างและขับเคลื่อน
วัฒนธรรมองค์กร I AM DTAM 
2. ป้องกัน ปราบปรามการทุจรติ 
และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

293,380 - PA อธิบดีทุกตัว บรรลุเป้าหมายทุกไตรมาสตาม 
Small success และมีผลประเมินมาตรฐานขั้นสูง 
- KPI หน่วยงาน มีผลประเมินมาตรฐานขั้นสูง 
-  คะแนน happinometer สูงกว่าปี 62 



๑๖ 

 

ระยะเวลา กิจกรรม แผนการใช้จ่าย
รายไตรมาส 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

- ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ >ร้อยละ 80 
- ร่างกฎหมายล าดับรอง จ านวน 6 ฉบับ 
-  การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามมติ ครม. 
-  คะแนนประเมิน ITA อยู่ในระดับสูงมาก 
-  ผ่านเกณฑ์ประเมินผู้บริหารองค์การ 10 ประเด็น 
- กระบวนงานปรบัสู่ระบบดิจิทลั 2 กระบวนงาน 

 
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

 

...................................................ผู้เขียนโครงการ 
(นางกรุณา ทศพล) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงการหลัก 

.................................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางวงเดือน จินดาวัฒนะ) 

ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ผู้อ านวยการในหน่วยงานหลัก 

..................................................ผู้เสนอโครงการ 
(นายวรพจน์ ภู่จินดา) 

ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและจริยธรรม 
ผู้อ านวยการในหน่วยงานร่วม 

..................................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางวิสุทธิโฉม คล้ายแก้ว) 

ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 
ผู้อ านวยการในหน่วยงานร่วม 

 
..............................................ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวรัชนี จันทร์เกษ) 
ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 

ผู้อ านวยการในหน่วยงานร่วม 

 
 

...............................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางภาวนา คุ้มตระกูล) 

เลขานุการกรมการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือก 

ผู้อ านวยการในหน่วยงานร่วม 

...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายขวัญชัย  วิศิษฐานนท์) 

ผู้ช่วยอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือก 

...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(.......................................................................) 

รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือก 

.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(...................................................................................) 

 
 


