
 หน้า 1 

สรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2563  (อพ.สธ.-อภ.) 
 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 
 
 

องค์การ 
เภสัชกรรม 

1. ดูแลต้นเถาวัลย์เปรียง   140,000 70,000 งบประมาณปกติ
ประจ าป ี

1. เพื่อสนองพระราชด าริตาม
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  
2. เพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่ของ
องค์การเภสัชกรรมให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
3. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว  
ลดสภาวะการเปลี่ยนแปลง
บรรยากาศโลก ช่วยดูดซับกา๊ซ
คาร์บอนไดออกไซด์และ เพิ่ม
ออกซิเจนในอากาศ 
4. เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
ยาในระดับอุตสาหกรรม 
5. เพื่อรายงานผลการดูแลรักษา
ให้กับ อพ.สธ. และถวายรายงาน
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

ด าเนินการก าจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ย 
ต้นเถาวัลย์เปรียงทั้ง 15 ไร่ ในเดือน
เมษายน 2563  

- กองพัฒนา
องค์กรเพื่อ
ความยั่งยืน 
- กองผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  รวม...1...โครงการ   140,000 70,000      

 



 หน้า 2 

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 องค์การ 
เภสัชกรรม 
 

1.จัดประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ อพ.สธ. 

  450,000 405,475 งบประมาณปกติ
ประจ าป ี

1. เพื่อสนองพระราชด าริตาม
โครงการอนุรักษ ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าร ิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัด
นิทรรศการเผยแพร่ความรู ้ความ
เข้าใจด้าน 
สมุนไพรที่องค์การเภสัชกรรม
ด าเนินการสนองพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี โดยร่วมจัด
นิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 
ชาวบ้านไทยได้ประโยชน ์
3. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร 
โดยน าผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่
องค์การเภสัชกรรมผลิตมาน าเสนอ
ให้ประชาชนได้รับรู้ 
4. เพื่อส่งเสริมโรงเรียนที่องค์การ
เภสัชกรรมให้การสนับสนุนได้
เตรียมความ 
พร้อมเข้าร่วมโครงการ อพ.สธ. 

1. เข้าร่วมงานนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย ครั้งที่ 10 ชาวบา้น
ไทยได้ประโยชน์ ซ่ึงจัดขึ้นในวันที่  
28 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 
2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน หนองระเวียง 
จังหวัดนครราชสีมา   
2. มีจ านวนผู้เข้าชมนิทรรศการและ
ตอบแบบสอบถาม 884 คน 
3. ผู้เข้าชมนิทรรศการมีความ 
พึงพอใจต่อภาพรวมของบูธ 
นิทรรศการ องค์การเภสัชกรรม  
ระดับมากที่สุด 56.1% ระดับมาก 
35% ระดับปานกลาง 6.8%  
ระดับน้อย 1.8% ระดับน้อยที่สุด 
0.3% 
4. ผู้เข้าชมนิทรรศการได้รับ
ความรู้เรื่องสมุนไพรและสามารถ 
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันในระดับ
มากที่สุด 32% ระดับมาก 50.2% 
ระดับปานกลาง 15.3% ระดับ
น้อย 2.4% ระดับน้อยที่สุด 0.1%  

- กองพัฒนา
องค์กรเพื่อ
ความยั่งยืน 
- กองประชา 
สัมพันธ ์

มีผู้เข้าชม บูธ 
อภ. ส่วนหนึ่ง
ไม่ได้ท า
แบบสอบถาม
การเข้าร่วม
กิจกรรม
ภายในบธู 

  2. จัดท าเว็บไซด์ อพ.สธ. 
องค์การเภสัชกรรม 

    - - งบประมาณปกติ
ประจ าป ี

1. เพื่อสนองพระราชด าริตาม
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน

1. มีจ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์  
จ านวน 2,037 คร้ัง/เดือน  

  



 หน้า 3 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

 เนื่องมา 
จากพระราชด าร ิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ความ 
เข้าใจเกี่ยวกับสมุนไพรที่องค์การ
เภสัชกรรมด าเนิน 
การสนองพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราช 
สุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีรวมถึง
เผยแพร่ข้อมูลความ 
ก้าวหน้าในการด าเนินงาน ผ่าน
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
3. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร 
โดยน าผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่
องค์การเภสัชกรรมผลิตมา
น าเสนอให้ประชาชนรู ้
4. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
สมุนไพรทีอ่งค์การเภสัชกรรม
ด าเนินการ 

(24,446 ครั้ง/ปี) 
2. ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์มีความ 
พึงพอใจต่อเว็บไซต์ ระดับมากที่สุด 
0% ระดับมาก 42.9% ระดับปาน
กลาง 42.9% ระดับน้อย 14.2% 
ระดับน้อยที่สุด 0% 
3. ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์มีความรู้  
ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพร และสามารถน าไปใช้อย่าง
ถูกวธิี  
ระดับมากที่สุด 0% ระดับมาก 0%
ระดับปานกลาง 85.7% ระดับน้อย 
14.3% ระดับน้อยที่สุด 0% 

  3. โครงการส่งเสริมการ
สื่อสารความรู้ด้าน
สมุนไพรสู่ประชาชน 
(Med Herb Guru) 

    500,000 500,000 งบประมาณปกติ
ประจ าป ี

 

1. เพื่อสนองพระราชด าริตาม
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่อง 
มาจากพระราชด าร ิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
2. เพื่อตอบสนองต่อข้อสั่งการของ

1. จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 2,214 
ครั้ง/เดือน 
2. จ านวนผู้เข้าถึง Line Official 
Account เพิ่มขึ้น 8,080 คน 
 

- สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 
- กองประชา 
สัมพันธ ์

 



 หน้า 4 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

นายกรัฐมนตรีและแผนแมบ่ท
แห่งชาติว่าดว้ยการพัฒนาสมุนไพร
ไทย ฉบับที ่1 พ.ศ. 2560–2564 
3. เพื่อรวบรวมความรู้ด้าน
สมุนไพรที่มีความถูกต้อง
น่าเช่ือถือจากหนว่ยงานวิชาการ
และจัดท าเป็นฐานขอ้มูลที่มี
ประสิทธิภาพเผยแพร่ผ่านสื่อ
สาธารณะให้บริการแกป่ระชาชน 
4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลความรู้ด้านสมุนไพรที่
ถูกต้องครบถ้วนและส่งเสริมการ
ใช้สมุนไพรที่ถูกต้องทั้งในการ 
ใช้เป็นอาหารและผลิตภัณฑ์เสริม
สุขภาพ 

  4. ส่งเสริมผลิตผลของ
สมุนไพรไทยที่มีศักยภาพ
ตามความต้องการของ
ตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ 
- โครงการส่งเสริมการ
ปลูกและการจัดหาวัตถุดิบ
ที่มีคุณภาพเพื่อผลิตสาร
สกัดขมิ้นชัน 

    100,000 - งบประมาณปกติ
ประจ าป ี
 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมา 
จากพระราชด าร ิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี(อพ.สธ.) 
2. เพื่อส่งเสริมการปลูกพืช
สมุนไพรรวมทั้งการแปรรูป
เบื้องต้นอย่างมีคุณภาพ 
3. เพื่อเพิ่มปริมาณวัตถุดิบ
สมุนไพรที่มีคุณภาพให้เพียงพอ
ใกล้เคียงกับความต้องการในการ

1. อภ. รับซ้ือวัตถุดิบขมิ้นชันจาก
เกษตรกรจ านวน 9,140,604.บาท 
2. ได้รับขมิ้นชันที่มีคุณภาพเป็นไป
ตามที่ก าหนดในสัญญาจะซ้ือจะ
ขายขมิ้นชันแบบราคาคงที่ไม่
จ ากัดปริมาณ จ านวน 74.4 ตัน 
สิ้นสุดเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 
2563 ซ่ึงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
และเกิดภัยแล้ง 
3. มีการดูงานลงพื้นที่การปลูก

- กองผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ 
- กองพัฒนา
องค์กรเพื่อ
ความยั่งยืน 

 



 หน้า 5 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ใช ้
4. เพื่อเป็นการอนุรักษ์สมุนไพร
ไทยอย่างยั่งยืน 

และแปรรูปวัตถุดิบขมิ้นชันจ านวน 
4 สัญญา ครอบคลุมทุกสัญญาใน
จั งหวัดลพบุรีและจั งหวัดตาก 
ยกเว้น นายวิวัฒน์ ดางิดิง จาก
จังหวัดยะลา 

  รวม 4 โครงการ   1,050,000 905,475      

 


