
หนา 250                                                                                                                                                      แผนแมบท อพ.สธ.-กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
 

กรอบแผนแมบท ระยะ 5 ปท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

สนองพระราชดำริโดย  กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A2 1.การสำรวจ รวบรวม
ชนิดพันธุสมุนไพรและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

พื้นที่รอบโรงเรียน
ตำรวจตระเวน
ชายแดน รัศมี 50 
กม. 

0 ไดจำนวนชนิด
พันธุของ
สมุนไพรและ
องคความรูภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

0 ไดจำนวนชนิด
พันธุของ
สมุนไพรและ
องคความรูภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

0 ไดจำนวนชนิด
พันธุของ
สมุนไพรและ
องคความรูภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

0 ไดจำนวนชนิด
พันธุของ
สมุนไพรและ
องคความรูภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

0 ไดจำนวนชนิด
พันธุของ
สมุนไพรและ
องคความรูภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

  

  รวม 1 โครงการ   0   0   0   0   0     
F1A3 1.การปลูกสมุนไพรที่ได

จากการสำรวจ เก็บ
รวบรวม 

โรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน 

870,000 1.จัดทำสวน
สมุนไพรใน
โรงเรียนตำรวจ
ตระเวน
ชายแดน 
โรงเรียนละ 1 
สวนสมุนไพร 
รอยละ 40 
ของจำนวน
โรงเรียน
ทั้งหมดใน
ประเทศไทย 
2.ปลูกสมุนไพร 
อยางนอย
โรงเรียนละ 10 
ชนิด 

700,000 1.จัดทำสวน
สมุนไพรใน
โรงเรียน
ตำรวจตระเวน
ชายแดน 
โรงเรียนละ 1 
สวนสมุนไพร 
รอยละ 50 
ของจำนวน
โรงเรียน
ทั้งหมดใน
ประเทศไทย 
2.ปลูก
สมุนไพร อยาง
นอยโรงเรียน
ละ 10 ชนิด 

800,000 1.จัดทำสวน
สมุนไพรใน
โรงเรียนตำรวจ
ตระเวน
ชายแดน 
โรงเรียนละ 1 
สวนสมุนไพร 
รอยละ 60 
ของจำนวน
โรงเรียน
ทั้งหมดใน
ประเทศไทย 
2.ปลูกสมุนไพร 
อยางนอย
โรงเรียนละ 10 
ชนิด 

1,000,000 1.จัดทำสวน
สมุนไพรใน
โรงเรียน
ตำรวจตระเวน
ชายแดน 
โรงเรียนละ 1 
สวนสมุนไพร 
รอยละ 80 
ของจำนวน
โรงเรียน
ทั้งหมดใน
ประเทศไทย 
2.ปลูก
สมุนไพร อยาง
นอยโรงเรียน
ละ 10 ชนิด 

1,400,000 1.จัดทำสวน
สมุนไพรใน
โรงเรียนตำรวจ
ตระเวน
ชายแดน 
โรงเรียนละ 1 
สวนสมุนไพร 
รอยละ 100 
ของจำนวน
โรงเรียน
ทั้งหมดใน
ประเทศไทย 
2.ปลูกสมุนไพร 
อยางนอย
โรงเรียนละ 10 
ชนิด 

  

F1A3 2.การปลูกสมุนไพรใน
ปาชุมชน 

ปาชุมชน 240,000 ปลูกสมุนไพร
ในพื้นที่ปา
ชุมชน
ครอบคลุมทุก
เขตพื้นที่ 
จำนวน 24 
จังหวัด 

240,000 ปลูกสมุนไพร
ในพื้นที่ปา
ชุมชน
ครอบคลุมทุก
เขตพื้นที ่
จำนวน 24 
จังหวัด 

200,000 ปลูกสมุนไพร
ในพื้นที่ปา
ชุมชน จำนวน 
20 ปาชุมชน 
(เพิ่มเติมจากป
กอน) 

200,000 ปลูกสมุนไพร
ในพื้นที่ปา
ชุมชน  
(เพิ่มเติมจากป
กอน) 

200,000 ปลูกสมุนไพร
ในพื้นที่ปา
ชุมชน  
(เพิ่มเติมจากป
กอน) 

  

  รวม 2 โครงการ   1,110,000   940,000   1,000,000   1,200,000   1,600,000     

F2A5 1.พัฒนาขอมูลภูมิ กรมการแพทย 0 พัฒนา 0 พัฒนา 0 พัฒนา 0 พัฒนา 0 พัฒนา   
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ปญญาการแพทยแผน
ไทย การแพทยพื้นบาน
ไทย และสมุนไพร 

แผนไทยและ
การแพทย
ทางเลือก 

ฐานขอมูลภูมิ
ปญญา
การแพทยแผน
ไทย การแพทย
พื้นบานไทย 
และสมุนไพร 

ฐานขอมูลภูมิ
ปญญา
การแพทย
แผนไทย 
การแพทย
พื้นบานไทย 
และสมุนไพร 

ฐานขอมูลภูมิ
ปญญา
การแพทยแผน
ไทย การแพทย
พื้นบานไทย 
และสมุนไพร 

ฐานขอมูลภูมิ
ปญญา
การแพทย
แผนไทย 
การแพทย
พื้นบานไทย 
และสมุนไพร 

ฐานขอมูลภูมิ
ปญญา
การแพทยแผน
ไทย การแพทย
พื้นบานไทย 
และสมุนไพร 

  รวม 1 โครงการ   0   0   0   0   0     
F3A8 1.งานสวนสมุนไพร 

และชมรมอนุรักษ
สมุนไพรและภูมิปญญา
ทองถิ่น 

โรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน 

0 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
สมุนไพร ภูมิ
ปญญาทองถิ่น
ไทยและมี
ความตระหนัก
ในการนำ
สมุนไพรภูมิ
ปญญาทองถิ่น
ไทยไปใช
ประโยชนใน
การดูแล
สุขภาพ
เบื้องตนของ
ตนเอง 
ครอบครัว และ
คนในชุมชนได 

0 เพื่อนำไปสู
การสราง
จิตสำนึกใน
การอนุรักษ
สมุนไพร ภูมิ
ปญญาทองถิ่น
ไทย และมี
ความตระหนัก
ในการนำ
สมุนไพร ภูมิ
ปญญาทองถิ่น
ไทยไปใช
ประโยชนใน
การดูแล
สุขภาพ
เบื้องตนของ
ตนเอง 
ครอบครัว 
และคนใน
ชุมชนได 

0 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
สมุนไพร ภูมิ
ปญญาทองถิ่น
ไทย และมี
ความตระหนัก
ในการนำ
สมุนไพร ภูมิ
ปญญาทองถิ่น
ไทยไปใช
ประโยชนใน
การดูแล
สุขภาพ
เบื้องตนของ
ตนเอง 
ครอบครัว และ
คนในชุมชนได 

0 เพื่อนำไปสู
การสราง
จิตสำนึกใน
การอนุรักษ
สมุนไพร ภูมิ
ปญญาทองถิ่น
ไทยและมี
ความตระหนัก
ในการนำ
สมุนไพรภูมิ
ปญญาทองถิ่น
ไทยไปใช
ประโยชนใน
การดูแล
สุขภาพ
เบื้องตนของ
ตนเอง 
ครอบครัว 
และคนใน
ชุมชนได 

0 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
สมุนไพร ภูมิ
ปญญาทองถิ่น
ไทยและมี
ความตระหนัก
ในการนำ
สมุนไพรภูมิ
ปญญาทองถิ่น
ไทยไปใช
ประโยชนใน
การดูแล
สุขภาพ
เบื้องตนของ
ตนเอง 
ครอบครัว และ
คนในชุมชนได 

ใชงบประมาณ 
บูรณาการรวมกบั 

กิจกรรม 
F1A3 

F3A8 2.ประชุมคณะทำงาน
ขับเคล่ือนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

กรมการแพทย
แผนไทยและ
การแพทย
ทางเลือก 

20,000 ติดตามผลการ
ดำเนินงาน
ขับเคล่ือน
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก

20,000 ติดตามผลการ
ดำเนินงาน
ขับเคล่ือน
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน

20,000 ติดตามผลการ
ดำเนินงาน
ขับเคล่ือน
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก

20,000 ติดตามผลการ
ดำเนินงาน
ขับเคล่ือน
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน

20,000 ติดตามผลการ
ดำเนินงาน
ขับเคล่ือน
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

พระราชดำริ 
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 

เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 

พระราชดำริ 
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 

เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 

พระราชดำริ 
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 

F3A8 3.โครงการเผยแพรองค
ความรูการแพทยแผน
ไทยเพื่อสนอง
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

พื้นที่ที่ อพ.สธ. 
กำหนด 

160,000 1.งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 
2.จัดทำเว็บ
ไซด อพ.สธ.-  
กรมการแพทย
แผนไทยและ
การแพทย
ทางเลือก เพื่อ
เปนการ
ประชาสัมพันธ
ผลการ
ดำเนินงาน
รวมกับ 
อพ.สธ. เชน
การประชุม
ติดตามผล /
การอบรมที่
สนอง
พระราชดำริฯ 

  1..จัดทำเว็บ
ไซด อพ.สธ.-  
กรมการแพทย
แผนไทยและ
การแพทย
ทางเลือก เพื่อ
เปนการ
ประชาสัมพันธ
ผลการ
ดำเนินงาน
รวมกับ 
อพ.สธ. เชน
การประชุม
ติดตามผล /
การอบรมที่
สนอง
พระราชดำริฯ 

  1.จัดทำเว็บ
ไซด อพ.สธ.-  
กรมการแพทย
แผนไทยและ
การแพทย
ทางเลือก เพื่อ
เปนการ
ประชาสัมพันธ
ผลการ
ดำเนินงาน
รวมกับ 
อพ.สธ. เชน
การประชุม
ติดตามผล /
การอบรมที่
สนอง
พระราชดำริฯ 

  1.จัดทำเว็บ
ไซด อพ.สธ.-  
กรมการแพทย
แผนไทยและ
การแพทย
ทางเลือก เพื่อ
เปนการ
ประชาสัมพันธ
ผลการ
ดำเนินงาน
รวมกับ 
อพ.สธ. เชน
การประชุม
ติดตามผล /
การอบรมที่
สนอง
พระราชดำริฯ 

160,000 1.งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 
2.จัดทำเว็บ
ไซด อพ.สธ.-  
กรมการแพทย
แผนไทยและ
การแพทย
ทางเลือก เพื่อ
เปนการ
ประชาสัมพันธ
ผลการ
ดำเนินงาน
รวมกับ 
อพ.สธ. เชน
การประชุม
ติดตามผล /
การอบรมที่
สนอง
พระราชดำริฯ 

1.งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ดำเนินงานทุกๆ 
2 ป 
2.การจัดทำ 
website 
ผูบริหารมี
ความเห็นมอบ
ฝาย IT ของกรม
เปนผูดำเนินการ 
ไมมีการต้ัง
งบประมาณ จึง
ปรับใหเขามาอยู
ภายใตโครงการนี ้ 

  รวม 3 โครงการ   180,000   20,000   20,000   20,000   180,000     

  
รวมทั้งหมด 3 กิจกรรม 

7 โครงการ 
  1,290,000   960,000   1,020,000   1,220,000   1,780,000     
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คำอธิบายเพ่ิมเติม 
F: Frame กรอบการดำเนินงาน ประกอบดวย  F1 กรอบการเรียนรูทรัพยากร F2 กรอบการใชประโยชน F3 กรอบการสรางจิตสำนึก 
A: Activity กิจกรรม ประกอบดวย   A1 กิจกรรมปกปกทรัพยากร A2 กจิกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร A3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
                                            A4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร A5 กจิกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
                                            A7 กิจกรรมสรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากร A8 กจิกรรมพิเศษสนับสนนุการอนุรักษทรัพยากร 


