
 หน้า 1 

สรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2563  (อพ.สธ.-กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก) 
 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 

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 กรมการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก 

1.โครงการบูรณาการการ
คุ้มครองและใช้ประโยชน์
คว ามหลากหลายขอ ง
ทรัพยากรพันธุกรรมและ
ภูมิปัญญาการแพทย์แผน
ไทย ด าเนินการภายใต้
กิจกรรมย่อย 

  150,000 150,000 งบประมาณกรมฯ 1.เพื่อสนองพระราชด าริ 
อพ.สธ. 
2.เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจ และการมีส่วนรว่ม
อนุรักษ์ คุ้มครองและใช้
ประโยชน์จากสมุนไพร
และถิ่นก าเนิดของภาคี
เครือข่าย ตลอดจนสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมในชุมชน เพื่อ
มุ่งเน้นให้ชุมชนเห็น
ความส าคัญของการ
อนุรักษ์ คุ้มครอง และใช้
ประโยชน์จากสมุนไพรใน
ชุมชนอย่างยั่งยืน 
3.เพื่อขับเคลื่อนการ
คุ้มครอง ก าหนดให้มี
มาตรการและแนวทางการ
อนุรักษ์ คุ้มครอง และใช้
ประโยชน์จากสมุนไพร
และถิ่นก าเนิด ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครอง

1 จัดประชุมคณะท างานท างานขบัเคลื่อน
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก เมื่อวันที ่ 
29 กันยายน 2563 จ านวน 1 ครั้ง 
2. ลงพื้นที่เป้าหมาย ร่วมกบัผู้เชี่ยวชาญ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/
คณะกรรมการป่าชุมชน/ 
นายทะเบยีนจังหวัด/หมอพื้นบา้น 
จ านวนทั้งสิ้น 4 คร้ัง 
3. จัดประชุมคณะท างานพิจารณา 
กลั่นกรอง เสนอชนิดของสมุนไพรที่จะให้
การช่วยเหลือหรือได้รับการสนับสนุน 
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
การให้ความชว่ยเหลือหรือการสนับสนุน
แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินที่ได้ขึ้น
ทะเบียนที่ดิน ซ่ึงเป็นถิ่นก าเนิดของ
สมุนไพรหรือที่ดินที่จะใช้ปลูกสมุนไพร 
พ.ศ. 2562 และคณะท างานพิจารณา
แนวทางการคัดเลือกพื้นที่ที่เป็นถิ่นก าเนิด

กองคุ้มครอง
และส่งเสริมภูมิ
ปัญญา
การแพทย์แผน
ไทยและแพทย์
พื้นบ้านไทย 

 



 หน้า 2 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

และส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย พ.ศ. 
2542 โดย
คณะอนุกรรมการอนุรักษ ์
คุ้มครองสมุนไพรและถิ่น
ก าเนิด 
4.เพื่อประเมิน และ
วิเคราะห์สถานการณ์
สมุนไพรในพื้นที่ตามแผน
จัดการเพื่อคุ้มครอง
สมุนไพรและพื้นที่นอกเขต
อนุรักษ์ ที่มีการด าเนินงาน
ที่ผ่านมา 
5. ก าหนดให้มีมาตรการ
และแนวทางการอนุรักษ์ 
คุ้มครอง และใช้ประโยชน์
สมุนไพรและถิ่นก าเนิด 

ของสมุนไพร เพื่อพิจารณากลั่นกรอง 
ประกาศก าหนดเป็นพื้นที่คุ้มครอง
สมุนไพร เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 
และวันที่ 24 สิงหาคม 2563 จ านวน 2 
ครั้ง 
4. (ร่าง) ประกาศคุ้มครองสมุนไพรให้เป็น
สมุนไพรควบคุมจ านวน 4 รายการ ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิ
ปัญญาการแพทยแ์ผนไทย พ.ศ. 2542       

  รวม...1...โครงการ   150,000 150,000      

 
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

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 กรมการแพทย์
แผนไทยและ

1. โครงการเผยแพร่องค์
ความรู้การแพทย์แผนไทย

  160,000 160,000 งบประมาณกรมฯ 1.เพื่อสนองพระราชด าริ 
อพ.สธ. 

จัดนิทรรศการองค์ความรู้ในการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ ครั้ งที่  10 

1. กองคุ้มครอง
และส่งเสริมภูมิ

 



 หน้า 3 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

การแพทย์
ทางเลือก 

เพื่ อสนองพระราชด าริ
ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

2.เพื่อเตรียมการ เข้าร่วม
จัดประชุมวิชาการและ
ร่วมจัดนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การด าเนินงานสนอง
พระราชด าริ ผ่านทางเว็บ
ไซด์โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมาร ี
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 

ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ 
โ ด ย ก ร ม ก า ร แ พ ท ย์ แ ผ น ไ ท ย แ ล ะ
การแพทย์ทางเลือก ณ มหาวิทยาลัยราช
มงคลอีสาน ศูนย์การเรียนรู้หนองระเวียง 
จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 30 
พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562 

ปัญญา
การแพทย์แผน
ไทยและแพทย์
พื้นบ้านไทย             
  2. ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
กรมการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก 
 

  รวม...1...โครงการ   160,000 160,000      

 
 


