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 ๑. ชื่อโครงการ 
  โครงการอนุรักษ์ คุ้มครองสมุนไพร พ้ืนที่ถิ่นก าเนิดของสมุนไพร และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย 
ของทรัพยากรพันธุกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (อพ.สธ.) 

 ๒. หลักการและเหตุผล 
  ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ซึ่งน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุ
วิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง" จากยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นการเกษตรสร้าง
มูลค่า (เกษตรชีวภาพ) โดยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ 
สร้างความม่ันคงด้านอาหารและสุขภาพ โดยเฉพาะพืชสมุนไพรที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตและส่งออก
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยการส่งเสริมการท าเกษตรกรรมแบบยั่งยืน รวมถึง
การส่งเสริมการปลูกสมุนไพรเป็นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ ประยุกต์ใช้นวัตกรรมจาก 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร โดยความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และชุมชน ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้านและสมุนไพรไทย เพ่ือให้เกิดการใช้
ประโยชน์ด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยเน้นประชาชนเป็นหลัก สามารถต่อยอดให้เกิดการวิจัยและนวัตกรรม 
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนและประเทศ  
  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งมีภารกิจการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒ ด้านการคุ้มครองสมุนไพร ซึ่งถูกขับเคลื่อนโดย
คณะอนุกรรมการอนุรักษ์ คุ้มครองสมุนไพรและถิ่นก าเนิด ภายใต้คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริม  
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ซึ่งด าเนินการขับเคลื่อนกลไกอนุรักษ์คุ้มครองสมุนไพรและถิ่นก าเนิดของ
สมุนไพรตามมาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ ขับเคลื่อนการพิจารณาให้สมุนไพรที่มีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัย 
หรือมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ หรืออาจจะสูญพันธุ์ เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกาศเป็นสมุนไพรควบคุม 
ซึ่งปัจจุบันมีการประกาศให้กวาวเครือเป็นสมุนไพรควบคุมชนิดเดียว คณะอนุกรรมการอนุรักษ์ คุ้มครอง
สมุนไพรและถิ่นก าเนิด พิจารณา ตามมาตรา ๕๗ ขับเคลื่อนการพิจารณาคุ้มครองสมุนไพรและถิ่นก าเนิดของ
สมุนไพรเพ่ือเสนอขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรี จัดท าแผนจัดการเพ่ือคุ้มครองสมุนไพรมาแล้วทั้งหมด 
๖ แผน (๒๕๔๙ – ๒๕๕๘) จ านวน ๒๗ พ้ืนที่ ครอบคลุมทุกภาค และอยู่ระหว่างเสนอแผนจัดการเพ่ือคุ้มครอง
สมุนไพรในพ้ืนที่เขตอนุรักษ์ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีเป้าหมายเพ่ือคุ้มครองสมุนไพรและ
บริเวณถิ่นก าเนิดของสมุนไพรที่มีระบบนิเวศตามธรรมชาติหรือมีความหลากหลายทางชีวภาพ หรืออาจได้รับ
ผลกระทบกระเทือนจากการกระท าของมนุษย์ในพ้ืนที่ที่ก าหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ โดยมุ่งสร้างกระบวนการ 
มีส่วนร่วมระหว่างองค์กร ชุมชน และภาครัฐ ในการอนุรักษ์สืบทอด และการบริหารจัดการสมุนไพรอย่างยั่งยืน 
  ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙) เป้าหมายหลักที่ ๖
เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
และชาติไทย โดยเป็นบทบาทหลักของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในการก าหนดมาตรฐาน 
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ศึกษาวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้สู่การอนุรักษ์ คุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก โดยในปี ๒๕๖๓ ได้น าร่องโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์
สมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน ๑๖ โรงเรียน และมีแผนที่จะขยายพ้ืนที่ไปยังโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนอ่ืนๆ ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในประเทศไทย 
  ในการนี้ กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พ้ืนบ้านไทย ตระหนักถึง
ความส าคัญของการอนุรักษ์คุ้มครองสมุนไพรและภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายและชุมชน
ท้องถิ่น รวมถึงเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของสมุนไพร มีศักยภาพ 
และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ คุ้มครองและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของสมุนไพรอย่างเหมาะสม รวมถึงมีจิตส านึก
หวงแหน ตระหนักถึงความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงได้จัดท าโครงการ
อนุรักษ์ คุ้มครองสมุนไพร พ้ืนที่ถิ่นก าเนิดของสมุนไพร และใช้ประโยชน์ความหลากหลายของทรัพยากรพันธุกรรม 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (อพ.สธ.) 

 ๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
  ๓.๒ เพ่ือขับเคลื่อนการคุ้มครองสมุนไพรและถิ่นก าเนิด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริม
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยคณะอนุกรรมการอนุรักษ์ คุ้มครองสมุนไพรและถิ่นก าเนิด 
  ๓.๓ เพ่ือประเมิน และวิเคราะห์สถานการณ์สมุนไพรในพ้ืนที่ตามแผนจัดการเพ่ือคุ้มครองสมุนไพร
และพ้ืนที่นอกเขตอนุรักษ์ ที่มีการด าเนินงานที่ผ่านมา 
  ๓.๔ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนมีความรู้  ความเข้าใจ มีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์สมุนไพร ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ของสมุนไพร รวมถึงสามารถใช้
สมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของตนเอง ครอบครัว และคนในชุมชนได้ 
  ๓.๕ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกสมุนไพรในป่าชุมชนและมีสมุนไพรจ าหน่าย 
ในท้องตลาด เสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชนและชุมชน 

 ๔. เป้าหมาย 
  ๔.๑ สนับสนุนการด าเนินงานสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  ๔.๒ ประเมิน และวิเคราะห์สถานการณ์สมุนไพรในพ้ืนที่แผนจัดการเพ่ือคุ้มครองสมุนไพร หรือ
พ้ืนที่เขตอนุรักษ์ หรือนอกเขตอนุรักษ์อ่ืนที่เหมาะสมและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสมุนไพร 
  ๔.๓ จ านวนชนิดพันธุ์ของสมุนไพรและองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๔.๔ จัดท าสวนสมุนไพรในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน โรงเรียนละ ๑ แห่ง ร้อยละ ๔๐ ของ
จ านวนโรงเรียนทั้งหมดในประเทศไทย และปลูกสมุนไพร อย่างน้อยโรงเรียนละ ๑๐ ชนิด 
  ๔.๕ เพ่ือน าไปสู่การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์สมุนไพร ภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีความตระหนัก 
ในการน าสมุนไพร ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของตนเอง ครอบครัว และคน
ในชุมชนได้ 
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  ๔.๖ เกิดแกนน าเด็กและเยาวชนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนที่มีศักยภาพมีความรู้ ความ
เข้าใจในการอนุรักษ์สมุนไพร และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ของสมุนไพร 
  ๔.๗ ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการปลูกและจ าหน่ายสมุนไพรในป่าชุมชน 

 ๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ๕.๑ กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พ้ืนบ้านไทย 
  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
  ๕.๒ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
  ๕.๓ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
  ๕.๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 ๖. สถานที่ด าเนินการ 
  ๖.๑ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
  ๖.๒ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเป้าหมายและขยายให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
  ๖.๓ ป่าชุมชนเป้าหมาย 

 ๗. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

 ๘. วิธีด าเนินการ/รูปแบบกิจกรรม 
  ๘.๑ เสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และอนุมัติด าเนินการ 
  ๘.๒ สนับสนุนการด าเนินงานสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
โดยจัดประชุมคณะท างานขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ กรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานสนองพระราชด าริ ปี ๒๕๖๕ และวางแผนการ
ด าเนินงานปี ๒๕๖๖ รวบรวมวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมจากหน่วยงานภายในเพ่ือสนองพระราชด าริ 
ในปี ๒๕๖๗ 
  ๘.๓ ประชุมคณะท างานพิจารณา กลั่นกรอง เสนอชนิดของสมุนไพรที่จะประกาศให้การช่วยเหลือหรือ
ได้รับการสนับสนุน ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนแก่เจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองที่ดินที่ได้ขึ้นทะเบียนที่ดิน ซึ่งเป็นถิ่นก าเนิดของสมุนไพรหรือที่ดินที่จะใช้ปลูกสมุนไพร 
  ๘.๔ ลงพ้ืนที่เป้าหมาย ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/คณะกรรมการป่าชุมชน/ 
นายทะเบียนจังหวัด/หมอพ้ืนบ้าน ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล สถานภาพสมุนไพรและถิ่นก าเนิดของสมุนไพรในพ้ืนที่ 
  ๘.๕ ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์ คุ้มครองสมุนไพรและถิ่นก าเนิด 
  ๘.๖ ประชุมคณะท างานพิจารณาแนวทางการคัดเลือกพ้ืนที่ที่เป็นถิ่นก าเนิดของสมุนไพร เพ่ือประกาศ
ก าหนดพ้ืนที่คุ้มครอง 
  ๘.๗ ลงพ้ืนที่ติดตามผลการด าเนินงานร่วมกับพ้ืนที่ เพ่ือขับเคลื่อนการอนุรักษ์ คุ้มครองสมุนไพรและถิ่นก าเนิด 
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  ๘.๘ สนับสนุนกิจกรรมการส ารวจรวบรวมชนิดพันธุ์สมุนไพร และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๘.๙ สนับสนุนกิจกรรมการปลูกสมุนไพร โดยจัดท าสวนสมุนไพรและชมรมอนุรักษ์สมุนไพร ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน และการปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน 

 ๙. งบประมาณ 
  งบประมาณกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จ านวน 
๑,๖๓๓,๗๕๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๙.๑ จัดประชุมคณะท างานขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพ่ือติดตามผล
การด าเนินงานสนองพระราชด าริ ปี ๒๕๖๕ และแผนการด าเนินงานปี ๒๕๖๖ รวบรวมวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมจากหน่วยงานภายในเพ่ือสนองพระราชด าริ ในปี ๒๕๖๗ จ านวน ๒ ครั้งๆ ละ ๙,๗๕๐ บาท เป็นเงิน 
๑๙,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้ 
         - ค่าอาหารกลางวัน  (๑๒๐ บาท x ๓๐ คน x ๑ มื้อ x ๒ ครั้ง)    = ๗,๒๐๐ บาท 
         - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  (๓๕ บาท x ๓๐ คน x ๑ มื้อ x ๒ ครั้ง)      = ๒,๑๐๐ บาท 
         - ค่าเอกสารประกอบการประชุม (๑๒๐ บาท x ๓๐ ชุด x ๒ ครั้ง)         = ๗,๒๐๐ บาท 
         - ค่าพาหนะ   (๕๐๐ บาท x ๓ คน x ๒ ครั้ง)         = ๓,๐๐๐ บาท
      หมายเหตุ : สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ 
  ๙.๒ จัดประชุมคณะท างานพิจารณา กลั่นกรอง เสนอชนิดของสมุนไพรที่จะประกาศให้การช่วยเหลือ
หรือได้รับการสนับสนุน ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนแก่เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองที่ดินที่ได้ขึ้นทะเบียนที่ดิน ซึ่งเป็นถิ่นก าเนิดของสมุนไพรหรือที่ดินที่จะใช้ปลูกสมุนไพร จ านวน 
๓ ครั้งๆ ละ ๑๐,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๑,๕๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้ 
         - ค่าอาหารกลางวัน  (๑๒๐ บาท x ๒๐ คน x ๑ มื้อ x ๓ ครั้ง) 
                =   ๗,๒๐๐ บาท 
         - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  (๓๕ บาท x ๒๐ คน x ๑ มื้อ x ๓ ครั้ง) 
                =   ๒,๑๐๐ บาท 
         - ค่าเอกสารประกอบการประชุม (๑๒๐ บาท x ๒๐ ชุด x ๓ ครั้ง)      =   ๗,๒๐๐ บาท 
         - ค่าพาหนะ   (๕๐๐ บาท x ๑๐ คน x ๓ ครั้ง)       =   ๑๕,๐๐๐ บาท
      หมายเหตุ : สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ 
  ๙.๓ ลงพ้ืนที่เป้าหมาย ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/คณะกรรมการป่าชุมชน/ 
นายทะเบียนจังหวัด/หมอพ้ืนบ้าน ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล สถานภาพสมุนไพรและถิ่นก าเนิดของสมุนไพรในพ้ืนที่ 
จ านวน ๔ ครั้งๆ ละ ๕๐,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐๒,๐๐๐ บาท (สองแสนสองพันบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้ 
         - ค่าที่พัก     (๘๐๐ บาท x ๒ คืน x ๕ คน x ๔ ครั้ง)      =  ๓๒,๐๐๐ บาท 
         - ค่าเบี้ยเลี้ยง     (๒๔๐ บาท x ๓ วัน x ๕ คน x ๔ ครั้ง)            =   ๑๔,๔๐๐ บาท 
         - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง    (๑,๐๐๐ บาท x ๓ วัน x ๔ ครั้ง)                    =    ๑๒,๐๐๐ บาท 
         - ค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ (๑,๘๐๐ บาท x ๓ วัน x ๔ ครั้ง) 
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               =  ๒๑,๖๐๐ บาท  
         - ค่าพาหนะ     (๕๐๐ บาท x ๕ คน) + (๕,๐๐๐ บาท x ๕ คน) x ๔ ครั้ง 
                =  ๑๑๐,๐๐๐ บาท 
          - ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ   (๑,๐๐๐ บาท x ๓ คน x ๔ ครั้ง)                   =    ๑๒,๐๐๐ บาท 
      หมายเหตุ : สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ 
  ๙.๔ จัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์คุ้มครองสมุนไพรและถิ่นก าเนิด จ านวน ๓ ครั้งๆ ละ 
๒๓,๒๕๐ บาท เป็นเงิน ๖๙,๗๕๐ บาท (หกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้ 
         - ค่าอาหารกลางวัน  (๑๒๐ บาท x ๓๐ คน x ๑ มื้อ x ๓ ครั้ง)   = ๑๐,๘๐๐ บาท 
         - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  (๓๕ บาท x ๓๐ คน x ๑ มื้อ x ๓ ครั้ง) =  ๓,๑๕๐ บาท 
         - ค่าเบี้ยประชุม   (๑,๐๐๐ บาท x ๑๐ คน x ๓ ครั้ง)           = ๓๐,๐๐๐ บาท 
         - ค่าพาหนะ   (๕๐๐ บาท x ๑๐ คน x ๓ ครั้ง)              = ๑๕,๐๐๐ บาท 
         - ค่าเอกสารประกอบการประชุม (๑๒๐ บาท x ๓๐ คน x ๓ ครั้ง)              = ๑๐,๘๐๐ บาท 
      หมายเหตุ : สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ 
  ๙.๕ จัดประชุมคณะท างานพิจารณาแนวทางการคัดเลือกพ้ืนที่ที่ เป็นถิ่นก าเนิดของสมุนไพร 
เพ่ือประกาศก าหนดพ้ืนที่คุ้มครอง จ านวน ๒ ครั้งๆ ละ ๑๐,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพัน
บาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้ 
         - ค่าอาหารกลางวัน  (๑๒๐ บาท x ๒๐ คน x ๑ มื้อ x ๒ ครั้ง) =   ๔,๘๐๐ บาท 
         - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  (๓๕ บาท x ๒๐ คน x ๑ มื้อ x ๒ ครั้ง)    =    ๑,๔๐๐ บาท 
         - ค่าพาหนะ   (๕๐๐ บาท x ๑๐ คน x ๒ ครั้ง)       =   ๑๐,๐๐๐ บาท 
         - ค่าเอกสารประกอบการประชุม (๑๒๐ บาท x ๒๐ คน x ๒ ครั้ง)       =   ๔,๘๐๐ บาท 
      หมายเหตุ : สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ 
  ๙.๖ ลงพ้ืนที่ติดตามผลการด าเนินงานร่วมกับพ้ืนที่ เพ่ือขับเคลื่อนการอนุรักษ์ คุ้มครองสมุนไพร
และถิ่นก าเนิด จ านวน ๔ ครั้งๆ ละ ๔๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 
มีรายละเอียดดังนี้ 
         - ค่าที่พัก    (๘๐๐ บาท x ๑ คืน x ๕ คน x ๔ ครั้ง)      =   ๑๖,๐๐๐ บาท 
         - ค่าเบี้ยเลี้ยง    (๒๔๐ บาท x ๒ วัน x ๕ คน x ๔ ครั้ง)     =    ๙,๖๐๐ บาท 
         - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง   (๑,๐๐๐ บาท x ๒ วัน x ๔ ครั้ง)      =    ๘,๐๐๐ บาท 
         - ค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ (๑,๘๐๐ บาท x ๒ วัน x ๔ ครั้ง) 
                =   ๑๔,๔๐๐ บาท 
         - ค่าพาหนะ    (๕,๐๐๐ บาท x ๕ คน) + (๖๐๐ บาท x ๕ คน) x ๔ ครั้ง 
                =  ๑๑๒,๐๐๐ บาท 
      หมายเหตุ : สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ 
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  ๙.๗ สนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ในกิจกรรมการด าเนินงานส ารวจรวบรวมชนิดพันธุ์สมุนไพรภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การปลูกสมุนไพร จัดท าสวนสมุนไพร ชมรมอนุรักษ์สมุนไพร และภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน แห่งละ ๑๐,๐๐๐ บาท x ๘๗ โรงเรียน ครอบคลุมทุกเขตพ้ืนที่  เป็นเงิน ๘๗๐,๐๐๐ บาท 
  ๙.๘ สนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ในกิจกรรมการปลูกสมุนไพรในป่าชุมชนทุกจังหวัดๆ ละ 
๑๐,๐๐๐ บาท x ๒๔ จังหวัด ครอบคลุมทุกเขตพ้ืนที่ เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท 
  ๙.๙ สนับสนุนและพัฒนาปรับปรุง E-Book ให้มีความเข้าใจง่ายและทันสมัย ส าหรับโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนและประชาชนบริเวณพ้ืนที่ป่าชุมชน  
  ๙.๑๐ ค่าบริการส่งไปรษณีย์หนังสือราชการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๖๓๓,๗๕๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

 ๑๐. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินงาน 
    รายละเอียดตาม ขั้นตอน และระยะเวลาด าเนินการ (Gantt Chart) หน้า ๗-๘ 

 ๑๑. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
    ๑๑.๑ สมุนไพรและพ้ืนที่ถิ่นก าเนิดของสมุนไพรได้รับการอนุรักษ์ คุ้มครองและใช้ประโยชน์ 
อย่างยั่งยืน 
    ๑๑.๒ มีฐานข้อมูลชนิดพันธุ์ของสมุนไพรและองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในพ้ืนที่เขตอนุรักษ์
พ้ืนที่นอกเขตอนุรักษ์ และท่ีดินเอกชน 
    ๑๑.๓ เด็กและเยาวชนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนมีความรู้เรื่องสมุนไพร ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไทย มีศักยภาพและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สมุนไพร สืบทอดวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 
    ๑๑.๔ เด็กและเยาวชนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์สมุนไพร 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีความตระหนักในการน าสมุนไพร ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ
เบื้องต้นของตนเอง ครอบครัว และคนในชุมชนได้ 
    ๑๑.๕ ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกสมุนไพรในป่าชุมชนและมีรายได้ เพ่ิมขึ้นจากการจ าหน่าย
สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในท้องถิ่น 

 ๑๒. ตัวช้ีวัด 
    ๑๒.๑ มีแผนปฏิบัติการและแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
    ๑๒.๒ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการอนุรักษ์ คุ้มครองสมุนไพรและพ้ืนที่ถิ่นก าเนิดของ
สมุนไพร ตามสถานการณ์สมุนไพร 

 ๑๓. เกณฑ์การประเมินโครงการ/การประเมินผล 
 

กิจกรรม หลักฐานความส าเร็จ 

๑. ประชุมคณะท างานขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการอนุรักษ์ คุ้มครอง
สมุนไพรและพ้ืนที่ถิ่นก าเนิดของสมุนไพร ตามสถานการณ์
สมุนไพร 
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กิจกรรม หลักฐานความส าเร็จ 

๒. ประชุมคณะท างานพิจารณา กลั่นกรอง เสนอชนิดของ
สมุนไพรที่จะประกาศให้การช่วยเหลือหรือได้รับการ
สนับสนุน ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขฯ 
๓. ลงพ้ืนที่เป้าหมายศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล สถานภาพ
สมุนไพรและถิ่นก าเนิดของสมุนไพรในพ้ืนที่ 
๔. ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์คุ้มครองสมุนไพรฯ 
๕. ประชุมคณะท างานพิจารณาแนวทางการคัดเลือกพ้ืนที่ที่
เป็นถิ่นก าเนิดของสมุนไพรเพ่ือประกาศก าหนดพ้ืนที่คุ้มครอง 
๖. ลงพื้นที่ติดตามผลการด าเนินงานร่วมกับพ้ืนที่  เพื่อ
ขับเคลื่อนการอนุรักษ์ คุ้มครองสมุนไพรและถิ่นก าเนิด 
๗. สนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ในกิจกรรมการด าเนินงาน
ส ารวจรวบรวมชนิดพันธุ์สมุนไพร ภูมิปัญญาท้องถิ่น การ
ปลูกสมุนไพร จัดท าสวนสมุนไพร ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรฯ 

๒. ฐานข้อมูลชนิดพันธุ์ของสมุนไพรและองค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในพ้ืนที่เขตอนุรักษ์พ้ืนที่นอกเขตอนุรักษ์ 
และที่ดินเอกชน 
๓. เด็กและเยาวชนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนมี
ความรู้เรื่องสมุนไพร ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย มีศักยภาพและ
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สมุนไพร สืบทอดวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 
๔. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ การปลูกสมุนไพรใน
ป่าชุมชน และมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการจ าหน่ายสมุนไพรหรือ
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในท้องถิ่น 
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ขั้นตอน และระยะเวลาด าเนินการ (Gantt Chart) 

โครงการอนุรักษ์ คุ้มครองสมุนไพร พื้นที่ถิ่นก าเนิดของสมุนไพร และใช้ประโยชน์ความหลากหลายของทรัพยากรพันธุกรรม ปีงบประมาณ
 ๒๕๖๕ (อพ.สธ.) 

 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
งบประมาณ

 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส ๑ 

ไตรมาส ๒ 
ไตรมาส ๓ 

 ไตรมาส ๔ 
ต.ค. 

พ.ย. 
ธ.ค. 

ม.ค. 
ก.พ. 

มี.ค. 
เม.ย. 

พ.ค. 
มิ.ย. 

ก.ค. 
ส.ค. 

ก.ย. 
งบประมาณที่ได้รับ 

๑,๖๓๓,๗๕๐ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
๑. จัดท าโครงการ ขออนุมัติฯ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
๒. ประชุมคณ

ะท างานขับเคลื่อน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ กรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก จ านวน ๒ ครั้ง 

๑๙,๕๐๐ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

๓. ประชุมคณ
ะท างานพิจารณ

า 
กลั่นกรอง เสนอชนิดของสมุนไพรที่จะ
ประกาศให้การช่วยเหลือหรือได้รับ
การสนับสนุน ตามระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขฯ จ านวน ๓ ครั้ง 

๓๑,๕๐๐ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

๔. ลงพื้นที่เป้าหมายศึกษา วิเคราะห์
ข้อมูล สถานภาพสมุนไพรและถิ่น
ก าเนิดของสมุนไพรในพื้นที่ จ านวน 
๔ ครั้ง 

๒๐๒,๐๐๐ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

๕. ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์
คุ้มครองสมุนไพรฯ จ านวน ๓ ครั้ง 

๖๙,๗๕๐ 
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กิจกรรม/ขั้นตอน 
งบประมาณ

 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส ๑ 

ไตรมาส ๒ 
ไตรมาส ๓ 

 ไตรมาส ๔ 
ต.ค. 

พ.ย. 
ธ.ค. 

ม.ค. 
ก.พ. 

มี.ค. 
เม.ย. 

พ.ค. 
มิ.ย. 

ก.ค. 
ส.ค. 

ก.ย. 
๖. ประชุมคณะท างานพิจารณาแนว
ทางการคัดเลือกพื้นที่ที่เป็นถิ่นก าเนิด
ของสมุนไพรเพื่อประกาศก าหนดพื้นที่
คุ้มครอง จ านวน ๒ ครั้ง 

๒๑,๐๐๐ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

๗. ลงพื้นที่ติดตามผลการด าเนินงาน
ร่วมกับพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนการ
อนุรักษ์ คุ้มครองสมุนไพรและถิ่น
ก าเนิด จ านวน ๔ ครั้ง 

๑๖๐,๐๐๐ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

๘. สนับสนุนงบประมาณ
เพื่อใช้ใน

กิจกรรมการด าเนินงานส ารวจ
รวบรวมชนิดพันธุ์สมุนไพร ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การปลูกสมุนไพร จัดท าสวน
สมุนไพร ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรฯ 
ให้กับโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

๘๗๐,๐๐๐ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

๙. สนับสนุนงบประมาณ
เพื่อใช้ใน

กิจกรรมการปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน
ครอบคลุมทุกเขตพื้นที ่

๒๔๐,๐๐๐ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

๑๐. สนับสนุนและพัฒนาปรับปรุง 
E-Book 

ให้มีความเข้าใจง่ายและ
ทันสมัย ส าหรับโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนและประชาชนบริเวณ

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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กิจกรรม/ขั้นตอน 
งบประมาณ

 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส ๑ 

ไตรมาส ๒ 
ไตรมาส ๓ 

 ไตรมาส ๔ 
ต.ค. 

พ.ย. 
ธ.ค. 

ม.ค. 
ก.พ. 

มี.ค. 
เม.ย. 

พ.ค. 
มิ.ย. 

ก.ค. 
ส.ค. 

ก.ย. 
พื้นที่ป่าชุมชน 

๑๑. ค่าบริการส่งไปรษณีย์หนังสือ
ราชการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

๒๐,๐๐๐ 
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 ๑. ชื่อโครงการ 
  โครงการพัฒนาข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้านไทย และสมุนไพร 

 ๒. หลักการและเหตุผล 
  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ด าเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและ
ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒ ในการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และสมุนไพร 
ร่วมกับเครือข่ายนายทะเบียนจังหวัด (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด) ทั้ง ๗๖ จังหวัด เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูล 
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้านไทย และสมุนไพร โดยข้อมูลแบ่งออกเป็น ๕ ฐานข้อมูล 
จากการส ารวจและบันทึกข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  ๑) ฐานข้อมูลบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย หมอพ้ืนบ้าน ๔๔,๒๕๘ คน องค์การเอกชนพัฒนา
ด้านการแพทย์แผนไทย ๕๗๕ คน กลุ่มผู้ปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร ๒,๕๐๐ คน กลุ่มผู้ผลิตหรือจ าหน่ายยาแผนไทย 
๑,๕๔๔ คน กลุ่มนักวิชาการ ๒,๕๐๒ คน 
  ๒) ฐานข้อมูลทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จากการส ารวจรวบรวมจัดท าทะเบียน 
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยทั่วราชอาณาจักรเกี่ยวกับต ารับยาแผนไทย ๑๘๘,๖๔๕ รายการ และต าราการแพทย์
แผนไทย ๘,๗๙๓ รายการ รวมทั้งสิ้น ๑๙๗,๔๓๘ รายการ 
  ๓) ฐานข้อมูลต าราการแพทย์แผนไทยของชาติและต ารับยาแผนไทยของชาติที่ได้รับการประกาศ 
๒๙ ฉบับ เป็นต าราการแพทย์แผนไทย ๔๙๓ รายการ ต ารับยาแผนไทย ๓๘,๙๗๙ ต ารับ และศิลาจารึก ๔๖๓ แผ่น 
  ๔) ฐานข้อมูลสมุนไพร สมุนไพรที่มีค่าต่อการศึกษาวิจัย จ านวน ๑,๐๕๒ ชนิด สมุนไพรที่มีความส าคัญ
ทางเศรษฐกิจ จ านวน ๓๓๙ ชนิด และสมุนไพรที่อาจจะสูญพันธุ์ จ านวน ๒๑๔ ชนิด รวมทั้งสิ้น ๑,๖๐๕ ชนิด 
  ๕) ฐานข้อมูลการจดทะเบียนสิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล (ต ารับยาแผนไทยส่วน
บุคคลหรือต าราการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล) ๓๓๘ ค าขอ 
  โดยฐานข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนส าคัญในการรวบรวมข้อมูล และขับเคลื่อนการด าเนินงานคุ้มครอง
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์ 
แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒ กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พ้ืนบ้านไทย พิจารณา
เห็นความส าคัญของฐานข้อมูลดังกล่าว จึงจัดท าโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
การแพทย์พ้ืนบ้านไทย และสมุนไพร เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 ๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
  ๓.๒ เพ่ือพัฒนาข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้านไทย และสมุนไพร 

 ๔. เป้าหมาย 
  พัฒนาข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้านไทย และสมุนไพร เพ่ือขับเคลื่อน
ด าเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒ 

 ๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
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  กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พ้ืนบ้านไทย 
  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 ๖. สถานที่ด าเนินการ 
  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ๗๖ จังหวัด 

 ๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

 ๘. วิธีการด าเนินงาน/รูปแบบกิจกรรม 
  ๘.๑ จัดท าแนวทางและพัฒนาข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้านไทย และ
สมุนไพร และแจ้งไปยังนายทะเบียนจังหวัด ๗๖ จังหวัด 
  ๘.๒ แก้ไข ตรวจสอบ พัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้านไทย 
และสมุนไพร และสรุปข้อมูลรายเดือน และรายปี 

 ๙. งบประมาณ 
  ไมใ่ช้งบประมาณ (ด าเนินการตามภารกิจงานนายทะเบียนกลางและนายทะเบียนจังหวัด) 

 ๑๐. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินงาน 
    รายละเอียดตาม ขั้นตอน และระยะเวลาด าเนินการ (Gantt Chart) หน้า ๓ 

 ๑๑. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
       มีฐานข้อมูลในการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์ 
แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒ ในการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และสมุนไพร 

 ๑๒. ตัวช้ีวัด 
       สรุปข้อมูลฐานข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้านไทย และสมุนไพร 
รายจังหวัด รายเดือน และรายปี 

 ๑๓. เกณฑ์การประเมินโครงการ/การประเมินผล 
 

 

 
 

  กิจกรรม หลักฐานความส าเร็จ 
พัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผน
ไทย การแพทย์พ้ืนบ้านไทย และสมุนไพร 
 

ข้อมูลฐานข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
การแพทย์ พ้ืนบ้านไทย และสมุนไพร ราย
จังหวัด รายเดือน และรายปี 
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ขั้นตอน และระยะเวลาด าเนินการ (Gantt Chart) 
โครงการพัฒ

นาข้อมูลภูมิปัญ
ญ

าการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และสมุนไพร 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
งบประมาณ (บาท) 

 
๒๕๖๔ 

๒๕๖๕ 

ต.ค. 
พ.ย. 

ธ.ค. 
ม.ค. 

ก.พ. 
มี.ค. 

เม.ย. 
พ.ค. 

มิ.ย. 
ก.ค. 

ส.ค. 
ก.ย. 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

ไม่ใช้งบประมาณ
 

๑. จัดท าแนวทางการพัฒ
นาข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย 

และสมุนไพร และแจ้งไปยังนายทะเบียนจังหวัด ๗๖ จังหวัด 
ไม่ใช้งบประมาณ

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

๒. แก้ไข ตรวจสอบ พัฒ
นาระบบฐานข้อมูลภูมิปัญ

ญ
าการแพทย์แผนไทย การแพทย์

พื้นบ้านไทย และสมุนไพร และสรุปข้อมูลรายเดือน และรายปี 
ไม่ใช้งบประมาณ

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



๑. ชื่อโครงการ 
  โครงการเผยแพร่องค์ความรู้การแพทย์แผนไทยเพ่ือสนองพระราชด าริตามโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

 ๒. หลักการและเหตุผล  

 ด้วยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้เข้าร่วมเป็นหน่วยงานสนองพระราชด าริ 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
อีกท้ังยังเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจ พัฒนาวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยคุ้มครอง 
อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบความรู้ และสร้างมาตรฐาน
ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้ทัดเทียมกับการแพทย์แผนปัจจุบันและน าไปใช้ในระบบ
สุขภาพอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย เพ่ือเป็นทางเลือกแก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ร่วมกับเครือข่ายด าเนินการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทุก 2 ปี โดยจะมีก าหนดจัดงานครั้งถัดไป
ในปีพ.ศ.2565 ซึ่ งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ เข้าร่วมการจัดนิทรรศการ 
มาโดยตลอด 

ในการนี้ กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พ้ืนบ้านไทย เห็นควรจัดท า
โครงการเผยแพร่องค์ความรู้การแพทย์แผนไทยเพ่ือสนองพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เพ่ือเตรียมการ และเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ เพ่ือเผยแพร่ องค์ความรู้จากการด าเนินงานจาก
ทรัพยากรภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และพืชสมุนไพร ในปีงบประมาณ 2565  
 ๓. วัตถุประสงค์ 

 1) เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุ์พืชสมุนไพร 

  2) เตรียมการ และเข้าร่วมจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย 
 ๔. เป้าหมาย 
  เพ่ือเผยแพร่ องค์ความรู้จากการด าเนินงานจากฐานทรัพยากร ภูมิปัญญา และพืชสมุนไพร และผล
การด าเนินงานสนองพระราชด าริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 ๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พ้ืนบ้านไทย 
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 ๖. สถานที่ด าเนินการ 
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ๗. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

 8. วิธีด าเนินงาน/รูปแบบกิจกรรม 



   1) ประชุมเตรียมการเข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การร่วมจัดงาน 2 ครั้ง 

   2) จัดจ้างจัดนิทรรศการนิทรรศการทรัพยากรไทย  
   3) เข้าร่วมจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย 
 
 

9. งบประมาณ 
งบประมาณกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ านวน 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่น

บาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
1) จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการร่วมจัดงาน 2 ครั้ง 

1 ค่าอาหารกลางวัน (120 บาท x 1 มื้อ x 20 คน x 2 ครั้ง) = 4,800 บาท 
2 ค่าอาหารว่าง (35 บาท x 1 มื้อ x 20 คน x 2 ครั้ง) = 1,400 บาท 
3 ค่าเอกสารประกอบการประชุม (50บาท x 20 คน x 2 ครั้ง) = 2,000 บาท 
 รวมเป็นเงิน  8,200 บาท 

2) จัดจ้างจัดนิทรรศการนิทรรศการทรัพยากรไทย-กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
เป็นเงิน 100,000 บาท 

3) เข้าร่วมการจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย 
1 เบี้ยเลี้ยง (240 บาท x 5 วัน x 6 คน) = 7,200 บาท 
2 ค่าท่ีพัก (900 บาท x 5 วัน x 6 คน) = 27,000 บาท 
3 ค่าเดินทาง (400 บาท x 6 คน) = 2,400 บาท 
4 จ้างเหมารถยนต์ตู้พร้อมน้ ามัน (3,000 บาท x 5 วัน) = 15,000 บาท 
5.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  = 200 บาท 

 รวมเป็นเงิน  51,800 บาท 

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ตามความเหมาะสม  

10. กิจกรรมและระยะการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
งบประมาณ เดือน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค
. 

ก.ย. 

1.  ประชุม เตรียมความ
พร้อมในการร่วมจัดงาน 

8,200             

2 .  จ้ า ง จั ด ง าน ปร ะชุ ม
วิชาการและนิทรรศการ 
30 ปี อพ.สธ.-ประโยชน์แท้
แก่มหาชนกรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

100,000             



กิจกรรม 
งบประมาณ เดือน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค
. 

ก.ย. 

3 .  เข้ า ร่ วมงานประชุ ม
วิชาการและนิทรรศการ 
30 ปี อพ.สธ.-ประโยชน์แท้
แก่มหาชนกรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

51,800             

 

 

 

 

 

๑1. สรุปงบประมาณ 

งบประมาณ ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 
งบด าเนินงาน 160,๐๐๐   
งบลงทุน    
งบรายจ่ายอ่ืน    
งบอุดหนุน    
รวม 160,000   
 (หนึ่งแสนหกหม่ืนบาทถ้วน)   

๑2. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เผยแพร่การด าเนินงานสนองพระราชด าริด้านอนุรักษ์คุ้มครองและใช้ประโยชน์จากสมุนไพร 

๑3. ตัวชี้วัด 
1) เนื้อหาในการจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย 
2) ความส าเร็จในการเข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย 

๑4. เกณฑ์การประเมินโครงการ  

กิจกรรม หลักฐานความส าเร็จ 
เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ 30 ปี 
อพ.สธ.-ประโยชน์แท้แก่มหาชน - กรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกเข้าร่วมการจัดนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

 


