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คํานํา 
 

  ปัจจุ บันทั่วโลกมีการนําสมุนไพรมาใช้อย่างแพร่หลายทั้งในรูปยา ผลิตภัณฑ์ 
เสริมอาหารและเครื่องสําอาง ซึ่งรัฐบาลได้เล็งเห็นศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลาง
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพ่ือสุขภาพ โดยอนุมัติแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย  

ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560 - 2564 เพ่ือให้องค์กรที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันขับเคล่ือนอย่าง 
เป็นระบบครบวงจรอย่างย่ังยืน  

  แผนแม่บทแห่งชาติฯน้ีได้กําหนดยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็งของการบริหาร
และนโยบายภาครัฐ เพ่ือการขับเคลื่อนสมุนไพรไทยอย่างย่ังยืน และกําหนดมาตรการ การพัฒนา 
เมืองสมุนไพร )Herbal City  (เพ่ือถ่ายทอดมาตรการและแผนงานจากแผนแม่บทแห่งชาติลงไป  
สู่การพัฒนาในระดับภูมิภาคโดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจรต้ังแต่ต้นทาง กลางทาง 
ปลายทาง ทั้งการปลูก การแปรรูป และการทําเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างการเติบโตของชุมชนอย่างย่ังยืน ทั้งน้ีอาศัยกลไกประชารัฐ และ 
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นกลไกลสําคัญในการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพร  

คู่มือยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองสมุนไพรฉบับน้ี จึงเป็นแนวทางสําคัญเพ่ือให้ผู้เก่ียวข้อง
ได้นําไปดําเนินการอย่างบูรณาการ เ พ่ือให้บรรลุผลสํา เ ร็จตามวิสัยทัศน์ของเ มืองสมุนไพร  

“เมืองแห่งเอกลักษณ์สมุนไพรไทยที่มีคุณภาพครบวงจร จากภูมิปัญญาประสานประชารัฐ เพ่ือความม่ันคง
ทางสุขภาพ ความย่ังยืนของเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม” โดยได้รวบรวมแผนปฏิบัติการเมืองสมุนไพร 
)Herbal City( ของ 13 จังหวัด  อันประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย จังหวัดสกลนคร จังหวัดปราจีนบุรี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดจันทบุรี 
จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอํานาจเจริญ และจังหวัดสงขลา  

   ในโอกาสนี้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ขอขอบคุณผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง   ทุกภาคส่วนในการพัฒนาเมืองสมุนไพร หวังเป็นอย่างย่ิงว่าหนังสือเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อ
การบูรณาการ    การดําเนินงานพัฒนาเมืองสมุนไพรไทยต่อไป 
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บทท่ี 1 
แนวคิดเมืองสมุนไพร (Herbal City) 

การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันเปนเรื่องท่ีสงผลกระทบตอประเทศไทย
อยางหลีกเลี่ยงไมได มีอยูดวยกัน 3 กระแสหลักสําคัญ คือ 

1. กระแส Globalization ที่ทั่วโลกกําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งตางๆ เหลานี้
พรอมกัน อาทิ 

• Digitization กอใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูคนและรูปแบบ
ในการทําธุรกิจ 

• Urbanization ท่ีมีการกระจายตัวไปโดยรอบทุกคนเริ่มมีชีวิตความเปนอยู
แบบคนเมือง มีการกระจายตัวทางความเจริญไปสูภูมิภาคมากข้ึน 

• Communization เปนเรื่องท่ีผูคนในโลกไดรับผลกระทบรวมกันไมวาจะเปน
เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ การกอการราย โรคระบาด ท่ีสามารถ
แพรไปในทุกภูมิภาคของโลกอยางหลีกเลี่ยงไมได 

2. กระแส Regionalization กระแสการรวมกลุมกันในภูมิภาค ไมวาจะเปนในเชิงของ
ภูมิรัฐศาสตรและภูมิเศรษฐศาสตร การรวมกลุมดังกลาวทําใหมีอํานาจตอรองของประเทศที่อยู
ในกลุมสมาชิกเปนอยางดี 

3. กระแส Localization กระแสของการมีความเปนทองถ่ินและชุมชนอยางเขมขน 
ท่ีมีความเปนเอกลักษณและอัตลักษณท่ีชัดเจน รวมถึงมีศิลปะและวัฒนธรรมท่ีสืบทอดและเชื่อมโยง
คนในทองถ่ินมายาวนาน 

จากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ทําใหประเทศติดกับดัก 3 กับดัก คือ กับดักความเหลื่อมล้ํา 
กับดักความไมสมดุลระหวางมนุษยและสิ่งแวดลอม และกับดักประเทศท่ีมีรายไดระดับปานกลางมาเนิ่นนาน 
ทําใหเปนประเทศท่ีมี "รายไดปานกลาง" ไมสามารถพัฒนาตัวเองไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง เนื่องจากตองพ่ึงพา
ตางชาติมากจนเกินไป นอกจากนี้ยังทําใหเกิดการเหลื่อมล้ําของความม่ังค่ัง อํานาจ และโอกาสมากมาย 
ท้ังหมดนี้ จึงเปนท่ีมาของการเปลี่ยนผานสู "ประเทศไทย 4.0" ท่ีประเทศไทยตองปรับเปลี่ยนตัวเอง และ
สรางความสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคมใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งเปนนโยบาย
ในการขับเคลื่อนประเทศท่ีสําคัญของทานนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา  

"Thailand 4.0" ประกอบดวย 2 แนวคิดสําคัญ 

1. การสรางความเขมแข็งจากภายใน (Strength from Within) มีกลไกในการขับเคลื่อนหลัก
อยู 3 ตัว คือ 

1.1 การยกระดับนวัตกรรม (Innovation Driven Proposition) ของทุกภาคสวน
ในประเทศ 
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1.2 การสรางสังคมท่ีมีจิตวิญญาณของความเปนผูประกอบการ (Entrepreneur 
Driven Proposition) 

1.3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและเครือขาย (Community Driven 
Proposition) 

ท้ัง 3 กลไกนี้ตองขับเคลื่อนไปพรอมๆกัน 

2. การเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกับเศรษฐกิจโลก (Connect to the World)  

การยกระดับนวัตกรรม ตองผาน Growth Engine 3 ตัวใหม อันประกอบดวย 
Green Growth Engine, Productive Growth Engine และ Inclusive Growth Engine เม่ือผนวก
กับการสรางสังคมท่ีมีจิตวิญญาณของผูประกอบการ จึงจะเอ้ือใหเกิดการสราง Smart Enterprise ท่ีมีโมเดล
การทําธุรกิจแบบใหมๆ มากมาย ทามกลาง Enabling Ecosystem ท่ีเอ้ือใหเกิดการรังสรรคนวัตกรรม
และความคิดสรางสรรค สวนสุดทายของ Strength from Within คือการสรางความเขมแข็งในระดับฐานราก
หรือชุมชน ซ่ึงเม่ือผนวกความเขมแข็งในระดับฐานรากกับการสรางสังคมท่ีมีจิตวิญญาณผูประกอบการ 
จะกอใหเกิดการขยับปรับเปลี่ยนสถานะของผูคนในสังคม (Social Mobility) ผานการสรางสังคมแหงโอกาส 
(Society with Opportunity) ควบคูไปกับการสรางสังคมท่ีสามารถ (Society with Competence) 
และเม่ือโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศเกิดความเขมแข็งแลว การเชื่อมโยงภายนอก 
(Connect to the World) เปนสิ่งที่ตองดําเนินควบคูกันไป ซึ่งในสวนนี้ใหมองระบบเชื่อมโยงกับโลก
ใน 3 ระดับดวยกัน คือ 

1) Domestic Economy เศรษฐกิจภายในประเทศ 

2) Regional Economy เศรษฐกิจภูมิภาค 

3) Global Economy เศรษฐกิจโลก 

เศรษฐกิจในประเทศ เมื่อเชื่อมโยงกับแนวคิดการสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานราก จะกอใหเกิดการเติมเต็มพลังในทองถิ่น (Local Empowerment) ผานการคาและการลงทุน
ในทองถ่ิน การจางงานในทองถ่ิน และนําไปสูความเปนเจาของของคนในทองถ่ิน ขณะเดียวกัน การผนวก 
Domestic กับ Regional Economy เขาดวยกัน เราจะเห็นภาพของ ASEAN ในภาพใหญ และ 
CLMVT ในภาพท่ีเล็กลงมา ซ่ึงสวนนี้จะสอดรับกับแนวคิด "CLMVT As Our Home Market" ท่ีรัฐบาล
กําลังผลักดันอยู ผานการเชื่อมโยงกันอยางใกลชิดท้ังในระดับรัฐบาลกับรัฐบาล ธุรกิจกับธุรกิจ และ
ประชาชนกับประชาชน สุดทายเปนการเชื่อมโยง Regional กับ Global Economy ขยายความเชื่อมโยงและ
เรียงรอย ASEAN เขาดวยกัน เพื่อเปนพลังตอรองกับสวนอื่นๆของประชาคมโลกผานบทบาทในมิติ
ทางภูมิรัฐศาสตรและภูมิเศรษฐศาสตรของภูมิภาค0

1 

1 ดร.สุวิทย  เมษินทรีย, (ม.ป.ป.), แนวคิดเกี่ยวกับประเทศไทย 4.0, สืบคนเม่ือวันท่ี 15 เมษายน 2560, จาก  
http://planning2.mju.ac.th/goverment/20111119104835_planning/Doc_25590823143652_358135.pdf , หนา 
15-16 
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 ซ่ึงปจจุบันมีสถานท่ี เปนดินแดนในฝนของเหลาผูสนใจนวัตกรรมและเทคโนโลยีตางๆ  
ถูกเรียกวา “Silicon Valley”  ตั้งอยูบริเวณอาวซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา เปนท่ีตั้งสํานักงานใหญ
ของบริษัทเทคโนโลยีท่ีใหญท่ีสุดของโลก เสนหของ Silicon Valley คือความเปนศูนยกลางนวัตกรรม
และเปนศูนยกลางการพัฒนาไฮเทคชั ้นนํา เปนสถานที่รวบรวมคนมีความรู ดานอัจฉริยะไอที 
ตัวอยางบริษัทท่ีตั้งอยูใน Silicon Valley เชน บริษัทYahoo, Google, Apple, Cisco, HP, Facebook และ
ยังเปนท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยสแตนฟอรดซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําทางดานเทคโนโลยีและธุรกิจอีกดวย 
และท่ีสําคัญ Silicon Valley ยังคงเปนท่ีท่ีมีการเติบโตอยูเรื่อยๆและเปนท่ีสนใจของผูคนหลากหลาย 
ท้ังผูประกอบการธุรกิจ นักลงทุน และแรงงานในตลาดงานสายเทคโนโลย1ี

2 

ในแถบเอเชียก็มีสถานท่ีดังกลาวท่ีมีความละมายคลาย Silicon Valley อยูมากมาย
หลายแหง และนี่ก็คือ 4 สถานท่ีในทวีปเอเชียท่ีไดรับขนานนามวา Silicon Valley of Asia 

1. สิงคโปร เปนประเทศท่ีโดดเดนในเรื่องของความเปนสากลท่ีประกอบดวยประชากร
หลากหลายเชื้อชาติมารวมทําธุรกิจกันโดยท่ีไมคอยมีความขัดแยง และยังมีการสงเสริมการเติบโตของ
ตลาดธุรกิจโดยท่ีนายทุนอยาง Golden Gate Ventures พยายามท่ีจะใหเงินกวา 10 ลานเหรียญสหรัฐ
ใหกับผูประกอบการท่ีมีฝมือในสิงคโปรเพ่ือผลักดันใหพวกเขาไปถึงบริษัทชื่อดังใน Silicon Valley 
อยางเชน YouTube เพ่ือสรางสัมพันธอันดีระหวาง Silicon Valley กับทวีปเอเชียและใหไดผลประโยชน
ไปในภายภาคหนา เปนตน 

2. ญี่ปุน มีความพยายามท่ีจะสงเสริมนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยูเสมอ 
ซ่ึงในเมืองหลวงอยางโตเกียวก็ไดมีการสนับสนุนผูท่ีมีความสนใจทางเทคโนโลยี โดยมีหองปฏิบัติการ
แบบเปดเพ่ือใหผูคนในเมืองไดเขาไปใชรวมกัน รวมถึงยังมีการอํานวยความสะดวกดานการศึกษา
ในรูปแบบคลายๆกันกระจายไปตามเมืองตางๆ ทําใหบรรดาผู ประกอบการรุ นเยาวของญี่ปุ น
ทั้งหลายเลือกที่จะเรียนรูในสถาบันของญี่ปุ นและเลือกใชความสามารถเหลานั้นในการสรางและ
พัฒนาสิ่งใหมๆ ใน Silicon Valley ของตัวเอง 

3. เกาหลีใต มีสถานท่ีคลาย Silicon Valley 2 แหง คือ เมือง Daejeon มีการพัฒนา 
การคมนาคมจนมีรถดวนเขาถึงได ทําใหจากหมูบานเล็กๆกลายเปนศูนยกลางของสถาบันและองคกรท่ี
รวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีตางๆ และสถานท่ีอีกแหงหนึ่งในเกาหลีก็คือ เมืองแหงสื่อดิจิตอล หรือ
ท่ีรูจักกันในนาม Digital Media City ซ่ึงเปนแหลงรวมของดิจิตอลไฮเทคตางๆ สถานท่ีแหงนี้ถูกสราง
บนพ้ืนท่ีท่ีเปนลานท้ิงขยะขนาดใหญใกลกับกรุงโซลในป 2002 และกินอาณาเขตไปถึง 6 ลานตารางฟุต 
รวมถึงยังเปนบานสําหรับองคกรชื่อดังอยาง LG และเปนตึกท่ีสูงเปนอันดับท่ี 3 ของโลกอีกดวย 

4. จีนและอุตสาหกรรมเซินเจิ้น สถานท่ีแหงนี้ถือเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษแหงแรก 
ของประเทศจีน ที่มีลักษณะเจริญรุงเรืองและมีอิสระในการทําธุรกิจและโอกาสการลงทุนที่ดีกวา
เม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนๆในประเทศโดยรวม จนกระทั่งปจจุบันไดกลายเปนเมืองที่เติบโตและพัฒนา

2 WeLoveChannel (นามแฝง), (๒๕๕๗), Silicon Valley คือ ?, สืบคนเม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2560, จาก  
http://www.wesmartphonechannel.com/terminology/silicon-valley/ 
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ไดเร็วท่ีสุดในโลก ท่ีดึงดูดบรรดาเศรษฐีจากท่ัวทุกมุมโลก ใหเขามาลงทุนกันอยางไมขาดสาย ทําใหเซินเจิ้น
เปนอีกเมืองท่ีเปนแหลงรวมธุรกิจทางดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย นาสนใจตอการลงทุน
ไมแพ Silicon Valley เลยทีเดียว

2

3
 

ในสวนของประเทศไทย นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา และรัฐบาล
มีความมุงมั่นตองการใหประเทศไทย พัฒนาเปน“ประเทศไทย 4.0” โดยปรับเปลี่ยนโครงสราง
เศรษฐกิจจาก Value Added (มูลคาเพ่ิม) ไปสูการ Value Creation (การสรางมูลคา) 3

4  นั่นหมายถึง 
การขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางนอยใน 3 มิติสําคัญ คือ 

1. เปลี่ยนจากการผลิตสินคา “โภคภัณฑ” ไปสูสินคาเชิง “นวัตกรรม”  

2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวย
เทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม  

3. เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน4

5 

เพ่ือยกระดับสถานะประเทศเปนประเทศรายไดสูง สรางความสามารถในการแขงขัน 
การเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน มีภูมิคุมกันจากปจจัยภายนอก และกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจ
ไปใหครอบคลุมและท่ัวถึงทุกภาคของประเทศไทย และไดมีแนวคิดสําคัญหนึ่ง คือ ระเบียงเศรษฐกิจ
เอเชียตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC) ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุร ี
และจังหวัดระยอง มีโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมรองรับ อาทิ สนามบินอูตะเภา จังหวัดระยอง และ
ทางรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ – ระยองเพ่ือเชื่อมกับสนามบินอูตะเภา และโครงการ Silicon 
Valley  Thailand หรือ Digital Park Thailand บนพ้ืนท่ีของการสื่อสารแหงประเทศไทย จํานวน 621 ไร 
ท่ีจังหวัดชลบุรี โดยจัดสรรเปนการดําเนินการของภาครัฐรอยละ 30 และภาคเอกชนรอยละ 70 มีการเชิญ
บริษัทเอกชนชั้นนําในดาน Digital  ของสหรัฐอเมริกาเขารวม อาทิ บริษัท Facebook, Google, 
Amazon รวมถึงสถาบันวิจัยท่ีมีชื่อเสียง เชน มหาวิทยาลัยโตเกียว Massachusetts Institute of 
Technology, China Academy of Sciences โดยมุงหวังท่ีจะสรางเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
ท่ีวางผังเมืองอยางเปนระบบ มีสภาพแวดลอมท่ีดี เอ้ือตอการคิดคนสรางสรรควิทยาการนวัตกรรมใหมๆ 
สงเสริมคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ มีกฎหมายที่ชัดเจนและเปนธรรมกับทุกฝาย และตอบโจทย
ความรับผิดชอบตอสังคม 

 

3 Silicon Valley แหงเอเชียอยูท่ีไหนบาง, (ม.ป.ป.), ใน INC quity (อิงคควิตี้ – Entrepreneur’s Handbook ทุกสิ่งท่ี
ตองรูเก่ียวกับการทําธุรกิจ), สืบคนเม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2560, จาก  http://incquity.com/articles/silicon-valley-
asia 
4 ดร.สุวิทย เมษินทรีย, (1 กันยายน 2559), หนังสือปาฐกถาพิเศษ “Startup Thai Herbs and Health”, หนา 10 
5 ไขรหัส “ประเทศไทย 4.0” สรางเศรษฐกิจใหม กาวขามกับดักรายไดปานกลาง, (2 พฤษภาคม 2559), ไทยรัฐ, สืบคนเม่ือวันท่ี 
9 เมษายน 2560, จาก  http://www.thairath.co.th/content/613903 
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ดังนั้น ประเทศไทย 4.0 ประเทศไทยจะตองเปลี่ยนผานท้ังระบบใน 4 องคประกอบ
สําคัญ ดังนี้  

1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปจจุบัน (Traditional Farming) ไปสูการเกษตร
สมัยใหม ที่เนนการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรตองร่ํารวยข้ึน และ
เปนเกษตรกรแบบเปนผูประกอบการ (Entrepreneur) 

2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ท่ีมีอยูและรัฐตองใหความชวยเหลืออยู
ตลอดเวลาไปสูการเปน Smart Enterprises และ Start Ups ท่ีมีศักยภาพสูง 

3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซ่ึงมีการสรางมูลคาคอนขางต่ําไปสู High 
Value Services 

4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําไปสูแรงงานท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 

ประเทศไทย 4.0 ถือเปนการพัฒนาเครื่องยนตเพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ชุดใหม (New Engines of Growth) ดวยการเปลี่ยนแปลง ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ
ท่ีมีอยู 2 ดาน คือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ใหเปนความไดเปรียบ
ในเชิงแขงขัน โดยการเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
การวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบเปน 5 กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
เปาหมาย ประกอบดวย 

1. กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio – Tech) 
อาทิ เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เปนตน 

2. กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย (Health, Wellness & Bio 
– Med) อาทิ เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย (Medtech) สปา (Spa) เปนตน 

3. กลุมเครื่องมือ อุปกรณ อัจฉริยะ หุนยนต  และระบบเครื่องกลท่ีใชระบบ
อิเล็กทรอนิกสควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุนยนต 
(Robotech) เปนตน 

4. กลุมดิจิตอล เทคโนโลยี อินเตอร เน็ต ท่ี เชื่อมตอ และบัง คับอุปกรณตางๆ 
ปญญาประดิษฐ และเทคโนโลยีสมองกลฝงตัว (Digital, IOT, Artificial Intelligence & Embedded 
Technology) อาทิ เทคโนโลยีการเงิน (Fintech) อุปกรณเชื่อมตอออนไลนโดยไมตองใชคน (IOT) 
เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มารเก็ตเพลส (E-Market Place) อี-คอมเมิรซ (E-Commerce) เปนตน 

5. กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลคาสูง (Creative, 
Culture & High Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟสไตล 
(Lifestyle Business) เทคโนโลยีการทองเท่ียว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ 
(Service Enhancing) เปนตน 
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ท่ีมา : แนวคิด ดร.สุวิทย เมษินทรยี โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
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กลไกการขับเคล่ือน ประเทศไทย 4.0  

กลไกการขับเคลื่อน (Engines of Growth) ประกอบดวย 

1. Inclusive Growth Engine ประกอบดวย คลัสเตอรเศรษฐกิจระดับกลุมจังหวัด  
การพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน การสงเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือตอบโจทยประเด็น
ปญหาและความทาทายทางสังคมในมิติตางๆ การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการทําธุรกิจ 
การสงเสริมและสนับสนุนใหวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอมเขมแข็ง และสามารถแขงขันไดในเวทีโลก 
การสรางงานใหมๆเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสราง
ทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของประชาชนใหทันกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก และ
การจายภาษีใหแกผูมีรายไดต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนดแบบมีเง่ือนไข (Negative Income Tax) เพ่ือแกไขกับดัก
ความเหลื่อมล้ําท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน และเพ่ือใหประชาชนไดรับประโยชนและเปนการกระจายรายได 
โอกาส และความม่ังค่ังท่ีเกิดข้ึน 

2. Productive Growth Engine ประกอบไปดวย การสรางเครือขายความรวมมือ
ในรูปแบบประชารัฐ การบริหารจัดการสมัยใหม และการสรางคลัสเตอรทางดานเทคโนโลยี การพัฒนา
ขีดความสามารถดานการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม กิจการ
รวมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ รวมถึงการบมเพาะธุรกิจดานเทคโนโลยี เปนตน ซ่ึงถือเปน
การตอบโจทยความพยายามในการกาวขามกับดักประเทศรายไดปานกลาง ที่ไทยกําลังเผชิญอยู 
เพื่อปรับเปลี่ยนประเทศไทยสูประเทศท่ีมีรายไดสูง (High Income Country) ท่ีขับเคลื่อนดวย
นวัตกรรม ปญญา เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค  

3. Green Growth Engine ประกอบดวย การมุงเนนการใชพลังงานทดแทน การปรับ
แนวคิดจากเดิมท่ีคํานึงถึงความไดเปรียบเรื่องตนทุน (Cost Advantage) เปนหลักมาสูการคํานึงถึง
ประโยชนท่ีไดจากการลดความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนท้ังระบบ (Lost Advantage) หัวใจสําคัญอยูท่ีการพัฒนา
กระบวนการผลิตใหสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด อันจะเกิดประโยชนกับประเทศและประชาคม
โลกดวยในเวลาเดียวกัน ซ่ึงการสรางความม่ังค่ังของไทยในอนาคต จะตองคํานึงถึงการพัฒนาและ
ใชเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อตอบโจทยการหลุดออกจากกับดักความไมสมดุลของ
การพัฒนาระหวางคนกับสภาพแวดลอม5

6   

ความเปนจริงของสังคมไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งในพ้ืนท่ีชนบทซ่ึงมีวิถีชีวิตท่ีเศรษฐกิจ
ผสมผสานกับวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี การครอบเศรษฐกิจทุนนิยมลงไปในสังคมชนบทไทย 
จึงไมสามารถท่ีจะแกปญหาเศรษฐกิจได แตกลับทําใหเกิดการเสียสมดุลระหวางรายไดกับรายจาย
ในครัวเรือนมีความรุนแรงยิ่งข้ึน 6

7 ประกอบกับรูปแบบการประกอบอาชีพท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากการทํา
การเกษตรแบบเพ่ืออยูเพ่ือกินมาเปนการเกษตรแผนใหมท่ีมุงเพ่ือการคาขายเปนหลักไมไดตั้งอยูบนฐานราก

6 สุดปฐพี เวียงสี, (ม.ป.ป.), รูจักประเทศไทย 4.0 โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม, สืบคนเม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2560, 
จาก https://www.gotoknow.org/posts/612666 
7 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต) และคณะ, (2552), วิถีชุมชน, กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
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ของความเปนไทยและภูมิปญญาไทย เดินตามแนวทางเกษตรกรรมเพ่ือการพาณิชยนําเอาเทคโนโลยี
ตะวันตกท่ีเนนผลผลิตสูงมาใชโดยละเลยการใชความหลากหลายทางชีวภาพ7

8 จากยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศไปสูความทันสมัย สงผลกระทบตอการพ่ึงตนเองของชุมชนในชนบทไทย ทําใหการดําเนินชีวิต
ของคนในชนบทท่ีเคยพ่ึงตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรีถูกทําลาย เปลี่ยนแปลงเปนสังคมวัตถุนิยม บริโภคนิยม 
คนวัยแรงงานตางอพยพเดินทางไปทํางานภาคอุตสาหกรรม สถาบันครอบครัว และชุมชนออนแอ
เกิดปญหาสังคมตามมา 8

9  

ซ่ึงปจจุบันแนวโนมท่ัวโลกเริ่มตื่นตัวและไดหันมาใสใจกับการดูแลสุขภาพมากข้ึน  
แนวโนมการผลิตและการบริโภคผลิตภัณฑท่ีดีตอสุขภาพจึงเพ่ิมข้ึนตามมาอยางเห็นไดชัด ยิ่งไปกวานั้น
ยังมีผูบริโภคจํานวนไมนอยท่ีถือแนวความคิดท่ีวา “การปองกันดีกวาการรักษา” ผูบริโภคท่ัวโลกตางให
ความใสใจในเรื่องสุขภาพมากข้ึน ไมวาจะเปนการเลือกรับประทานอาหารท่ีเนนสุขภาพ การออกกําลังกาย 
หรือแมแตการเลือกใชผลิตภัณฑตางๆท่ีทําจากธรรมชาติ  รวมท้ังแนวโนมของการพัฒนาอาหารของโลก
ปจจุบันและอนาคตมีทิศทางไปยังการพัฒนานวัตกรรมอาหารและยาเพ่ือสุขภาพท่ีทํามาจากวัตถุดิบ
ธรรมชาติเปนหลัก โดยดูไดจากสถิติการใชผลิตภัณฑสมุนไพร/ผลิตภัณฑรูปแบบเดิม9

10 (ตามภาพ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 วิฑูรย เล่ียนจํารูญ, (2554), ปฏิรูปเกษตรกรรมเพ่ือความม่ันคงทางอาหาร : บทวิเคราะหและปฏิบัติการทางนโยบาย, หนา 
149-150 
9 กังสดาล อยูเย็น, (2544), พลวัตชุมชนบานเปร็ดในภายใตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง”, วิทยานิพนธพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต, 
สังคมสงเคราะหศาสตร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, หนา 1 
10 Kearney, (2012), Winning the Battle for Consumer Healthcare : Mobilizing for Action, สืบคนเม่ือวันท่ี 20 
เมษายน 2560, จาก https://www.atkearney.com/health/ideas-insights/article/-/asset_publisher/LCcgOeS4t85g/content/ 
winning-the-battle-for-consumer-healthcare-mobilizing-for-action/10192, page 6 

ภาพแสดง การเติบโตสถิติการใชผลิตภณัฑสมุนไพร/ผลติภณัฑรูปแบบเดิม ค.ศ.2005-2015 
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จากขอมูลสถิติขางตนจะเห็นไดวาการใชผลิตภัณฑสมุนไพร/ผลิตภัณฑรูปแบบเดิม 
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตป 2005 - 2015 และคาดการณวาจะมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางนี้
ตอไปเรื่อยๆ  

หากพูดถึง “สมุนไพรไทย” ภูมิปญญาและทรัพยากรท่ีเปนเอกลักษณ สะทอนวัฒนธรรม 
รวมถึงเปนรากฐานเกษตรกรรมท่ีมีคุณคาของประเทศไทย ท้ังนี้สมุนไพรเปนสวนหนึ่งในวิถีชีวิตและ
สังคมไทยมาโดยตลอด ดังจะเห็นไดจากการนําสมุนไพรมาประกอบในอาหารคาว หวาน เปนยารักษาโรค 
ใชในการบําบัดดูแลและฟนฟูสุขภาพ หรือแมกระท่ังใชเพ่ือการเสริมความงาม ภูมิปญญาไทยเหลานี้ไดรับ
การสั่งสม สืบทอด และพัฒนามาอยางยาวนาน เนื่องจากประเทศไทยเปนเขตรอนชื้น มีพันธุพืช
ไมนอยกวา 20,000 ชนิด ซ่ึงสามารถนํามาใชประโยชนในการดูแลสุขภาพกวา 1,800 ชนิด รวมไปถึง
ความพรอมของปจจัยข้ันพ้ืนฐานดานอุตสาหกรรม และการขนสงสินคา มีหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน
จํานวนมากท่ีทํางานเก่ียวเนื่องกับการพัฒนาสมุนไพร นับเปนจุดแข็งและโอกาสในการแขงขันดานการคา
สมุนไพรในตลาดโลกท่ีสําคัญ อยางไรก็ตามถึงแมวาประเทศไทยจะเปนประเทศท่ีเหมาะสมตอการเพาะพันธุ
และมีความหลากหลายทางชีวภาพของสมุนไพร แตกลับพบวามีอัตราการนําเขาวัตถุดิบสมุนไพรจาก
ตางประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน เชน พริกไทย อบเชย จันทนแปดกลีบ ลูกจันทนเทศ สมุนไพรกลุมโกฐ กลุมเทียน 
และอ่ืนๆท่ีจําเปนในอุตสาหกรรม ยาแผนโบราณ โดยมีมูลคาการนําเขาสูงถึง 1,099.61 ลานบาท 
เนื่องจากการเชื่อมโยงกระบวนการและเทคโนโลยี จากการวิจัยสูภาคการผลิตยังมีคอนขางนอย จึงทําให
ปริมาณและคุณภาพของสมุนไพรของประเทศไทยเองมีไมเพียงพอตอความตองการ1 0

11 ประเทศไทยมีพ้ืนท่ี
แหลงผลิตสมุนไพรอยูกระจายท่ัวประเทศ ดวยพ้ืนท่ีปลูกสมุนไพรเปนการคาในป 2557 รวมท้ังหมด 
34,936 ไร และไดผลผลิตรวมทั้งหมด 295,304 ตัน ซึ่งพบวาพื้นที่เพาะปลูกสมุนไพรเปนการคา
มีปริมาณลดลงจากป 2556 รอยละ 18 ท่ีมีการสํารวจพ้ืนท่ีรวมท้ังหมด 42,553 ไร ท้ังนี้เนื่องจาก
เกษตรกรประสบกับการขาดความชัดเจนเรื่องตลาดสมุนไพร จึงสงผลใหมีการเปลี่ยนประเภทการเพาะปลูก
เปนเกษตรกรรมแบบอ่ืนแทน อีกท้ังความตองการดานวัตถุดิบสมุนไพรท่ีมีมาตรฐานมากข้ึนก็ยังเปนอีกหนึ่ง
อุปสรรคของตลาดสมุนไพรในประเทศไทย เนื่องจากเกษตรกรท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรท่ีดี มีเพียงแค 1,185 ราย จาก 9,015 ครัวเรือน ซ่ึงมีอีกจํานวนมากท่ีตองการปรับปรุง
การผลิตใหมีคุณภาพ คือ การควบคุมการใชสารเคมี การปนเปอนจุลินทรีย เชื้อรา และโลหะหนักใน
ปริมาณท่ีพอดีและกระบวนการผลิตเพ่ือใหสามารถเขาสูมาตรฐานอินทรีย1112  

กลาวไดวาสังคมไทยมีภูมิปญญาการแพทยแผนไทยท่ีใชควบคูกับคนไทยมาชานาน 
เปนการดูแลสุขภาพแบบองครวมของภูมิปญญาการแพทยแผนไทยท่ีเนนการรักษา โดยสามารถนํามา
ประยุกตใชรวมกับการแพทยแผนปจจุบันไดครบทุกมิติ1213   

11 สํานักงานสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร, สมาคมอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย, (2558), Smart SME Channel, สถาบันวิจัยสมุนไพร. 
12 กรมสงเสริมการเกษตร, สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร, กลุมสงเสริมพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ, (2558), 
ส ถ า น ก า ร ณ ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ ก า ร ต ล า ด พื ช ส มุ น ไ พ ร , สื บ ค น เ ม่ื อ วั น ท่ี  ๒ 2  เ ม ษ า ย น  2 5 6 0
จาก http://www.agriman.doae.go.th/home/news2/JOB/318_58-032.pdf 
13 กลุมกฎหมายและคดีกองการประกอบโรคศิลปะ, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.
2542 พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2547. 
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สําหรับประเทศไทย ภาครัฐไดมีการสงเสริมการใชผลิตภัณฑและยาสมุนไพร 
การแพทยแผนไทย โดยการผสมผสานการบริการแพทยแผนไทยเขาสูระบบบริการสาธารณสุข1 3

14  มีการ
เปดหนวยงานแพทยทางเลือก หรือแพทยแผนไทยในโรงพยาบาลของรัฐบาล รวมถึงภาคเอกชนท่ีใหความ
สนใจและเปดใหบริการแพทยแผนไทยในโรงพยาบาลเอกชนตางๆ มากข้ึน  

พบวาสถานการณสมุนไพรของประเทศไทย มีการพัฒนาและมีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่อง
เชนเดียวกันกับตลาดโลก เม่ือพิจารณาจากจํานวนสถานท่ีผลิตยาแผนโบราณ/ยาสมุนไพร (ตามตาราง
แสดงจํานวนสถานที่ผลิตยาที่ไดรับรองมาตรฐานการผลิตยา (GMP) ระหวาง ป 2548 - 2560) 
พบวาจํานวนผูผลิตยาแผนโบราณ/ยาสมุนไพรมีอัตราเพ่ิมข้ึนทุกป ท้ังผูประกอบการจากหนวยงาน
ภาครัฐ ไดแก องคการเภสัชกรรม โรงพยาบาลของรัฐในระดับโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป
กวา 80 แหงท่ัวประเทศ และผูประกอบการจากภาคเอกชนจํานวนมาก โดยในป 2553 มีมูลคาการผลิต
ยาแผนโบราณสูงถึง 3,146.73 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 365.03 ในระยะเวลาสิบปท่ีผานมา 1 4

15 
เชนเดียวกับโอกาสในตลาดอาเซียน ไทยมียอดสงออกผลิตภัณฑสมุนไพรกวา 1 แสนลานบาท 1 5

16 
สวนขอมูลการบริโภคภายในประเทศนั้นยังขาดแคลนแหลงขอมูลท่ีเชื่อถือได 

นอกจากนี้ ยังพบวาปจจุบันคนสวนใหญเริ่มใหความสําคัญในการเอาใจใสดูแลสุขภาพ
และการใชผลิตภัณฑสมุนไพรธรรมชาติท่ีเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงผลดีของการเปดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) โดยอาศัยความไดเปรียบทางดานคาใชจายในการบริการทางการแพทยท่ีถูกกวา และ
คุณภาพของบุคลากรท่ีใหบริการท่ีมากกวา จึงทําใหแนวโนมของการตลาดและการบริการแพทยแผนไทย
มีการเติบโตอยางตอเนื่อง ซ่ึงจากการเติบโตของความนิยมทางดานแพทยแผนไทย สงผลใหจํานวน
สถานพยาบาล หรือโรงพยาบาลที่เปดใหบริการรักษาแพทยแผนไทยทั่วประเทศไทยมีการเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็วจากป 2552 ท่ีมีเพียง 1,633 แหง เปน 5,323 แหงในป 2556 ซ่ึงสงผลตอเนื่องถึงอัตรา
การเขาถึงและเขาใชบริการการแพทยแผนไทยโดยรวมของประเทศท่ีเพ่ิมมากข้ึน จากจํานวน 313,352 คน 
จํานวนครั้ง 1,162,292 ครั้งในป 2552 เพ่ิมข้ึนเปน 1,282,170 คน และจํานวนครั้งเปน 5,248,946 ครั้ง
ในป 2555 ทั้งนี้ยังรวมถึงจํานวนการเขาถึงบริการยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติที่เพิ่มขึ้น
อีกเชนกัน ในป 2554-2556 โดยจํานวนคนใชยาสมุนไพรในป 2554 จํานวน 642,926 คน จํานวน 
770,790 ครั้ง เพ่ิมข้ึนเปน 1,310,869 คน และ 1,822,321 ครั้ง ในป 255616

17  
 
 

14 ขวัญชัย วิศิษฐานนท และอุบลวรรณ, (2550), ขอพ่ึงโรงพยาบาลแพทยแผนไทยตนแบบ ขอเสนอการจัดต้ังหนวยบริการแพทยแผน
ไทยเพ่ือการสรางคน สรางความรู, ใน รายงานการวิจัยดูแลสุขภาพแบบพอเพียง. 
15 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, สํานักยา, (2558), กลุมกํากับดูแลหลังออกสูตลาด, สืบคนเม่ือวันท่ี 20 เมษายน 
2560, จาก http://drug.fda.moph.go.th/zone_search/files/sea001_008.asp 
16 สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, ฝายประชาสัมพันธ, (2559), ขาวสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, สืบคนเม่ือ 20 
เมษายน 2560, จาก http://www.fti.or.th/2016/download/message/up_010359_food_329.pdf 
17 ศูนยขอมูล SMEs Knowledge Center, (2557), รายงานการสาธารณสุขไทย ดานการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน 
และการแพทยทางเลือก 2554-2556. 
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สอดคลองกับนโยบายการพัฒนาประเทศไทยของรัฐบาล ปจจุบันรัฐบาลใหความสําคัญ
ตอการพัฒนาแพทยแผนไทยและสมุนไพรไทย โดยไดมีการจัดทํา แผนแมบทแหงชาติ วาดวยการพัฒนา
สมุนไพรไทย ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2560 - 2564 ซ่ึงไดมีการประกาศอยางชัดเจนและเขมแข็งรวมกันจากทุกภาคสวน
ท่ีเก่ียวของ อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงศึกษา กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงอุตสาหกรรม สภาหอการคาแหงประเทศไทย สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ฯลฯ มีนโยบายในการสงเสริม
การพัฒนา “พืชสมุนไพร”เพื่อกระตุนเศรษฐกิจและสรางความมั่นคงดานสุขภาพใหกับประชาชน
จึงมีนโยบายใหการสนับสนุน การดําเนินงานตามโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) เพ่ือสงเสริม
การพัฒนาสมุนไพรอยางครบถวนโดยมีใหประสานความรวมมือทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชน โดยมีจุดมุงหมายรวมกันในการพัฒนาศักยภาพการดําเนินการจัดการดานสมุนไพร 

ตาราง แสดงจํานวนสถานท่ีผลิตยาท่ีไดรับรองมาตรฐานการผลติยา (GMP) ระหวาง ป 2548 -2560 
 

พ.ศ. 
สถานท่ีผลติยาแผนปจจุบัน (แหง) สถานท่ีผลติยาแผนโบราณ (แหง) 

ท้ังหมด ไดรับรอง GMP ท้ังหมด ไดรับรอง GMP 

2548 166 151 879 9 

2549 165 153 881 11 

2550 169 153 1,012 21 

2551 168 158 1,002 23 

2552 167 157 1,022 35 (16-ASIAN GMP) + (19-เกียรติบัตร) 

2553 169 158 1,099 52 (15-ASIAN GMP) + (37-เกียรติบัตร) 

2554 169 156 1,117 42 (15-ASIAN GMP) + (27-เกียรติบัตร) 

2555 166 158 1,117 42 (15-ASIAN GMP) + (27-เกียรติบัตร) 

2556 168 160 1,117 62 (23-ASIAN GMP) + (39-เกียรติบัตร) 

2557 175 155 877 64 (25-ASIAN GMP) + (39-เกียรติบัตร) 

2558 175 152 877** 64 (39 เกียรติบัตร) 

2559 175 157 (PICs/GMP) 877 20 (PICs/GMP) 

2560 178 160 (PICs/GMP) 877 27 (PICs/GMP) 

**ขอมูล ณ มีนาคม 2560 
ท่ีมา : กลุมกํากับดูแลหลังออกสูตลาด, สํานักยา 
สํานักคณะกรรมการอาหารและยา 
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เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนและสรางมูลคาทางเศรษฐกิจกลาวคือ ใหมีการเพาะปลูกสมุนไพรอินทรีย
ป ล อ ด ส า ร เ ค ม ี ก า ร แ ป ร ร ูป  แ ล ะ ก า ร จ ัด จํ า ห น า ย  ซึ ่ง โ ค ร ง ก า ร พ ัฒ น า เ มืองส มุน ไพร 
(Herbal City) เปนภาพจําลอง (Model) ของแผนแมบทแหงชาติ วาดวยการพัฒนาสมุนไพรไทยฯ 
คูขนานไปกับการขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติลงสูการปฏิบัติในระดับจังหวัด โดยมุงเนนใหเกิดการพัฒนา
สมุนไพรอยางครบวงจรตั้งแตตนทาง กลางทาง และปลายทาง ท้ังการปลูกสมุนไพร การแปรรูป และการทํา
เปนผลิตภัณฑท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดหลากหลาย สรางมูลคาทางเศรษฐกิจและสรางการเติบโต
ของชุมชนอยางยั่งยืน ท้ังนี้ไดมีการคัดเลือกจังหวัดท่ีมีความพรอมนํารองในพ้ืนท่ี 4 จังหวัดของ
ประเทศ ครอบคลุม 4 ภูมิภาค ไดแก จังหวัดเชียงราย สกลนคร ปราจีนบุรี และสุราษฎรธานี 
เริ่มดําเนินงาน ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2559  
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บทท่ี 2  
แผนแมบทแหงชาติ วาดวยการพัฒนาสมุนไพรไทย  

ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2560 – 2564  
กับโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) 

รัฐบาลไทยและหนวยงานท่ีเก่ียวของไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาสมุนไพรไทย
ซ่ึงเปนภูมิปญญาและทรัพยากรท่ีสําคัญของประเทศ จึงกําหนดใหมีการจัดทําแผนการพัฒนาท่ีเปนระบบ
อยางยั่งยืนข้ึน โดยคณะกรรมการอํานวยการ และคณะกรรมการดําเนินการยกรางแผนแมบทแหงชาติ 
วาดวยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2560 - 2564 แผนแมบทฯ ฉบับนี้นอกจากจะมีเปาหมาย
เพ่ือสงเสริมและรักษาภูมิปญญาอันทรงคุณคาท่ีเก่ียวกับสมุนไพรไทยแลวยังมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาการผลิต
และใชประโยชนสมุนไพรไทยอยางมีคุณภาพ เต็มประสิทธิภาพ และครบวงจร ซ่ึงจะสงผลตอความม่ันคง 
ม่ังค่ัง และยั่งยืนของสมุนไพรไทย และการสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจของไทย 

คณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการดําเนินการยกรางแผนแมบทแหงชาติฯ  
และผูเก่ียวของใชเวลาในการดําเนินการรวม 12 เดือน ในการจัดทําแผนแมบทแหงชาติ ท้ังกําหนด
เปาหมายและกรอบของแผนแมบทแหงชาติฯ แตงตั้งคณะอนุกรรมการยกรางแผนแมบทแหงชาติฯ 
เพ่ือดําเนินการจัดทํารายละเอียดของแผนแมบทแหงชาติฯ ตามแตละประเด็นยุทธศาสตร ศึกษาวิเคราะห
สถานการณปจจุบันของอุตสาหกรรมสมุนไพร เสนทางการเพ่ิมมูลคาสมุนไพร ประเมินชองวางในการพัฒนา
สมุนไพรโดยอาศัยขอมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิจากแหลงขอมูลตางๆ กําหนดเปาหมายการพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตร  มาตรการ แผนงาน และตัวชี้วัด นอกจากนี้คณะกรรมการอํานวยการ 
คณะกรรมการดําเนินการ และคณะอนุกรรมการยกรางแผนแมบทแหงชาติฯ ยังไดมีการระดมความคิดเห็น
จากผูท่ีมีสวนเก่ียวของ จากหลายภาคสวนรวมดวย เพื่อใหไดมาซึ่งมาตรการพัฒนาสมุนไพรไทย
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

ปจจุบัน ความตองการใชสมุนไพรในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ท้ังนี้
เนื่องมาจากความสนใจในการดูแลรักษาสุขภาพดวยผลิตภัณฑจากธรรมชาติ และสมุนไพรสามารถ
เปลี่ยนเปนผลิตภัณฑไดหลากหลาย เพ่ือตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค โดยอุตสาหกรรม
สมุนไพรไดรับการคาดการณวาเปนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและสามารถสรางความยั่งยืน ในฐานะ
สวนหนึ่งของอุตสาหกรรมเปาหมายท้ังอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพและกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เพ่ืออนาคต นอกจากนี้ ยังเกิดจากการเปลี่ยนแปลงบริบทท่ีคาดการณวาจะสงผลตอความยั่งยืนของ
ระบบเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต ท้ังในสวนของลักษณะการเจ็บปวย และการเขาสูสังคมผูสูงอายุ
ของประเทศไทยในอนาคตอันใกล สงผลใหมีแนวคิดในการใชสมุนไพรเพ่ือเปนทางเลือกในการรักษาโรค
และเสริมสรางสุขภาพ ซ่ึงชวยสรางความม่ันคงทางดานสุขภาพ และการลดภาระคาใชจายดานสุขภาพ
อีกทางหนึ่งดวย 

ตลาดสมุนไพรในโลกมีมูลคารวมกันประมาณ 8.3 หม่ืนลานดอลลารสหรัฐ โดยประเทศ
ที่มีมูลคาทางการตลาดของสมุนไพรท่ีสูง ไดแก ประเทศเยอรมนี ภูมิภาคเอเชีย ประเทศญ่ีปุน และ
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ประเทศฝรั่งเศส สําหรับอัตราการขยายตัวของการบริโภคผลิตภัณฑสมุนไพรในแตละประเภท อยูท่ีระหวาง
รอยละ 3 – 12 ซ่ึงกลุมสินคาท่ีมีศักยภาพมากท่ีสุดในตลาดสมุนไพร ไดแก อาหารเสริม (Nutraceuticals) 
และเวชสําอาง (Cosmeceuticals) นอกจากนี้ ประเทศท่ีกําลังพัฒนาเริ่มมีความตระหนักถึง
ความสําคัญของการใชสมุนไพรและยาแผนโบราณเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง คาดการณวาตลาดสมุนไพร
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกจะเปนตลาดสมุนไพรท่ีมีอัตราการขยายตัวท่ีมากท่ีสุด โดยอัตราการขยายตัว
เฉลี่ยเปนประมาณรอยละ 9.1 ตอป ดังเห็นไดจากนโยบายการกําหนดใหการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
เปนยุทธศาสตรเชิงรุกในการยกระดับของสุขภาพ และความเปนอยูของประชาชน ความตระหนักถึง
การดูแลสุขภาพดวยผลิตภัณฑจากธรรมชาติของผูบริโภค และแนวโนมในการดูแลสุขภาพและความงาม 
ที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหอุปสงคของผลิตภัณฑจากธรรมชาติและผลิตภัณฑสมุนไพรเพิ่มขึ้น
อยางมีนัยสําคัญ 

สําหรับประเทศไทย พืชสมุนไพรท่ีชุมชนรูจักสรรพคุณและนํามาใชประโยชน มีประมาณ 
1,800 ชนิด และมี 300 ชนิด ที่เปนวัตถุดิบสมุนไพรที่หมุนเวียนในทองตลาดซึ่งมีความตองการ 
แตอยางไรก็ตาม การบริหารจัดการสมุนไพรท่ีไมเปนระบบท่ีผานมาสงผลใหเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบ
หลายชนิด คุณภาพวัตถุดิบไมผานมาตรฐาน และปญหาดานการกําหนดมาตรฐานคุณภาพวัตถุดิบ 
ขณะท่ีผูประกอบการในอุตสาหกรรมสมุนไพรสวนใหญเปนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
ที่มีความสามารถในการแขงขันนอย ทําใหสัดสวนสถานประกอบการผลิตสมุนไพรท่ีผานการรับรอง
มาตรฐานการผลิตตอท้ังหมดนั้นนอยมาก (รอยละ 4.47)  จําเปนตองไดรับการสงเสริมใหไดรับรอง
มาตรฐานการผลิต รวมถึงใหความชวยเหลือดานเงินทุนเพื่อใหเกิดศักยภาพตามกําหนด ดานตลาด
สมุนไพรไทย พบวามีปญหาจากความทาทายจากการเขาสูประชาคมอาเซียนและขอตกลงทางการคา
ท่ีเปนอุปสรรคตอการผลิตและจําหนายสินคา ดานการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรพบวา
ยังคอนขางกระจัดกระจาย และไมเพียงพอตอการรองรับการพัฒนาสมุนไพรของประเทศรวมทั้ง
การจัดสรรงบประมาณ  และทรัพยากรในการสงเสริมสมุนไพรไทยท่ีผานมาไมมีทิศทางท่ีชัดเจน ทําให
การพัฒนาสมุนไพรท่ีเกิดขึ้นไมสามารถนําไปสูผลสัมฤทธิ์อยางที่ตั้งใจได นอกจากนี้ แมวาสมุนไพร
จะเปนประเด็น ท่ีถูกกลาวถึงอยางตอเนื่อง และผู ท่ีเ ก่ียวของในเชิงนโยบายในหลายระดับไดให
ความสําคัญ แตการดําเนินการท่ีผานมา ยังมีลักษณะแบบชั่วคราว ไมมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง
และถาวร เกิดการดําเนินการซํ้าซอนตลอดจนเกิดอุปสรรคจากกฎระเบียบตางๆท่ีเก่ียวของ ทําใหการพัฒนา
สมุนไพรท่ีผานมาไมสามารถบรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งไวได 

สถานการณและความทาทายเหลานี้ นําไปสูการกําหนดเปาหมายของการพัฒนา
สมุนไพรไทยท่ีเปนวัตถุประสงคของแผนแมบท ซ่ึงประกอบดวย 

1) พัฒนาสมุนไพรตอยอดท้ังดานการรักษาและผลิตภัณฑประเภทอ่ืน 
2) สรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ ที่จะมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม และ

ภาคเศรษฐกิจตางๆ 
3) การขับเคลื่อนงานอยางเปนระบบเพ่ือทําใหเกิดการพัฒนาสมุนไพรไทยอยางเชื่อมโยง  

  และครบวงจร 
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4) ทําใหเกิดความรวมมือจากหลายหนวยงานท้ังภาครัฐ และเอกชน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางความเขมแข็งของการบริหารและนโยบายของภาครัฐเพื่อ
การขับเคลื่อนสมุนไพรไทยอยางยั่งยืน โดยมีเปาประสงคของยุทธศาสตรนี้ คือ ประเทศไทยมีกลไก
ในการพัฒนาสมุนไพรท่ีมีศักยภาพเพ่ือสรางมูลคาทางเศรษฐกิจของประเทศ ครอบคลุมการพัฒนา
โครงสรางการบริหารงานในแผนแมบทแหงชาติ วาดวยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2560 - 2564 
การพัฒนากฎหมายเฉพาะสําหรับผลิตภัณฑสมุนไพร การพัฒนาระบบฐานขอมูลสมุนไพร การประเมิน
ขีดความสามารถในการแขงขันดานสมุนไพร การบริหารงานวิจัยและพัฒนาสมุนไพร การพิจารณา
กําหนดสมุนไพรท่ีมีศักยภาพเพ่ือการสงเสริม และการขับเคลื่อนแผนแมบทแหงชาติ วาดวยการพัฒนา
สมุนไพรไทยสูระดับภูมิภาค โดยยุทธศาสตรนี้ประกอบดวย 6 มาตรการ คือ 

1. การพัฒนาโครงสรางการบริหารสมุนไพร 

2. การพัฒนากฎหมายดานการสงเสริมและควบคุมผลิตภัณฑสมุนไพร 

3. การพัฒนาระบบฐานขอมูลสมุนไพรและระบบการประเมินขีดความสามารถ
ในการแขงขันดานสมุนไพร 

4. การเสริมสรางกลไกการบริหารงานวิจัยและพัฒนาสมุนไพร 

5. การสงเสริมและพัฒนาสมุนไพร Product Champion 

6. การพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) 

เปาประสงคยุทธศาสตร 

1.  ประเทศไทยมีกลไกในการพัฒนาสมุนไพรท่ีมีศักยภาพเพ่ือสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ 

เปาหมายยุทธศาสตร 

1. ประเทศไทยมีกฎหมายหลักดานสมุนไพรและคณะกรรมการนโยบายแหงชาติเพ่ือ
ขับเคลื่อนงานสมุนไพร 

2. งบประมาณสนับสนุนการวิจัยสมุนไพรเพ่ิมข้ึน 5,000 ลานบาทในชวงระยะเวลา 5 ป 

3. อัตราการรวมลงทุนของภาคเอกชนในการวิจัยเปนรอยละ 50 - 70 ภายในป 
พ.ศ. 2564  

4. ประเทศไทยมีการพัฒนาสมุนไพร Product Champion อยางนอย 10 ชนิด 

5. ประเทศไทยมีดัชนีวัดขีดความสามารถในการแขงขันดานสมุนไพร 

6. ประเทศไทยมีการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมุนไพรเขาสูระบบสุขภาวะไทย
และระบบเศรษฐกิจแบบครบวงจรในระดับจังหวัดโดยอาศัยกลไกการมีสวนรวม
ตามแนวทางประชารัฐ 
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ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร 

1. คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแหงชาติและคณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวของสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีภายในป พ.ศ.2560 

2. ยอดขายผลิตภัณฑสมุนไพร Product Champion เพ่ิมข้ึนอยางนอย 2,000 ลานบาท17

18 

ผลลัพธระยะส้ัน (Quick Win) 

๑. มีการแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแหงชาติ 

๒. เสนอราง พ.ร.บ. ผลิตภัณฑสมุนไพร พ.ศ. ….. 

๓. มีฐานขอมูลเชิงมูลคาทางเศรษฐกิจของสมุนไพรในประเทศไทย 

๔. มีแผนการวิจัยสมุนไพรที่ชัดเจนและมีกลไกการจัดสรรงบประมาณการวิจัย 
5,000 ลานบาท 

๕. มีการกําหนดสมุนไพร Product Champion และมาตรการสงเสริมสมุนไพร 
Product Champion เปนรายชนิด 

๖. เกิดเมืองสมุนไพร (Herbal City) 4 จังหวัด 

 โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City)  จัดอยูในยุทธศาสตรท่ี 4 มาตรการท่ี 6  
ของแผนแมบทแหงชาติวาดวยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2560 - 2564 ตามรายละเอียด ดังนี ้

มาตรการท่ี 6   การพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) 

เพื่อถายทอดมาตรการและแผนงานจากแผนแมบทแหงชาติลงไปสูการพัฒนา
ในระดับภูมิภาค โดยมุงเนนใหเกิดการพัฒนาสมุนไพรอยางครบวงจรต้ังแตตนทาง กลางทาง และ
ปลายทาง ท้ังการปลูกสมุนไพร การแปรรูป และการทําเปนผลิตภัณฑที่สามารถนําไปใชประโยชน
ไดหลากหลาย สรางมูลคาทางเศรษฐกิจและสรางการเติบโตของชุมชนอยางยั่งยืน ทั้งนี้อาศัยกลไก
ของประชารัฐและความรวมมือจากทุกภาคสวนเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนา
เมืองสมุนไพร (Herbal City) ในพ้ืนท่ีจังหวัด โดยคัดเลือกจังหวัดที่มีความพรอมเพื่อพัฒนาให
เปนเมืองสมุนไพร (Herbal City) และสงเสริมการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) ใหเปนบริบท
ของประเทศ ซ่ึงมาตรการนี้ประกอบดวย 2 แผนงาน คือ 

1. พัฒนาจังหวัดท่ีมีความพรอมใหเปนเมืองสมุนไพร (Herbal City) ตนแบบใน 4 ภูมิภาค
ของประเทศ  

2. สงเสริมโอกาสในการพัฒนาของจังหวัด/กลุมจังหวัดท่ีมีศักยภาพใหเปนเมืองสมุนไพร 
(Herbal City)  

18 เทียบจากมูลคาการใชผลิตภัณฑสมุนไพรภายในประเทศ 
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เปาหมายมาตรการ 

1. จังหวัดนํารองท่ีเปนเปาหมาย   4  จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงราย จังหวัดปราจีนบุรี 
จังหวัดสกลนคร และจังหวัดสุราษฏรธานี มีแผนพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) 
โดยใชกลไกการมีสวนรวมทุกภาคสวนในการพัฒนาสมุนไพรแบบครบวงจร 

2. มีรูปแบบการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) ท่ีนําอัตลักษณและจุดเดนของ
จังหวัดมาเปนแนวทางในการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) ในระดับจังหวัด/
กลุมจังหวัด 

3. จังหวัดมีบริการและผลิตภัณฑจากสมุนไพรท่ีเพ่ิมมูลคาและสรางชื่อเสียงอยางนอย 
3  รายการ 

4. จังหวัดมีรายไดจากบริการผลิตภัณฑจากสมุนไพรและการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
อยางมีนัยสําคัญ 

แผนงานท่ี 1  พัฒนาจังหวัดท่ีมีความพรอมใหเปนเมืองสมุนไพร  (Herbal City) ตนแบบใน   4  ภูมิภาค
ของประเทศ 

คัดเลือกจังหวัดท่ีมีความพรอมท้ังดานภูมิรัฐศาสตร ความเปนอัตลักษณวิถีชีวิต 
วัฒนธรรมทองถ่ินท่ีเหมาะสม รวมถึงจุดเดนท้ังดานการสงเสริมการปลูกเพ่ือเปนแหลงผลิตวัตถุดิบ
สมุนไพรของประเทศ การจัดบริการดวยการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก และการเปนแหลง
จําหนายผลิตภัณฑสมุนไพรและแหลงทองเท่ียวดานสุขภาพใหครอบคลุมใน 4   ภูมิภาค ไดแก จังหวัด
เชียงราย จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสกลนคร และจังหวัดสุราษฏรธานี เพ่ือพัฒนาใหเปนเมืองสมุนไพร 
(Herbal City) 

แนวทางการดําเนินการ 

1. จัดทําโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร  (Herbal City) เสนอตอผูบริหารระดับสูงของ
กระทรวงสาธารณสุข 

2. แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) 
โดยมีองคประกอบจากหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน
เพ่ือติดตามผลการดําเนินการในภาพรวม ประเมิน และเสนอสรุปผลตอ
คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแหงชาติ หรือคณะกรรมการอํานวยการยกราง
แผนแมบทแหงชาติ วาดวยการพัฒนาสมุนไพรไทย พ.ศ. 2560 - 2564 

3. จัดทําแนวทางการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) พรอมกําหนดเปาหมายและ
ผลลัพธท่ีสําคัญของการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) ในภาพรวม 

4. แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) 
ระดับจังหวัด ที่มีองคประกอบจากหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐเอกชนและ
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ภาคประชาชน โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน และนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 
เปนเลขานุการรวมกับหนวยงานสําคัญในจังหวัดเพื่อติดตามผลการดําเนินการ
ในระดับจังหวัด ประเมิน และเสนอสรุปผลตอคณะกรรมการอํานวยการโครงการ
พัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) 

5. จัดทําแผนยุทธศาสตรจังหวัดพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) แผนงบลงทุน
และแผนปฏิบัติการตามแนวทางเปาหมายผลลัพธท่ีสําคัญของโครงการ โดย
สอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ีจังหวัด 

เปาหมาย เกิดการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) ในทุกภูมิภาคของประเทศ 

ตัวช้ีวัด  

จังหวัดนํารอง 

1. มีกลุมแกนนําดานสมุนไพร อยางนอย 1  กลุม 

2. มีการจัด Zoning พ้ืนท่ีการปลูกสมุนไพร 

3. มีฐานขอมูล ผูปลูก/ผูจําหนาย/พ้ืนท่ีปลูก/แปรรูป/ปริมาณวัตถุดิบสมุนไพรท่ีได
มาตรฐานของจังหวัด 

4. มีขอมูลความตองการวัตถุดิบสมุนไพร/ผลิตภัณฑสมุนไพรของจังหวัดเมืองสมุนไพร 
(Demand & Supply Matching) 

5. เพ่ิมจํานวน Shop/ Outlet อยางนอยปละ 1 แหง  

6. มีมูลคาการตลาดของผลิตภัณฑสมุนไพรเพ่ิมข้ึน 

6.1 ผลิตภัณฑสมุนไพร Product Champion (ไพล กระชายดํา ขม้ินชัน บัวบก) 
อยางนอย 1 ผลิตภัณฑ 

6.2 ผลิตภัณฑสมุนไพรเดนในจังหวัด อยางนอย 2 ผลิตภัณฑ  

7. มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกสมุนไพรท่ีไดมาตรฐานจากแปลงปลูกมาตรฐาน GAP/ GACP/ 
Organic จํานวนรวม 1,000 ไร/ป 

8. มีโรงงานแปรรูปและผลิตผลิตภัณฑสมุนไพรผานการรับรองมารฐาน GMP 
อยางนอย 1 แหง (ท้ังภาครัฐและเอกชน) 

9. รอยละผูปวยนอกไดรับบริการดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
ท่ีไดมาตรฐาน รอยละ 20 

10. มูลคาของการใชสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข เพ่ิมข้ึนรอยละ 15 

11. มูลคาการตลาดของผลิตภัณฑสมุนไพรรวมเพ่ิมข้ึน ไมนอยกวารอยละ 15 
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จังหวัดสวนขยาย 

1. มีกลุมแกนนําดานสมุนไพร อยางนอย 1 กลุม 

2. มีฐานขอมูล ผูปลูก/ผูจําหนาย/พื้นที่ปลูก/แปรรูป/ปริมาณวัตถุดิบสมุนไพร
ท่ีไดมาตรฐานของจังหวัด  

3. บุคลากรท่ีเก่ียวของดานการจัดการสมุนไพรไดรับการอบรมดานแผนธุรกิจ 
(Business Plan) 

4. จัดตั้ง Shop/ Outlet อยางนอย 1 แหง 

5. มีขอมูลความตองการวัตถุดิบสมุนไพร/ผลิตภัณฑสมุนไพรของจังหวัดเมืองสมุนไพร 
(Demand & Supply Matching) 

6. มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกสมุนไพรท่ีไดมาตรฐานจากแปลงปลูกมาตรฐาน GAP/ GACP/ 
Organic จํานวนรวม 1,000 ไร/ป 

7. มีโรงงานแปรรูปและผลิตผลิตภัณฑสมุนไพรเตรียมการเขาสูมาตรฐาน GMP 
อยางนอย 1 แหง (ท้ังภาครัฐและเอกชน) 

8. รอยละผูปวยนอกไดรับบริการดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
ท่ีไดมาตรฐาน รอยละ 20 

9. มูลคาของการใชสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข เพ่ิมข้ึนรอยละ 15 

10. มูลคาการตลาดของผลิตภัณฑสมุนไพรรวมเพ่ิมข้ึน ไมนอยกวารอยละ 10 

แผนงานท่ี 2       สงเสริมโอกาสในการพัฒนาของจังหวัด /กลุมจังหวัดท่ีมีศักยภาพใหเปนเมืองสมุนไพร 
(Herbal City) 

เพ่ือใหมีการขยายโอกาสในการพัฒนาเมืองสมุนไพร  (Herbal City) ท้ังในระดับจังหวัด/
กลุมจังหวัดเพ่ิมมากข้ึน จึงควรมีการทบทวนการดําเนินการโครงการเมืองสมุนไพร (Herbal City   ใน 4 จังหวัดนํารอง
จัดทําแนวทางการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดท่ีมีศักยภาพใหเปนเมืองสมุนไพร  (Herbal City) และ
พิจารณาคัดเลือกจังหวัด/กลุมจังหวัดท่ีมีศักยภาพเพ่ิมเติมเพ่ือขยายการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) 
ไปสูบริบทประเทศตอไป 

ในป พ.ศ. 2560 ไดมีการกําหนดจังหวัดเมืองสมุนไพร เพ่ือใหครอบคลุมทุกภูมิภาค
เพิ่มขึ้นอีก 9 จังหวัด ไดแก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครปฐม 
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดสุรินทร จังหวัดอํานาจเจริญ และจังหวัดสงขลา 
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แนวทางการดําเนินการ 

1. จัดทําแนวทางการพัฒนาจังหวัด /กลุมจังหวัดท่ีมีศักยภาพใหเปนเมืองสมุนไพร 
(Herbal City) 

2. ผลักดันการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด ท่ีมีศักยภาพใหเปนเมืองสมุนไพร (Herbal City) 

เปาหมายแผนงาน 

1. เกิดการขยายตัวของพัฒนาเมืองสมุนไพร  (Herbal City) ท้ังในระดับจังหวัดและ
กลุมจังหวัดเพ่ิมมากข้ึน 

ตัวช้ีวัดแผนงาน  

1. มีแนวทางการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดท่ีมีศักยภาพใหเปนเมืองสมุนไพร (Herbal City) 

2. จังหวัด/กลุมจังหวัดท่ีมีศักยภาพเปนเมืองสมุนไพร (Herbal City) ไดรับการพัฒนามากข้ึน18

19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก (ตุลาคม, 2559) จากหนังสือแผนแมบทแหงชาติ วาดวยการ
พัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2560-2564 หนา 1-5 ,124-125 และ138-141 
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บทท่ี 3  

แผนยุทธศาสตรเมืองสมุนไพร (Herbal City) 
เม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม 2559 คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติ

แผนแมบทแหงชาติ วาดวยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับท่ี ๑ 
พ.ศ.2560 –2564 ถือเปนการกําหนดนโยบายชัดเจนในการสงเสริม
ใหสมุนไพรไทยเพ่ือความม่ันคงทางสุขภาพและความยั่งยืนของ
เศรษฐ กิจไทย ซ่ึ ง ในแผนแมบทแห งชา ติฯประกอบด วย            
4 ยุทธศาสตรหลัก และในยุทธศาสตรท่ี 4 สรางความเขมแข็ง
ของการบริหารและนโยบายของภาครัฐเพ่ือการขับเคลื่อน
สมุนไพรไทยอยางยั่งยืน มาตรการ 6 การพัฒนาเมืองสมุนไพร
(Herbal City) เพ่ือเปนการถายทอดมาตรการและแผนงานจาก
แผนแมบทแหงชาติฯ ลงไปสูการพัฒนาในระดับภู มิภาค  
โดยมุงเนนใหเกิดการพัฒนาสมุนไพรอยางครบวงจรตั้งแตตนทาง 
กลางทางและปลายทาง ท้ังการปลูกสมุนไพร การแปรรูป และ
การทําเปนผลิตภัณฑท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดหลากหลาย
สรางมูลคาทางเศรษฐกิจและสรางการเติบโตของชุมชนอยางยั่งยืน 
ท้ังนี้อาศัยกลไกประชารัฐและความรวมมือจากทุกภาคสวนเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนา
เมืองสมุนไพร (Herbal City) ในพื้นที่จังหวัด โดยคัดเลือกจังหวัดที่มีความพรอมเพื่อพัฒนาใหเปน
เมืองสมุนไพร (Herbal City) และสงเสริมการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) ใหเปนบริบทของ
ประเทศ ซ่ึงมาตรการนี้ประกอบดวย 2 แผนงาน คือแผนงานท่ี 1 พัฒนาจังหวัดท่ีมีความพรอมใหเปน
เมืองสมุนไพร (Herbal City) ตนแบบใน 4 ภูมิภาคของประเทศ และแผนงานที่ 2 สงเสริมโอกาส
ในการพัฒนาของจังหวัด/กลุมจังหวัดท่ีมีศักยภาพใหเปนเมืองสมุนไพร (Herbal City)20 

สืบเนื่องจากนโยบายการสงเสริมใหสมุนไพรไทยเพ่ือความม่ันคงทางสุขภาพและความยั่งยืน
ของเศรษฐกิจไทยนั้น กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก จึงไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “แนวทางการดําเนินงานโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 
2560 ณ โรงแรมรามาการเดนส เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงคเพื่อสรางความเขาใจ
การดําเนินการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) อยางเปนระบบและมีแบบแผนอยางชัดเจน
ทั้งใน   4  จังหวัดนํารองในป 2560 และเพิ่ม 9 จังหวัดสวนขยาย ในป 2561 รวมทั้งสิ้น 13 จังหวัด
เพื่อเตรียมการดําเนินการในปงบประมาณพ.ศ.2561 เปนการกําหนดแนวทางรวมกันในการพัฒนา
จังหวัด/กลุมจังหวัดการพัฒนาภูมิภาคอันจะสรางความเขมแข็งของการขับเคลื่อนสมุนไพรไทยอยางยั่งยืน 

 

20 กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก (ตุลาคม, 2559) จากหนังสือแผนแมบทแหงชาติ วาดวยการ
พัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2560-2564 หนา 138 

ภาพแผนที่ประเทศไทยแสดงเมืองสมุนไพร 13 จังหวัด 
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การกําหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดเมืองสมุนไพร (Herbal City) อาศัย
ความรวมมือจากผูแทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย 
กระทรวงมหาดไทย มหาวิทยาลัย และกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือการพัฒนาสมุนไพรตลอดหวงโซคุณคา
สมุนไพร อันจะนํามาซ่ึงความม่ันคงทางสุขภาพและความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย  

องคประกอบเมืองสมุนไพร มี 5 องคประกอบ ดังนี้ 

องคประกอบ I : ภูมิปญญา สู อัตลักษณ (Local Identity) 

 เปนการคนหาภูมิปญญา ซ่ึงหมายถึง การคนหา รวบรวม ถายทอด สังคายนา องคความรู 
ขอมูลพ้ืนฐาน และภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและสมุนไพร การนําภูมิปญญามาตอยอดดวยการวิจัย
และพัฒนา และการนําไปสูการพัฒนาผลิตภัณฑ 

องคประกอบ II : ประชารัฐสามัคคี (Participation) 

 ทุกจังหวัดมีการบูรณาการในเชิงของการรวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบของทุกภาคสวนและ
มีตนแบบของกลไกประชารัฐ (รัฐ ประชาสังคม และภาคเอกชน) โดยอาศัยกระบวนการของ Value Chain 

องคประกอบ III : ลดความเหล่ือมลํ้า (Happiness) 

  เกษตรกรในโครงการเมืองสมุนไพรมีหนี้สินครัวเรือนลดลง/ ครัวเรือนมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
จากการจําหนายสมุนไพร และประชาชนสามารถเขาถึงบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน สงผลใหประชาชนในจังหวัดมีความสุขเพ่ิมข้ึน 

องคประกอบ IV : เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม (Sustainable) 

  เนนการใชหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ในตลอดกระบวนการ การพัฒนาเมืองสมุนไพร 
เพ่ือใหประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได โดยใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ และลดปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ 
เม่ือมีการปลูกสมุนไพรเพ่ิมมากข้ึนทําใหมีพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมมากข้ึน และมีระบบการจัดการบริหารความเสี่ยง
อันเกิดจากภัยธรรมชาติ ท่ีผลตอ Value Chain อยางเหมาะสม 

องคประกอบ V : ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact) 

  ภายใน 5 ป ผลิตภัณฑสมุนไพรและบริการจะสรางรายไดใหกับทุกจังหวัด ไมนอยกวา 
5,000 ลานบาท ตอจังหวัด ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการปลูกสมุนไพร และมีการกระจาย
รายไดในทุกกลุมธุรกิจ ทําใหเกิดธุรกิจใหมเพ่ิมมากข้ึน 
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ข้ันตอนความสําเร็จในการขับเคล่ือนเมืองสมุนไพร (Milestone : To Herbal City) มี 4 Step ดังนี้ 

Step 1 : รูจักตนเอง 

1. คนหาภูมิปญญา จุดเดน จุดดอย 

2. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ศึกษาขอมูลความตองการ Demand 

Step 2 : รวมวางแผน-ดําเนินการ 

1. สรางความรับรูและความตระหนักในการใชสมุนไพร 

2. จัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ 

3. ตอยอดภูมิปญญาดวยการวิจัยและพัฒนาเปนผลิตภัณฑสมุนไพรท่ีมีเอกลักษณของชุมชน 

4. พัฒนารูปแบบกลไกการขับเคลื่อนดวยกลไกประชารัฐ 

Step 3 : เรงรีบสรางโอกาส  

1. เพ่ิมศักยภาพดานการเติบโตทางธุรกิจ 

2. พัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงตลอด Value Chain 

3. ขยายบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 

 

ภาพองคประกอบเมืองสมุนไพร  พัฒนาจากแนวคิดนายแพทยขวัญชัย  วิศิษฐานนท 
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Step 4 : รุงเรือง ย่ังยืน 

1. สรางชุมชนเขมแข็ง มีการดูแลสุขภาพดวยสมุนไพรในชุมชน 

2. นอมนําหลัก”เศรษฐกิจพอเพียง” มาใชในการพัฒนาเมืองสมุนไพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากข้ันบันไดสูความสําเร็จและองคประกอบ 5 องคประกอบของเมืองสมุนไพรนําไปสู 
วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธและตัวชี้วัดของการขับเคลื่อนโครงการเมืองสมุนไพรรวมกัน ดังนี้ 

วิสัยทัศน 
“เมืองแหงเอกลักษณสมุนไพรไทยท่ีมีคุณภาพครบวงจรจากภูมิปญญาประสานประชารัฐ 

เพ่ือความม่ันคงทางสุขภาพ ความยั่งยืนของเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม” 

พันธกิจ 

1. สรางกลไกการทํางานรวมกันทุกภาคสวน 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีรองรับการพัฒนาเมืองสมุนไพร  

3. สงเสริมใหเกิดการบริหารจัดการวัตถุดิบสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ํา 

4. พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑสมุนไพรและบริการจากฐานภูมิปญญาทองถ่ิน 

5. การสรางตราสินคาใหเปนท่ีรู จักและไววางใจในหมูผูบริโภคของกลุ มเปาหมาย 
(Branding) และสรางตลาดการคา (Marketing) ของเมืองสมุนไพร 

ท่ีมา : จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการดําเนินงานโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร  
(Herbal City) เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมรามาการเดนส เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
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6. สงเสริมการใชสมุนไพรไทยและบริการในวิถีชีวิต 

7. เชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพ (Medical Hub) 

ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางความเขมแข็งของการบริหารและนโยบายของรัฐเพ่ือการขับเคลื่อนพ้ืนท่ีฐานราก
อยางยั่งยืน 

กลยุทธท่ี 1  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกและระบบบริหารจัดการ 
ใหมีความพรอมเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการเมืองสมุนไพร 

กลยุทธท่ี 2  ปรบัปรุงและพัฒนาระบบบริการและระบบสารสนเทศ 

กลยุทธท่ี 3  สรางเครือขายเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ ท่ีเขมแข็ง 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรยกระดับมูลคาผลผลิตใหกับเกษตรกร 

กลยุทธท่ี 1  พัฒนาศักยภาพของเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/ผูประกอบการรายยอย 

กลยุทธท่ี 2  สนับสนุน สงเสริมการปลูก และแปรรูปสมุนไพรท่ีไดคุณภาพมาตรฐาน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ขยายชองทางการใชประโยชนการเพ่ิมมูลคาและการตลาด 

กลยุทธท่ี 1  สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร ท่ีไดคุณภาพมาตรฐาน สรางตรา
สินคา ใหเปนท่ีรูจักเปนจุดเดนของจังหวัด เพ่ือนําไปสูการสงเสริมการ
ทองเท่ียว 

กลยุทธท่ี 2  พัฒนาผูประกอบการรุนใหม และพัฒนาผูประกอบการรายเดิมใหเปนมือ
อาชีพเพ่ือขยายชองทาง ทางการตลาด 

ยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริมการใชสมุนไพรในระบบริการสุขภาพ 

กลยุทธท่ี 1  สงเสริมพัฒนาการบริการรักษาพยาบาลดวยการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก 

กลยุทธท่ี 2  สนับสนุนการใชผลิตภัณฑสมุนไพรทองถ่ิน เพ่ือสืบสานภูมิปญญาใหคงอยู 

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ข้ันท่ี 1 

1. มีระบบฐานขอมูลกลางของขอมูลสมุนไพรบูรณาการขอมูลทุกภาคสวน (การเกษตร 
การตลาดการแปรรูปอุตสาหกรรม มูลคา คุณสมบัติทางยา ขอมูลการเก็บเก่ียวท่ี
เหมาะสม) 
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ข้ันท่ี 2 

1. มีแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการพัฒนาเมืองสมุนไพรของจังหวัด 

2. มีจํานวนผลิตภัณฑสมุนไพรท่ีไดรับการวิจัยและพัฒนา จํานวน 20 รายการตอจังหวัด 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ข้ันท่ี 3 

1. มีจํานวนชองทางการจําหนายสินคาในจังหวัดเพ่ิมข้ึน เชน ตลาดกลางการเกษตรและ
สหกรณ สถานท่ีจําหนายผลิตภัณฑตลาดอิเล็กทรอนิกส (E-market) งานออกราน
แสดงสินคา (Fair) เปนตน 

2. มูลคาการใชยาสมุนไพรเพ่ิมข้ึนรอยละ 15 ตอป 

3. เกษตรกรมีพ้ืนท่ีการเพาะปลูกสมุนไพรท่ีไดมาตรฐาน GAP/GACP เกษตรอินทรีย 
จํานวน 5,000 ไรตอจังหวัด 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ข้ันท่ี 4 

1. ประชาชนเขาถึงบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกท่ีมีคุณภาพและ
มาตรฐานรอยละ 20  

2. การจําหนายผลิตภัณฑสมุนไพรและการบริการท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน สรางรายได
ใหกับจังหวัดไมนอยกวา 5,000 ลานบาท ภายใน 5 ป 
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กลไกการขับเคลื่อนเมอืงสมุนไพร (Herbal City) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแหงชาติ เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2560  
ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล โดยพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีคนปจจุบัน เปนประธาน
การประชุม เห็นชอบโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) และเห็นควรใหขยายเมืองสมุนไพร 
เพ่ิมเปน 13 จังหวัด และใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพร มีขอบเขตการดําเนินงาน
การพัฒนาสมุนไพรท่ีครบวงจรตั้งแตระดับนโยบายถายทอดมาเปนการดําเนินงานในระดับจังหวัด 
ซึ่งจําเปนตองมีการประสานความรวมมือระหวางสวนราชการตางๆ รวมท้ังภาคเอกชน ภาคประชาชน
และชุมชนท้ังในประเทศ และอาจตอเนื่องไปยังตางประเทศ จึงตองมีกระบวนการทํางาน และการวาง
กลไกขับเคลื่อนโครงการท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสนับสนุนเชิงนโยบายท่ีมีความเขมแข็ง มีหนวยงาน
รับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ดําเนินการไดอยางตอเนื่องยั่งยืน 
และมีความคลองตัว   
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วิธีการดําเนินงาน แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

1) การดําเนินงานสวนกลาง 

1.1 ศึกษา ทบทวน และวิเคราะหขอมูล เพ่ือจัดทําโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร 
เสนอผูบริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบ 

1.2 แตงต้ังคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพร โดยมี ปลัดกระทรวง
มหาดไทย เปนประธาน และ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนประธานรวม 
และมีรองอธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกท่ีไดรับ
มอบหมาย เปนเลขานุการมีองคประกอบจากหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานท่ีเก่ียวของ 

1.3 แตง ตั ้งคณะทํางานขับเคลื ่อนโครงการพัฒนาสมุนไพร โดยมี อธ ิบดี 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปนประธาน และอธิบดีกรมการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เปนประธานรวม และมีผูแทน
จากกระทรวงท่ีเ ก่ียวของ เปนองคประกอบ อาทิ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
กระทรวงพาณิชย กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา มหาวิทยาลัย และมี
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก เปนเลขานุการ 

1.4 สนับสนุนคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหจัดทําแนวทาง 
การพัฒนาเมืองสมุนไพรในระยะเริ่มตน ตามประเด็น ดังนี้ 

1.4.1 กําหนดรูปแบบการรวมทุนแบบผสมระหวางงบประมาณจาก
สวนกลางกับงบประมาณของพ้ืนท่ี 

1.4.2 กําหนดรูปแบบการบรรจุแผนงาน/โครงการ เขาเปนแผนพัฒนา
จังหวัด 

1.4.3 กําหนดรูปแบบของการมีสวนรวมของสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี 

1.4.4 กําหนดรูปแบบการดําเนินงานรวมกับโครงการประชารัฐและระบบ
สหกรณ 

1.4.5 กําหนดรูปแบบการประสานงานกับสภาหอการคาไทยและสภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย เพ่ือผลักดันใหเปน Demand –Supply Model 

1.4.6 กําหนดกลไกการกลั่นกรองความเหมาะสมและคุมคาของการใช
งบประมาณ 
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1.4.7 พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสม ความคุมคาของแผนงาน/
โครงการ และกรอบคําของบประมาณ 

1.4.8 กําหนดชนิด และปริมาณผลผลิตวัตถุดิบสมุนไพรท่ีมีคุณภาพ 
เชื่อมโยงกับวิสาหกิจชุมชนและภาคเอกชน 

1.4.9 กําหนดเปาหมายการผลิตในระดับโรงงานสารสกัด 

1.4.10 กําหนดเปาหมายการพัฒนาสินคา OTOP สมุนไพร 

1.4.11 กําหนดแผนการบูรณาการงบประมาณการทองเท่ียวกับแผนพัฒนาจังหวัด 

1.4.12 กําหนดแผนการบริหารจัดการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร 

1.4.13 กําหนดภารกิจ บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของกระทรวงและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

1.4.14 การกําหนดรูปแบบของการขยายผลการพัฒนาเมืองสมุนไพรไปสู
จังหวัดอ่ืน ๆ 

1.5 สนับสนุนงบประมาณและองคความรูท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาเมืองสมุนไพร 

1.6 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ และเปดตัวโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City)    

1.7 ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางานของเครือขายการพัฒนา
เมืองสมุนไพร  

1.8 ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และสรุปเสนอตอคณะกรรมการ
อนุกรรมการ 

2) การดําเนินงานสวนจังหวัด 

2.1 แตงต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรระดับจังหวัด 
มีองคประกอบจากหนวยงานที่เ กี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน  โดยผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน นายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดหรือผูท่ีผูวาราชการจังหวัดมอบหมายเปนเลขานุการ 

2.2 จัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนาเมืองสมุนไพรระดับจังหวัด แผนงบลงทุนและ
แผนปฏิบัติการ ตามแนวทาง เปาหมาย ผลลัพธท่ีสําคัญของโครงการและ
สอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี และผลักดันเพ่ือบรรจุเขาเปนแผนพัฒนาจังหวัด 

2.3 จัดทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร โดย  

2.3.1 กําหนดชนิดวัตถุดิบสมุนไพรท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงสามารถเชื่อมโยงกับ
วิสาหกิจชุมชน (SMEs) เครือขายหมอพ้ืนบานถ่ินกําเนิดสมุนไพร 
และภาคเอกชนได 
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2.3.2 สงเสริมสนับสนุนกลุมผู เพาะปลูกและผูแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร 
จัดการฝกอบรมการเพาะปลูกสมุนไพรใหไดตามเกณฑมาตรฐาน 
เกณฑมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice) 

2.3.3 จัดตั้งศูนยเพาะชําและพัฒนาตนกลาพันธุสมุนไพร 

2.3.4 จัดตั้งตลาดกลางวัตถุดิบสมุนไพร เพ่ือประสานขอมูลการผลิตวัตถุดิบ
สมุนไพร  

2.3.5 จัดตั้งศูนยแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร 

2.3.6 สงเสริม และสนับสนุนการจัดการความรู การอนุรักษ คุมครองภูมิปญญา 
การผลิตและพัฒนาบุคลากรดานตางๆ 

2.4 จัดทํากิจกรรมขยายชองทางการใชประโยชน เพ่ิมมูลคา และนําสมุนไพรไปใช
ทุกภาคสวน 

2.4.1 สงเสริม สนับสนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนในการผลิต แปรรูปวัตถุดิบ
สมุนไพร เปนผลิตภัณฑสมุนไพรชุมชน (OTOP สมุนไพร) 

2.4.2 สงเสริม สนับสนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนในการผลิต แปรรูปวัตถุดิบ
สมุนไพร เปนผลิตภัณฑอาหารสัตวหรือยาสัตว หรือเปนวัตถุดิบ
สมุนไพรเขาสูระบบหวงโซอุปทานในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

2.4.3 จัดตั้งศูนยสาธิตจําหนายและกระจายสินคาผลิตภัณฑสมุนไพรชุมชน 

2.5 สงเสริมการใชสมุนไพรในระบบบริการสขุภาพ 

2.5.1 เพ่ิมมูลคาการใชยาสมุนไพรในโรงพยาบาลและหนวยบริการ
สาธารณสุขใหมีความสอดคลองกับแผนการพัฒนาบริการการแพทย
แผนไทยและการแพทยผสมผสาน (Service Plan สาขาการแพทย
แผนไทยฯของจังหวัด)  

2.5.2 พัฒนา ปร ับปร ุงระบบการผลิตและกระจายยาสมุนไพรให มี
ประสิทธิภาพ มีราคาตนทุนตอหนวย (Unit Cost) ท่ีเหมาะสม โดย
การผลิตยาสมุนไพรแบบรวมศูนยเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพการผลิต
เชิงปริมาณ (Economy of Scale) 

2.6 สงเสริมการวิจัย และพัฒนาบุคลากร โดยรวมมือกับมหาวิทยาลัยและ
สถาบันการศึกษา ทําการศึกษาวิจัย เพ่ือ 

2.6.1 พัฒนาผลิตภัณฑเพ่ิมมูลคา พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ 
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2.6.2 การรับรองสรรพคุณ การใชประโยชนของสมุนไพรในดานตางๆให
มากข้ึน 

2.6.3 พัฒนาชองทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ 

2.6.4 ประเมินความคุมคาของการลงทุน 

2.6.5 เพ่ือพิสูจนความปลอดภัยและสรรพคุณของยาสมุนไพร เพ่ือสราง
ความเชื่อ ม่ัน และเพ่ิมการใชยาสมุนไพรในกลุมบุคลากรทาง
การแพทยและสาธารณสุขสาขาอ่ืนๆ 

2.6.6 บูรณาการงานวิจัยในระดับภูมิภาค 

2.7 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรระดับจังหวัด 
เพ่ือติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน 

2.8 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอคณะอนุกรรมการพัฒนาเมืองสมุนไพร 
ตามรายละเอียด เปาหมายผลลัพธท่ีสําคัญ แนวทางการดําเนินงานและ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ20

21 

 
 

 

 

   

  

21
 กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก (กันยายน, 2559) จากหนังสือโครงการเมืองสมุนไพร (Herbal 

City)  หนา 11-14 
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Herbal City Roadmap 

Chain 
Stage 1 (1 ป) 

พ.ศ.2560  
Stage 2 (+1 ป) 

พ.ศ.2561  
Stage 3 (+3 ป) 
พ.ศ.2562 - 2564  

Demand 

1.แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรใน
พ้ืนท่ี 
2.จัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการพัฒนา
เมืองสมุนไพรจังหวัด… 
3.การพัฒนาระบบฐานขอมลูกลางของขอมูลสมุนไพร 
(Demand supply สารสําคญั) 
Zoning by agri map 
4.ศึกษา วิจัย ขอมูลทางการตลาดท่ีมีความตองการ
ทางสมุนไพร ท้ังในและตางประเทศ (วัตถุดิบ,
ผลิตภณัฑสมุนไพร,อาหารเสริม ฯลฯ) 

1.พัฒนาฐานขอมูลในรูปเว็บไซต พรอมเผยแพร 
2.บูรณาการของขอมูลในภาคสวนตางๆ ท่ีมีสวนใน
การพัฒนาเกษตรกรรม(การตลาดมูลคา คณุสมบัติ
ทางยา ขอมูลการเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสม) 
3.การพัฒนารูปแบบกลไกการขับเคลื่อนเมือง
สมุนไพรดวยกลไกประชารัฐ (รัฐภาคประชาชน 
ภาคเอกชน) อยางเปนรูปธรรม 

1.การรวมกลุมของวิสาหกิจท่ีตั้งอยูในทองถ่ินหรือ
พ้ืนท่ีใกลเคียงกัน (คลัสเตอร) ในระดับภาคเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ 
ทุกดานใหใหญข้ึน 

 

Rawmaterials 

5.สํารวจ วิเคราะหศักยภาพ พ้ืนท่ี/กลุมผูปลูก/ขอมลู
เกษตร (GAP/เกษตรอินทรีย)/เกษตรชีววิถี/องค
ความรู/หมอพ้ืนบาน/จํานวนปา/ทรัพยากร (หา
จุดเดน อัตลักษณ เพ่ือจํานวนในการนําไปทํา
การตลาด แผนการตลาด) 
6.สรางภาคเีครือขาย หาแนวรวมกลุมผูปลูก เกษตรกร
และความรวมมือระหวางหนวยงาน พรอมท้ังอบรมให
ความรู มาตรฐานการปลูกการแปรรูป ลดการใช
สารเคมี และสงเสริมการปลูกทดแทน สูการ
พัฒนาการเกษตรมาตรฐาน GAP ในพ้ืนที 

4.สงเสรมิเกษตรกรปลูกสมุนไพรอินทรีย (Smart 
Farmer การนําเทคโนโลยีมาชวยเกษตรกร,สาย
พันธุสมุนไพรท่ีมีคุณภาพ) 

2.มีวัตถุดิบสมุนไพรท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน
เพียงพอตอความตองการ 
3.มีผลติภณัฑสมุนไพรจําหนายในวิสาหกิจชุมชน/
สหกรณ 
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Chain 
Stage 1 (1 ป) 

พ.ศ.2560  

Stage 2 (+1 ป) 

พ.ศ.2561  

Stage 3 (+3 ป) 

พ.ศ.2562 - 2564  

Rawmaterials 
7.คัดเลือกสมุนไพรเดนในจังหวัดและประมาณการ
ความตองการการใชสมุนไพร 
8.จัดทําเกษตรพันธะสัญญา (Contract farming) 

  

R&D  
and 

Technology 

9.รวมทําขอตกลง (MOU) งานวิจัยสมุนไพรรวมกัน
ระหวางจังหวัดและมหาวิทยาลยัใกลเคียง 
10.พัฒนาตอยอดภูมิปญญา/พัฒนาสมุนไพรเดนใน
พ้ืนท่ี/พัฒนาผลติภณัฑสุขภาพ/ผลิตอาหารสตัวจาก
สมุนไพร 
11.พัฒนางานวิจัยใหม และทบทวนงานวิจัยท่ีไม
สมบูรณ 
12.พัฒนาและขยายหองปฏิบัติการท่ีไดรับมาตรฐาน 
เพ่ือรองรับผลิตภณัฑสุขภาพ 

5.สนับสนุนการจัดตั้งศูนยวิจัยท่ีไดมาตรฐานมี
เครื่องมือวิเคราะหท่ีมีประสิทธิภาพพัฒนา ขยาย
หองปฏิบัติการท่ีไดรับมาตรฐานเพ่ือรองรับ
ผลิตภณัฑสุขภาพ (การตรวจและควบคุมคุณภาพ) 
6.บูรณาการระหวางหนวยงาน/ผูเช่ียวชาญ สําหรับ
ถายทอดองคความรู ใหคําแนะนําทําวิจัย และ
เผยแพรผลงานวิจยัใหกับผูประกอบการนําไปตอ
ยอดสรางและพัฒนาผลติภณัฑ 
7.วิจัยและพัฒนารปูแบบยา เพ่ือสะดวกตอการใช
ประโยชนและผลขางเคยีงท่ีไมพึงประสงค 

4.นํางานวิจัยมาพัฒนาเปนนวัตกรรมใหมเพ่ิมข้ึน 

Manufacturing 

13.มีมาตรฐานการผลิต แปรรูป ศกัยภาพผูปลูก 
ผูผลิต GMP 

 

 

 

8.พัฒนาโรงตาก/นวัตกรรมการแปรรูปสมุนไพร
เบ้ืองตน (On site) เพ่ือเพ่ิมมลูคาและเขาสูการผลติ
ภาคอุตสาหกรรม 

9.สิทธิประโยชนทางภาษีและการยกเวนอากรขาเขา
สําหรับเครื่องจักร (BOI) 

5.พัฒนาสารสกัดเพ่ิมมูลคาผลิตภณัฑ (ยา อาหาร
เสรมิ เครื่องสาํอาง) 
6.ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑเขาสู
มาตรฐานสากล 
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Chain 
Stage 1 (1 ป) 

พ.ศ.2560  

Stage 2 (+1 ป) 

พ.ศ.2561  

Stage 3 (+3 ป) 

พ.ศ.2562 - 2564  

Regulation 

14.พัฒนาสถานประกอบการดานสุขภาพท้ังภาครัฐ
และเอกชนใหไดมาตรฐาน 
 
 
 
 

10.ปรับปรุง/แกไขการประกาศใชผังเมืองโดยเพ่ิม
กระบวนการสกัดและแปรรูปสมุนไพร 

7.การคุมครองสิทธิทางปญญาของผลิตภณัฑและ
รูปแบบบริการ 
8.พัฒนาระบบการจดัการความเสีย่งตลอด value 
chain 

Marketability 

15.สรางการรับรูและประชาสัมพันธการนําสมุนไพรไป
ใชประโยชน 

16.พัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงสุขภาพ/spa/ศูนยเรยีนรู
บอกเลาเรื่องราวท่ีเปนพ้ืนถ่ิน Herb Health 
Heritage 
17.สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการแพทยแผนไทย
ในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ 
18.การสราง brand & GI & Marketing /สงเสริม
ชองทางการตลาด/มีศูนยบมเพาะรัฐวิสาหกิจ 
(OTOP/SME ฯลฯ) 

11.มีมาตรการสงเสรมิการใชในชุมชน เชน ตลาด, 
กลุมเขมแข็งมรีายไดเขากลุม, มีเครือขายเกษตรกร 
และอ่ืนๆ ท้ังประเทศ 

12.สราง Brand-จดสิทธิบัตร เพ่ิมมูลคา/พัฒนา
ยกระดับผลิตภณัฑและบรรจภุัณฑ 
13.จัดตั้งศูนยใหความรูผูประกอบการใหม 
14.ขยายชองทางการตลาด การจาํหนายทาง
วิสาหกิจชุมชน/SME รายยอย/ผูประกอบการมือ
อาชีพ 
15.ประชาสัมพันธ Road Show ใน-ตางประเทศ 

9.มีกองทุนการใชยาสมุนไพรระดบัเขต/จังหวัด
เพ่ือสงเสริมการใชทดแทนยาแผนปจจุบันไดใน
ราคาถูก 
10.มี out let จําหนายผลิตภัณฑสมุนไพรสุขภาพ 
เพ่ิมผลิตภณัฑอาหารเสรมิเวชสําอางค เช่ือมโยง
ผูผลิตและผูขาย 
11.สงเสริมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ หมูบาน
ตนแบบ  
ตามอัตลักษณ บริบทของพ้ืนท่ี 
12.ประชาสัมพันธ Road Show ใน-ตางประเทศ
อยางตอเน่ือง 
13.การตลาดท่ีมั่นคง จัดตั้งบริษัทประชารัฐ/
มูลนิธิ/สหกรณ 
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บทบาทหนาท่ี 

Function สาธารณสุขจังหวัด เกษตรจังหวัด พาณิชยจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด มหาวิทยาลัย สํานักงานจังหวัด 
 

Step 1 
รูจักตนเอง 

 
1.คนหาจุดเดน/จดุดอย
เปนของตัวเองและ
สามารถดึงจุดเดนของ
จังหวัดตนเองไปพัฒนา 
2.สรางฐานขอมูล
ทบทวนองคความรูดาน
สมุนไพร 

 
1.สํารวจทรัพยากร
สมุนไพรท่ีมีอยูในพ้ืนท่ี 
เชนชนิด, พันธุ, ดิน,และ
นํ้า 
2.ปรับปรุงฐานขอมูลแผน
ท่ีเกษตรเพ่ือการบริหาร
จัดการเชิงรุก (Zoning by 
agri map)ดานพืช
สมุนไพร 
3.คนหาบุคคลตนแบบใน
พ้ืนท่ี (ภูมิปญญาชาวบาน) 
สูการพัฒนาการเกษตร 
4.รวบรวมและศึกษา
ขอมูลเกษตรชีววิถีในพ้ืนท่ี 
5.พัฒนาฐานขอมูลเพ่ือ
พัฒนาเกษตรกร 

 
1.ศึกษา วิจัยขอมูลทาง
การตลาดท่ีมีความ
ตองการทางสมุนไพร ท้ัง
ในและตางประเทศ 
- วัตถุดิบ 
- ผลิตภณัฑสมุนไพร 
- อาหารเสริม ฯลฯ 
- สถานท่ีของตลาดท่ี
ตองการท้ังในและ
ตางประเทศ 

 
1.ปรับปรุงผังเมือง 
2.สงเสรมิการแปรรูป
สมุนไพรเปนสารสกัด 
3.พัฒนาอุตสาหกรรม 
 - ดานวัตถุดบิ สมุนไพร
เดนของพ้ืนท่ีเพ่ือสราง
รายไดและตอยอดการ
สรางผลิตภัณฑท่ีได
มาตรฐาน 
 - เพ่ิมจํานวนโรงงงานท่ี
ไดมาตรฐาน 
 - พัฒนาผลติภณัฑ 
4.สํารวจโรงงาน/
ผูประกอบการ 
5.จัดทําฐานขอมูล
ผูประกอบการ 

 
1.การวิจัยและพัฒนา 
(R&D)รวบรวมขอมลู
,ตํารับ-ตํารา,และหมอ
พ้ืนบาน 
2.จัดทําขอตกลง 
(MOU) รวมกันระหวาง
จังหวัดและมหาวิทยาลัย
ใกลเคียง 
3.ถายทอดองคความรู
ดานสมุนไพร 
4.พัฒนางานวิจัยใหม 
และทบทวนงานวิจัยท่ี
ไมสมบูรณ 
5.พัฒนาผลิตภัณฑ
สมุนไพรเดนในพ้ืนท่ี 

 
1.ทบทวนแผนพัฒนา
จังหวัดผลการดําเนินงานท่ี
ผานมา (แผนพัฒนา
ขอมูล) 
2.วิเคราะหศักยภาพของ
พ้ืนท่ี โอกาส สภาพปญหา 
3.ประเมินศักยภาพการ
สาธารณสุขดานการแพทย
แผนไทย 
4.ปรับแผนยุทธศาสตร 
ดําเนินงานในพ้ืนท่ี 
5.บูรณาการทุกภาคสวน
ในพ้ืนท่ี 
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Function สาธารณสุขจังหวัด เกษตรจังหวัด พาณิชยจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด มหาวิทยาลัย สํานักงานจังหวัด 

Step 2 
รวม

วางแผน-
ดําเนินการ 

1.ทําการประชาสัมพันธ
เมืองสมุนไพรในกลุม
จังหวัด 
2.จัดทําแผน
ยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติการพัฒนา
เมืองสมุนไพรจังหวัด 
3.สงเสรมิการใชยา
สมุนไพรใหแพทย
สามารถใชทดแทนยา
แผนปจจุบันไดในราคา
ท่ีถูก 

4.สรางการรับรูการใช
ประโยชนสมุนไพร 

1.บูรณาการของขอมูลใน
ภาคสวนตางๆ ท่ีมีสวนใน
การพัฒนาเกษตรกรรม
(การตลาดมลูคา 
คุณสมบัติทางยา ขอมลู
การเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสม) 
3.คัดเลือกสมุนไพรเดน
ของจังหวัดพัฒนาตอยอด 

3.สงเสรมิการปลูก
สมุนไพรเกษตรอินทรีย 
ลดใชสารเคม ี

4.พัฒนาเกษตรกรสู
มาตรฐาน GAP ในพ้ืนท่ี 

5.สนับสนุนการปลูก
สมุนไพรเกษตรอินทรีย ซึ่ง
ตนทุนต่ํากวาเกษตรเคม ี

1.ดานผูประกอบการ 
(สรางการรับรูชองทาง
การตลาด/สรางเครือขาย
ผูประกอบการ SME/สราง
ผูประกอบการมืออาชีพ) 
2.ดานสินคา (สราง 
Brand-จดสิทธิบัตรเพ่ิม
มูลคา/พัฒนายกระดับ
ผลิตภณัฑและบรรจุภณัฑ) 
3.เพ่ิมแหลงจําหนาย
ผลิตภณัฑสมุนไพร 
เช่ือมโยงผูผลิตและผูขาย 

4.จัดตั้งศูนยใหความรู
ผูประกอบการใหม 

1.แกไขการประกาศใช
ผังเมืองใหเพ่ิม
กระบวนการสกัดและ
แปรรูปสมุนไพรเขาไป
ดวย 
2.บูรณาการงานรวมกับ
มหาวิทยาลยั/
ผูเช่ียวชาญ สําหรับให
คําแนะนํา ทําวิจัยและ
เผยแพรผลงานวิจยั
ใหกับผูประกอบการ 
นําไปตอยอดสรางและ
พัฒนาผลิตภัณฑ 
3.บูรณาการงานรวมกับ
เกษตรจังหวัดเรื่องการ
ปลูกสมุนไพรแบบ
เกษตรอินทรีย 

1.มีกระบวนการ
แลกเปลีย่น เรียนรูจาก
มหาวิทยาลยัสูชุมชน 
2.บูรณาการงานรวมกับ
ชุมชน เชนนักศึกษาลง
ชุมชนเก็บขอมูลตํารับ
ยา/การปลูกสมุนไพรใน
ชุมชนนําไปทํางานวิจัย 
3.กระบวนการรวบรวม
ศึกษาองคความรูใน
ทองถ่ิน 
4.สนับสนุนการจัดตั้ง
ศูนยวิจัยท่ีไดมาตรฐานมี
เครื่องมือวิเคราะหท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

4.ทดสอบคุณภาพและ
คุณสมบัติของสมุนไพร  

สารสกัด และผลิตภัณฑ
สมุนไพร 

1.สรางความรับรูและ
ตระหนักกับความสาํคัญ
ของ"เมืองสมุนไพร" สราง
ภาคีรวมขับเคลื่อนตลอด
กระบวนการ (ตนทาง 
กลางทาง ปลายทาง) 
2.พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ท่ีเก่ียวของ 

3.พัฒนาระบบการจดัการ
ความเสีย่งตลอด value 
chain 
3.การพัฒนารูปแบบกลไก
การขับเคลื่อนเมือง
สมุนไพรดวยกลไกประชา
รัฐ (รัฐ ภาคประชาชน
ภาคเอกชน) อยางเปน
รูปธรรม 
4.แผนปฏิบัติการท่ี
ครอบคลมุ (ตนทาง กลาง
ทาง ปลายทาง) บูรณา
การทุกภาคสวนและมิติ
พัฒนาเมืองสมุนไพร 
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Function สาธารณสุขจังหวัด เกษตรจังหวัด พาณิชยจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด มหาวิทยาลัย สํานักงานจังหวัด 

Step 2 
รวม
วางแผน-
ดําเนินการ 

     (มีเจาภาพชัดเจน) 
5.จัดตั้งบริษัทประชารัฐ/
มูลนิธิ/สหกรณ 

Step 3 
เรงรีบ
สราง
โอกาส 

1.จัดทําแผนการจัดการ
บริการดานการแพทย
แผนไทย 
2.เพ่ิมสถานบริการท่ี
ใหบริการแพทยแผน
ไทย 
3.เพ่ิมมูลคาการใชยา,
ตั้งเปาหมายการใชยา 
4.เพ่ิมบุคลากรแพทย
แผนไทย 

1.พัฒนานวัตกรรมการ
แปรรูปสมุนไพรเบ้ืองตน
(On site) เพ่ือเขาสูการ
ผลิตภาคอุตสาหกรรม 
2.จัดหาตลาดกลางใหกับ
เกษตรกร 
3.จัดทําเกษตรพันธะ
สัญญา (Contract 
farming) 

1.รณรงคและ
ประชาสมัพันธการใช
สมุนไพร 
2.จัดมหกรรม Road 
show ท้ังในและ
ตางประเทศ 

1.พัฒนาสารสกัดเพ่ิม
มูลคาผลติภณัฑ (ยา 
อาหารเสริม 
เครื่องสําอาง) 
2.เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิต 
3.ยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภณัฑเขาสู
มาตรฐานสากล 

1.การพัฒนารูปแบบยา 
สะดวกตอการใช 
2.นําขอมูลผลการวิจยัท่ี
มี ไปศึกษาวิจัยเพ่ิมใน
เชิงลึก 

1.การคุมครองสิทธิทาง
ปญญาของผลิตภณัฑและ
รูปแบบบริการ 
2.ระบบมาตรฐาน
ผลิตภณัฑปลอดภัยเฉพาะ
ดาน/ ระบบมาตรฐานดาน
การแพทยทางเลือกเชน
มาตรฐานสปาไทย, สปา
ประยุกต 
4.ขยายบริการการแพทย
แผนไทยและการแพทย
ทางเลือกท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐาน 
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Function สาธารณสุขจังหวัด เกษตรจังหวัด พาณิชยจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด มหาวิทยาลัย สํานักงานจังหวัด 

Step 4 
รุงเรือง 
ย่ังยืน 

1.มีการเก็บรวบรวม
องคความรูหมอพ้ืนบาน 
และกลุมเครือขาย 

2.บูรณาการรวมกัน
ระหวาง ประชาชน/
เกษตรกร และโรงผลิต
ในการรวมคิดคน
ผลิตภณัฑใหม 

3.มีมาตรการสงเสริม
การใชในชุมชน เชน 
ตลาด, กลุมชุมชน
เขมแข็ง มีรายไดเขา
ชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

1.จัดตั้งบริษัทประชารัฐ
โดยประชาชน ใชหลัก 5 
ใจ ในกระบวนการทํางาน 
(สนใจ ตั้งใจ วิจัย มั่นใจ 
และตดัสินใจ) 

1.พัฒนาผูประกอบการท่ีมี
ศักยภาพใหมีชองทาง
การตลาดอยางถาวรท้ังใน
และตางประเทศ 
2.รวมกลุมสหกรณ
วิสาหกิจชุมชน,กลุม
ผูประกอบการท่ีมี
ศักยภาพ 
3.แกไขการกีดกันทาง
การคา 
4.สรางคุณคาของตรา
สัญลักษณทางการคา 
(Brand) ใหประชาชน
กลับมาใชซ้ําอีก 
5.สรางศูนยการเรยีนรู
สมุนไพรแนวทองเท่ียวเชิง
อนุรักษและเชิงสุขภาพ 
6.ประชาสัมพันธอยาง
ตอเน่ือง 

1.พัฒนาการบริหาร
จัดการขนสงสินคา 
(logistics) ตั้งแตตนทาง 
กลางทางจนถึง
ปลายทาง 
2.ถายทอดองคความรู
แกผูประกอบการรุนใหม 

1.มีหองปฏิบัติการท่ีได
มาตรฐาน 
2.จัดตั้งศูนยทดสอบ
เครื่องสําอางและ
ผลิตภณัฑธรรมชาติ 
(GLP) 

1.นอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
การพัฒนาเมืองสมุนไพร
ตลอดกระบวนการ 
2.เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง
ใหมีการดูแลสุขภาพดวย
สมุนไพรในชุมชนดวย
การแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก 
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KPI  1.มีแผนยุทธศาสตร
และแผนปฏิบัติการ
พัฒนาเมืองสมุนไพร
ของจังหวัด 

2.มีสถานบริการ
การแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือกท่ีมี
คุณภาพและมาตรฐาน
ไมนอยกวารอยละ.......
(ในป60)/เพ่ิมข้ึนรอย
ละ.....(ในป 61-64) 

3.มูลคาการใชยา
สมุนไพรทดแทนการใช
ยาแผนปจจุบันเพ่ิมมาก
ข้ึน 

1.เพ่ิมพ้ืนท่ีเกษตร
ปลอดภัย/เกษตรอินทรีย 

2.มีจํานวนตลาดกลาง
การเกษตรท่ีเพียงพอตอ
ความตองการของ
เกษตรกร 

2.กลุมหรือเครือขาย
เกษตรกรท่ีมีการปลูก
สมุนไพรมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

3.มูลคาการสั่งซื้อสารเคมี
ท่ีใชในการเกษตรของ
จังหวัดลดลง 

1.มีชองทางการจําหนาย 
ปริมาณท่ีเพียงพอ 
2.มีเครือขาย
ผูประกอบการสมุนไพร 
3.มีจุดจําหนายสมุนไพร
ของแตละจังหวัด 
4.มีกลุมผูบริโภค
ผลิตภณัฑสมุนไพรตาม
ชองทางตางๆ เชน 
online 
5.เกษตรกร/
ผูประกอบการมรีายได
มากข้ึน 
6.มีผูประกอบการรายใหม
เกิดข้ึนและมี
ผูประกอบการรายใหญ
เพ่ิมข้ึน 

1.มีผลติภณัฑสมุนไพรท่ี
ไดคณุภาพและได
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
2.สงเสรมิการลงทุนผู
ประกอบกิจการโรงงาน
สารสกัดเพ่ิมข้ึน 

1.ประชาชนมีความรู
สามารถพ่ึงตนเองได 

2.มีจํานวน
หองปฏิบัติการท่ีมี
คุณภาพมาตรฐาน
เพียงพอตอความ
ตองการ 

1.ผลิตภัณฑสมุนไพรและ
บริการสรางรายไดใหกับ
จังหวัดไมนอยกวารอยละ 
5 ตอป (รอยละ25 ใน 5 
ป) 
2.ประชาชนในจังหวัดมี
ความสุขเพ่ิมมากข้ึน(ใหวัด
เฉพาะโครงการ) 
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บทที่ 4  

แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพร 

(Action Plan) 
 

จังหวัดนํารอง 
จังหวัดเชียงราย (เขตสุขภาพท่ี 1) 
จังหวัดปราจีนบุรี (เขตสุขภาพท่ี 6) 
จังหวัดสกลนคร (เขตสุขภาพท่ี 8) 

จังหวัดสุราษฎรธานี (เขตสุขภาพท่ี 11) 
 

จังหวัดสวนขยาย 
จังหวัดพิษณุโลก (เขตสุขภาพท่ี 2) 
จังหวัดอุทัยธานี (เขตสุขภาพท่ี 3) 
จังหวัดสระบุรี (เขตสุขภาพท่ี 4) 

จังหวัดนครปฐม (เขตสุขภาพท่ี 5) 
จังหวัดจันทบุรี (เขตสุขภาพท่ี 6) 

จังหวัดมหาสารคาม (เขตสุขภาพท่ี 7) 
จังหวัดสุรินทร (เขตสุขภาพท่ี 8) 

จังหวัดอํานาจเจริญ (เขตสุขภาพท่ี 10) 
จังหวัดสงขลา (เขตสุขภาพท่ี 12) 

 
 
 
 
 
 
 



2560 2561 2562 2563 2564

 1 การวิจัยและพัฒนา

คุณภาพวัตถุดิบ

สมุนไพรที่ใชใน

อุตสาหกรรมยา

สมุนไพรและเพิ่มรายได

ทางเศรษฐกิจ

40.0000  110.0000   -  -  -

    1.1. การรวบรวม

พันธุพืชสมุนไพร ศึกษา

ลักษณะประจําพันธุและ

สวนขยายพันธุของพืช

สมุนไพรในพื้นที่เพื่อการ

ใชประโยชนในการ

ผลิตภัณฑพืชสมุนไพร

  -   - 0.5000     0.5000   0.5000    - แปลงรวบรวมพันธุ

พืชสมุนไพรจํานวน 

500 ชนิด

 - จํานวนชนิด

สมุนไพร สายพันธุที่

รวบรวม จํานวน 500

 ชนิด

แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดเชียงราย

 - มหาวิทยาลัย

แมฟาหลวง 

จังหวัดเชียงราย

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 1) โครงการศูนยบม

เพาะและพัฒนา

นวัตกรรมสมุนไพร

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความเขมแข็งของการบริหารและนโยบายของรัฐเพื่อการขับเคลื่อนพื้นที่ฐานรากอยางยั่งยืน

กลยุทธที่ 1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกและระบบบริหารจัดการ ใหมีความพรอมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการเมืองสมุนไพร
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดเชียงราย

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

    1.2 การสรางแปลง

ตนแมพันธุพืชสมุนไพร

ในการขยายพันธุโดยใช

ตนกลาหรือการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

  -   - 1.0000     1.0000   1.0000    - แปลงตนแมพันธุ

พืชสมุนไพรจํานวน 

18 แปลง

 - จํานวนแปลงตน

แมพันธุพืชสมุนไพร 

จํานวน 18 แปลง

    1.3 ศึกษาวิธีการผลิต

 การดูแลรักษา การเก็บ

เกี่ยวและเทคโนโลยีหลัง

การเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพร

เพื่อใหผลผลิตและ

สารสําคัญสูง

  -   - 1.0000     1.0000   1.0000    - เทคโนโลยีหลังการ

เก็บเกี่ยวและการแปร

รูปพืชสมุนไพรที่

สามารถคงสภาพ

สารสําคัญไวไดมาก

ที่สุดและเทคนิคการ

สกัดสารสําคัญอยาง

นอย 10 เทคนิค

 - จํานวนเทคโนโลยี

หลังการ

เก็บเกี่ยวและการ

แปรรูปพืชสมุนไพรที่

สามารถคงสภาพ

สารสําคัญไวไดมาก

ที่สุดและเทคนิคการ

สกัดสารสําคัญ

อยางนอย 10 เทคนิค
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดเชียงราย

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 2. จัดทํามาตรฐาน

เครื่องยาสมุนไพรเพื่อใช

ในการควบคุมคุณภาพ

วัตถุดิบสมุนไพร

    2.1 จัดทําขอกําหนด

มาตรฐานสมุนไพรตาม

มาตรฐาน WHO 

Guideline

  -   - 3.0000     3.0000   3.0000    - ขอกําหนด

มาตรฐานของ

สมุนไพร จํานวน 60 

ชนิด

 - จํานวนขอกําหนด

มาตรฐานของ

สมุนไพร จํานวน 60

 ชนิด

    2.2 จัดทําสาร

มาตรฐานเพื่อใชในการ

ควบคุมมาตรฐานวัตถุดิบ

สมุนไพร

  -   - 0.5000     0.5000   0.5000    - สารมาตรฐานจาก

สมุนไพรจํานวน 10 

ชนิด

 - จํานวนสาร

มาตรฐานจาก

สมุนไพรจํานวน 10 

ชนิด

    2.3 จัดทําสาร

มาตรฐานเพื่อใชในการ

ควบคุมมาตรฐานตํารับ

ยาสมุนไพร

  -   - 0.6000     0.6000   0.6000    - สารมาตรฐานจาก

ตํารับยาสมุนไพร

จํานวน 3 ตํารับ

 - จํานวนสาร

มาตรฐานจากตํารับ

ยาสมุนไพรจํานวน 3

 ตํารับ
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดเชียงราย

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 3. วิจัยประสิทธิภาพ

และความปลอดภัยของ

ตํารับยาสมุนไพร

    3.1 การสํารวจ 

รวบรวมและสังเคราะห

องคความรูดานสมุนไพร 

ตํารับยาและการรักษา

ของหมอพื้นบานในเขต

ภาคเหนือตอนบน

  -   - 0.5000     0.5000   0.5000    - ถายทอดองค

ความรูทางวิชาการ

และงานวิจัยแก

บุคลากรทาง

สาธารณสุข

 - จํานวนขอมูลการ

รวบรวมสมุนไพร 

จํานวน 500 ชนิด
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดเชียงราย

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

    3.2 วิจัยดาน

ประสิทธิภาพและความ

เปนพิษของตํารับยา

สมุนไพรในหองปฏิบัติการ

  -   - 0.5000     0.5000   0.5000    - ตํารับยา/สมุนไพร

เดี่ยวที่ทดสอบ

ประสิทธิภาพและ

ความเปนพิษใน

หองปฏิบัติการ 

จํานวน 10 ตํารับ/

ชนิด (3-4 ตํารับ/

ชนิดตอป)

 - จํานวนตํารับยา/

สมุนไพรเดี่ยวที่

ทดสอบ

ประสิทธิภาพและ

ความเปนพิษใน

หองปฏิบัติการ 

จํานวน 10 ตํารับ/

ชนิด (3-4 ตํารับ/

ชนิดตอป)
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดเชียงราย

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

    3.3 วิจัยดาน

ประสิทธิภาพและความ

เปนพิษของตํารับยา

สมุนไพรในสัตวทดลอง

  -   - 4.5000     4.5000   4.5000    - ตํารับยา/สมุนไพร

เดี่ยวที่ทดสอบ

ประสิทธิภาพและ

ความเปนพิษใน

สัตวทดลอง 

จํานวน 10 ตํารับ/

ชนิด (3-4 ตํารับ/

ชนิดตอป)

 - จํานวนตํารับยา/

สมุนไพรเดี่ยวที่

ทดสอบ

ประสิทธิภาพและ

ความเปนพิษใน

สัตวทดลอง จํานวน 

10 ตํารับ/ชนิด 

(3-4 ตํารับ/ชนิดตอป)

    3.4 วิจัยดาน

ประสิทธิภาพและความ

ปลอดภัยของตํารับยา

สมุนไพรทางคลินิก

  -   - 4.5000     4.5000   4.5000    - ตํารับยา/สมุนไพร

เดี่ยวที่ทดสอบ

ประสิทธิภาพและ

ความปลอดภัยทาง

คลินิก จํานวน 10 

ตํารับ/ชนิด 

(3-4 ตํารับ/ชนิดตอป)

 - จํานวนตํารับยา/

สมุนไพรเดี่ยวที่

ทดสอบ

ประสิทธิภาพและ

ความปลอดภัยทาง

คลินิก จํานวน 10 

ตํารับ/ชนิด 

(3-4 ตํารับ/ชนิดตอป)
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดเชียงราย

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 4. พัฒนานวัตกรรม

จากงานวิจัยเพื่อ

นําไปใชประโยชนใน

เชิงพาณิชย

    4.1 พัฒนา

นวัตกรรม/ผลิตภัณฑจาก

งานวิจัยสมุนไพร

  -   - 0.5000     0.5000   0.5000    - วิธีการ/สูตร ใน

การพัฒนา

นวัตกรรม/ผลิตภัณฑ

 จํานวน 15 ชนิด

 - จํานวนวิธีการ/สูตร

 ในการพัฒนา

นวัตกรรม/ผลิตภัณฑ

 จํานวน 15 ชนิด

    4.2 จัดทําผลิตภัณฑ

ตนแบบจากงานวิจัยเพื่อ

นําไปใชประโยชนเชิง

พาณิชย

  -   - 1.5000     1.5000   1.5000    - นวัตกรรมหรือ

ผลิตภัณฑตนแบบ 

จํานวน 15 ชนิด

 - จํานวนนวัตกรรม

หรือผลิตภัณฑ

ตนแบบ 

จํานวน 15 ชนิด
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดเชียงราย

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

    4.3 จัดตั้งศูนยบม

เพาะและพัฒนา

นวัตกรรมสมุนไพร

  -   - 100.0000  50.0000  50.0000   - ศูนยวิจัยที่ได

มาตรฐานในการ

พัฒนานวัตกรรม

สมุนไพร จํานวน 1 

แหง

 - จํานวนศูนยวิจัยที่

ไดมาตรฐานในการ

พัฒนานวัตกรรม

สมุนไพร 

จํานวน 1 แหง

 5. ถายทอดเทคโนโลยี

และ

องคความรูสูสาธารณะ

    5.1 จัดทําฐานขอมูล

พืชสมุนไพรและภูมิ

ปญญาการใชประโยชน

ของจังหวัดเชียงราย 

1 ฐานขอมูล

  -   - 0.5000     0.5000   0.5000    - ฐานขอมูลพืช

สมุนไพรและ

ภูมิปญญาการใช

ประโยชน 

จํานวน 1 ฐานขอมูล

 - จํานวนฐานขอมูล

พืชสมุนไพรและภูมิ

ปญญาการใช

ประโยชน จํานวน 1 

ฐานขอมูล
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดเชียงราย

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

    5.2 จัดทําหนังสือ

อางอิงสมุนไพรในตํารับ

ยาพื้นบานลานนา

  -   - 0.2000     0.2000   0.2000    - หนังสืออางอิง

สมุนไพรพื้นบาน

ลานนา ปละ1 เรื่องๆ

ละ 1000 เลม

 - มีหนังสืออางอิง

    5.3 ถายทอดองค

ความรูทางวิชาการและ

งานวิจัยแกบุคลากรทาง

สาธารณสุข

  -   - 1.0000     1.0000   1.0000    - บุคลากรทาง

สาธารณสุข ไดรับ

การอบรมดาน

วิชาการและงานวิจัย

จํานวน 500 คน

 - จํานวนบุคลากร

ทางสาธารณสุขที่

ไดรับการอบรมดาน

วิชาการและงานวิจัย

จํานวน 500 คน

    5.4 ถายทอดองค

ความรูดานสมุนไพรแก

ประชาชนทั่วไป

  -   - 1.0000     1.0000   1.0000    - ประชาชนทั่วไป

ไดรับการอบรมดาน

วิชาการและงานวิจัย

จํานวน 5,000 คน

 - จํานวนประชาชน

ทั่วไปที่ไดรับการ

อบรมดานวิชาการ

และงานวิจัยจํานวน 

5,000 คน
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดเชียงราย

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 6. พัฒนาศักยภาพการ

ผลิตยาสมุนไพรและ

ผลิตภัณฑเพื่อเขาสู

อุตสาหกรรมสมุนไพร 

ขนาดใหญ

   6.1 พัฒนาบุคลากรใน

อุตสาหกรรมสมุนไพรให

มีสมรรถนะตาม Herbal 

Industry Competency 

Model

  -   - 0.5000     1.0000   1.0000    - บุคลากรในอุตสา

กรรมสมุนไพรไดรับ

การอบรม จํานวน 

200 คนตอป

 - จํานวนบุคลากรใน

อุตสากรรมสมุนไพร

ไดรับการอบรม 

จํานวน 200 คนตอป

   6.2 จัดตั้งโรงงานเพื่อ

ผลิต

ยาแผนโบราณตนแบบสู

อุตสาหกรรมสมุนไพร 

ตามมาตรฐาน GMP/PICs

  -   - 100.0000  50.0000  10.0000   - มีโรงงานผลิตยา

สมุนไพรตนแบบ 

GMP/PICs จํานวน 1

 แหลง

 - จํานวน

โรงงานผลิตยา

สมุนไพรตนแบบ 

GMP/PICs จํานวน 1

 แหลง
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดเชียงราย

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 1. การพัฒนาศูนย

สมุนไพรตําบล

ปาตึง ในสามารถ

ดําเนินงานผลิตวัตถุดิบ

สมุนไพรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

-        -          0.3000     0.3000   0.3000    - มีวัตถุดิบสมุนไพรที่

ไดมาตรฐานเพียงพอ

ตอการผลิตยา

สมุนไพรและ

ผลิตภัณฑสมุนไพร

อยางนอย 20 ชนิด

 - มีวัตถุดิบสมุนไพร

 ที่ไดมาตรฐาน อยาง

นอยรอยละ 80 ของ

เปาหมาย

 2. จัดตั้งศูนยเพาะปลูก

สมุนไพรตนแบบวัดดอย

โตน

-        -          0.2000     0.2000   0.2000    - มีแปลง ปลูกและ

ขยายพันธุพืช

สมุนไพรที่ใชในการ

ผลิตยาสมุนไพรและ

กระจายพันธุ

 - มีแปลง ปลูกและ

ขยายพันธุพืช

สมุนไพรที่ใชในการ

ผลิตยาสมุนไพรและ

กระจายพันธุอยาง

นอยรอยละ 80 ของ

ชนิดสมุนไพรที่ปลูก

ทั้งหมด

 2) โครงการเมือง

สมุนไพร

ครบวงจรตําบลปาตึง 

อําภอแมจัน จังหวัด

เชียงราย

 - รพ.สต.ปา

ตึง/อบต. ปาตึง 

อ.แมจัน จ.

เชียงราย



2560 2561 2562 2563 2564

แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดเชียงราย

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 3. สงเสริมครัวเรือน

ตนแบบพืชผักพื้นบาน

เปนอาหารและยา

สมุนไพร

-        -          0.1000     0.1000   0.1000    - มีครัวเรือนที่เปน

ตนแบบการปลูก

พืชผักพื้นบานเพื่อ

เปนอาหารและยา

สมุนไพรอยางนอยป

ละ 500 ครัวเรือน

 - มีครัวเรือนพืชผัก

พื้นบาน

ยาสมุนไพรอยางนอย

รอยละ 80

 4. จัดตั้งศูนยเรียนรูภูมิ

ปญญาหมอเมืองและ

สมุนไพรพื้นบานน้ําพุ

รอนปาตึง

-        -          0.1000     0.1000   0.1000    - ประชาชนมีรายได

จากการใหบริการ

สุขภาพที่น้ําพุรอนปา

ตึงอยางนอย 20 

คนๆละ อยางนอย 

60,000 บาทตอป

 - ประชาชนมีรายได

อยางนอย

รอยละ 80

 5. การประชาสัมพันธ

เมืองสมุนไพรครบวงจร

ตําบลปาตึง

-        -          0.5000     0.5000   0.5000   

  

 

 

  

  

 



2560 2561 2562 2563 2564

แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดเชียงราย

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 3) โครงการการ

พัฒนาชุมชนเพื่อสราง

สุขภาพและรายไดสู

ชุมชนดอยหมอกแดน

วิไล

 1. การพัฒนาแหลง

สรางสุขภาพและแหลง

ปาชุมชนเพื่อสรางรายได

สูชุมชนดอยหมอกแดน

วิไล

1.2000   -          3.3400     3.8000   0.8500   

 1. มีผลิตภัณฑ

สมุนไพรที่ไดคุณภาพ

และมาตรฐานเพิ่มขึ้น

 1. มีฐานขอมูล

ผูประกอบการใน

กลุมเปาหมายใน

จังหวัดเชียงราย 

พะเยา แพร นาน 

จํานวน 1 ฐาน

 - สํานักงาน

อุตสาหกรรม

จังหวัดเชียงราย

 1. การสงเสริมการแปร

รูปสมุนไพรเบื้องตนใหได

มาตรฐาน

 1) โครงการการ

พัฒนา Cluster 

อุตสาหกรรม กลุม

ลานนาตะวันออก

4.0000   4.0000   4.0000      -10.0000  

กลยุทธที่ 1 พัฒนาศักยภาพของเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/ผูประกอบการรายยอย

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรยกระดับมูลคาผลผลิตใหกับเกษตรกร



2560 2561 2562 2563 2564

แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดเชียงราย

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 2. มีการถายทอด

องคความรูใหแก

ผูประกอบการรุนใหม

 2. ผูประกอบการที่

เขารวมโครงการ

ไดรับการรับรอง

มาตรฐานผลิตภัณฑ

ชุมชนใน

กลุมเปาหมาย ไม

นอยกวาจังหวัดละ 5

 ผลิตภัณฑ

 - มหาวิทยาลัย

แมฟาหลวง

 - พัฒนาชุมชน

จังหวัดเชียงราย

 - เกษตรจังหวัด

เชียงราย

 - พาณิชย

จังหวัดเชียงราย

    

  

 

              



2560 2561 2562 2563 2564

แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดเชียงราย

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 1. เกิดโรงเรือนแปร

รูปรังไหมและ

กระดาษใยไหมทั้ง

โรงเรือนตนแบบ

ภายในมหาวิทยาลัย

และโรงเรือนผลิตใน

ระดับชุมชนที่ได

มาตรฐานอย. และม

ผช.

 1. ผลิตภัณฑจากรัง

ไหมและกระดาษใย

ไหม สบูรังไหม สบูใย

ไหม (สบูกอนและสบู

เหลว) ครีมบํารุงผิว

จากรังไหม แผน

มารคหนาจาก

กระดาษใยไหม ครีม

มารคหนาจากรังไหม

 - สถาบันความ

หลากหลายทาง

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมเพื่อ

พัฒนาทองถิ่น

และอาเซียน

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย

 2. มีกลุมผูผลิต 

ผลิตภัณฑจาก

รังไหมและกระดาษใย

ไหม ที่ดําเนินงานใน

รูปแบบของวิสาหกิจ

ชุมชน

 2. สรางงาน สราง

รายได สราง

เศรษฐกิจ ในชุมชน 

และนําไปสูชุมชน

เขมแข็ง

 - สํานักวิชา

วิทยาศาสตร

สุขภาพ 

 - มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย

 2) โครงการพัฒนา

ศักยภาพ

ดานสมุนไพรเพื่อ

พัฒนาทองถิ่น จังหวัด

เชียงราย

 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ

จากรังไหมและกระดาษ

ใยไหมกลุมผูผลิต

กระดาษใยไหม ใหได

มาตรฐานอย. และ มผช.

   4.0000   6.0000   10.0000 -  -



2560 2561 2562 2563 2564

แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดเชียงราย

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 1. ไดแหลงในการ

เพาะปลูกขยายพันธุ

พืชสมุนไพร

 1. พื้นที่ในการ

เพาะปลูกขยายพันธุ

พืชสมุนไพร       

 - ศูนยการ

เรียนรูหมอน

ไหมและเสนใย

ธรรมชาติ

 2. ผลิตภัณฑสุขภาพ

จากสมุนไพรโผงเผง 

รางแดง สรางรายได

ใหกับชุมชน

 2. การถายทอดองค

ความรูและ

การดูงานการผลิต

สมุนไพรเพื่อสุขภาพ

ในพื้นที่ชุมชนและ

รพ.สต.

 - กอง

สาธารณสุข

เทศบาลนางแล

 1. องคความรูและ

ภูมิปญญาการเลี้ยงผึ้ง

โพรงปาและ

การประยุกตใชการ

เลี้ยงเชิงเศรษฐกิจ

 1. เกิดเครือขาย

กลุมผูเลี้ยงผึ้งโพรง

ปาตนน้ําแมลาว 1 

เครือขาย

 - รพ.สต.ตําบล

นางแล

   0.9000   0.8000     0.8000  -  

  

 

 2. พัฒนาผลิตภัณฑ

สมุนไพรเพื่อสุขภาพบน

ฐานทรัพยากรทองถิ่น

 3. โครงการพัฒนา

เครือขายผูเลี้ยงผึ้งโพรง

ปา ตนน้ําแมลาว

  -  

   0.3000   0.3000     0.5000  -   - 



2560 2561 2562 2563 2564

แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดเชียงราย

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 2. เกิดวิสาหกิจ

ชุมชนผูเลี้ยง

ผึ้งโพรงปาธรรมชาติ 

จํานวน 4 หมูบาน

 2. เกิดการขยาย

การผลิตโกนผึ้ง

(ลังผึ้ง) อยางนอย 

2,000 โกน

 - เทศบาล

ตําบลเวียงสรวย 

อําเภอแมสรวย

 3. เกิดการพัฒนา

ระบบการเลี้ยงและ

การผลิตผึ้งโพรงปา

 3. ผลผลิตน้ําผึ้งไม

นอยกวา 3,000 

กิโลกรัม/ป

 - สํานัก

วิชาการ

ทองเที่ยว

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย

 1. องคความรูและ

กระบวนการผลิต/

พัฒนาผลิตภัณฑ

สุขภาพจากน้ําผึ้ง

โพรงปา

 1. ผลิตภัณฑไดรับ

มาตรฐาน มผช.หรือ 

อย. จํานวน 6 

ผลิตภัณฑ

  

 

  

 

 4. โครงการพัฒนา

ผลิตภัณฑสุขภาพจาก

น้ําผึ้งโพรงปา

   0.5000   0.5000     0.5000  -   -  

                 



2560 2561 2562 2563 2564

แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดเชียงราย

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 2. ผลิตภัณฑสุขภาพ

จากน้ําผึ้ง

โพรงปา จํานวน 6 

ผลิตภัณฑ

 2. เกิดการสงเสริม

และสนับสนุน

สูชุมชน จํานวน 4 

ชุมชน

 1. แหลงเรียนรู  1. เกิดโรงเรือนแปร

รูปผลิตภัณฑน้ําผึ้ง

ปาและผลิตภัณฑ

สุขภาพ จํานวน 1 

หลัง

 2. แหลงแปรรูปและ

เพิ่มมูลคาผลผลิต

จากน้ําผึ้งโพรงปา

 2. เกิดการพัฒนา

ผลิตภัณฑสุขภาพ

จากน้ําผึ้งโพรงปา

  

 

  

 5. ทําโรงเรือนแปรรูป

ผลิตภัณฑจากน้ําผึ้งโพรง

ปาที่ไดมาตรฐานอย.

และมผช.

                  

   0.3000   0.3000     1.5000  -   - 



2560 2561 2562 2563 2564

แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดเชียงราย

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 3. แหลงสนับสนุน

และสงเสริมอาชีพ

และองคความรูดาน

การพัฒนาผลิตภัณฑ

จากน้ําผึ้งโพรงปา

 3. สรางรายไดและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

ใหกับกลุมวิสาหกิจ

ชุมชน

 1. ขอมูลโภชนาการ

และสารสําคัญพืช

อาหารไดแก ผํา 

(ไขน้ํา) 

ถั่วเหลือง (เนาเนา) 

และผักชีฝรั่ง

 1. ขอมูลโภชนาการ

และสารสําคัญพืช

อาหารจํานวน 3 ชนิด

 2. ผลิตภัณฑเพื่อ

สุขภาพที่มีมาตรฐาน

 2. ผลิตภัณฑที่มี

มาตรฐาน 

อยางนอย 15 ชนิด

  

 

  

 6. โครงการวิจัยและ

พัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ

     6.0000  -   -    4.0000   4.0000

                 



2560 2561 2562 2563 2564

แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดเชียงราย

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 3. ชุมชนตนแบบใน

การแปรรูปผลิตภัณฑ

แบบครบวงจร

 3. ชุมชนตนแบบ

การแปรรูป

ผลิตภัณฑแบบครบ

วงจร อยางนอย 1 

แหง

 1. ไดขอมูลพื้นฐาน

การทองเที่ยวเชิง

สุขภาพในพื้นที่ตําบล

เวียงสรวย อําเภอแม

สรวย จังหวัดเชียงราย

 1. แกนนํายุว

มัคคุเทศกทองเที่ยว

เชิงสุขภาพในชุมชน

  

 

  

 7. การทองเที่ยวเชิง

สุขภาพ จากพืชสมุนไพร

ภูมิปญญาทองถิ่น   

ในพื้นที่สวนสมุนไพร 

ตําบลเวียงสรวย อําเภอ

แมสรวย จังหวัดเชียงราย

                 

   0.8000   0.8000     0.9000  -   - 



2560 2561 2562 2563 2564

แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดเชียงราย

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 2. สรางแกนนํา

เยาวชนในการ

สงเสริมการทองเที่ยว

เชิงสุขภาพ

ในพื้นที่

 2. เครื่องดื่ม

สมุนไพรที่มี

ประโยชนตอสุขภาพ

 3. สงเสริมกลุมผูผลิต

 ผลิตภัณฑลูกประคบ

สรางเอกลักษณ

ใหกับพื้นที่ทางการ

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

 3. ผลิตภัณฑจาก

ลูกประคบจากพืช

สมุนไพร

 4. สงเสริมทักษะการ

ใชสมุนไพรเพื่อบํารุง

สุขภาพจากหมอยา 

ภูมิปญญาทองถิ่น

 4. ภูมิปญญาเปน

การเพิ่มมูลคาใหแก

สมุนไพรพื้นบาน
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดเชียงราย

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 5. การพัฒนาทักษะ

การออกแบบ

ผลิตภัณฑและ

บรรจุภัณฑ

 5. สรางงาน สราง

รายไดสรางเศรษฐกิจ

ในชุมชนและนําไปสู

ชุมชนเขมแข็ง

 1. วางแผนการผลิต

สมุนไพรมีศักยภาพ 

พัฒนาพืชสมุนไพรที่

เหมาะสมกับพื้นที่และ

ตรงกับความตองการ

ตลาด

5.2500   5.2500     5.2500     5.2500   5.2500    1. ผูผลิตและ

ผูบริโภคมีทางเลือก

ในการเลือกซื้อสินคา

และการบริการ

 1. ผูผลิตและ

ผูบริโภคมีทางเลือก

ในการเลือกซื้อสินคา

และการบริการ

 2. สรางเครือขายผูผลิต

สมุนไพรจังหวัดเชียงราย

สงเสริมการแปรรูป

สงเสริมการตลาดและ

ประชาสัมพันธ

 -  -  -  -  -  2. พืชสมุนสมุนไพร

มีมูลคาเพิ่มขึ้น

 1) โครงการสงเสริม

การผลิต

พืชสมุนไพรตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

 - เกษตรจังหวัด

เชียงราย

  

 

กลยุทธที่ 2 สนับสนุนและสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพรที่ไดคุณภาพมาตรฐาน
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดเชียงราย

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 1. จัดทําจุดเรียนรู/

สาธิตการผลิตและการ

แปรรูปสมุนไพรที่ใชใน

การเกษตร

 -  - 0.1000      -  -  - มีจุดเรียนรู/สาธิต 

การผลิตและแปรรูป

สมุนไพรที่ใชใน

การเกษตร

 - จุดเรียนรูและ

สาธิต 

จํานวน 1 จุด

 2. จัดทําแปลงรวบรวม

พันธุ/ขยายพันธุและ

กระจายพันธุพืชสมุนไพร

ที่ใชในการเกษตร

 -  - 0.1000      -  -  - มีแปลงรวบรวม

พันธุและขยายพันธุ

พืชสมุนไพรที่ใชใน

การเกษตร

 - แปลงรวบรวม

พันธุ/แปลงขยาย

และกระจายพันธุพืช

สมุนไพรที่ใชใน

การเกษตร จํานวน 2

 ไร

 3. สรางเครือขาย

เกษตรกรและ

กลุมเกษตรกร ผูผลิต

และแปรรูปสมุนไพรที่ใช

ในการเกษตร

0.9000    -  -  -  -

 2) โครงการสงเสริม

การผลิตและแปรรูป

สมุนไพรเพื่อใชใน

การเกษตร ทดแทน

การใชสารเคมี

 - ศูนยสงเสริม

และพัฒนา

อาชีพ

การเกษตร

จังหวัดเชียงราย
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดเชียงราย

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

    3.1 ฝกอบรมถายทอด

เทคโนโลยีการผลิตและ

แปรรูปสมุนไพรที่ใชใน

การเกษตรเพื่อทดแทน

การใชสารเคมีปองกัน

และกําจัดศัตรูพืช

-        -          0.5400     0.5400   0.5400    - มีกลุมเกษตรกร

ผูผลิตและแปรรูป

สมุนไพรที่ใชใน

การเกษตรทดแทน

การใชสารเคมี

 - กลุมเกษตรกร

ผูผลิตและแปรรูป

สมุนไพรที่ใชใน

เกษตร 54 กลุม 

(18 กลุม กลุมละ 30

 คนตอป รวม 54 

กลุม 1,620 คน)

    3.2 ผลิตกลาพันธุพืช

สมุนไพรที่ใชใน

การเกษตรที่สนับสนุน

เกษตรและกลุมเกษตรกร

-        -          0.5400     0.5400   0.5400    - มีตนพันธุพืช

สมุนไพรที่ใชใน

การเกษตรกร

สนับสนุนเกษตรและ

กลุมเกษตรกร

 - ตนพันธุพืช

สมุนไพรที่ใชใน

การเกษตรสนับสนุน

เกษตรกรและกลุม

เกษตรกร
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดเชียงราย

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 1. สํารวจพืชสมุนไพรใน

ปาชุมชนดอยยาว และ

ปาชุมน้ําหนองปลาโอ

  -      0.0500    -     -     -   - ไดขอมูล ของชนิด 

จํานวน และ ภาพพืช

สมุนไพร ในพื้นที่

 - เกิดการสนับสนุน

การทองเที่ยวเชิง

สุขภาพ

 - รพ.สต.

ตําบลตา

 2. จัดพิมพหนังสือ

สมุนไพร

  -      0.5000    -     -     -   - เอกสารที่รวบรวม

สมุนไพร ซึ่ง

ประกอบดวย 

คุณลักษณะ สรรพคุณ

  วิธีการใช บริเวณที่

พบ และปริมาณ 

อยางครบถัวน

 - ขอมูลจากการ

สํารวจสมุนไพร

จะเปนฐานขอมูล

เบื้องตน 

ดานสมุนไพรที่สําคัญ

ชุมชน เพื่อ

ใชวางแผน และ

ดําเนินงานใน

ดานอื่นๆ  เชน การ

ผลิตยาสมุนไพร การ

และผลิตผลิตภัณฑ

สมุนไพรชนิดตางๆ

 - เครือขาย

อนุรักษปาชุมชน

ดอยยาว

กลยุทธที่ 1 สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร สรางตราสินคา ใหเปนที่รูจัก และไดคุณภาพมาตรฐาน

ยุทธศาสตรที่ 3 ขยายชองทางการใชประโยชนการเพิ่มมูลคาและการตลาด

 1) โครงการอนุรักษ 

"มอนยาปาชุมชนดอย

ยาว – หนองปาโอ"

สูการทองเที่ยวสุขภาพ

ในชุมชน
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดเชียงราย

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 3. แปลงเพาะพันธุ 

ตนกลาสมุนไพร

  -      0.5000    -     -     -   - ไดตนกลาสมุนไพร

 ทั้งชนิด ปริมาณ 

และจํานวนที่เพียงพอ

สําหรับปลูกในสวน

สมุนไพร และกระจาย

ใหชุมชนนําไปปลูก 

ในพื้นที่ของตนเอง 

เพื่อเปนวัตถุดิบใน

การผลิตยา และ

ผลิตภัณฑสมุนไพร 

ของชุมชน

 - ไดตนกลาสมุนไพร

 ทั้งชนิด และจํานวน

 ที่เพียงพอสําหรับ

การนําไปปลูก ใน

สวนสมุนไพร และ

พื้นที่

ในชุมชนเพื่อใชเปน

วัตถุดิบ 

ในการผลิต และแปร

รูปเปนยาสมุนไพร 

และผลิตภัณฑสําหรับ

ใชในชีวิตประจําวัน 

ตอไป

 - ศูนยวน

ศาสตรชุมชน 

เพื่อคนกับปา 

(RECOFTC)
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดเชียงราย

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 4. สวนสมุนไพร (พื้นที่ 

200 ไร )

  -      1.5000    -     -     -   - เกิดสวนสมุนไพร ที่

รวบรวม

พันธุพืชสมุนไพรจาก

ปาชุมชน  ในพื้นที่ 

ประมาณ 200 ไร

 - เปนสถานที่

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

 สําหรับคนในชุมชน 

และนักทองเที่ยว

ทั่วไป

 - โรงเรียน

ชุมชนบานตา

ตลาด

 5. จัดสรางโรงเรือนแปร

รูปสมุนไพร ระดับชุมชน

 ที่ไดมาตรฐานอย. 

และมผช.

  -      7.0000    -     -     -   - เกิดโรงเรือนแปร

รูปสมุนไพร ระดับ

ชุมชน ที่ไดมาตรฐาน

อย. และมผช.

 - รพ.สต.ตําบลตา  

มีผลิตภัณฑ 

ยาสมุนไพรตํารับยา

บํารุงกําลัง และยา

แกลม

   

  

 - สถาบันความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพและ

สิ่งแวดลอมเพื่อ

พัฒนาทองถิ่น

และอาเซียน 

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดเชียงราย

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 6. งานวิจัยตํารับยา

สมุนไพรพื้นบาน  (ยา

บํารุงกําลัง และยาลม)

  -   -      1.0000    -     -   - ไดยาสมุนไพร

ตํารับยาบํารุงกําลัง 

และยาแกลม ที่มี

คุณภาพ มีมาตรฐาน 

และมีความสะดวก

ตอการนําไปใช

เหมาะสมกับยุกต

ปจจุบัน

 7. สงเสริมกลุมธุรกิจใน

ชุมชน+กลุมสตรีในชุมชน

 เพื่อผลิตผลิตภัณฑ

สมุนไพรสําหรับใชใน

ชีวิตประจําวัน

   0.0500   -   -   -   -  - มีการบริการดาน

สปาไทย นวดไทย

จากสมุนไพรทองถิ่น 

ที่ไดคุณภาพ
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดเชียงราย

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 1. ศูนยผลิตภัณฑ 

OTOP สมุนไพรปาตึง

-        -          0.2000     0.2000   0.2000   

 2. การทองเที่ยวเชิง

สุขภาพปาชุมชนและ

น้ําพุรอนปาตึง

-        -          1.5000     1.5000   1.5000   

 3. การใหบริการสุขภาพ

แพทย

แผนไทยและสปาน้ําพุ

รอนที่น้ําพุรอนปาตึง

-        -          0.5000     0.5000   0.5000   

กลยุทธที่ 2 พัฒนาผูประกอบการรุนใหม และพัฒนาผูประกอบการรายเดิมใหเปนมืออาชีพเพื่อขยายชองทาง ทางการตลาด

 1) โครงการเมือง

สมุนไพร

ครบวงจรตําบลปาตึง 

อําภอแมจัน จังหวัด

เชียงราย

 - รพ.สต.ปา

ตึง/อบต. ปาตึง 

อ.แมจัน จ.

เชียงราย
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดเชียงราย

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 1. สปาลานนา จาก

สมุนไพรทองถิ่น

   0.1000   -   -   -   -  - บริการสปาไทย

จากสมุนไพรทองถิ่น 

เปนอีกหนึ่งทางเลือก

สําหรับการรักษา 

ฟนฟู และดูแลสุขภาพ

 2. ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 ตามวิถีลานนาตําบลตา

  -   -   -    0.5000   -  - เปนแหลงทองเที่ยว

 ของชุมชน

 2) โครงการอนุรักษ 

"มอนยาปาชุมชนดอย

ยาว – หนองปาโอ" สู

การทองเทียวสุขภาพ

ในชุมชน

 - สถาบันความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพและ

สิ่งแวดลอมเพื่อ

พัฒนาทองถิ่น

และอาเซียน 

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดเชียงราย

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 1. การพัฒนาศักยภาพ

สถานบริการดาน

การแพทยแผนไทยเพื่อ

เพิ่มการเขาถึงบริการ

ของประชาชน และ

พัฒนาศักยภาพการผลิต

ยาสมุนไพรในบัญชียา

หลักเพื่อใชในสถานบริการ

16.2000  90.0000    50.0000   50.0000  50.0000   - ประชาชนยอมรับ

และเขาถึง

การใชยาสมุนไพร

และการบริการดาน

การแพทยแผนไทยใน

ระบบสุขภาพ

 - สถานบริการดาน

การแพทย

แผนไทยใหบริการได

ครอบคลุมประชาชน

ทุกกลุมวัย

 - สํานักงาน

สาธารณสุข

จังหวัดเชียงราย 

                

 - พาณิชย

จังหวัดเชียงราย 

      - พัฒนา

ชุมชนจังหวัด

เชียงราย 

 - อุตสาหรรม

จังหวัดเชียงราย

 1) โครงการพัฒนา

เมืองสมุนไพรครบ

วงจร จังหวัดเชียงราย

กลยุทธที่ 1 สงเสริมพัฒนาการบริการรักษาพยาบาลดวยการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมการใชสมุนไพรในระบบริการสุขภาพ
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดเชียงราย

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 2. การสงเสริมและ

พัฒนาการใชสมุนไพรใน

วิถีวัฒนธรรมจังหวัด

เชียงราย

 -  - 5.0000     5.0000   5.0000    - มีการใชสมุนไพรใน

วิถีวัฒนธรรม และวิถี

ชีวิต

 - โรงงานผลิตนา 

GMP มีศักยภาพการ

ผลิตยาสมุนไพร

เพียงพอกับความ

ตองการของสถาน

บริการ

 3. การสงเสริมการ

เรียนรูตนไม

ใบยา การใชผักพื้นบาน

เปนอาหารและยา

5.8000    - 5.0000     5.0000   5.0000    - ประชาชนรูจักการ

ใชสมุนไพรในชุมชน

เพื่อการดูแลสุขภาพ

 - ประชาชนมีรายได

เพิ่มขึ้นจากการปลูก

สมุนไพรที่มีคุณภาพ 

การบริหารจัดการ

วัตถุดิบที่ไดมาตรฐาน
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดเชียงราย

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 4. การสงเสริมภูมิ

ปญญาการแพทย

พื้นบานของกลุมหมอพิ้น

บานและ โฮงฮอมผญา 

โฮงยา หมอเมือง

1.0000   1.2000     2.0000     2.0000   2.0000    - เกิดการนํา

ตํารับตําราการแพทย

แผนไทย/การแพทย

พื้นบาน  มาพัฒนาสู

การใชในการดูแล

สุขภาพและการผลิต

เชิงพาณิชย

 - มีผลิตภัณฑจา

สมุนไพรเขาสูสถาน

ประกอบการและเกิด

รายไดจากธุรกิจ

บริการ

 5. การพัฒนาและสราง

เครือขายกลุมผูปลูก

สมุนไพรและศูนย

กระจายวัตถุดิบ

2.2000   2.0000     10.0000   5.0000   5.0000    - มีการจัดการวาง

แผนการพัฒนาและ

ผลิตสมุนไพร 

เกษตรกรมีรายได

เพิ่มขึ้นจาการปลูก

และบริหารจัดการ

วัตถุดิบสมุนไพร

 - ประชาชนรูจักการ

ใชสมุนไพรในชุมชน

เพื่อการดูแลสุขภาพ 

เพื่อลดรายจายและ

ลดการใชยาแผน

ปจจุบัน
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดเชียงราย

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 6. การสงเสริมการปลูก

พืชสมุนไพรและไมหอม 

เพื่อพัฒนาเปนสารสกัด

สมุนไพร

 -  - 5.0000     5.0000   5.0000    - จังหวัดเชียงราย

พัฒนาเปนศูนยกลาง

ดานสมุนไพรครบ

วงจรของจังหวัด

ภาคเหนือ

 7. การพัฒนาผลิตภัณฑ

สมุนไพรคุณภาพและ

พัฒนารูปแบบบรรจุ

ภัณฑสมุนไพร

 -  - 10.0000   5.0000   5.0000    - จังหวัดเชียงราย

พัฒนาเปน

ศูนยสุขภาพสมุนไพร

ครบวงจร (Medical

 Hub) ในกลุม

จังหวัดภาคเหนือ

และภูมิภาคลุมน้ําโขง
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดเชียงราย

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 8. การสงเสริมการใช

ผลิตภัณฑสมุนไพร

เชียงรายใน

สถานประกอบการและ

พัฒนา

ชองทางการจํานาย

ผลิตภัณฑจากสมุนไพร

 -  - 10.0000   10.0000  5.0000    - ผูประกอบการ

เชื่อมั่นคุณภาพ

ยาไทยและผลิตภัณฑ

สมุนไพร

ในการนําไปผลิตและ

จําหนาย

เชิงพาณิชยทําใหเกิด

รายไดเพิ่มขึ้นจาก

ธุรกิจบริการ

 9. การพัฒนาศูนย

กระจายวัตถุดิบและ

ตลาดสินคาสมุนไพร

จังหวัดเชียงราย (งบ

ลงทุน)

 -  - 50.0000   5.0000   5.0000   
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดเชียงราย

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 10. การพัฒนาศูนย

สุขภาพสมุนไพรครบ

วงจร (Medical Hub)  

กลุมจังหวัดภาคเหนือ

และภูมิภาคลุมน้ําโขง

 -  - 50.0000   10.0000  10.0000  

 11. การบริหารจัดการ

เพื่อขับเคลื่อนโครงการ

เชียงราย

เมืองสมุนไพรครบวงจร

2.0000   2.0000     1.0000     1.0000   1.0000    - มีการขับเคลื่อน

โครงการเชียงราย

เมืองสมุนไพรครบ

วงจร ที่เปนระบบ

และบูรณาการ

รวมกับภาคีเครือขาย
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดเชียงราย

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 1. สํารวจพืชสมุนไพร 

มอนยา

พระธาตุสามดวงและ

พื้นที่รอบๆ

0.0500    -  -  -  -  - เกิดสวนสมุนไพร 

12 กลุมโรค

ที่รวบรวมพันธุพืช

สมุนไพรจาก

ปาชุมชน  ในพื้นที่ 

ประมาณ 100 ไร

 - เปนแหลงวัตถุดิบ

สมุนไพรของชุมชน

 2. จัดพิมพหนังสือ

สมุนไพร

 - 0.5000      -  -  -  - เปนแหลงปลูก

วัตถุดิบสมุนไพร

 - เปนแหลงศึกษา

เรียนรูที่มีชีวิต ดาน

สมุนไพร

 3. แปลงเพาะพันธุตน

กลาสมุนไพร

 - 0.5000      -  -  -  - เกิดโรงเรือนแปร

รูปสมุนไพร ระดับ

ชุมชนที่ไดมาตรฐาน

อย. และมผช.

 - เปนสถานที่

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

และเชิงนิเวศ

วัฒนธรรมสําหรับคน

ในชุมชน และ

นักทองเที่ยวทั่วไป

 2) โครงการชุมชน

สรางสุขภาพ ตําบล

ปาหุง อ.พาน
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดเชียงราย

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 4. สวนสมุนไพร 

(พื้นที่ 100 ไร )

 - 1.0000      -  -  -  - ไดยาสมุนไพร

ตํารับยากลุม

หมอเมืองตําบลปาหุง

ที่มีคุณภาพ มี

มาตรฐาน และมี

ความสะดวกตอการ

นําไปใชเหมาะสมกับ

ยุคปจจุบัน

 - รพ.สต.ตําบลปาหุง

 มีผลิตภัณฑ ยา

สมุนไพรตํารับยา ยา

หอม

ปราบลมน้ํามันไพล

 5. จัดสรางโรงเรือนแปร

รูปสมุนไพร ระดับชุมชน

 ที่ไดมาตรฐานอย. 

และมผช.

 -  - 5.0000      -  -  - มีกลุมผูผลิตยา

สมุนไพร ที่ดําเนินงาน

ในรูปแบบของ

วิสาหกิจชุมชน

 - ชาชงสมุนไพร ที่

ผลิตในรูปแบบ

แคปซูล ชาชงซึ่ง

สะดวกตอการใช 

และมีคุณภาพดี ไว

สําหรับบริการคนใน

ชุมชน
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดเชียงราย

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 6. งานวิจัยตํารับยา

สมุนไพรพื้นบาน

 -  -  -    1.0000  -  - ชวยอนุรักษภูมิ

ปญญาทองถิ่นดาน

พื้นสมุนไพร ไมให

สูญหาย

 7. สงเสริมกลุมธุรกิจใน

ชุมชน + กลุมสตรีใน

ชุมชน เพื่อผลิต

ผลิตภัณฑสมุนไพร

สําหรับใชในชีวิตประจําวัน

0.0500    -  -  -  -  - เกิดจิตสํานึกดาน

อนุรักษปาไม

ซึ่งเปนแหลงที่มา

ของพืชสมุนไพร

 8. สปาลานนาจาก

สมุนไพรทองถิ่น

0.1000    -  -  -  -  - สรางงาน สราง

รายไดสรางเศรษฐกิจ

 ในชุมชนและนําไปสู

ชุมชนเขมแข็ง
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดเชียงราย

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 9. ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

 ตามวิถีลานนา ตําบล

ปาหุง

 -  -  -    0.5000  -

 1. จัดทําแหลงเรียนรู

เกี่ยวกับหลักทรงงาน

ศาสตรพระราชา 

23 ศาสตร

 -  - 1.3000     1.3000   1.3000    - มีแหลงเรียนรู

เกี่ยวกับศาสตร

พระราชา 23 ศาสตร

 - เปนแหลงเรียนรู

ในชุมชน ประชาชน

รอยละ 80

 2. จัดทําแหลงเรียนรู

ภูมิปญญาทองถิ่น/

สมุนไพร

 -  - 10.0600   0.1000   0.1000    - ประชาชนทั่วไป

ไดรับความรูในเรื่อง

หลักทรงงานศาสตร

พระราชา และนําไป

ปรับใชใหเกิดประ

โยขนตอไป

 - ประชาชนทั่วไป

ไดรับความรูในเรื่อง

หลักทรงงานศาสตร

พระราชา และนําไป

ปรับใชใหเกิดประ

โยขน อยางนอยรอย

ละ 80 ของ

กลุมเปาหมาย

กลยุทธที่ 2 สนับสนุนการใชผลิตภัณฑสมุนไพรทองถิ่น เพื่อสืบสานภูมิปญญาใหคงอยู

 1) โครงการแหลง

เรียนรูศาสตรพระราชา

เมืองสมุนไพร ตําบล

ปาตึง

 - กศน.อําเภอ

แมจัน/กศน.

ตําบลปาตึง
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดเชียงราย

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 1. มีสื่อแผนพับ

เกี่ยวกับศาสตร

พระราชานําไป

เผยแพรใหคนใน

ครอบครัว ชุมชน ได

เรียนรูรวมกัน

 1. ประชาชนนํา

แผนพับเกี่ยวกับ

ศาสตรพระราชาไป

เผยแพรใหคนใน

ครอบครัว ชุมชน ได

เรียนรูรวมกันอยาง

นอยรอยละ 80 ของ

กลุมเปาหมาย

 2. จัดแหลงเรียนรู

เกี่ยวกับ

สวนพืชผักพื้นบาน

อาหารสมุนไพร

 2. ประชาชน ที่เขา

มาศึกษา และ

พักผอนในสวนมี

ความรู

พืชผักพื้นบานอาหาร

สมุนไพร 

อยางนอยรอยละ 80

 ของผูเขาชมทั้งหมด

  

 

  

 3. สวนสมุนไพรเพื่อชีวิต

 พิชิตความพอดีสูวิถี

พอเพียง

0.10       0.10       0.50         - -
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 1. จัดทําฐานขอมูล

สมุนไพรในทองถิ่น

จังหวัดปราจีนบุรีที่

นํามาใชเปนชื่อ อําเภอ / 

ตําบล / หมูบาน

 - 1.0000 0.5000 0.5000 0.5000  1. หนังสือคูมือชนิด

พืชสมุนไพรใน

ทองถิ่นจังหวัด

ปราจีนบุรี 5,000 เลม

 - วิทยาลัย

การแพทยแผนไทย

อภัยภูเบศร

 - หนวยงาน

ปกครอง

 2. จัดทําฐานขอมูล

สมุนไพรที่มีความสําคัญ

ทางเศรษฐกิจและใกล

สูญพันธุในภูมิภาคอาเซียน

 - 2.0000 1.0000 1.0000 1.0000  2. ฐานขอมูล

สมุนไพร ปละ100 

ชนิด (2561-2562)

 - โรงพยาบาล

เจาพระยาอภัย

ภูเบศร

 - หนวยงาน

ปกครอง

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความเขมแข็งของการบริหารและนโยบายของรัฐเพื่อการขับเคลื่อนพื้นที่ฐานรากอยางยั่งยืน

กลยุทธที่ 1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกและระบบบริหารจัดการ ใหมีความพรอมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการเมืองสมุนไพร

 - มีฐานขอมูล

สงเสริมการปลูก

สมุนไพรที่มี

ความสําคัญทาง

เศรษฐกิจและใกล

สูญพันธุ

 1) โครงการจัดทํา

ฐานขอมูลสงเสริมการ

ปลูกสมุนไพรที่มี

ความสําคัญทาง

เศรษฐกิจและใกลสูญ

พันธุ

แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรปราจีนบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรปราจีนบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 2) ศึกษาวิจัย

สมุนไพรและพัฒนา

ผลิตภัณฑสมุนไพร

 1. ศึกษาวิจัยดาน

สมุนไพรและ

การแพทยแผนไทย

5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000  - มีการวิจัย

สมุนไพรและพัฒนา

ผลิตภัณฑสมุนไพร

 - มีงานศึกษาวิจัย 1 

เรื่อง/ป

 - โรงพยาบาล

เจาพระยาอภัย

ภูเบศร

 3) ปรับปรุงสถานที่

การใหบริการ

ดานการแพทยแผน

ไทยใหไดมาตรฐานใน

โรงพยาบาลชุมชน 6 

แหง

 1. สรางสถานที่

ใหบริการการแพทย

แผนไทยในโรงพยาบาล

ชุมชน 6 แหง

 - 6.0000  -  -  -  - โรงพยาบาล

ชุมชนมีสถานที่การ

ใหบริการแพทยแผน

ไทยที่ไดมาตรฐาน

 - โรงพยาบาลชุมชน

 6 แหง ในจังหวัด

ปราจีนบุรี มีสถานที่

ใหบริการแพทย

แผนไทยที่ไดมาตรฐาน

 - สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรปราจีนบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 4) โครงการ

เสริมสรางความ

รวมมือระหวาง

หนวยงานและ

เครือขายในระดับตางๆ

 ที่เกี่ยวของกับการ

ขับเคลื่อนแผนแมบท

เมืองสมุนไพร

 1. จัดประชุมติดตาม

ความกาวหนา

ตามแผนแมบทเมือง

สมุนไพร

 2. เสริมสรางสัมพันธอัน

ดีกับผูมีสวนไดสวนเสียใน

งานขับเคลื่อน

 - 2.4000 2.4000 2.4000 2.4000  - กลไกการ

ขับเคลื่อนแผนแมบท

เมืองสมุนไพร

 - จํานวนฐานขอมูล

และแผนงานใน

เครือขายระดับตางๆ

 อยางนอย  1 แผน/ป

 - สสจ.ปราจีนบุรี 

 - รพ.เจาพระยา

อภัยภูเบศร 

 - วิทยาลัย

การแพทยแผนไทย

อภัยภูเบศร 

 - พาณิชยจังหวัด

 - สนง.ทองเที่ยว

และกีฬาจังหวัด

 - สมาคม

ทองเที่ยวจังหวัด

 - ชมรม

ผูประกอบการ

รานอาหารจังหวัด

 - ม.พระจอมเกลา

พระนครเหนือ

วิทยาเขตปราจีนบุรี
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรปราจีนบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 1. "Troble Shooter" 

(โครงการวิจัยเพื่อแกไข

ปญหาอุปสรรคที่เกิด

ซ้ําซากใน

การดําเนินงานดาน

สมุนไพร 

แพทยแผนไทย และ

บริการเชิงสุขภาพ)

 - 2.0000 1.5000 0.5000 0.5000  1. จํานวน

โครงการวิจัยที่สําเร็จ 

อยางนอย 2 

โครงการ/ป

 2. "Herbal Integrator" 

(โครงการ

จัดตั้งศูนยบริหารการวิจัย

เชิงบูรณาการ)

 - 2.0000 1.5000 0.5000 0.5000  2. จํานวน

ผลงานวิจัยที่เผยแพร

สูประชาคม อยาง

นอย 5 เรื่อง/ป

 5) โครงการ: Center

 of Excellence

 - มี Center of 

Excellence

 - มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอม

เกลา

พระนครเหนือ 

วิทยาเขตปราจีนบุรี
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรปราจีนบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 3. "Path Finder" 

(โครงการวิจัยและพัฒนา

เพื่อเพิ่มศักยภาพการ

แขงขันและสมรรถนะ

ของผลิตภัณฑสมุนไพร 

ธุรกิจสุขภาพ และแพทย

แผนไทย)

 - 5.0000 4.0000 3.5000 2.0000  3. จํานวน

ผลงานวิจัยที่

ดําเนินการ

เสร็จสิ้น อยางนอย 3 

เรื่อง/ป

 4. "Tech&Gadget 

Weaper" (โครงการวิจัย

และพัฒนาเทคโนโลยี 

สิ่งประดิษฐและนวัตกรรม 

แบบมุงตอบสนองตอ

ความตองการ)

 -  - 1.0000 3.0000 5.0000  4. จํานวน 

นวัตกรรม/เทคโนโลยี 

อยางนอย 1 ชิ้น /ป

 5. "Healthy Boomer" 

โครงการวิจัยเพื่อสราง

สิ่งแวดลอมสุขภาพดี

 - 5.5000 2.0000 2.0000 2.0000  5. จํานวน

ผูประกอบการที่เขา

รวม อยางนอย 50 

คน/ป
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรปราจีนบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 1. รวบรวมและพัฒนา

หลักสูตร

เสริมทักษะ และเตรียม

ความพรอม

การจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา

 - 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000  1. จํานวนหลักสูตร

อบรมเพื่อการพัฒนา

ทักษะ อยางนอย 5 

หลักสูตร/ป

 2. จัดทําหลักสูตรการ

อบรมพัฒนาบุคลากร

ดานสมุนไพรและแพทย

แผนไทย

 - 1.0000 1.0000 0.5000 0.5000  2. จํานวนหลักสูตร

การศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 1 

หลักสูตร

 3. ปรับปรุงภูมิทัศนศูนย

พัฒนาบุคลากรดาน

การแพทยแผนไทยและ

สมุนไพรแหงอาเซียน

 - 2.0000 1.0000 1.0000 1.0000  3. ปรับปรุงภูมิทัศน

ศูนยการพัฒนา

บุคคลากรดาน

การแพทยแผนไทย

และสมุนไพรแหง

อาเซียน 1 แหง

 6) โครงการจัดตั้ง

ศูนยพัฒนาบุคลากร

ดานการแพทยแผน

ไทยและสมุนไพรแหง

อาเซียน

 - วิทยาลัยแพทย

แผนไทย

อภัยภูเบศร 

จังหวัดปราจีนบุรี

 - มีศูนยพัฒนา

บุคลากรดาน

การแพทยแผนไทย

และสมุนไพรแหง

อาเซียน
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรปราจีนบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 1) พัฒนาโมบาย

แอพพลิเคชั่น

การทองเที่ยวเชิง

สุขภาพจังหวัด

ปราจีนบุรี

 1. พัฒนาโมบาย

แอพพลิเคชั่น

2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000  - มีการพัฒนาโม

บายแอพพลิเคชั่น

 - โมบาย

แอพพลิเคชั่น จํานวน

 1 แอพพลิเคชั่น

 - สนง.จังหวัด

 - การทองเที่ยว

แหงประเทศไทย  

 - สนง.นครนายก

 - สมาคม

ทองเที่ยวจังหวัด

 - สนง.ทองเที่ยว

และกีฬาจังหวัด

กลยุทธที่ 2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการและระบบสารสนเทศ
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรปราจีนบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 1) พัฒนาวิสาหกิจ

ชุมชนสมุนไพรเกษตร

อินทรียตนแบบ 

(ศูนยความเปนเลิศ

การพัฒนาและ

ผลิตสมุนไพรคุณภาพ

ทั้งระบบ)

 1. กอสรางโรงเพาะชํา

พันธุพืชน้ํา อาคารสาธิต

การตากสมุนไพร 

อาคารสาธิตการลาง และ

ลดขนาดวัตถุดิบ อาคาร

สาธิตการบดสมุนไพร 

อาคารสาธิตการผลิต

สมุนไพร อาคารวิจัยการ

สกัดสารอาคารอบแหงและ

แปรรูปสมุนไพร อาคาร

ศูนยอบรมบริการ

นักทองเที่ยวอาคาร

พิพิธภัณฑพืชสมุนไพร 

เรือนพักรับรอง

158.0000  - 20.0000 10.0000 10.0000  - มีศูนยความเปน

เลิศการพัฒนาและ

ผลิตสมุนไพร

คุณภาพทั้งระบบ

 1. ศูนยพัฒนาและ

ผลิตสมุนไพร

คุณภาพของจังหวัด

ปราจีนบุรี 1 แหง    

 2. จํานวนผูมาศึกษา

ดูงาน

 - รพ.เจาพระยา

อภัยภูเบศร

 - สํานักงาน

เกษตรจังหวัด

 - โยธาธิการและผัง

เมืองจังหวัด 

 - มูลนิธิ รพ.

เจาพระยาอภัย

ภูเบศร

กลยุทธที่ 1 พัฒนาศักยภาพของเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/ผูประกอบการรายยอย

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรยกระดับมูลคาผลผลิตใหกับเกษตรกร
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรปราจีนบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

2. จัดหาครุภัณฑและ

เครื่องจักร

 2) โครงการเพิ่มมูลคา

 ไขเปดและไขไกโดย

พัฒนาสูตรอาหารที่มี

สวนประกอบของ

สมุนไพร

 1. พัฒนาสูตรอาหาร

สมุนไพร  

 2. ถายทอดเทคโนโลยี

การใชสมุนไพรให

เกษตรกร

 3. ตรวจวิเคราะหหาสาร

สมุนไพรในสูตรอาหารที่มี

สวนประกอบจากไขที่

เปนประโยชน

 - 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000  - มีสมุนไพร

ทดแทนสารเคมีกับ

สัตวน้ําเศษฐกิจ

 1. จํานวนสูตร

สมุนไพรที่ไดรับการ

พัฒนา 3 สูตร/ป

 2. จํานวนเกษตรกร

ที่ไดรับการอบรม 20 

ราย/ป

 3. จํานวนตัวอยางที่

ผานการตรวจสอบ

สารตกคาง 20 

ตัวอยาง/ป

 - ประมงจังหวัด

 - ประมงอําเภอ

 - ศูนยวิจัยประมง

น้ําจืดปราจีนบุรี  

 - รพ.เจาพระยา

อภัยภูเบศร
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรปราจีนบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 1. อบรมความรู

ผูประกอบการ OTOP 

และวิสาหกิจชุมชนใน

การนําสมุนไพร

มาใชในการผลิต

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

 2. สงเสริมการผลิตและ

จัดจําหนาย

 -  -  -  -  -

 3. ยกระดับมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ

 -  -  -  -  -

 3) พัฒนาผลิตภัณฑ 

OTOP สมุนไพร

 - มีการพัฒนา

ผลิตภัณฑ OTOP 

สมุนไพร

 - จํานวนผลิตภัณฑ 

OTOP ปละ 10 

รายการ

 - สํานักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัด

 - สํานักงาน

เกษตรจังหวัด

 - สสจ.ปราจีนบุรี

 - สํานักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัด

 - สํานักงาน

พาณิชยจังหวัด
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรปราจีนบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 1) โครงการสงเสริม

การใชสมุนไพร

ทดแทนสารเคมีกับ

สัตวน้ําเศรษฐกิจ

 1. พัฒนาสูตรสมุนไพร 

ในการปองกันรักษาโรค

ในสัตวน้ําชนิดตางๆ

 2. ถายทอดเทคโนโลยี

การใชสมุนไพรให

เกษตรกร

 3. ตรวจสอบสารตกคาง

กับกลุมสัตวน้ํา

ที่ใชสมุนไพร

 

 - 9.0000 0.5000 0.5000 1.0000  - มีสมุนไพร

ทดแทนสารเคมีกับ

สัตวน้ําเศษฐกิจ

 1. จํานวนสูตร

สมุนไพรที่ไดรับการ

พัฒนา 1 สูตร/ป

 2. จํานวนเกษตรกร

ที่ไดรับการอบรม 

100 ราย/ป

 3. จํานวนตัวอยางที่

ผานการตรวจสอบ

สารตกคาง 10 

ตัวอยาง/ป

 - ประมงจังหวัด

 - ประมงอําเภอ

 - ศูนยวิจัยประมง

น้ําจืดปราจีนบุรี  

 - รพ.เจาพระยา

อภัยภูเบศร

4. สงเสริมการใชจุลินทรีย

ในการบําบัดคุณภาพน้ํา

 5. พัฒนาสูตรอาหาร

สัตวน้ํา โดยใชสมุนไพร

 4. จํานวนเกษตรกร

ที่ไดรับการสงเสริม 

100 ราย/ป

 5. จํานวนสูตร

อาหารที่ไดรับการ

พัฒนา 1 สูตร/ป

กลยุทธที่ 2 สนับสนุนและสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพรที่ไดคุณภาพมาตรฐาน
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรปราจีนบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 1. อบรมผูประกอบการ

รานอาหารสุขภาพ

 - 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000

 2. อบรมผูประกอบการ

สปา

 - 1.5000 1.5000 1.5000 1.5000

 3. สงเสริมมาตรฐานที่

เกี่ยวของ เชน มาตรฐาน

อาหารปลอดภัย 

มาตรฐานดานความ

ปลอดภัย เปนตน

 - 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000

 - จํานวน

ผูประกอบการที่ผาน

การอบรมพัฒนา 100

 รายตอป

 - สาธารณสุข

จังหวัด

 - พาณิชยจังหวัด

 - สํานักงาน

ทองเที่ยวและกีฬา

จังหวัด

 - สมาคม

ทองเที่ยวจังหวัด

 - ชมรม

ผูประกอบการ

รานอาหารจังหวัด

 - มหาวิทยาลัย

พระจอมเกลาพระ

นครเหนือวิทยา

เขตปราจีนบุรี

 - รพ.เจาพระยา

อภัยภูเบศร

 2) พัฒนาศักยภาพ

ผูประกอบการ

ดานการทองเที่ยวเชิง

สุขภาพ

 - ผูประกอบการ

รานอาหารสุขภาพ

มีความรูดาน

สมุนไพรและสปา

ภูมิปญญาไทย
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรปราจีนบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 1) โครงการเชื่อมโยง

การตลาดสมุนไพรที่ได

คุณภาพและมี

มาตรฐาน GAP/

เกษตรอินทรีย

 1. จัดทําแผนความ

ตองการวัตถุดิบ

 2. พัฒนากลไกการตลาด 

(Contract Farming)

 3. ตลาดสีเขียว (ตลาด

นัดอาหารที่ผลิตได

คุณภาพและมีมาตรฐาน 

GAP/เกษตรอินทรีย)

 - 1.5000 1.5000 1.5000 1.5000  1. แผนความ

ตองการ 1 แผน/ป

 2. จํานวนเกษตรกร

คูสัญญา 25 ราย/ป

 3. จํานวนตลาด 2 

แหง/ป

 - สํานักงาน

เกษตรและสหกรณ 

 - พาณิชจังหวัด 

 - มูลนิธิ รพ.

เจาพระยาอภัย

ภูเบศร

กลยุทธที่ 1 สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร สรางตราสินคา ใหเปนที่รูจัก และไดคุณภาพมาตรฐาน

ยุทธศาสตรที่ 3 ขยายชองทางการใชประโยชนการเพิ่มมูลคาและการตลาด
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรปราจีนบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 2) พัฒนาเสนทาง

ทองเที่ยว

เชิงสุขภาพ

 1. สํารวจเสนทาง

ทองเที่ยวสุขภาพ

 2. พัฒนาแหลงทองเที่ยว

ตามเสนทางทองเที่ยว

สุขภาพ

 3. กําหนดเสนทาง

ทองเที่ยวสุขภาพใหม

และทําการประชาสัมพันธ

5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000  - มีเสนทางการ

ทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ

 - เสนทางทองเที่ยว

เชิงสุขภาพ

เสนทางใหม อยาง

นอย 1 เสนทาง

 - สนง.ทองเที่ยว

และกีฬาจังหวัด

 - ททท. สํานักงาน

นครนายก

 - สมาคม

ทองเที่ยวจังหวัด

 - มูลนิธิ รพ.

เจาพระยาอภัย

ภูเบศร

 1. สํารวจและคัดเลือก

แหลงเรียนรูและแหลง

ทองเที่ยวชุมชน

7.0000 7.0000 7.0000 7.0000 7.0000 3) พัฒนาแหลง

เรียนรูและ

แหลงทองเที่ยวชุมชน

ที่มีการนํา

ภูมิปญญาไทยมาใช

 - มีแหลงเรียนรู

และแหลงทองเที่ยว

ชุมชนที่มีการนําภูมิ

ปญญาไทยมาใช

 - แหลงเรียนรู/

แหลงทองเที่ยว 

ปละ 7 แหง

 - สํานักงานพัฒนา

ชุมชนอําเภอ

 - สํานักงาน

เกษตรจังหวัด

 - มูลนิธิ รพ.

เจาพระยาอภัย

ภูเบศร
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรปราจีนบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 2. พัฒนาแหลงเรียนรูและ

แหลงทองเที่ยวชุมชน

 4) จัดตั้งสวนสุขภาพ

สมุนไพร

จังหวัดปราจีนบุรี

 1. จัดตั้งสวนสุขภาพที่

เปนสถานที่พักผอน ออก

กําลังกาย จัดกิจกรรม 

และเปนสถานที่ที่เรียนรู

พืชสมุนไพร

20.0000 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000  - มีสวนสุขภาพ

สมุนไพร

จังหวัดปราจีนบุรี

 - สวนสุขภาพที่

สงเสริมการเรียนรู

ดานสมุนไพร ปละ 

จํานวน 1 แหง

 - สนง.จังหวัด

 - สนง.โยธาธิการ

และผังเมือง/อําเภอ

 - องคการ

ปกครองสวนทองถิ่น

 - สสจ.ปราจีนบุรี

 5) มหกรรมตลาดนัด

สุขภาพชุมชนเมือง

ปราจีนบุรี

 1. จัดงานมหกรรมตลาด

นัดสุขภาพชุมชนเมือง

ปราจีนบุรี

 - 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000  - มีตลาดนัด

สุขภาพชุมชน

เมืองปราจีนบุรี

 - งานมหกรรมตลาด

นัดสุขภาพ 

ปละ 1 ครั้ง

 - สนง.พัฒนา

ชุมชนอําเภอ

 - สนง.เกษตร

จังหวัด

 - มูลนิธิ รพ.

เจาพระยาอภัย

ภูเบศร
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรปราจีนบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 6) สงเสริมการเพิ่ม

ชองทางจัดจําหนาย

ผลิตภัณฑสมุนไพร

สูประเทศเพื่อนบาน

 1. พัฒนาเครือขายคูคา

 2. เจรจาจับคูธุรกิจ

ระหวางคูคาประเทศ

เพื่อนบาน

 3. ขยายชองทางการ

จําหนายกับประเทศ

เพื่อนบาน

5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000  - มีชองทางจัด

จําหนายผลิตภัณฑ

สมุนไพรสูประเทศ

เพื่อนบาน

 - ศูนยจัดจําหนาย

ผลิตภัณฑสมุนไพร 

เพิ่มขึ้นปละ 1 ศูนย

 - สํานักงาน

พาณิชยจังหวัด

 - สํานักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัด

 - สํานักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัด

 - หอการคาจังหวัด

 Biz Club 

Prachinburi

 1. กอสรางอาคารผลิต

ยาสมุนไพรและ

ผลิตภัณฑสมุนไพร

มาตรฐานสากล

 -  - 3.0000 3.0000  1. มีอาคารผลิตยา

สมุนไพรและ

ผลิตภัณฑสมุนไพร

มาตรฐานสากลและ

โรงพยาบาล

การแพทยแผนไทยฯ

 1. อาคารผลิตยา

สมุนไพรและ

ผลิตภัณฑสมุนไพร

มาตรฐานสากล 

1 แหง

กลยุทธที่ 1 สงเสริมพัฒนาการบริการรักษาพยาบาลดวยการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

 1) ยกระดับการ

บริการดานการแพทย

แผนไทยเพื่อรองรับ

การศึกษาดูงานใน

ระดับนานาชาติ

83.9000  - โรงพยาบาล

เจาพระยาอภัย

ภูเบศร

ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมการใชสมุนไพรในระบบริการสุขภาพ
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรปราจีนบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 2. ยกระดับโรงพยาบาล

การแพทย

แผนไทยฯ

 -  -  -  -  2. ศูนยสุขภาพ

แพทยแผนไทย

มาตรฐานอาเซียน

 2. โรงพยาบาล

การแพทยแผนไทยฯ 

1 แหง

 2) ศูนยการเรียนรู

ดานสมุนไพรนานาชาติ

 1. กอสรางและจัดหา

ครุภัณฑที่จําเปนสําหรับ

การฝกอบรมใหประชาชน

44.4000  - 10.0000 10.0000 10.0000  - มีศูนยการเรียนรู

ดานสมุนไพร

นานาชาติ

 - ศูนยการเรียนรู

ดานสมุนไพร

นานาชาติที่เปนแหลง

เรียนรูและ

ฝกอบรมดาน

สมุนไพรและ

การแพทยแผนไทย 1

 แหง ของ

จังหวัดปราจีนบุรี

 - โรงพยาบาล

เจาพระยาอภัย

ภูเบศร 

 - มูลนิธิ

โรงพยาบาล

เจาพระยาอภัย

ภูเบศร

 3) มหกรรมสุขภาพ

อาเซียน

 2. จัดงานมหกรรม

สุขภาพอาเซียน เพื่อ

รวบรวมองคความรู

การแพทยดั้งเดิมใน

อาเซียน

10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000  - มีเครือขายดาน

การแพทยแผนไทย

และการแพทย

พื้นบานในอาเซียน

 - กิจกรรมมหกรรม

สุขภาพอาเซียน 

ปละ 1 ครั้ง

 - โรงพยาบาล

เจาพระยาอภัย

ภูเบศร
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรปราจีนบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 1. ดําเนินการเชิงนโยบาย

เพื่อสงเสริมการใชยา

สมุนไพรของสถานบริการ

ในจังหวัด

 - 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000

 2. จัดทําคูมือการใชยา

สมุนไพร

 -  -  -  -  -

 3. อบรมการใชยา

สมุนไพรใหแกบุคลากรใน

จังหวัดที่เกี่ยวของ

 -  -  -  -  -

 1) สนับสนุนการใช

ผลิตภัณฑสมุนไพร

อภัยภูเบศรใน

เครือขายสถานบริการ

จังหวัดปราจีนบุรี

 - มีการใช

ผลิตภัณฑสมุนไพร

อภัยภูเบศรใน

เครือขายสถาน

บริการจังหวัด

ปราจีนบุรี

 - ทุกโรงพยาบาลใน

จังหวัดปราจีนบุรีใช

ผลิตภัณฑสมุนไพร

อภัยภูเบศร

อยางนอย 30รายการ

 - สาธารณสุข

จังหวัดปราจีนบุรี

 - โรงพยาบาล

เจาพระยาอภัย

ภูเบศร

 - มูลนิธิ

โรงพยาบาล

เจาพระยาอภัย

ภูเบศร

กลยุทธที่ 2 สนับสนุนการใชผลิตภัณฑสมุนไพรทองถิ่น เพื่อสืบสานภูมิปญญาใหคงอยู
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรปราจีนบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 4. จัดหายาสมุนไพรตาม

ความตองการของจังหวัด

 -  -  -  -  -

 5. ประเมินความ

เหมาะสมของ

การใชยาจากสมุนไพร

 -  -  -  -  -

 2) อบรมความรูดาน

การแพทยแผนไทย

ใหกับทีมสหวิชาชีพ

 1. จัดอบรมความรูดาน

การแพทย

แผนไทยใหกับทีมสห

วิชาชีพที่เกี่ยวของ เพื่อ

รองรับสูความเปนเลิศ

ดานการแพทยแผนไทย

ในอาเซียน

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  - มีทีมสหวิชาชีพที่

มีความรู

ดานการแพทยแผน

ไทย

 - ทีมสหวิชาชีพที่

ผานการอบรมความรู

 150 คน/ป

 - โรงพยาบาล

เจาพระยาอภัย

ภูเบศร

      

 

  

  

  



2560 2561 2562 2563 2564

แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรปราจีนบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 3) สงเสริม

รานอาหารสะอาดเพื่อ

สุขภาพ (Clean food

 good health)

 1. สงเสริมพัฒนา

เครือขายเกษตรอินทรีย

เพื่อเปนวัตถุดิบในการ

ประกอบอาหาร

 2. พัฒนาเมนูอาหารเพื่อ

สุขภาพ

 3. ฝกอบรม

ผูประกอบการรานอาหาร

 4. สงเสริมยกระดับ

รานอาหารเพื่อสุขภาพให

ไดรับรองมาตรฐาน

 5. สงเสริมการ

ประชาสัมพันธรานอาหาร

เมนูสุขภาพ

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000  - มีรานอาหาร

สะอาดเพื่อสุขภาพ 

(Clean food good 

health)

 - จํานวน

ผูประกอบการ

รานอาหาร 30ราย

ตอป

 - สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด

 - สํานักงาน

เกษตรและสหกรณ

 - สํานักงาน

พาณิชยจังหวัด

 - ชมรม

รานอาหารจังหวัด

 - มูลนิธิ

โรงพยาบาล

เจาพระยาอภัย

ภูเบศร

 - วิสาหกิจชุมชน

สัมพันธเพื่อผลิต

อาหารและแปรรูป

สินคาเกษตร
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรปราจีนบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 4) สงเสริมและ

พัฒนาตํารับอาหาร

พื้นบานเพื่อสุขภาพ

ตามภูมิปญญาทองถิ่น

 1. ศึกษาคนควาภูมิ

ปญญาทองถิ่น

ดานอาหารพื้นบานที่มี

ประโยชนตอสุขภาพและ

ผูที่มีความรูหรือปราชญ

ชาวบาน

 2. รวบรวมวิเคราะหองค

ความรูตํารับอาหาร

พื้นบานทองถิ่น

 3. จัดทําคูมือตํารับ

อาหารพื้นบานทองถิ่น

 4. ฝกอบรมกลุมชุมชน 

วิสาหกิจชุมชน และ

บุคลากร อปท.

 5. สงเสริมและพัฒนาให

เปนสินคาของชุมชน

1.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000  - มีการพัฒนา

ตํารับอาหารพื้นบาน

เพื่อสุขภาพตามภูมิ

ปญญาทองถิ่น

 - มีรายการอาหาร

พื้นบานเพื่อสุขภาพ 

ปละ 7 รายการ

 - วิทยาลัย

การแพทยแผนไทย

อภัยภูเบศร

 - สสจ.ปราจีนบุรี

 - สนง.พาณิชย

จังหวัด

 - ชมรม

รานอาหารจังหวัด

 - รพ.เจาพระยา

อภัยภูเบศร

 - วิสาหกิจชุมชน

สัมพันธเพื่อผลิต

อาหารและแปรรูป

สินคาเกษตร
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรปราจีนบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 6. สงเสริมการผลิตและ

จําหนาย

 7. จัดกิจกรรมเพื่อ

ประชาสัมพันธ

 - สนง.การศึกษา

นอกระบบและ

การศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัด

 - สนง.วัฒนธรรม

จังหวัด
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 1. กิจกรรมที่ดําเนินการ

โดย สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดสกลนคร 

    - ซื้อเครื่องมือและ

ครุภัณฑในการผลิต 

ผลิตภัณฑสมุนไพร ณ รพ.

พระอาจารยฝน 

อาจาโร 

   2. กิจกรรมที่ดําเนินการ

โดย สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดนครพนม

1.00001.00001.00003.000044.8811 1) พัฒนา

โรงงานผลิตยาและ

ผลิตภัณฑจาก

สมุนไพร GMP 

(WHO) จังหวัด

กลุมสนุก

 - สสจ.สกลนคร

 - มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน วิทยา

เขตสกลนคร

 - สํานักงาน

พัฒนาชุมชน

 - มีผลิตภัณฑจาก

สมุนไพรที่ได

มาตรฐานและไดรับ

การขึ้นทะเบียนไม

ต่ํากวา 100 

ผลิตภัณฑ

 - ผลิตภัณฑจาก

สมุนไพรไดรับ

มาตรฐาน ไดรับการ

ยอมรับจาก

ทั่วโลก

กลยุทธที่ 1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกและระบบบริหารจัดการ ใหมีความพรอมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการเมืองสมุนไพร

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความเขมแข็งของการบริหารและนโยบายของรัฐเพื่อการขับเคลื่อนพื้นที่ฐานรากอยางยั่งยืน

แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรสกลนคร

โครงการ กิจกรรม

งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรสกลนคร

โครงการ กิจกรรม

งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

    - ซื้อเครื่องมือและ

ครุภัณฑในการผลิตยา

สมุนไพร ณ รพ.เรณูนคร 

    - สรางโรงเก็บวัตถุดิบ

สมุนไพร

    - สรางโรงแปรรูป

วัตถุดิบสมุนไพร 

 3. กิจกรรมที่ดําเนินการ

โดยสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดมุกดาหาร 

    - ซื้อเครื่องมือและ

ครุภัณฑในการผลิตยา

สมุนไพร 
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรสกลนคร

โครงการ กิจกรรม

งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 4. กิจกรรมที่ดําเนินการ

โดย ม.เทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน วิทยาเขต

สกลนคร

    - ซื้อเครื่องมือและ

ครุภัณฑสําหรับการ

ตรวจสอบผลผลิตและ

ผลิตภัณฑจากสมุนไพร

ตามมาตรฐานสากล

 1. กิจกรรมที่ดําเนินการ

โดย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

 วิทยาเขตเฉลิม

พระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร 

กลยุทธที่ 3 สรางเครือขายเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ ที่เขมแข็ง

  

  

 

 1) สํารวจ สงเสริม

การปลูกสมุนไพรมี

คาและอนุรักษปา

เศรษฐกิจครอบครัว

เมืองสมุนไพรกลุม

สนุก

 - สสจ.สกลนคร

 - สสจ.นครพนม

 - สสจ.มุกดาหาร

 - ม.เกษตรศาสตร

วิทยาเขตเฉลิม

พระเกียรติจังหวัด

สกลนคร

 - ประชากรมีรายได

เพิ่มขึ้นจากปา

เศรษฐกิจครอบครัว

 20 %

 - มีขอมูลปาและ

สมุนไพรที่สามารถ

นํามาวางแผนการ

จัดการไดในอนาคต

0.50000.50000.5000

  

  

 

  

  

  

  

 

0.50009.7791
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรสกลนคร

โครงการ กิจกรรม

งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

     1.1 การจัดทําระบบ

ฐานขอมูลภูมิศาสตร

สมุนไพร ปาเศรษฐกิจ

ครอบครัว 

     1.2 การสงเสริมการ

ปลูกสมุนไพรในแปลง

สาธิตตนแบบ (แปลง

สมุนไพรไฮโดรโปนิก 1 

แหง)และการขยายสูแปลง

ของเกษตรกรในชุมชนใน

พื้นที่ 3 จังหวัด 24 อําเภอ

 นํารอง

อยางนอยอําเภอละ 1 

แปลง รวมเปน 24 

แปลง ๆ ละ 1  ไร
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรสกลนคร

โครงการ กิจกรรม

งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

1.3 การแปรรูปสมุนไพร

จากแปลงสาธิตใหเกิดเปน

ผลิตภัณฑที่ใชไดและมี

มาตรฐาน

 2. กิจกรรมที่ดําเนินการ

โดย สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดนครพนม 

   อบรมหลักสูตรผูชวย

แพทยแผนไทย

 3. กิจกรรมที่ดําเนินการ

โดย สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดมุกดาหาร 

   อบรมหลักสูตรผูชวย

แพทยแผนไทย
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรสกลนคร

โครงการ กิจกรรม

งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 1. จัดทํายุทธศาสตรกลุม

ผูปลูกสมุนไพรและ

กลุมผูจัดหาสมุนไพรจาก

แหลงธรรมชาติ โดย

พิจารณาสมุนไพรที่มี

คุณคาตอเศรษฐกิจ ไดแก 

กระชายดํา มะขามปอม 

ขมิ้นชัน กวาวเครือขาว 

บัวบก และไพล  สมุนไพร

ตามสูตรยาตานมะเร็ง

ของอโรคยศาล วัดคํา

ประมง และสมุนไพรตาม

ความตองการของภาครัฐ 

หรือเอกชน

 - สสจ.สกลนคร

 - มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน วิทยา

เขตสกลนคร

 - สํานักงาน

เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

สกลนคร

 - หมูบานตนแบบ

การใชสมุนไพรใน

วิถีชีวิตปละ 3 แหง

 - กลุมผูปลูก

สมุนไพรมีความ

เขมแข็ง

0.50000.50000.50000.5718 - 2) สรางความ

เขมแข็งและ

เชื่อมโยงกลุมผูปลูก

สมุนไพรและกลุมผู

จัดหาสมุนไพรจาก

แหลงธรรมชาติ 

เพื่อความยั่งยืนของ

สมุนไพรไทย
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรสกลนคร

โครงการ กิจกรรม

งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 2. จัดตั้งสาขาสหกรณ

สมุนไพรสกลนคร กระจาย

ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร 6 

แหง เพื่อเปนจุดเรียนรู

และรับซื้อวัตถุดิบสมุนไพร

สมาชิก

 1. กิจกรรมที่ดําเนินการ

โดย สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดสกลนคร 

     - สรางโรงตาก

พลังงานแสงอาทิตย 

จํานวน 7 แหง ในจังหวัด

สกลนคร

0.50000.5000

  

  

 

  

  

  

  

 - สสจ.สกลนคร

 - ม.เกษตรศาสตร

วิทยาเขตเฉลิม

พระเกียรติจังหวัด

สกลนคร

 - สรางรายไดให

จังหวัดโดยมี GDP 

เฉพาะดานสมุนไพร

เพิ่มขึ้น

ในป 2564 ไมต่ํา

กวารอยละ 7

 - เกิดการรวมกลุม

ของผูประกอบการ

ดานสมุนไพร

ไมต่ํากวา 30 กลุม

0.5000

กลยุทธที่ 2 สนับสนุนและสงเสริมการปลูกพืชรูปสมุนไพรที่ไดคุณภาพมาตรฐาน

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรยกระดับมูลคาผลผลิตใหกับเกษตรกร

   

 

0.500016.6628 1) พัฒนาการ

รวมกลุมของ

เกษตรกรในการ

แปรรูปวัตถุดิบ

สมุนไพรที่ได

มาตรฐาน



2560 2561 2562 2563 2564

แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรสกลนคร

โครงการ กิจกรรม

งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

   - ซื้อวัสดุเครื่องลางและ

เครื่องหั่นวัตถุดิบสมุนไพร 

    - กอสรางโรงแปรรูป

และจัดเก็บวัตถุดิบ

สมุนไพร 

 2. กิจกรรมที่ดําเนินการ

โดย สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดนครพนม

    - สรางโรงตากพลังงาน

แสงอาทิตย จํานวน 3 แหง

 ลงในพื้นที่ในจังหวัด

นครพนม 

    - ซื้อวัสดุเครื่องลางและ

เครื่องหั่นวัตถุดิบสมุนไพร 

   - กอสรางโรงแปรรูป

และจัดเก็บวัตถุดิบสมุนไพร
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรสกลนคร

โครงการ กิจกรรม

งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

   3. กิจกรรมที่ดําเนินการ

โดยสสจ.มุกดาหาร 

    - สรางโรงตากพลังงาน

แสงอาทิตย จํานวน 1 

แหงลงในพื้นที่ในจ.

มุกดาหาร

    - ซื้อวัสดุเครื่องลางและ

เครื่องหั่นวัตถุดิบสมุนไพร

 4. กิจกรรมที่ดําเนินการ

โดย ม.เทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน วิทยาเขต

สกลนคร 

    - สรางเครื่องกลั่น

น้ํามันหอมระเหยตนแบบ 

ณ พื้นที่จ.สกลนคร 6 

เครื่อง 
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรสกลนคร

โครงการ กิจกรรม

งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 1) สรางองคกร

ตนแบบเพื่อใหเปน

แหลงเรียนรู และ

ทองเที่ยว

 1. สรางหมูบานตนแบบ

การดําเนินชีวิตดวย

สมุนไพรอินทรีย  6 แหง 

     1) ประชุมเพื่อแตงตั้ง

คณะกรรมการการ

ดําเนินงานระดับหมูบาน 

และจัดทํารัฐธรรมนูญ

หมูบาน แยกทํา 6 หมูบาน

   2) อบรมการผลิตปุย

อินทรียและปุยจากใส

เดือนแยกทํา 6 หมูบาน

 - 3.6566 0.5000 0.5000 0.5000  - มีสถานที่

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

 - จํานวน

นักทองเที่ยวดาน

สุขภาพเพิ่มขึ้น 20 %

 - สสจ.สกลนคร

 - สภาเกษตรกร

จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตรที่ 3 ขยายชองทางการใชประโยชนการเพิ่มมูลคาและการตลาด

กลยุทธที่ 1 สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร สรางตราสินคา ใหเปนที่รูจัก และไดคุณภาพมาตรฐาน
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรสกลนคร

โครงการ กิจกรรม

งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

   3) อบรมการปลูก

สมุนไพรและพืชผัก

เศรษฐกิจในโรงเรือนและ

อันตรายจากสารเคมี

    4) พัฒนาวัดสงเสริม

สุขภาพในหมูบานทั้ง 6 

แหงใหเปนศูนยเรียนรูและ

บริการนักทองเที่ยว

 5) พัฒนาพื้นที่สาธารณะ

ในหมูบานเพื่อแสดงถึงการ

เปนหมูบานสมุนไพรอินทรีย
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรสกลนคร

โครงการ กิจกรรม

งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 1. สรางสื่อประชาสัมพันธ

และรณรงคแคมเปญ 

“เมืองสมุนไพรสกลนคร” 

PR , Branding , Media 

และการสื่อสารการตลาด

 2. จัดงานมหกรรมคูคา

เมืองสมุนไพรภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อ

สรรหาคูคาระยะยาว จับคู

ธุรกิจกับผูสงออก แปรรูป 

(ที่ตองการวัตถุดิบ

คุณภาพสูง) การทําตลาด

รวมกับคูคา Co-Branding

 /Co Distribution   

 - สสจ.สกลนคร

 - สนง.พาณิชย

จังหวัดสกลนคร

 - จัดทํากิจกรรม 

และเขารวม

กิจกรรมตางๆ ทั่ว

ประเทศ

ไมนอยกวา 10 ครั้ง

 - เพื่อสรางความ

นาเชื่อถือและสราง

การรับรูของ

ผูบริโภคที่มีตอ

ผลิตภัณฑสมุนไพร

ของสกลนคร

0.50000.50000.50003.7000 - 2) ประชาสัมพันธ

และสรางคูคาทาง

ธุรกิจสมุนไพรเพื่อ

การแปรรูปและการ

สงออก
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรสกลนคร

โครงการ กิจกรรม

งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 3. การเขารวมงานแสดง

สินคา และจัด Roadshow

 4. การสรางบุคลากรและ

ผูประกอบการ

ดานธุรกิจสมุนไพรรุนใหม

 1. กิจกรรมที่ดําเนินการ

โดย สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดสกลนคร

    - จัดทํา DISPLAY 

“สมุนไพรกลุมสนุก” 

จํานวน 45 ชุด เพื่อ

เผยแพรและจําหนาย

สินคาจากผลิตภัณฑของ

กลุมสนุกทั่วประเทศ

กลยุทธที่ 2 พัฒนาผูประกอบการรุนใหม และพัฒนาผูประกอบการรายเดิมใหเปนมืออาชีพเพื่อขยายชองทางการตลาด

  

  

   

 

  

   

0.50000.50003.7500 1) เพิ่มชอง

ทางการจําหนาย

และขยายตลาด

  

 - สสจ.สกลนคร

 - สนง.พาณิชย

จังหวัดสกลนคร

 - มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร

 - มีชองทาง

จําหนายที่มี

ประสิทธิภาพ 3 

ชองทาง

 - ผลิตภัณฑจาก

สมุนไพรจาก

สกลนครเปนที่รูจัก

ทั่วโลก

0.50000.5000
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรสกลนคร

โครงการ กิจกรรม

งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 2. กิจกรรมที่ดําเนินการ

โดย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร

    - จัด “มหกรรมภูมิ

ปญญาสมุนไพรกลุมสนุก” 

 เปดตัวสินคาสมุนไพรของ

กลุมสนุก
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรสกลนคร

โครงการ กิจกรรม

งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 1. สรางโรงงานผลิตยา

สมุนไพร ตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ณ โรงพยาบาล

พระอาจารยฝน อาจาโร 

อําเภอพรรณนานิคม 

จังหวัดสกลนคร ตาม

มาตรฐาน GMP PIC/S

     1) สรางโรงงานผลิต

ยาสมุนไพร

ระบบ Spray Dry

0.50000.5000  - สสจ.สกลนคร

 - สนง.ธนารักษ

จังหวัดสกลนคร

 - มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตรฯ

 - มหาวิทยาลัย

ราชมงคลฯ

 - มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร

72.3267 - 2) เพิ่มศักยภาพ

ใหกับ

ผูประกอบการหรือ

องคกรที่มีความ

พรอมในการนํา

งานวิจัยหรือ

นวัตกรรมดาน

สมุนไพรมาผลิต

เปนยาหรือ

ผลิตภัณฑที่เพิ่ม

คุณคา ที่ได

มาตรฐานและมี

ความเปน

เอกลักษณของพื้นที่

 - โรงงานผลิตยา

ดวยเทคโนโลยีชั้นสูง

 1 แหง

 - เกิดผลิตภัณฑ

จากสมุนไพรที่มี

คุณคาทางเศรษฐกิจ

และสังคม

0.5000
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรสกลนคร

โครงการ กิจกรรม

งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

   2. จัดซื้อเครื่องมือและ

ครุภัณฑเพื่อใชใน

การผลิตยาสมุนไพรที่รักษา

โรคตางๆ โดยอางอิงจาก

งานวิจัยที่ไดรับการยอมรับ

    1) ซื้อเครื่องมือและ

ครุภัณฑ

  3. พัฒนาผลิตภัณฑ

รวมกับเครือขายการตลาด 

    1) การประชุมเพื่อสราง

เครือขายความรวมมือ

โรงงานแปรรูปวัตถุดิบและ

ผลิตภัณฑสมุนไพร ใน จ.

สกลนคร
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรสกลนคร

โครงการ กิจกรรม

งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 4. สรางมาตรฐานการผลิต

 การแปรรูป ของจ.

สกลนคร 3,455,500 บาท

    1) จางเหมาจัดงาน

แถลงขาวและการประกวด

ออกแบบโลโก มาตรฐาน

การผลิตของจ.สกลนคร    

 2) จางเหมาผลิตและ

จัดพิมพคูมือ “การพัฒนา

มาตรฐานการผลิต ของ จ.

สกลนคร” จํานวน 10,000

 เลม 

    3) จางเหมาออกแบบ

และผลิตสื่อประชาสัมพันธ

มาตรฐานการผลิต ของ 

จ.สกลนคร
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรสกลนคร

โครงการ กิจกรรม

งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 4) ประชุมปฏิบัติการเพื่อ

จัดทํายุทธศาสตร

มาตรฐานการผลิต ของ จ.

สกลนคร

 1. สรางอาคารศูนยกลาง

การรักษาและปฏิบัติตัว

ของผูปวยวาระสุดทายของ

ชีวิตของโลก ณ 

โรงพยาบาลพระอาจารย

ฝน อาจาโร อําเภอ

พรรณนานิคม จังหวัด

สกลนคร

10.372510.3725 - 1) สรางสถานที่

และระบบ

ในการจัดจําหนาย

ยาและผลิตภัณฑ

สมุนไพรที่เกี่ยวของ

 - สสจ.สกลนคร

 - สนง.ธนารักษ

จังหวัดสกลนคร

 - มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตรฯ

 - มหาวิทยาลัย

ราชมงคลฯ

 - มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร

 - เกิดรายได

หมุนเวียนในพื้นที่

ไมนอยกวา 5 ลาน

บาท

 - เกิดสถานที่

ทองเที่ยวแหงใหมที่

เปนศูนยกลางของ

การแพทยแผนไทย

และการแพทย

ผสมผสาน

0.50000.5000

กลยุทธที่ 2 สนับสนุนการใชผลิตภัณฑสมุนไพรทองถิ่น เพื่อสืบสานภูมิปญญาใหคงอยู

ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมการใชสมุนไพรในระบบริการสุขภาพ
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรสกลนคร

โครงการ กิจกรรม

งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 2. สรางศูนยกลาง

อายุรเวทของโลก ขึ้นที่ 

อําเภอสวางแดนดิน 

จังหวัดสกลนคร ที่จะ

ดึงดูดนักอายุรเวททั้งใน

และนอกประเทศ 

แพทยแผนไทย หมอ

พื้นบาน และนักเที่ยว 

เดินทางมาเรียนรูและ

เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่

 พรอมทั้งเปนตลาดกลาง

ในการซื้อขายวัตถุดิบและ

ผลิตภัณฑ 

  1) สรางลานอายุรเวท

ของโลก
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 1) วิจัยเกี่ยวกับการ

ปลูกพืชสมุนไพร ที่มี

คุณภาพและมาตรฐาน

 1. วิจัยเกี่ยวกับการ

ปลูกพืชสมุนไพร

- 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200  - มีงานวิจัย

เกี่ยวกับการปลูกพืช

สมุนไพร ที่มี

คุณภาพและ

มาตรฐาน

 - มีงานวิจัย

เกี่ยวกับการปลูกพืช

สมุนไพรที่มีคุณภาพ

และมาตรฐาน 4 

เรื่อง

 - วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุราษฎรธานี

 1. ประชุมสํารวจความ

ตองการในการปลูกพืช

สมุนไพร และอบรมให

ความรูดานพืชสมุนไพร

และการปลูก

 - 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500  - กลุมผูปลูกมี

ความรูดานพืช

สมุนไพร และมี

ความตองการปลูก

พืชสมุนไพร

 2. ผลิตตนพันธุสมุนไพร

เพื่อแจกจาย

0.3000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000  - มีตนพันธุ

สมุนไพรพรอม

แจกจาย

แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎรธานี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 2) พัฒนาเมือง

สมุนไพร (Herbal 

City )จังหวัดสุราษฎร

ธานี

 - กลุมผูปลูกจํานวน

 10 กลุม ไดรับการ

สนับสนุนตนพันธุ

 - ศูนยสงเสริมและ

พัฒนาอาชีพเกษตร

กลยุทธที่ 1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกและระบบบริหารจัดการ ใหมีความพรอมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการเมืองสมุนไพร

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความเขมแข็งของการบริหารและนโยบายของรัฐเพื่อการขับเคลื่อนพื้นที่ฐานรากอยางยั่งยืน
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎรธานี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 3. จัดทําแปลงสาธิต

สมุนไพรตนแบบ

0.0802 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000

 4. ติดตามดูแลแปลง

สาธิตและสนับสนุนพันธุ

พืช

0.0198 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000

 1. จัดฝกอบรมผูนํา

กลุม/สถาบันเกษตรกร 

ผูผลิต ผูประกอบการ

สมุนไพรและผลิตภัณฑ

ใหเปนนักการตลาดมือ

อาชีพ

0.1990 0.1990 0.2500 0.2500 0.2500  - จัดฝกอบรมผูนํา

กลุม/สถาบัน

เกษตรกร ผูผลิต 

ผูประกอบการ

กลุมเปาหมาย 

ไดรับการพัฒนา

เพิ่มพูนความรูดาน

การคาการตลาด

 - ผูเขารับการ

ฝกอบรมสามารถทํา

การคาได

  

  

 

  

 - มีแปลงสาธิต

สมุนไพรตนแบบ

สําหรับพืชสมุนไพร

หลัก และกลุมผูปลูก

ไดรับพันธุสมุนไพร

ที่ถูกตอง พรอม

ไดรับการติดตามดูแล

 - มีแปลงสาธิต

สมุนไพรตนแบบ

จํานวน 5 แปลง 

และไดรับการ

ติดตามดูแล 20 ครั้ง

 3) สงเสริมตลาด

กลางวัตถุดิบสมุนไพร 

และสงเสริมตลาด

ผลิตภัณฑสมุนไพร

จังหวัดสุราษฎรธานี

 - สนง.พาณิชย 

จ.สุราษฎรธานี
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎรธานี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 1. ผูซื้อและผูขาย

สมุนไพรและ

ผลิตภัณฑมีแหลง

ตลาดที่ชัดเจน 

สามารถผลิตไดตาม

ความตองการของ

ตลาด

 2. เพิ่มโอกาสและ

ชองทางการคา

การตลาด

 3. นําผูประกอบการเขา

รวมงานแสดงและ

จําหนายสินคา

0.2160 0.2160 0.5000 0.5000 0.5000  3. สินคาและ

ผลิตภัณฑสมุนไพร

ไดรับการแนะนํา

ประชาสัมพันธและ

ทดสอบตลาด

เพื่อใหตลาดรูจัก

- 0.5000 0.5000 0.5000  - เกษตรกรมีตลาด

ในการมีการซื้อขาย

วัตถุดิบ

 - มียอดจําหนาย

สินคา ผลิตภัณฑ

และบริการ

  

 

   

 2. จัดงานตลาดนัด/

ตลาดกลางสมุนไพร

จังหวัดสุราษฎรธานี

-
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎรธานี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 4. จัดเจรจาพบปะ

การคาและจับคูธุรกิจ

ระหวางผูผลิต ผูซื้อ และ

ผูขาย

0.0600 0.0600 0.3000 0.3000 0.3000

 5. พัฒนา จัดทําและ

ประชาสัมพันธ Brand 

สมุนไพรและผลิตภัณฑ

จังหวัดสุราษฎรธานี

- 0.0540 0.5000 0.5000 0.5000  - ผลิตภัณฑ

สมุนไพรจังหวัด

สุราษฎรธานีเปนที่

รูจักของผูผลิต 

ผูแปรรูปและ 

ผูบริโภค

 4) โครงการพัฒนา

ศักยภาพ

แหลงทองเที่ยวเชิง

สุขภาพ

 1. ปรับปรุงภูมิทัศนและ

แสดงผลิตภัณฑสมุนไพร

ในแหลงทองเที่ยวที่

กําหนด

- 3.0000 - - -

  

 

 - มีภูมิทัศน

โดยรอบที่ผานการ

ปรับปรุง แจง

อํานวยความสะดวก

แกนักทองเที่ยว

 - นักทองเที่ยวมี

ความพึงพอใจ และ

นักทองเที่ยวมี

จํานวนเพิ่มขึ้นในแต

ละป

  

 

   

 - สนง.ทองเที่ยวและ

กีฬา จ.สุราษฎรธานี
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎรธานี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 5) โครงการพัฒนาสิ่ง

อํานวยความสะดวก

ในแหลงทองเที่ยว

 1. พัฒนาหองน้ํา ปาย

บอกทาง ชองทางการ

ประชาสัมพันธ

- - 2.0000 - -

 6) โครงการพัฒนา

บุคลากร

ดานการทองเที่ยวเชิง

สุขภาพ

 1. ฝกอบรมบุคลากรใน

แหลงทองเที่ยวใหมี

ความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับการใหบริการ 

การติดตอสื่อสาร การ

แนะนําแหลงทองเที่ยว

- - - 1.0000 -  - มีบุคลากรที่ไดรับ

การอบรมและผาน

การอบรม สามารถ

แนะนํานักทองเที่ยว

ได

 - มีบุคลากรที่ผาน

การอบรม

 1. กอสรางศูนย

จําหนายผลิตภัณฑ

สมุนไพรและบริการ

แพทยแผนไทย 5 ชั้น 

พรอมครุภัณฑประกอบ

อาคาร ในอําเภอเมือง

- 45.0000 - - - 7) โครงการพัฒนา

เมืองสมุนไพร จังหวัด

สุราษฎรธานี 2561

 1. มีศูนยจําหนาย

ผลิตภัณฑสมุนไพร

ของจังหวัดสุราษฎร

ธานี

 1. มีประชาชน

ทั่วไปเขาเยี่ยมชม 

และมียอดจําหนาย

เพิ่มขึ้นในแตละป

  

 

  

 

  

 

 - สสจ.สุราษฎรธานี



2560 2561 2562 2563 2564

แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎรธานี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 2. ครุภัณฑในศูนย

จําหนายผลิตภัณฑ

สมุนไพรในอําเภอเมือง

- 6.0000 - - -

 8) พัฒนาศูนย

จําหนายผลิตภัณฑ

สมุนไพรและการตลาด

 1. พัฒนาศูนยจําหนาย

ผลิตภัณฑสมุนไพรและ

การตลาดสมุนไพร

- - 2.4000 2.4000 2.4000  1. มีศูนยจําหนาย

ผลิตภัณฑสมุนไพร

ของจังหวัดสุราษฎร

ธานี

 1. มีประชาชน

ทั่วไปเขาเยี่ยมชม 

และมียอดจําหนาย

เพิ่มขึ้นในแตละป

 1. พัฒนาระบบการ

ผลิตสารสกัด ในโรงงาน

สารสกัดใหมีคุณภาพ

มาตรฐาน

- - 3.7000 3.7000 3.7000  1. ระบบการผลิต

สารสกัดสมุนไพร

ผานมาตรฐาน

 2. พัฒนาหองวิเคราะห

สมุนไพรใหมีคุณภาพ

มาตรฐาน

- - 1.4000 1.4000 1.4000  2. หองวิเคราะห

สมุนไพรผาน

มาตรฐาน ISO

 9) พัฒนาระบบการ

ผลิตยาสมุนไพรครบ

วงจรที่มีมาตรฐาน

 1. ระบบการผลิต

ยาสมุนไพรและหอง

วิเคราะหสมุนไพร

ผานมาตรฐาน

 - รพ.ทาฉาง
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎรธานี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 3. ครุภัณฑใน 

โรงงานผลิตยาสมุนไพร

ตามมาตราฐาน GMP

- - 3.6487 - -

 4. รถหกลอสงยาใชใน

กระบวนการขนสง

วัตถุดิบสมุนไพรและยา

สมุนไพร ในการฉายรังสี

แกรมมาเร

- - 2.0000 - -

 1. ปรับปรุงโรงแปรรูป

สมุนไพรมะขามเตี้ย

- 5.0000 - - -  - สสจ.สุราษฎรธานี

 2. ครุภัณฑในโรงงาน

สารสกัด 

รพ.ทาฉาง

- 24.0000 - - -

      

 3. มียาสมุนไพรที่

ผานมาตรฐาน GMP

 30 รายการ

 10) โครงการพัฒนา

เมืองสมุนไพร จังหวัด

สุราษฎรธานี 2561

 1. ระบบการผลิต

ยาสมุนไพรและหอง

วิเคราะหสมุนไพร

ผานมาตรฐาน

 1. มียาสมุนไพรที่

ผานมาตรฐาน GMP

 30 รายการ

 - รพ.ทาฉาง
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎรธานี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 3. กอสรางหอง

วิเคราะหสมุนไพร พรอม

ครุภัณฑประกอบอาคาร 

รพ.ทาฉาง

- 20.0000 - - -

 4. ครุภัณฑหอง

วิเคราะหสมุนไพร  รพ.

ทาฉาง

- 38.0000 - - -

 5. โรงงานผลิตยา 

มาตรฐาน GMP./PICS

- 20.0000 - - -

 6. ครุภัณฑโรงงานผลิต

ยา มาตรฐาน GMP./PICS

- 10.0000 - - -

 7. ครุภัณฑในโรงผลิต 

ของ รพ.ทาฉาง

- 4.0000 - - -
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎรธานี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 1. พัฒนางานวิจัย

สมุนไพรเปาหมายไม

นอยกวา 3 ชนิด  ทั้งที่

เปนวิจัยพื้นฐานและวิจัย

ผลิตภัณฑ(ตามมติ

คณะกรรมการวิจัยเมือง

สมุนไพร)

- 4.5000 5.0000 4.5000 4.5000  1. มีผลการวิจัยที่

ผานการตีพิมพและ

นําไปเปนความรู

พื้นฐานเพื่อการตอ

ยอด

 2. มีการนํา

ผลการวิจัยไป

ประยุกตใช ในดาน

ผลิตภัณฑสมุนไพร 

และการพัฒนางาน

ดานสารสกัด

สมุนไพร  รวมทั้ง

การทองเที่ยวเชิง

สุขภาพ

 1. มีรายงานการ

วิจัยไมนอยกวา 6 

รายงาน/ป

2. มีผลงานวิจัยที่

ไดรับการตีพิมพ 1-2

 ผลงาน/ป

 1. มีหนวยงานที่นํา

ผลงานวิจัยไปใช

ประโยชน ไมนอนก

วา 2 หนวยงาน / ป

 11) โครงการพัฒนา

เมืองสมุนไพร จังหวัด

สุราษฎรธานี 2561

 - ม.สงขลานครินทร 

วิทยาเขตสุราษฎณธานี
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎรธานี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 2. วิจัยดานการตลาด

สมุนไพร และผลิตภัณฑ 

เพื่อสรางแบรนด ระยะที่

 2,3,4,5 (ตามมติ

คณะกรรมการวิจัยเมือง

สมุนไพร)

- 2.5000 2.0000 2.0000 2.0000  1. มีผลงานวิจัยที่

ถูกนํามาใช

ประโยชนและสราง

มูลคาใหกับ

ผลิตภัณฑจาก

สมุนไพรภายใต 

แบรนดของจังหวัดสุ

ราษฎรธานี

 1. มีรายงานการ

วิจัยไมนอยกวา 2 

รายงาน/ป

 2. มีหนวยงานที่นํา

ผลงานวิจัยไปใช

ประโยชน ไมนอนก

วา 2 หนวยงาน / ป

 3. มียอดขาย

ผลิตภัณฑสมุนไพร

เพิ่มขึ้น 3-10% 

จากยอดขายเดิมใน

เวลา 1-2 ป

  4. มีกลุมผูซื้อ

ตางประเทศ 

เปาหมาย อยางนอย

 1 ประเทศ  
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎรธานี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 5. ผลการตอบรับ

ของลูกคา และกลุม

ธุรกิจสมุนไพรและ

ผลิตภัณฑที่เขมแข็ง

 12) ประชุม

คณะกรรมการ

ขับเคลื่อนเมืองสมุนไพร

 1. ประชุม

คณะกรรมการขับเคลื่อน

เมืองสมุนไพร

- - 1.0000 1.0000 1.0000  1. มีแผนการ

ปฏิบัติงานและการ

ประเมินผลของ

โครงการในแตละป

 1. มีรายงาน

สรุปผลของโครงการ

ในแตละป

 - สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด

สุราษฎรธานี

 1) พัฒนาเมือง

สมุนไพร

 1. สํารวจความ

หลากหลายทางชีวภาพ

พืชสมุนไพรในพื้นที่ปา

ชุมชน/ปาชายเลน

0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000  - มีฐานขอมูลความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพพืชสมุนไพร

ในพื้นที่ปาชุมชน/

ปาชายเลน

 - สํารวจความ

หลากหลาย

ทางชีวภาพในพื้นที่

ปาชุมชนหรือ

ปาชายเลนปละ 4 

แปลง

 - สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

จังหวัดสุราษฎรธานี

กลยุทธที่ 2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการและระบบสารสนเทศ
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎรธานี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 1. ประชาสัมพันธการใช

สุนไพรในการผลิตปศุสัตว

0.6000 - - - -  1. ประชาชนทั่วไป

และเกษตรกร

ผูเลี้ยงสัตวมีความ

เขาใจเรื่องการใช

สมุนไพรกับการ

เลี้ยงสัตว

 1. ประชาชนทั่วไป

และเกษตรกร

ผูเลี้ยงสัตวมีความ

เขาใจเรื่องการใช

สมุนไพรกับการ

เลี้ยงสัตว

 2. ฟารมสาธิตการใช

สมุนไพรในการเลี้ยงสัตว

- 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000  2. มีฟารมสาธิตการ

ใชสมุนไพรในการ

เลี้ยงสัตวเพื่อเปน

ฟารมตนแบบ

 2. มีฟารมสาธิตการ

ใชสมุนไพรในการ

เลี้ยงสัตว ปละ 5 

ฟารม

 3. สรางและพัฒนา

เครือขายการใชสมุนไพร

ในการเลี้ยงสัตว

- 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500  3. มีเครือขาย

เกษตรกรที่ใช

สมุนไพรในการเลี้ยง

สัตว

 3. มีจํานวน

เครือขาย ปละ 5 ราย

 - สนง.ปศุสัตว

จ.สุราษฎรธานี

 1) สงเสริมการใช

สมุนไพรในการผลิต

ปศุสัตว

กลยุทธที่ 3 สรางเครือขายเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ ที่เขมแข็ง
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎรธานี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 4. สงเสริมการใช

สมุนไพรในการเลี้ยงและ

การแปรรูปไกพื้นเมือง 

(ไกดํา ไกแดง ไกคอลอน 

ไกศรีวิชัย ไกเบตง ฯลฯ)

- 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500  4. มีเกษตรกรผู

เลี้ยงสัตวใชสมุนไพร

ในการเลี้ยงและการ

แปรรูปไกพื้นเมืองป

ละ 20 ราย

 5. สงเสริมการใช

สมุนไพรในการเลี้ยงแพะ

เนื้อพันธุดี

- 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000  5. มีเกษตรกรผู

เลี้ยงสัตวใชสมุนไพร

ในการเลี้ยงแพะเนื้อ

พันธุดี ปละ 20 ราย

  

 4. มีการนํา

สมุนไพรมาผสมใน

อาหารเลี้ยงสัตว
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎรธานี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 1. พัฒนากระระบบ

บริการแพทยแผนไทย

และสงเสริมการใช

สมุนไพร

- - 4.5000 4.5000 4.5000

 2. กอสรางอาคาร

สงเสริมสุขภาพและ

บริการแพทยแผนไทย

ครบวงจร

2 ชั้น รพ.สค. บานเชี่ยว-

หลานไกรสร

- - 15.0000 - -

 - สสจ.สุราษฎรธานี

กลยุทธที่ 1 พัฒนาศักยภาพของเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/ผูประกอบการรายยอย

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรยกระดับมูลคาผลผลิตใหกับเกษตรกร

 1) พัฒนาพื้นฐาน

ระบบบริการแพทย

แผนไทยและสงเสริม

การใชสมุนไพรครบ

วงจร

 1. ประชาชนเขาถึง

การใชสมุนไพรและ

ระบบบริการแพทย

แผนไทยทั้งในดาน

เวชกรรมไทย เภสัช

กรรมไทย ผดุงครรภ

ไทย และนวดไทย

 1. มูลคาการใชยา

สมุนไพรเพิ่มขึ้นรอย

ละ 20 % และ

จํานวนผูปวยที่

ไดรับบริการแพทย

แผนไทยเพิ่มขึ้นทุกป
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎรธานี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 3. ครุภัณฑในอาคาร

สงเสริมสุขภาพและ

บริการแพทยแผนไทย

ครบวงจร 2 ชั้น รพ.สต.

 บานเชี่ยว-หลานไกรสร

- - 1.0000 1.6500 1.6500

 4. กอสรางอาคาร

บริการแพทยแผนไทย 

รพ.บานนาสาร

- - 15.0000 - -

 5. กอสรางอาคาร

บริการแพทยแผนไทย 

รพ.ดอนสัก

- - 15.0000 - -

 6. กอสรางอาคาร

บริการแพทยแผนไทยใน

 รพ.สต. จํานวน

รวม 10 แหง

- - 2.0000 - -
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎรธานี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 1) การปลูกพืช

สมุนไพรดวยระบบ

เกษตรอินทรีย

 1. จัดทําปลูกและดูแล

รักษาแปลงปลูก

มะขามปอมดวยระบบ

เกษตรอินทรีย

0.0300 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 มีแปลงปลูก

สมุนไพรมะขามปอม

เกษตรอินทรีย

มีแปลงปลูก

สมุนไพรมะขามปอม

เกษตรอินทรีย 1 

แปลง

 - วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุราษฎรธานี

 1. ประชุม

คณะกรรมการดานการ

สงเสริม การปลูก 

อนุรักษและขยายพันธุ

สมุนไพร

0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100  1. แปลงปลูก

สมุนไพรไดรับการ

รับรองมาตรฐาน 

GAP

 1. กลุมผูปลูก

สมุนไพรที่ไดรับ

ความรูและผานการ

สงเสริม การปลูก 

อนุรักษและ

ขยายพันธุสมุนไพร

 2. ประชุมชี้แจงการ

ดําเนินงาน และจัดเวที 

ชุมชนเพื่อหาแนว

ทางการและปรับปรุง 

การปฏิบัติงาน

0.0700 0.0750 0.0750 0.0750 0.0750

 2) การสงเสริมการ

ผลิตและการสราง

เครือขาย เครือขาย

เกษตรกรผูปลูก

สมุนไพรครบวงจร

 - สนง.เกษตร

จ.สุราษฎรธานี

กลยุทธที่ 2 สนับสนุนและสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพรที่ไดคุณภาพมาตรฐาน
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎรธานี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 3. อบรมการบริหาร

จัดการกลุม การปลูก 

สมุนไพร (GAP) และการ

แปรรูปขั้นตน

0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000  2. เกษตรกรไดรับ

ความรูเรื่อง 

การปลูก การแปร

รูปสมุนไพร

 2. พัฒนาดาน

สมุนไพร 

จํานวน 50 กลุม

 4. สนับสนุนปจจัยการ

ผลิต และวัสดุอุปกรณ 

ตามความตองการของ

กลุม

0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000

 5. รับรองมาตรฐาน GAP 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500

 6. สัมมนาเครือขาย

ผูผลิตสมุนไพร

0.0500 0.0600 0.0700 0.0800 0.0900

 7. จัดตั้งศูนยเรียนรูการ

ปลูกสมุนไพรครบวงจร

0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000

  

 

  

 3. มีศูนยเรียนรู

การปลูก สมุนไพร

ครบวงจร

 3. มีพื้นที่ปลูก

สมุนไพรที่ ได

รับรองมาตรฐาน 

GAP จํานวน 2,000 

ไร
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎรธานี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 8. ประชาสัมพันธการ

ดําเนินงาน

0.1500 0.1500 0.1500 0.1500 0.1500

 9.  ติดตามการ

ดําเนินงานฯ

0.0700 0.0800 0.0900 0.1000 0.1000

 1. พัฒนากระบวนการ

ผลิตสมุนไพรใหมี

คุณภาพมาตรฐาน ของ

โรงแปรรูป 10 กลุมชุมชน

- - 0.1500 0.1500 0.1500

 2. พัฒนาความรู

ความสามารถของ

บุคลากรในดานการแปร

รูปสมุนไพร

- - 0.5000 0.5000 0.5000

 3. พัฒนากระบวนการ

ซื้อขายวัตถุดิบสมุนไพร

- 3.0000 5.0000 7.0000 10.0000

  

 

  

  

 

  

 

 

   

 3. พัฒนา

กระบวนการแปรรูป

สมุนไพรครบวงจรใน

ชุมชน

 1. กลุมแปรรูป

สมุนไพรชุมชน มี

การผลิต ผลิตภัณฑ

จากสมุนไพร ที่ผาน

มาตรฐานและมี

คุณภาพ

 1. ผลิตภัณฑ

สมุนไพรจากชุมชน 

ผานคุณภาพและ

มาตรฐานทุกชนิด

 - สสจ.สุราษฎรธานี
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎรธานี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 4. กอสรางอาคารแปร

รูปสมุนไพรชุมชนขนาด

เล็ก 7 อําเภอ ไดแก 

อ.ไชยา อ.บานนาสาร 

อ.เวียงสระ อ.ดอนสัก 

อ.เมือง อ.พนม และ

อ.วิภาวดี

- - 17.5000 - -

 5. ครุภัณฑในอาคาร

แปรรูปสมุนไพรชุมชน

ขนาดเล็ก 7 กลุมอําเภอ 

ไดแก อ.ไชยา อ.บานนา

สาร  อ.เวียงสระ อ.ดอน

สัก อ.เมือง อ.พนม 

และอ.วิภาวดี

- - 10.5000 - -
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎรธานี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 6. ครุภัณฑ โรงแปรรูป

สมุนไพรมะขามเตี้ย 

อําเภอเมือง

- - 6.0000 - -

 7. รถหกลอสงและรับ

ซื้อยนาสมุนไพร พรอม

ปรับปรุงภายใน 

โรงแปรรูปมะขามเตี้ย

- - 2.0000 - -

 8. พัฒนากระบวนการ

ผลิตสมุนไพรใหมี

คุณภาพมาตรฐาน ของ

โรงแปรรูปมะขามเตี้ย

- - 1.1000 1.1000 1.1000
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎรธานี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 1. อบรมใหความรู

เกี่ยวกับมาตรฐาน

ผลิตภัณฑชุมชนของ

ผลิตภัณฑสมุนไพร

0.0460 0.0460 - - -  1. ผูผลิตผลิตภัณฑ

จากสมุนไพรไดรับ

ความรู จากการ

อบรม เกี่ยวกับ

มาตรฐานผลิตภัณฑ

ชุมชน

 1. จํานวนผูผลิต

ผลิตภัณฑจาก

สมุนไพรและ

เจาหนาที่หนวยงาน

ที่เกี่ยวของผานการ

ฝกอบรม

กลยุทธที่ 1 สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร สรางตราสินคาใหเปนที่รูจัก และไดคุณภาพมาตรฐาน

ยุทธศาสตรที่ 3 ขยายชองทางการใชประโยชนการเพิ่มมูลคาและการตลาด

 1) พัฒนาผลิตภัณฑ

สมุนไพรสูมาตรฐาน

ผลิตภัณฑชุมชน

 - สนง.อุตสาหกรรม

จังหวัด
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎรธานี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 2. ศึกษาดูงานกลุม

ผูผลิตผลิตภัณฑ

สมุนไพรที่ไดรับการ

รับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑชุมชน

0.1040 0.1040 - - -  2. ผูผลิตผลิตภัณฑ

จากสมุนไพรไดรับ

ความรูจาก

การศึกษาดูงาน 

ผูประกอบการ

สมุนไพรที่ไดรับรอง

มาตรฐานผลิตภัณฑ

ชุมชน

 2. จํานวนผูผลิต

ผลิตภัณฑจาก

สมุนไพรไดรับ

ความรูจาก

การศึกษาดูงาน

ผูประกอบการ

สมุนไพรที่ไดรับรอง

มาตรฐานผลิตภัณฑ

ชุมชน

 3. พัฒนาบรรจุภัณฑบน

ฐาน

อัตลักษณแบรนดสูสากล

0.4000 0.4000 - - -  3. ผูผลิต 

ผลิตภัณฑจาก

สมุนไพรไดรับการ

พัฒนาบรรจุภัณฑ 

และไดรับบรรจุ

ภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคา

ของสินคา

 3. ผูผลิต 

ผลิตภัณฑจาก

สมุนไพรไดรับการ

พัฒนาบรรจุภัณฑ 

และไดรับบรรจุ

ภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคา

ของสินคา
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎรธานี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 2) โครงการสงเสริม

การทองเที่ยวเชิง

สุขภาพ

 1. นําผูประกอบการ 

สื่อมวลชน กลุม

นักทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

เยี่ยมชมเสนทาง

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพที่

กําหนดไว

1.0000 - - - -  - ผูเขาเยี่ยมชม

เสนทางทองเที่ยว

เชิงสุขภาพมีการ

แสดงความคิดเห็น

เพื่อพัฒนา

 - มีการเสนทาง

ทองเที่ยว

เชิงสุขภาพของ

จังหวัด 2-3 เสนทาง

 - สนง.ทองเที่ยวและ

กีฬา จ.สุราษฎรธานี

 1. กอสรางอาคาร

บริการแพทยแผนไทย 

รพ.บานตาขุน

- 10.0000 - - -

 2. ครุภัณฑในอาคาร

บริการแพทยแผนไทย 

รพ.บานตาขุน

- 2.0000 - - -

 1) โครงการพัฒนา

เมืองสมุนไพร จังหวัด

สุราษฎรธานี 2561

 1. ประชาชนเขาถึง

การใชสมุนไพรและ

ระบบบริการแพทย

แผนไทยทั้งในดาน

เวชกรรมไทย เภสัช

กรรมไทย ผดุงครรภ

ไทย และนวดไทย

 1. มูลคาการใชยา

สมุนไพรเพิ่มขึ้นรอย

ละ 20% และ

จํานวนผูปวยที่

ไดรับบริการแพทย

แผนไทยเพิ่มขึ้นทุกป

 - รพ.บานตาขุน

ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมการใชสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพ

กลยุทธที่ 1 สงเสริมพัฒนาการบริการรักษาพยาบาลดวยการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎรธานี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 3. กอสรางอาคาร

บริการแพทยแผนไทย 

รพ.บานนาเดิม

- 12.8962 - - -

 4. ครุภัณฑในอาคาร

บริการแพทยแผนไทย 

รพ.บานนาเดิม

- 0.7765 - - -

 5. ปรับปรุงอาคาร

ใหบริการสงเสริมสุขภาพ

 อําเภอเมือง

- 2.0000 - - -

 6. ครุภัณฑอาคาร

ใหบริการสงเสริมสุขภาพ

 อําเภอเมือง

- 1.0000 - - -

 7. สรางศูนยกลางการ

สงเสริมสุขภาพดวย

ศาสตรการแพทย

แผนไทย รพ.เกาะสมุย

- 13.0000 - - -

  

 

 

  

 

 

 

  

  

 - รพ.บานนาเดิม

 - สสจ.สุราษฎรธานี

 - รพ.เกาะสมุย
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎรธานี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 8. ครุภัณฑในศูนยกลาง

การสงเสริมสุขภาพดวย

ศาสตรการแพทยแผน

ไทย รพ.เกาะสมุย

- 2.0000 - - -

 1. พัฒนาเครือขาย

กระเปายาชุมชนใน

จังหวัดสุราษฎรธานี

0.2000 - - - -  1. รพ.และรพ.สต.

ที่มีแพทยแผนไทย

ดําเนินงานโครงการ

 กระเปายาทุกแหง

 1. มีการดําเนินงาน

กระเปายา 4,500 

ครัวเรือน

 - สสจ.สุราษฎรธานี

 2. ประชุม

คณะกรรมการสุราษฎร

ธานีเมืองสมุนไพร

0.0652 - - - -  1. มีแผนการ

ปฏิบัติงาน และการ

ประเมินผลของ

โครงการในแตละป

 1. มีรายงาน

สรุปผลของ

โครงการทุกป

 - สสจ.สุราษฎรธานี

  

 

 

  

 

 

 

  

  

  

 2) โครงการพัฒนา

เมืองสมุนไพร จังหวัด

สุราษฎรธานี 2560
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎรธานี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 1. ผลิตปายไวนิลขนาด

ใหญ”มหานครเวช

พฤกษา”ติดตั้ง ๔ มุม

เมือง

 - - 0.0400 0.0400 0.0400  1. มีปาย

ประชาสัมพันธขนาด

ใหญพรอมติดตั้ง 5 

ปาย

 2. ผลิตแผนพับ

ประชาสัมพันธเนื้อหา

โครงการ/สมุนไพรหลัก

 - - 0.0060 0.0060 0.0060  2. มีแผนพับ

ประชาสัมพันธ

โครงการตอเนื่อง 

2,000 แผน/ป

 3. ผลิตและเผยแพร

บทความ/สารคดี/ขาว

 - - 0.0240 0.0240 0.0240  3. บทความ/สาร

คดี/ขาวเมือง

สมุนไพรเผยแพร 12

 ตอน/ป

 1) ประชาสัมพันธ

เพื่อสรางกระแสสังคม

และสงเสริมการเขาถึง

สมุนไพร

 1. ประชาชนรับรู

เนื้อหาสาระและเขา

รวมกิจกรรม

 - สนง.ประชาสัมพันธ

 จ.สุราษฎรธานี

กลยุทธที่ 2 สนับสนุนการใชผลิตภัณฑสมุนไพรทองถิ่น เพื่อสืบสานภูมิปญญาใหคงอยู
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎรธานี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 4. ถายทอดเสียง

รายการปกษใตสัญจร

 - - 0.0360 0.0360 0.0360  4. มีการดําเนินการ

ถายทอดเสียงผาน

รายการปกษใต

สัญจร 12 ครั้ง/ป

 5. ถายทอดเสียงเฉพาะ

กิจของจังหวัด

 - - 0.0120 0.0120 0.0120  5. มีการดําเนินการ

ถายทอดเสียง

รายการเฉพาะกิจ 4

 ครั้ง/ป

 6. ผลิตสปอต

ประชาสัมพันธโครงการ

 - - 0.0400 0.0400 0.0400  6. ผลิตสปอต

ประชาสัมพันธพรอม

เผยแพร 4 สปอต/ป
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎรธานี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 7. เผยแพรเนื้อหา/

ขอความผานสื่อสังคม

ออนไลน  ปาย

อิเล็คทรอนิกส (LED) 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม

 - - 0.2000 0.2000 0.2000  7. ประชาสัมพันธ

สรางกระแส

ผานสื่อสังคม

ออนไลน 4 ครั้ง/ป

 8. ตีพิมพบทความเพื่อ

การสรางกระแสการรู

และใชสมุนไพร ใน

วารสาร @SURAT

 - - 0.0960 0.0960 0.0960  8. มีการตีพิมพ

บทความใน 

@SURAT 12 ครั้ง/ป

 9. คาใชจายเพื่อการ

ประชุมพัฒนาของ

คณะกรรมการ

 - - 0.0200 0.0200 0.0200  2. ระบบการ

สื่อสาร

ประชาสัมพันธมี

ประสิทธิภาพ

 9. คณะกรรมการมี

การประชุม

พิจารณา

ประเมินผลการ

ดําเนินงาน

ประชาสัมพันธ 2 

เดือน/ครั้ง
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎรธานี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 1. สืบสานภูมิปญญา

หมอพื้นบานในพื้นที่

อําเภอดอนสัก

- - 0.1100 - -  1. อําเภอดอนสัก 

มีทะเบียนหมอ

พื้นบานประจําอําเภอ

 2. มีการนําเอาภูมิ

ปญญา

หมอพื้นบานมาใช

จริงในสถานบริการ

 1. มีทะเบียนหมอ

พื้นบานประจํา

อําเภอดอนสัก

 2. มีการจัดประชุม

หมอพื้นบานเดือน

ละ 1 ครั้ง

 3. มีการนําเอาภูมิ

ปญญาหมอพื้นบาน

มาใชในสถานบริการ

 2. พัฒนาเครือขายกลุม

ผูปลูกสมุนไพร

- - 0.1200 - -  1. อําเภอดอนสักมี

ทะเบียน

กลุมผูปลูกสมุนไพร

 1. มีทะเบียนกลุมผู

ปลูกประจําอําเภอ

 1. โครงการพัฒนา

เมืองสมุนไพร อําเภอ

ดอนสัก

 - รพ.ดอนสัก

กลยุทธที่ 2 สนับสนุนการใชผลิตภัณฑสมุนไพรทองถิ่น เพื่อสืบสานภูมิปญญาใหคงอยู
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎรธานี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 2. ผลผลิตสมุนไพร

ของอําเภอมี

คุณภาพสามารถ

นํามาแปรรูปสราง

รายไดใหกับคนใน

พื้นที่

2. กลุมผูปลูกมี

ความรูเกี่ยวกับเรื่อง

สมุนไพรทั้งการปลูก

 การบํารุงรักษา

การเก็บเกี่ยว เพิ่มขึ้น

 3. หมูบานสมุนไพร

สงเสริมสุขภาพ อําเภอ

ดอนสัก

- - 1.2000 - -  1. อําเภอดอนสักมี

แปลงปลูกสมุนไพร

ตนแบบนํารอง

ระดับครัวเรือน 

ตําบลละ 1 ครัวเรือน

รวม 4 แปลง

 1. กลุมเปาหมายมี

ความรู

ความเขาใจเรื่อง

การปลูกพืชสมุนไพร

การแปรรูปสมุนไพร

 และการนํา

สมุนไพรมาใชเปน

ยาและอาหาร 

เพิ่มขึ้น
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎรธานี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 2. อําเภอดอนสักมี

แปลงปลูกสมุนไพร

ตนแบบนํารอง

ระดับครัวเรือน 

ตําบลละ 1 ครัวเรือน

รวม 4 แปลง

 4. โครงการ 1 โรงเรียน 

1 แปลงสมุนไพร

- - 1.2000 - -  1. อําเภอดอนสักมี

แปลงปลูกสมุนไพร

ตนแบบนํารองใน

โรงเรียน ตําบลละ 1

 โรงเรียนรวม 4 

แปลง

 1. กลุมเปาหมายมี

ความรูความเขาใจ

เรื่องการปลูกพืช

สมุนไพร การแปร

รูปสมุนไพร และ

การนําสมุนไพรมาใช

เปนยาและอาหาร 

เพิ่มขึ้น
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎรธานี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

2. อําเภอดอนสักมี

แปลงปลูกสมุนไพร

ตนแบบนํารองระดับ

โรงเรียน ตําบลละ 

1ครัวเรือน รวม 4 

แปลง

 5. ศูนยการเรียนรู

สมุนไพรและการแพทย

แผนไทยประจําอําเภอ

ดอนสัก

- - - 0.4000 -  1. อําเภอดอนสักมี

ศูนยการเรียนรู

สมุนไพรและ

การแพทยแผนไทย

ประจําอําเภอ

 1. กลุมเปาหมายมี

ความรูความเขาใจ

ดานภูมิปญญา

การแพทย

แผนไทย และนํา

ศาสตรการแพทย

แผนไทยมาใชใน
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎรธานี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

การดูแลสุขภาพ

ตนเองเพื่อสงเสริม

สุขภาพและปองกัน

โรคเพิ่มขึ้น

 6. จัดตั้งศูนยจัดแสดง

สินคา ผลิตภัณฑ และ

ภูมิปญญาประจําอําเภอ

ดอนสัก

- - - - 2.0000  1. อําเภอดอนสักมี

ศูนยจัดแสดงสินคา 

ผลิตภัณฑ และภูมิ

ปญญาประจํา

อําเภอดอนสัก

 1. มีศูนยจัดแสดง

สินคา ผลิตภัณฑ 

และภูมิปญญา

ประจําอําเภอดอนสัก

 2) โครงการพัฒนา

เมืองสมุนไพร จังหวัด

สุราษฎรธานี 2561

 1. ประชุม

คณะกรรมการเมือง

สมุนไพร และกระเปายา

ชุมชน

- 3.5532 - - -  1. รพ.และรพ.สต.

ที่มีแพทย

แผนไทยดําเนินงาน

โครงการ กระเปา

ยาทุกแหง

 1. มีการดําเนินงาน

กระเปายา 4,500 

ครัวเรือน

 - สสจ.สุราษฎรธานี
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 1. โครงการพัฒนา

ระบบงานสมุนไพรระดับ

จังหวัด

 1. ประชุมแลกเปลี่ยน

เรียนรูในการจัดทํา

ฐานขอมูลสมุนไพร

 2. พัฒนาระบบฐานขอมูล

สมุนไพร ระบบ GPS

- - 3.038 - -  - สสจ.มหาสารคาม

 2. การพัฒนาโครงการ

สรางพื้นฐาน สิ่งอํานวย

ความสะดวกและเพื่อ

สนับสนุนระบบบริการ

- - 14.3037 - -  - สสจ.มหาสารคาม

 3. โครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศนดานหนาโรงพยาบาล

การแพทยแผนไทย

- - 1.6000 - -  - รพ.มหาสารคาม

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความเขมแข็งของการบริหารและนโยบายของรัฐเพื่อการขับเคลื่อนพื้นที่ฐานรากอยางยั่งยืน

กลยุทธที่ 1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกและระบบบริหารจัดการ ใหมีความพรอมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการเมืองสมุนไพร

แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดมหาสารคาม

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ  (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดมหาสารคาม

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ  (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 4. โครงการกลไกลการ

ขับเคลื่อน การบริหาร

จัดการ ติดตาม 

ประเมินผลโครงการเมือง

สมุนไพร

- - 1.6310 - -  - สสจ.มหาสารคาม

 5. โครงการพัฒนา

สถานที่ผลิตยาสมุนไพรให

ปฏิบัติตามเกณฑ GMP

 1. พัฒนาบุคลากรให

ความรูความชํานาญ และ

ผานการอบรมทักษะการ

ปฏิบัติงานในบริเวณผลิตยา

 2. ศึกษาดูงานโรงงานผลิต

ยาแผนไทยที่ผาน GMP

 3. ปรับปรุงอาคารผลิต

 4. อาคารโรงตากสมุนไพร

- - 3.8598 - -  - รพ.มหาสารคาม
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดมหาสารคาม

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ  (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 1. พัฒนาศักยภาพผูขอ

ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ

สมุนไพรและหนวยงานที่

เกี่ยวของ

 1. พัฒนาศักยภาพขึ้น

ทะเบียนผลิตภัณฑสมุนไพร

และหนวยงานที่เกี่ยวของ

 2. สนับสนุนให

ผูประกอบการขึ้นทะเบียน

ผลิตภัณฑสมุนไพรไดถูกตอง

- - 0.9000 - -  - สนง.อุตสาหกรรม

จังหวัดมหาสารคาม 

 - สสจ.มหาสารคาม

 1. สงเสริมการปลูก

สมุนไพรผาน GAP

- - - - -  - เกษตรกรมีพื้นที่

การเพาะปลูก

สมุนไพรที่ได

มาตรฐาน

  - 2,000  ไร  - เกษตรจังหวัด

มหาสารคาม

กลยุทธที่ 2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการและระบบสารสนเทศ

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรยกระดับมูลคาผลผลิตใหกับเกษตรกร

กลยุทธที่ 1 พัฒนาศักยภาพของเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/ผูประกอบการรายยอย
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดมหาสารคาม

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ  (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 1. โครงการวิจัย"

สมุนไพรทองถิ่น ทางเลือก

ใหมสําหรับการเลี้ยงและ

รักษาสัตว"

 1. โครงการสํารวจภูมิ

ปญญาทองถิ่นการใช

สมุนไพรในการเลี้ยงสัตว 13

 อําเภอ

 2. โครงการวิจัยศึกษาฤทธิ์

ของสมุนไพรทองถิ่นสําหรับ

งานทางสัตวแพทย

- - 2.1300 - -  - องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น) 

  - สสจ.มหาสารคาม

 1. โครงการสงเสริมการ

ปลูกสมุนไพร 500 ไร

 1. สนับสนุนการปลูก

สมุนไพรใหไดมาตรฐาน GAP

 2. การตรวจรับรอง

มาตรฐาน GAP และอินทรีย

ของพืชสมุนไพร

 3. สนับสนุนบอบาดาล

โซลารเซลล

- - 8.9999 - -  - สนง. เกษตร

จังหวัดมหาสารคาม

กลยุทธที่ 2 สนับสนุน สงเสริมการปลูก และแปรรูปสมุนไพรที่ไดคุณภาพมาตรฐาน
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดมหาสารคาม

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ  (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 1. การพัฒนาสงเสริม

ผลิตภัณฑสมุนไพร/ชอง

ทางการจําหนายสินคา

- - - - -  - จํานวน

ผลิตภัณฑสมุนไพร

และบริการที่มี

คุณภาพที่สราง

รายไดใหกับจังหวัด

 - ไมนอยกวา

 3  ลานบาท 

ภายใน 4 ป

 - อุตสาหกรรม

จังหวัดมหาสารคาม  

 - พาณิชยจังหวัด

มหาสารคาม

 1. สงเสริมสถาน

ประกอบการใหผาน

มาตรฐานสากล 40 กิจการ

 1. ศึกษางานเพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑ

 2. การคัดสรรสุดยอด

ผลิตภัณฑจาก SME/OTOP

 ดานสมุนไพรระดับจังหวัด

 3. รวมงานมหกรรม

สมุนไพรแหงชาติเพื่อแสดง

และประชาสัมพันธ 

SME/OTOP ดานสมุนไพร

- - 1.8373 - -  - สสจ.มหาสารคาม

กลยุทธที่ 1 สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร ที่ไดคุณภาพมาตรฐาน สรางตราสินคา ใหเปนที่รูจักเปนจุดเดนของจังหวัด เพื่อนําไปสูการสงเสริมการทองเที่ยว

ยุทธศาสตรที่ 3 ขยายชองทางการใชประโยชนการเพิ่มมูลคาและการตลาด
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดมหาสารคาม

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ  (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 2. โครงการพัฒนาความ

เชื่อมโยงของผลิตภัณฑ

และบริการของการแพทย

แผนไทยฯสูการทองเที่ยว

เชิงอนุรักษ

 1. สรางแอปพลิเคชั่น แส

กน QR code ในการให

ความรูสถานที่ทองเที่ยว 

สมุนไพร การบริการ และ

ผลิตภัณฑสมุนไพร

 2. ประชาสัมพันธการ

ทองเที่ยวมหาสารคามเมือง

สมุนไพร

- - 2.0000 - -  - สสจ.มหาสารคาม

 3. โครงการพัฒนา

สมุนไพรเชิงนวัตกรรม

พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ

และบริการจากฐานภูมิ

ปญญาทองถิ่น

 1. จัดประกวดการทําวิจัย/

นวัตกรรม/R2R ระดับ

จังหวัด เพื่อคัดเลือก

ผลิตภัณฑพัฒนาตอยอด

 2. สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อ

พัฒนาสมุนไพรเชิงนวัตกรรม

- - 1.7473 - -  - ม.มหาสารคาม

 - รพ.มหาสารคาม
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดมหาสารคาม

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ  (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 3. โครงการอบรมการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน

งานวิจัย R2R

 4. โครงการพัฒนาคุณภาพ

งานวิชาการดานการแพทย

แผนไทย เพื่อเขาสู

ระดับประเทศ

 - ม.มหาสารคาม

 - รพ.มหาสารคาม

 4. โครงการ

ประชาสัมพันธ เผยแพร 

เมืองสมุนไพร (Herbal 

City) และสงเสริมการใช

ผลิตภัณฑสมุนไพร

- - 5.5488 - -  - สสจ.มหาสารคาม
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดมหาสารคาม

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ  (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 5. โครงการการพัฒนาอัต

ลักษณมหาสารคามดวย

ผลิตภัณฑสปา จากมัน

แกวบรบือ ไผ ทานาคา

อีสาน (ตูมตัง) และ

ดอกไมหอมจําปาลาว

 1. จัดประชุมนักวิชาการ 

เกษตรกร เจาของไร นัก

ธุรกิจ เจาของสปาเพื่อ

กําหนดอัตลักษณรวมกัน

 2. จัดประกวด ออกแบบ 

แมพิมพ และสั่งทําบรรจุ

ภัณฑขั้นต่ํา

 3. ดําเนินการผลิต 

ผลิตภัณฑตนแบบเพื่อเปน

ตัวอยางที่ใชในสปา

- - 0.8016 - -  - ม.มหาสารคาม 

(คณะเภสัชศาสตร)

 - สสจ.มหาสารคาม

 6. งานมหกรรมเมือง

สมุนไพรระดับเขต 7 รอย

แกนสารสินธุ

- - 2.0000 - -  - สสจ.มหาสารคาม

 7. โครงการสงเสริมการ

ทองเที่ยวนิเวศวัฒนธรรม 

(บาน วัด โรงเรียน ปา

ชุมชน)

 1. โครงการสงเสริมการ

ทองเที่ยวนิเวศวัฒนธรรม 

(บาน วัด โรงเรียน ปาชุมชน)

- - 4.0000 - -  - สสจ.มหาสารคาม
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดมหาสารคาม

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ  (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 1. โครงการเพิ่มศักยภาพ

ผูประกอบการใหมีความรู

ดานการตลาด

 1. อบรมเชิงปฏิบัติการดาน

การตลาดยุค 4.0

 2. พัฒนาผลิตภัณฑ

 3. เขารวมกิจกรรมดาน

การตลาดกับหนวงาน

ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ

- - 0.6800 - -

 1. โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรดาน

การแพทยแผนไทย ระดับ

จังหวัด

 1. พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรดานการแพทยแผน

ไทยระดับจังหวัด

 2. พัฒนาศักยภาพ ผูชวย

แพทยแผนไทย

 -  - 1.7790 - -  - สสจ.มหาสารคาม

กลยุทธที่ 1 สงเสริมพัฒนาการบริการรักษาพยาบาลดวยการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

กลยุทธที่ 2 พัฒนาผูประกอบการรุนใหม และพัฒนาผูประกอบการรายเดิมใหเปนมืออาชีพเพื่อขยายชองทาง ทางการตลาด

ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมการใชสมุนไพรในระบบริการสุขภาพ
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดมหาสารคาม

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ  (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 3. พัฒนาศักยภาพ แพทย

แผนไทย

 4. พัฒนาศักยภาพ แพทย

แผนไทยเชี่ยวชาญเฉพาะดาน

 - สสจ.มหาสารคาม

 2. โครงการการพัฒนา

บุคลากร

 1. พัฒนาระบบบริการและ

สงเสริมการใชสมุนไพร

 -  - 1.8039 - -  - ม.มหาสารคาม 

(คณะแพทยศาสตร)  

 - สสจ.มหาสารคาม

 3. จัดซื้อสมุนไพร/

วัตถุดิบสมุนไพรจาก

เกษตรกรสําหรับใชใน

โรงงาน GMP

 1. คาจัดซื้อวัตถุดิบสมุนไพร

เพื่อเขาสูกระบวนการผลิต

แปรรูป จากกลุมผูปลูก

 -  - 5.0000 - -  - รพ.มหาสารคาม

 4. โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ทํางานสําหรับบุคลากร

ผูปฏิบัติงานดาน

การแพทยแผนไทย

 1. โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทํางาน

สําหรับบุคลากรผูปฏิบัติงาน

ดานการแพทยแผนไทย

 -  - 0.2600 - -  - สสจ.มหาสารคาม
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดมหาสารคาม

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ  (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 5. โครงการเพิ่มม

ประสิทธิภาพการ

จัดบริการโรงพยาบาล

โรงพยาบาลแพทยแผนไทย

 1. โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการจัดบริการ

โรงพยาบาลโรงพยาบาล

แพทยแผนไทย

 -  - 6.2610 - -  - รพ.มหาสารคาม

 6. โครงการพัฒนาระบบ

บริการดานการแพทยแผน

ไทย (คลินิกเวชกรรมไทย)

 -  - 0.4498 - -  - สสจ.มหาสารคาม

 7. โครงการพัฒนาระบบ

บริการดานการแพทยแผน

ไทยในเครือขาย

โรงพยาบาลชื่นชมใหได

มาตรฐาน

 1. ปรับปรุงหนวยบริการ

แพทยแผนไทยโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล  

อําเภอชื่นชม

 -  - 0.2235 - -  - สสอ.ชื่นชม

 8. โครงการพัฒนาระบบ

บริการดานการแพทยแผน

ไทยระดับรพ.สต. 3 แหง 

ในจังหวัดมหาสารคามให

ไดมาตรฐาน

 1. การปรับปรุงหนวย

บริการแพทยแผนไทยระดับ 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบล 3 แหง ในจังหวัด

มหาสารคาม ไดแก

 -  - 0.3657 - -  - สสจ.มหาสารคาม
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดมหาสารคาม

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ  (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 - รพ.สต.บานแพง อําเภอ

โกสุมพิสัย

 - รพ.สต.บานบอใหญ 

อําเภอบรบือ

 - รพ.สต.บานวังปทุม 

อําเภอวาปปทุม

 - สสจ.มหาสารคาม

 9. โครงการบูรณาการ

การแพทยพื้นบานใน

สถานบริการสาธารณสุข 

(นํารอง)

 1. โครงการบูรณาการ

การแพทยพื้นบานในสถาน

บริการสาธารณสุข (นํารอง 

5 อําเภอ 5 รพ.สต.)

 -  - 1.3788 - -  - สสจ.มหาสารคาม

 10. โครงการสงเสริมการ

ใชสมุนไพรเพชรสังฆาต

ทางคลินิก

 1. โครงการสงเสริมการใช

สมุนไพรเพชรสังฆาตทาง

คลินิก

 -  - 0.5000 - -  - ม.มหาสารคาม 

(คณะเภสัชศาสตร) 

  - สสจ.มหาสารคาม

 11. พัฒนารูปแบบการ

ดูแลสุขภาพดวยภูมิ

ปญญาพื้นบาน

 1. พัฒนารูปแบบขอ

ปฏิบัติการในชุมชน

 2. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู

 -  - 0.7966 - -  - สนง.อธิการบดี ม.

มหาสารคาม

  - สสจ.มหาสารคาม
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดมหาสารคาม

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ  (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 1. การผลิตยาสมุนไพรจาก

โรงงานที่ได GMP /

จัดบริการที่ไดมาตรฐาน

ครอบคลุมทุกสถานบริการ

- - - - -  - ประชาชน

เขาถึงบริการ

การแพทยแผนไทย

 - รอยละ 20   - สสจ.มหาสารคาม

 2. การพัฒนาผลิตภัณฑฺ

สมุนไพร/งานวิจัย/นวัตกรรม

- - - - -  - มีจํานวน

ผลิตภัณฑสมุนไพร

ไดรับการวิจัยพัฒนา

 - จํานวน 20

 รายการ

 - ม.มหาสารคาม

 1. โครงการสํารวจปา

สมุนไพรชุมชน

 1. ดําเนินการสํารวจปา

ชุมชน

 2. จัดพิมพเอกสารเปน

รูปเลม

- - 3.6818 - -  - สสจ.มหาสารคาม

 2. โครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศน สสจ.มาหาสารคาม :

 แหลงศึกษาเรียนรู เมือง

สมุนไพร

 1. แหลงศึกษาเรียนรู เมือง

สมุนไพร

- - 2.0000 - -  - สสจ.มหาสารคาม

กลยุทธที่ 2 สนับสนุนการใชผลิตภัณฑสมุนไพรทองถิ่น เพื่อสืบสานภูมิปญญาใหคงอยู
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดมหาสารคาม

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ  (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 3. โครงการสงเสริมภูมิ

ปญญา

 1. สํารวจ สงเสริม พัฒนา

ศักยภาพ : ภูมิปญญาไทย 

ผูชวยแพทยแผนไทย หมอ

พื้นบาน การสํารวจ

ศักยภาพของพื้นที่และองค

ความรูของชุมชนดาน

สมุนไพร

 2. สนับสนุนการทํางาน

ขับเคลื่อนของกลุม/ชมรม/

คนทํางาน เกี่ยวกับ

การแพทยแผนไทยและ

หมอพื้นบาน

 3. การรวบรวม วิเคราะห 

ตอยอดองคความรูจากภูมิ

ปญญา

 4. การสังคายานาองค

ความรูหมอพื้นบาน

- - 4.0010 - -  - รพ.มหาสารคาม
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดมหาสารคาม

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ  (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 5. อบรม อสม. ในการ

รวบรวมตํารับยาสมุนไพร

จากชุมชน และคนหาหมอ

พื้นบานในชุมชน

 6. คาจางเหมาพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลหมอพื้นบาน

 - รพ.มหาสารคาม

 4. โครงการศูนยการ

เรียนรูดานการแพทยแผน

ไทยและสมุนไพร 

โรงพยาบาลการแพทย

แผนไทย มหาสารคาม

 โครงการแสดงนิทรรศการ

เกี่ยวกับประวัติการแพทย

แผนไทย เครื่องมือเครื่องใช

เกี่ยวกับสมุนไพรและ

ตัวอยางสมุนไพร

 1. คาอุปกรณแสดง

นิทรรศการเกี่ยวกับประวัติ

การแพทยแผนไทย 

เครื่องมือเครื่องใชเกี่ยวกับ

สมุนไพรและตัวอยาง

สมุนไพร

- - 8.7114 - -  - รพ.มหาสารคาม
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดมหาสารคาม

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ  (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 2. วัสดุอุปกรณสําหรับ

การศึกษาฝกอบรมหรือ

สาธิตเกี่ยวกับการทํา

ผลิตภัณฑเพื่อการดูแล

สุขภาพดวยตนเอง

 3. จัดทําเอกสารเผยแพร

 4. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

ถายทอดภูมิปญญาและ

สมุนไพรไทยแก

กลุมเปาหมาย

 - รพ.มหาสารคาม

 5. โครงการกระบวนการ

เรียนรูมหาสารคามเมือง

สมุนไพร  ผูดอยโอกาส 

ไดแก ผูพิการ ผูตองขัง ผู

ติดเชื้อ HIV

โครงการกระบวนการเรียนรู

มหาสารคามเมืองสมุนไพร: 

แบงปนสูผูดอยโอกาส

- - 2.9919 - -  - เครือขายผูติดเชื้อ

 HIV  จังหวัด

มหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม

 - สสจ.มหาสารคาม
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดมหาสารคาม

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ  (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 6. โครงการพัฒนา

ศักยภาพและถายทอด

องคความรู ภูมิปญญา

และสมุนไพรสูชุมชน

 1. โครงการสนับสนุนแปลง

สาธิตการปลูกสมุนไพร

 2. โครงการสนับสนุนแหลง

เรียนรูดานสมุนไพร (องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น)  

รายชื่อ 4 แหลง

 3. เครื่องเสียงและอุปกรณ

การอบรม

 4. กิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรูและสงเสริมเยาวชน : 

 ดานภูมิปญญาและสมุนไพร

 5. การจัดหลักสูตรทองถิ่น

รวมกับโรงเรียนและสราง

แหลงเรียนรู

- - 2.9528 - -  - ศูนยเรียนรูใน

ชุมชน  (องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น)

 - สสจ.มหาสารคาม
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดมหาสารคาม

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ  (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 6. คาใชสอยในการติดตาม

และสนับสนุนพื้นที่

 7. ประชุม/หารือ 

กรรมการหมูบาน และผูนํา

ชุมชน

 - ศูนยเรียนรูใน

ชุมชน  (องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น)

 - สสจ.มหาสารคาม

 7. โครงการวิเคราะห

ตํารับยาที่บันทึกไวใน

คัมภีรใบลานในพื้นที่

จังหวัดมหาสารคาม ที่มี

ศักยภาพเพื่อประยุกตใช

ในการดูแลสุขภาพชุมชน

หรือการวิจัยตอยอดภูมิ

ปญญาพื้นบาน

 1. จัดประชุมนักวิชาการ 

หมอพื้นบาน ปราชญ

ชาวบานที่มีความชํานาญ

เกี่ยวกับตํารับยาจากคัมภีร

ใบลาน รวมทั้งเดินปา

สมุนไพรเพื่อดูตัวอยางจริง

 2. คาจางสืบคนขอมูล

งานวิจัย และคาถายเอกสาร

เหมาจาย

 3. จัดพิมพหนังสือเผยแพร

ตํารับยาที่คัดเลือกพรอม

รายละเอียดของสมุนไพร

- - 0.4110 - -  - ม.มหาสารคาม 

(คณะเภสัชศาสตร) 

 - สสจ.มหาสารคาม
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดมหาสารคาม

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ  (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 8. โครงการสราง

หลักสูตรตนแบบ หมอยา

นอยสมุนไพร

 1. จัดประชุมนักวิชาการ 

หมอพื้นบาน ปราชญ

ชาวบานที่มีความชํานาญ

เกี่ยวกับตํารับยาจากคัมภีร

ใบลาน รวมทั้งเดินปา

สมุนไพรเพื่อดูตัวอยางจริง

 2. ยกรางหลักสูตร

 3. ประชุมผูทรงคุณวุฒิและ

คณะทํางานเพื่อวิพากษ

หลักสูตร

 4.  จัดกิจกรรมใชหลักสูตร

จริง 5 วัน

 5. วิพากษหลักสูตร รอบ 2 

(กิจกรรมเหมือนวิพากษ

หลักสูตร รอบ 1)

- - 1.1771 - -  - ม.มหาสารคาม 

(คณะเภสัชศาสตร) 

 - สสจ.มหาสารคาม
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดมหาสารคาม

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ  (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 6. จัดพิมพหลักสูตรเพื่อ

เผยแพร

 7. .ศึกษาดูงานมหาสารคาม

เมืองสมุนไพร

 - ม.มหาสารคาม 

(คณะเภสัชศาสตร) 

 - สสจ.มหาสารคาม

มหาสารคามเมืองสมุนไพร

กับสถานศึกษา

 1. คูมือจัดการเรียนรู

สมุนไพรในหองเรียน

 2. จัดสรรงบประมาณใน

การทําสวนสมุนไพรใน

โรงเรียน ในการทําสวน

สมุนไพรในโรงเรียนเพื่อใช

เปนแหลงเรียนรู จํานวน  20

 โรงเรียน

- - 1.0000 - -  - สนง.ศึกษาธิการ

จังหวัดมหาสารคาม

โครงการพัฒนา

มหาสารคามเมืองสมุนไพร

รวมเปนเงิน 0  72.8500   143.0132  86.7291  59.2825
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 1. ประชุมภาคี 

เครือขายคณะทํางาน

เมืองสมุนไพรนครปฐม

 1. จัดประชุม

คณะกรรมการสมุนไพร

ของจังหวัด

     - คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม    

     (23 คน x 30 บาท 

x 2 ครั้ง)

 2. จัดประชุม

คณะทํางาน 4 คณะ

     - คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม   

     (46 คน x 30 บาท 

x 2 ครั้ง)




1,380 บาท

2,760 บาท




1,380 บาท

2,760 บาท  
(ยังไมมี

งบดําเนินการ)




1,380 บาท

2,760 บาท 
(ยังไมมี

งบดําเนินการ)




1,380 บาท

2,760 บาท
(ยังไมมี

งบดําเนินการ)




1,380 บาท

2,760 บาท  
(ยังไมมี

งบดําเนินการ)

  - สสจ.นครปฐม

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความเขมแข็งของการบริหารและนโยบายของรัฐเพื่อการขับเคลื่อนพื้นที่ฐานรากอยางยั่งยืน

กลยุทธที่ 1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกและระบบบริหารจัดการ ใหมีความพรอมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการเมืองสมุนไพร

แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดนครปฐม

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดนครปฐม

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 1. ศึกษาดูงานการผลิต

พืชสมุนไพรที่มีคุณภาพ

 - พาเกษตรกรและ

เจาหนาที่ไปดูงานผลิต

พืชสมุนไพร

 - 290,400 

บาท

 -  -  -   - สํานักงาน

เกษตรจังหวัด

นครปฐม

 2. สงเสริมการผลิต

และแปรรูปผลิตภัณฑ

สมุนไพรใหมีคุณภาพ

และไดมาตรฐานสากล

 1. สรางอาคารศูนย

สมุนไพร

แบบครบวงจร

 2. พัฒนาบุคลากร

รองรับการผลิตฯ

    - อบรมบุคลากร

 -

 -

19,478,021

 บาท

125,880 

บาท

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  - สสจ.นครปฐม

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรยกระดับมูลคาผลผลิตใหกับเกษตรกร

กลยุทธที่ 1 พัฒนาศักยภาพของเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/ผูประกอบการรายยอย
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดนครปฐม

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 1. อบรมยกระดับและ

เพิ่มศักยภาพการผลิต

ตามมาตรฐานออรแก

นิค

 1. จัดอบรมเกษตรกร  

       

    1.1 คาตอบแทน

วิทยากร   

    1.2. คาใชสอย

 - 370,000 

บาท

 -  -  -   - สํานักงาน

เกษตรจังหวัด

นครปฐม

 1. จัดงานแสดงสินคา

 ผลิตภัณฑจาก

สมุนไพรทั้งในสวนของ

ราชการและเอกชน

จังหวัดนครปฐม

 1. จัดงานแสดงสินคา

ผลิตภัณฑจากสมุนไพร

     - คาจัดงาน

 -  - 400,000 

บาท

 - 400,000 

บาท

ยุทธศาสตรที่ 3 ขยายชองทางการใชประโยชนการเพิ่มมูลคาและการตลาด

กลยุทธที่ 1 สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร สรางตราสินคา ใหเปนที่รูจัก และไดคุณภาพมาตรฐาน และสงเสริมการทองเที่ยว

กลยุทธที่ 2 สนับสนุนและสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพรที่ไดคุณภาพมาตรฐาน
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดนครปฐม

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 2. สงเสริมการ

ทองเที่ยว

เชิงอนุรักษและการใช

สมุนไพรในศาสตร

แพทยแผนไทย

 1. รวมมือกับภาครัฐ

และเอกชนในการโป

รโมทการทองเที่ยวเชิง

สุขภาพวิถีไทย

    - คาจัดงานและ

ประชาสัมพันธงาน

 -  - 400,000 

บาท

 - 400,000 

บาท

 1. ยกระดับผลิตภัณฑ

วิสาหกิจชุมชน

 1. อบรมพัฒนาผูผลิต

ผลิตภัณฑวิสาหกิจ

ชุมชน 

 2. พัฒนาผลิตภัณ

วิสาหกิจสูผลิตภัณฑ

มาตรฐานสากล

จํานวน 30 ผลิตภัณฑ 

x1,000 บาท

 -

 -

 -

 -

6,000 บาท

30,000 บาท

 -

 -

 -

 -

กลยุทธที่ 2 พัฒนาผูประกอบการรุนใหม และพัฒนาผูประกอบการรายเดิมใหเปนมืออาชีพเพื่อขยายชองทางการตลาด
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดนครปฐม

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 1. สงเสริมการใชยา

และผลิตภัณฑสมุนไพร

 1. สงเสริมการใชยา

สมุนไพรและผลิตภัณฑ

สมุนไพร        

    1.1 อบรมบุคลากร

ผูใชยาสมุนไพร

    1.2. ผลิตและ

สนับสนุนยาแกหนวย

บริการ

    1.3. ปรับปรุงสถาน

บริการแพทยแผนไทย

 2. สงเสริมการใชยา

สมุนไพรแกประชาชน

ทั่วไป

 -

 -

 

-

 -




66,160 บาท

41,200,000

 บาท 

4,766,110 

บาท

  253,685 

บาท

  




-

41,200,000

 บาท

253,685 

บาท 

 -




-

41,200,000

 บาท

253,685 

บาท 

 -




-

41,200,000

 บาท

253,685 

บาท 

 -

  - สสจ.นครปฐม

ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมการใชสมุนไพรในระบบริการสุขภาพ

กลยุทธที่ 1 สงเสริมพัฒนาการบริการรักษาพยาบาลดวยการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดนครปฐม

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

   3. พัฒนา

โรงพยาบาลหวยพลูเปน

โรงพยาบาลการแพทย

แผนไทย

   4. พัฒนาสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดเปน

ศูนยประชาสัมพันธ

สงเสริมผลิตภัณฑ

สมุนไพรและอนุรักษ

ภูมิปญญาพื้นบาน

ระดับจังหวัด(Herbal 

city office)

 -

-

1,985,100 

บาท 

221,108

บาท

 - 

- 

 -  

-

 - 

-

  - สสจ.นครปฐม
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กิจกรรมที่ 1 ศูนยการ

เรียนรูเมืองสมุนไพร 

จ.อํานาจเจริญ 

(Herbal city of 

Amnatcharoen)

 -  -  -  -  -

  1.1 โครงการศึกษา

ออกแบบวางผังเมืองศูนย

การเรียนรูเมืองสมุนไพร จ.

อํานาจเจริญ

 -  - 2.0000 0.0000 0.0000  - โยธาธิการและผัง

เมืองจังหวัด

** งบจังหวัด

  1.2 ศูนยการเรียนรูเมือง

สมุนไพร จ.อํานาจเจริญ

 -  -  - 500.0000 800.0000  - ทุกหนวยงาน

** งบภาค

โครงการเมืองสมุนไพร จังหวัดอํานาจเจริญ

แผนปฏิบัติการเมืองสมุนไพรและแพทยแผนไทยจังหวัดอํานาจเจริญ

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความเขมแข็งของการบริหารและนโยบายของรัฐเพื่อการขับเคลื่อนพื้นที่ฐานรากอยางยั่งยืน

กลยุทธที่ 1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกและระบบบริหารจัดการ ใหมีความพรอมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการเมืองสมุนไพร

 1. มีศูนยการเรียนรู

เมืองสมุนไพร 

จังหวัดอํานาจเจริญ

 2. เปนแหลง

ทองเที่ยวประจํา

จังหวัด

 1. มีศูนยการเรียนรู

เมืองสมุนไพร 

จังหวัดอํานาจเจริญ
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โครงการเมืองสมุนไพร จังหวัดอํานาจเจริญ

แผนปฏิบัติการเมืองสมุนไพรและแพทยแผนไทยจังหวัดอํานาจเจริญ

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

  1.3 พัฒนาฐานขอมูล

เกี่ยวกับสมุนไพรระดับ

จังหวัด (ฐานขอมูลผู

เพาะปลูกสมุนไพร)

 -  - 0.5000  -  -  1. มีสมุนไพรเดน

ของจังหวัด

 1. มีฐานขอมูล

เกษตรผูปลูกสมุนไพร

ในจังหวัด

 - สสจ.อํานาจเจริญ

 - เกษตรจังหวัด

 - ม.มหิดล

** งบจังหวัด

  2.1 การพัฒนา ตรวจ

ประเมินแปลงอินทรีย

 -  - 0.5000 1.0000 1.0000  1.เกษตรกรปลูก

สมุนไพรโดยใชวิธี 

GAP

 1.มีแปลงปลูก

สมุนไพร

อินทรีย อยางนอย 

100 ไร

 - สสจ.อํานาจเจริญ

 - เกษตรจังหวัด

 - ศูนยพัฒนาวิจัย

เกษตร

 - ม.มหิดล

 ** งบจังหวัด

กลยุทธที่ 2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการและระบบสารสนเทศ

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรยกระดับมูลคาผลผลิตใหกับเกษตรกร

กลยุทธที่ 1 พัฒนาศักยภาพของเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/ผูประกอบการรายยอย
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โครงการเมืองสมุนไพร จังหวัดอํานาจเจริญ

แผนปฏิบัติการเมืองสมุนไพรและแพทยแผนไทยจังหวัดอํานาจเจริญ

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

  2.2 วิจัยและพัฒนาการ

ปลูก ผลิตภัณฑ การตลาด 

สมุนไพร

 -  - 15.0000 25.0000 25.0000  - มีสมุนไพรเดน

ประจําจังหวัด

 - มีสมุนไพรเดน

ประจําจังหวัด

 - ศูนยสัตวทดลอง

แหงชาติ ม.มหิดล

 ** งบภาค

  2.3 อาคารแปรรูป

สมุนไพร

อ.หัวตะพาน

 -  - 1.3916 1.3916 1.3916

  2.4 ครุภัณฑประจํา

อาคารแปรรูปสมุนไพร

 -  - 1.4970 1.0900 1.0900

  2.5 อาคารตากแหง

พลังงานแสงอาทิตย 

อ.หัวตะพาน

 -  - 0.7500 0.7500 0.7500

  2.6 อาคารเก็บสมุนไพร

อ.หัวตะพาน

 -  - 1.9593 1.9593 1.9593

  2.7 ครุภัณฑประจํา

อาคารเก็บสมุนไพร

 -  - 0.3000 0.3000 0.3000

 - สสจ.อํานาจเจริญ

 - อุตสาหกรรม

จังหวัด

 ** งบจังหวัด

 - กลุมผูเพาะปลูก

สมุนไพรมีการ

พัฒนาศักยภาพใน

การแปรรูปสมุนไพร

 และมีการรวมกลุม

เปนวิสาหกิจชุมชน

หรือสหกรณ

 - มีการรวมกลุม

ของเกษตรกรผูปลูก

สมุนไพรจัดตั้งเปน

วิสาหกิจชุมชนหรือ

สหกรณ
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โครงการเมืองสมุนไพร จังหวัดอํานาจเจริญ

แผนปฏิบัติการเมืองสมุนไพรและแพทยแผนไทยจังหวัดอํานาจเจริญ

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

  2.8 อาคารผลิต

ผลิตภัณฑจากสมุนไพร 

และครุภัณฑประกอบ

อาคาร ศูนยแพทยแผนไทย

 รพ.พนา อ.พนา

 -  - 240.0000 - -

  2.9 ครุภัณฑประจํา

อาคารผลิตผลิตภัณฑจาก

สมุนไพร

 -  -  - 60.0000 60.0000

  2.10 วิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑสมุนไพร

 -  - 1.0000 1.0000 1.0000  - รพ.พนา

 - คณะเภสัชศาสตร

 ม.อุบลราชธานี

  ** งบจังหวัด

 1. มีสมุนไพรเดน

ประจําจังหวัด

 2. มูลคาการตลาด

ของผลิตภัณฑ

สมุนไพรรวมเพิ่มขึ้น

 1. มีสมุนไพรเดน

ประจําจังหวัด

 2. มูลคาการตลาด

ของผลิตภัณฑ

สมุนไพรรวมเพิ่มขึ้น

ไมนอยกวารอยละ 10

กลยุทธที่ 2 สนับสนุนและสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพรที่ไดคุณภาพมาตรฐาน

 - รพ.พนา

  ** งบภาค
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โครงการเมืองสมุนไพร จังหวัดอํานาจเจริญ

แผนปฏิบัติการเมืองสมุนไพรและแพทยแผนไทยจังหวัดอํานาจเจริญ

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

  3.1 ประกวดออกแบบ

ตราสัญลักษณเมือง

สมุนไพร จ.อํานาจเจริญ

 -  - 0.0500  -  -

  3.2 ประชาสัมพันธ

โครงการเมืองสมุนไพร

 -  - 0.2000 0.3000 0.5000

  3.3 อาคารจําหนาย

สินคาสมุนไพรและบริการ

แพทยแผนไทย

 -  - 27.0000 - -  - สสจ.อํานาจเจริญ

  ** งบภาค

ยุทธศาสตรที่ 3 ขยายชองทางการใชประโยชนการเพิ่มมูลคาและการตลาด

กลยุทธที่ 1 สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร สรางตราสินคา ใหเปนที่รูจัก และไดคุณภาพมาตรฐาน

 - ประชาสัมพันธ

จังหวัด

 - สสจ อํานาจเจริญ

  ** งบจังหวัด

 1. ประชาชน

รับรูวาจังหวัด

อํานาจเจริญเปน

ศูนยกลางสมุนไพร

ของภูมิภาค

 2. ประชาชนมีการ

ปลูกสมุนไพรไวใช

ในครัวเรือน

 1. มีผูรับบริการดาน

การแพทยแผนไทย

เพิ่มขึ้นรอยละ 10

 2. ประชาชนมีการ

ปลูกสมุนไพรไวใชใน

ครัวเรือน มากกวา

รอยละ 50
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โครงการเมืองสมุนไพร จังหวัดอํานาจเจริญ

แผนปฏิบัติการเมืองสมุนไพรและแพทยแผนไทยจังหวัดอํานาจเจริญ

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

  3.4 เขารวมงานแสดง

และจําหนายสินคาตางๆ

 -  - 1.0000 1.0000 1.0000

  3.5 กระจายผลิตภัณฑ

สมุนไพรสูบิสคลับ

 -  - 0.5000 0.5000 0.5000

  4.1 โครงการจัดตั้งศูนย

วิทยาการสมุนไพรเพื่อ

ทองถิ่น จ.อํานาจเจริญ

 -  - 10.0000 10.0000 10.0000  - ม.มหิดล วิทยา

เขตอํานาจเจริญ

 - รพ.พนา

  4.2 ครุภัณฑที่ใชเพื่อการ

ศึกษาวิจัย

 -  - 0.2620 - -  - รพ.พนา

 - ม.มหิดล วิทยา

เขตอํานาจเจริญ

  ** งบจังหวัด

ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมการใชสมุนไพรในระบบริการสุขภาพ

กลยุทธที่ 1 สงเสริมพัฒนาการบริการรักษาพยาบาลดวยการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

 - มีสมุนไพรเดน

ประจําจังหวัด

 - มีสมุนไพรเดน

ประจําจังหวัด

 - ผูประกอบการ

ผลิตผลิตภัณฑจาก

สมุนไพรไดเขา

รวมงานแสดงสินคา

และจําหนายสินคา

ที่ทางจังหวัดจัดขึ้น

 - มูลคาการตลาด

ของผลิตภัณฑ

สมุนไพรรวมเพิ่มขึ้น 

ไมนอยกวารอยละ 10

กลยุทธที่ 2 พัฒนาผูประกอบการรุนใหม และพัฒนาผูประกอบการรายเดิมใหเปนมืออาชีพเพื่อขยายชองทางการตลาด

 - พานิชยจังหวัด

  ** งบจังหวัด
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โครงการเมืองสมุนไพร จังหวัดอํานาจเจริญ

แผนปฏิบัติการเมืองสมุนไพรและแพทยแผนไทยจังหวัดอํานาจเจริญ

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

  4.3 สงเสริมการเรียนรู 

อนุรักษ ภูมิปญญาดาน

แพทยแผนไทยและสมุนไพร

       - รวบรวบความรูภูมิ

ปญญาหมอพื้นบาน

       - สงเสริมภูมิปญญา 

พัฒนาเปนผลิตภัณฑ

 -  - 1.0000 1.0000 1.0000  1. ประชาชนได

รับบริการแพทยแผน

ไทยและการแพทย

ทางเลือกเพิ่มมากขึ้น

 2. ประชาชนมี

ความตระหนักใน

การอนุรักษภูม

ปญญาทองถิ่น

 3. มีการเผยแพร

ภูมิปญญาทองถิ่น

ดานสมุนไพร

 1. มีผูรับบริการดาน

การแพทยแผนไทย

เพิ่มขึ้นรอยละ 10

 - อพ.สธ.

(โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดําริสมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

จ.อํานาจเจริญ

  ** งบจังหวัด

กลยุทธที่ 2 สนับสนุนการใชผลิตภัณฑสมุนไพรทองถิ่น เพื่อสืบสานภูมิปญญาใหคงอยู
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 1) พัฒนาโรงงานผลิต

ยาและแปรรูปวัตถุดิบ

สมุนไพร GMP 

(WHO) 

รพ.เขาคิชฌกูฏ

 1. ปรับปรุงอาคารผลิตยา

สมุนไพร และจัดซื้อ 

เครื่องมือ และครุภัณฑใน

การผลิต ผลิตภัณฑ

สมุนไพร       

 2. กอสรางโรงตาก

พลังงานแสงอาทิตย

 3. ปรับปรุงอาคารแปรรูป

วัตถุดิบสมุนไพร

 4. กอสรางโรงเก็บวัตถุดิบ

สมุนไพร

 5. จัดหาครุภัณฑและสิ่ง

อํานวยความสะดวก

5.0000

-

-

-

-

4.9500

0.8000

3.0000

2.0000

-

5.0000

-

-

-

-

 -

-

-

-

5.0000

 -

-

-

-

5.0000

 - ผลิตภัณฑ

สมุนไพรมีคุณภาพ

ไดมาตรฐาน

 - โรงงานผลิตยาและ

แปรรูปสมุนไพรไดรับ

การรับรองคุณภาพตาม

มาตรฐาน

 - รพ.เขาคิชฌกูฏ

แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดจันทบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความเขมแข็งของการบริหารและนโยบายของรัฐเพื่อการขับเคลื่อนพื้นที่ฐานรากอยางยั่งยืน

กลยุทธที่ 1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ใหมีความพรอมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการเมืองสมุนไพร
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดจันทบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 2) ปรับปรุง/ตอเติม/

สรางศูนยเรียนรู และ

จําหนายผลิตภัณฑ

สมุนไพร และบริการ

แพทย

แผนไทย

 1. ปรับปรุง/ตอเติม /

สรางศูนยเรียนรู จําหนาย

ผลิตภัณฑสมุนไพร

 2. กอสรางอาคารสงเสริม

สุขภาพและเอนกประสงค 

จัดบริการแพทยแผนไทย

แบบครบวงจร และ

จําหนายยาสมุนไพร 

(แบบเลขที่ 9763)

 3. จัดหาครุภัณฑและสิ่ง

อํานวยความสะดวก

 -

-

-

1.5000

-

-

 -

12.4035

5.0000

 -

-

5.0000

 -

-

5.0000

 1. มีศูนยเรียนรู 

จําหนายผลิตภัณฑ

สมุนไพร และการ

บริการแพทยแผน

ไทย 

 2. มีอาคารบริการ

แพทยแผนไทแบบย

ครบวงจร/ศูนย

เรียนรูและศูนย

จําหนายยาสมุนไพร

 1. มีศูนยเรียนรู และ

จําหนายผลิตภัณฑ

สมุนไพร และการ

บริการแพทยแผนไทย 

  2. ชองทางการ

จําหนายผลิตภัณฑ

สมุนไพรเพิ่มขึ้น

 3. มูลคาการใชยา

สมุนไพรเพิ่มขึ้นรอยละ 

20 ตอป

 4. ประชาชนเขาถึง

บริการการแพทยแผน

ไทยและการแพทย

ทางเลือกที่มีคุณภาพ

และมาตรฐานรอยละ 20

 - สสจ.จันทบุรี 

 - รพ.เขาคิชฌกูฏ

 - สสจ.จันทบุรี
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดจันทบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 1) พัฒนาระบบ

บริหารจัดการเพื่อ

การชับเคลื่อน

ยุทธศาสตรเมือง

สมุนไพรจังหวัด

จันทบุรีใหมี

ประสิทธิภาพ

 1. จัดตั้งคณะกรรมการ

และพัฒนาการดําเนินการ

แบบ Networking  

 2. จัดทําแผนยุทธศาสตร

และแผนปฏิบัติการโดย

กระบวนการแบบมีสวนรวม

 3. จัดทําระบบฐานขอมูล

และโปรแกรมเพื่อ

สนับสนุนการดําเนินงาน

และบริหารจัดการ

 -

-

-

0.0500

1.5000

0.1000

0.0500

1.0000

0.1000

0.0500

1.0000

0.1000

0.0500

1.0000

0.1000

 1. ระบบบริหาร

จัดการเพื่อการ

ขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรฯมี

ประสิทธิภาพ

 1. มีแผนยุทธศาสตร

และแผนปฏิบัติการ

พัฒนาเมืองสมุนไพร

ของจังหวัด   

 2. มีกลไกกลางในการ

บริหารจัดการและ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ 

 3. มีระบบฐานขอมูล

กลาง ของขอมูล

สมุนไพรบูรณาการ

ขอมูลทุกภาคสวน

 - สสจ.จันทบุรี

กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดจันทบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 1. จัดตั้งและสนับสนุน

การรวมกลุมเครือขาย

สมุนไพรเกษตรอินทรีย 

"คลัตเตอรไพรจันทจังหวัด

จันทบุรี "

 - 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000  1. มีการรวมกลุม

เกษตรกรสมุนไพร

เกษตรอินทรียที่

ชัดเจน แขมแข็งใน

การพัฒยนาสมุนไพร

ไทย

 1. จํานวนกลุมและ

สมาชิกสมุนไพรเกษตร

อินทรีย

 - กลุมคลัตเตอร

ไพรจันท          

 - สสจ.จันทบุรี

 2. Zoning พื้นที่ปลูก

สมุนไพร

     2.1 จัดทําแผนการ

ปลูกสมุนไพรและแผน

จัดหาสมุนไพรจากแหลง

ธรรมชาติ โดยพิจารณา

สมุนไพรมีคาตอการ

ศึกษาวิจัย หรืออาจจะสูญ

พันธุ

 - 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000  1. มีแผนปลูก/

จัดหาสมุนไพรมีคา

ตอการศึกษาวิจัย 

หรืออาจจะสูญพันธุ

 - 1 แผน

กลยุทธที่ 3 สรางเครือขายเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ที่เขมแข็ง

 1) สรางความ

เขมแข็งกลุมเกษตร

อินทรียผูปลูก

สมุนไพร/กลุมผูจัดหา

สมุนไพรจากแหลง

ธรรมชาติ เพื่อความ

ยั่งยืนของสมุนไพรไทย

 - สภาเกษตร

จันทบุรี   

 - กลุมคลัตเตอร

ไพรจันท          

 - สํานักงาน

เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดจันทบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

     2.2 จัดทําแผนการ

ปลูกสมุนไพรที่มี

ความสําคัญทางเศรษฐกิจ 

ใหตรงกับความตองการ

ของตลาดคัดเลือกสมุนไพร

เดนและประมาณการ

ความตองการใชสมุนไพร

 2. มีแผนการปลูก

สมุนไพรที่มี

ความสําคัญทาง

เศรษฐกิจ ใหตรงกับ

ความตองการของ

ตลาด

 - 1 แผน

     2.3. สนับสนุนตนกลา

พันธุสมุนไพร

 - 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000  3. มีการสนับสนุน

ตนกลาพันธุสมุนไพร

 50 ชนิด

 4. มีวัตถุดิบ

สมุนไพรที่มีคุณภาพ

ไดมาตรฐานเพียงพอ

ตอความตองการ
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดจันทบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

     2.4. จัดตั้งวิสาหกิจ

ชุมชน/สหกรณเกษตร

อินทรียกระจายในพื้นที่

จังหวัดจันทบุรี  เพื่อรับซื้อ

วัตถุดิบสมุนไพรสมาชิก

 - 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000  5. มีวิสาหกิจ

ชุมชน/สหกรณ

เกษตรอินทรีย

 - 10 กลุม

 1) โครงการสงเสริม

และพัฒนาการปลูก

พืชสมุนไพรใหได

คุณภาพมาตรฐาน 

(GACP) เพื่อเปนเมือง

สมุนไพรจันทบุรี

 1. อบรมใหความรู

เกษตรกรอินทรียในการ

ปลูก การใช และสรรพคุณ

ของพืชสมุนไพรที่ถูกตอง

 2. สงเสริมเกษตรกร

อินทรียปลูกพืชสมุนไพร

 - 0.3200 0.3200 0.3200 0.3200  1. เกษตรกรอินทรีย

ไดรับการอบรมมึ

ความรูในการปลูก 

การใช และ

สรรพคุณสมุนไพร

 2. เกษตรกร

อินทรียปลูกสมุนไพร

 1. จํานวน 3 กลุม 50 

คน

 2. 20 สายพันธุ

 - กลุมงาน

การแพทยแผน

ไทยและ

การแพทย

ทางเลือก 

 - รพ.พระปกเกลา

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร ยกระดับมูลคาผลผลิตใหกับเกษตรกร

กลยุทธที่ 1 พัฒนาศักยภาพของเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/ผูประกอบการรายยอย
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดจันทบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 3. จัดทําคูมือการปลูกพืช

สมุนไพรทองถิ่นที่ใชเปนยา

 ในการรักษาโรคสําคัญ

ของจังหวัดจันทบุรี

 4. จัดทําทะเบียนผูที่ได

ผานการอบรม

 5. จัดทําแปลงสาธิต 

เพาะปลูกตนกลาสมุนไพร

 3. มีคูมือการปลูก

พืชสมุนไพรทองถิ่น

 4. มีทะเบียนผูที่ได

ผานการอบรม

 5. มีสวนสมุนไพร/

แปลงสาธิต

 3. 20 รายการ

 4. 50 คน

 5. 1 แปลง

 1) การสํารวจ

สมุนไพรมีคาหรือมี

ความสําคัญทาง

เศรษฐกิจ หรืออาจจะ

สูญพันธุ เพื่อการ

อนุรักษ/ขยายพันธุ

 1. ศึกษาวิจัย และสํารวจ

สมุนไพรมีคาตอการ

ศึกษาวิจัย หรือมี

ความสําคัญทางเศรษฐกิจ 

หรืออาจจะสูญพันธุ 

จังหวัดจันทบุรี

 - 1.3000 0.1000 0.1000 0.1000  - มีขอเสนอในการ

อนุรักษและการ

ขยายพันธุสมุนไพร ที่

เชื่อถือไดจากการวิจัย

เพื่อให จ.จันทบุรี

เปนศูนยกลาง

วัตถุดิบสมุนไพร

 - มีขอมูลแหลงกําเนิด 

สารสําคัญสมุนไพรที่

สามารถนํามาวาง

แผนการจัดการไดใน

อนาคต

 - กลุมงาน

การแพทยแผน

ไทยและ

การแพทย

ทางเลือก           

กลยุทธที่ 2 สนับสนุนและสงเสริมการปลูกพืชรูปสมุนไพรที่ไดคุณภาพมาตรฐาน
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดจันทบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 2. จัดทําขอเสนอเพื่อการ

อนุรักษและการยายพันธุ

สมุนไพร

 - รพ.พระปกเกลา

 2) การผลิตและ

พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ

สมุนไพร

 1. ขยายพันธุพืชสมุนไพร

ดวยเทคนิคการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อพืช

 2. ศึกษาสภาวะที่

เหมาะสมในการเพาะปลูก

 3. สรางหองปฏิบัติการที่

มีมาตรฐานสําหรับ

ตรวจสอบคุณภาพของ

วัตถุดิบ

 4. บริหาร/จัดการ 

หองปฏิบัติการ

 - 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000  - ตนกลาพืช

สมุนไพรจากเทคนิค

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

 - มีหองปฏิบัติการ

ตรวจสอบวัตถุดิบที่

ไดมาตรฐาน

 - สามารถผลิตตนออน

สมุนไพรไดจํานวนไมต่ํา

กวา 5 ชนิด

 - มีหองปฏิบัติการ

ตรวจสอบวัตถุดิบที่ได

มาตรฐาน 1 แหง

 - มทร.ตะวันออก

 วิทยาเขตจันทบุรี
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดจันทบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 3) ขยายพันธุพืช

สมุนไพรดวยเทคนิค

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

 1. การฟอกฆาเชื้อ

ชิ้นสวนพืช 

 2. การชักนําใหเกิด

ยอดจากชิ้นสวน

 3. การชักรากจากสวนยอด

 4. การเพิ่มปริมาณตน

ออนพืชสมุนไพร 

 5. การปรับสภาพตนออน

เพื่อการยายกอนปลูก

 - 0.3500 0.2100 0.2600 0.2700  - ตนกลาพืช

สมุนไพรจากเทคนิค

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

 - สามารถผลิตตนออน

สมุนไพรไดจํานวนไมต่ํา

กวา 5 ชนิด

 - คณะ

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ม.ราช

ภัฏรําไพพรรณี

 1. สรางหมูบานตนแบบ

การดําเนินชีวิตดวย

สมุนไพรอินทรีย 

6 แหง 

 - 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000  - มีสถานที่ทองเที่ยว

เชิงสุขภาพ

 - จํานวนนักทองเที่ยว

ดานสุขภาพเพิ่มขึ้นรอย

ละ 20

 - สภาเกษตร

จันทบุรี            

 - สํานักงาน

เกษตรและ

สหกรณ จ.จันทบุรี 

กลยุทธที่ 1 สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร สรางตราสินคา ใหเปนที่รูจัก และไดคุณภาพมาตรฐาน

 1) สรางองคกร

ตนแบบเพื่อใหเปน

แหลงเรียนรู และ

ทองเที่ยว

ยุทธศาสตรที่ 3 ขยายชองทางการใชประโยชนการเพิ่มมูลคาและการตลาด
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดจันทบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

    1.1 ประชุมเพื่อแตงตั้ง

คณะกรรมการการ

ดําเนินงานระดับหมูบาน 

และจัดทํารัฐธรรมนูญ

หมูบาน แยกทํา 6 หมูบาน

    1.2 อบรมการผลิตปุย

อินทรียและปุยจากใสเดือน

 แยกทํา 6 หมูบาน

    1.3 อบรมการปลูก

สมุนไพรและพืชผัก

เศรษฐกิจในโรงเรือนและ

อันตรายจากสารเคมี

   1.4 พัฒนาวัดสงเสริม

สุขภาพในหมูบานทั้ง 6 

แหงใหเปนศูนยเรียนรูและ

บริการนักทองเที่ยว
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดจันทบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

    1.5 พัฒนาพื้นที่

สาธารณะในหมูบานเพื่อ

แสดงถึงการเปนหมูบาน

สมุนไพรอินทรีย

 1. สรางสื่อประชาสัมพันธ

และรณรงคแคมเปญ 

“เมืองสมุนไพรจันทบุรี” 

PR , Branding , Media 

และการสื่อสารการตลาด

 - 3.7000 2.0000 2.0000 2.0000  1. เพื่อสรางความ

นาเชื่อถือและสราง

การรับรูของ

ผูบริโภคที่มีตอ

ผลิตภัณฑสมุนไพร

ของจันทบุรี

 2. เพิ่มชองทางการ

จําหนายผลิตภัณฑ

สมุนไพร

 1. จัดทํากิจกรรม และ

เขารวมกิจกรรมตางๆ 

ทั่วประเทศไมนอยกวา 

10 ครั้ง

 2. จํานวนชองทางการ

จําหนายผลิตภัณฑ

สมุนไพร

 3. มูลคาการจําหนาย

ผลิตภัณฑสมุนไพรสราง

รายไดใหกับจังหวัดไม

นอยกวา 5000 ลาน

บาท ภายใน 5 ป

 - สนง.พาณิชย

จังหวัดจันทบุรี

  

 

 2) ประชาสัมพันธ

และสรางคูคาเพิ่ม

ชองทางธุรกิจสมุนไพร

เพื่อการแปรรูปและ

การสงออก
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดจันทบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 2. จัดทํา DISPLAY 

“สมุนไพรจันทบุรี” จํานวน

 45 ชุด เพื่อเผยแพรและ

จําหนายสินคาจาก

ผลิตภัณฑสมุนไพรของ

จันทบุรีไปทั่วประเทศ 

 3. จัดงานจันทบุรีมหา

นครผลไมและสมุนไพร 

เพื่อสรรหาคูคา ระยะยาว 

จับคูธุรกิจกับผูสงออก 

แปรรูป (ที่ตองการวัตถุดิบ

คุณภาพ

สูง) การทําตลาดรวมกับคู

คา Co-Branding /Co 

Distribution
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดจันทบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 4. การเขารวมงานแสดง

สินคาและจัด Roadshow

 3) พัฒนาผลิตภัณฑ

สมุนไพรสูมาตรฐาน

 1. พัฒนาฉลากและบรรจุ

ภัณฑผลิตภัณฑสมุนไพร

 2. พัฒนาและถายทอด

เทคโนโลยีแปรรูป

ผลิตภัณฑสมุนไพร

 - 1.1300  -  -  -  - สนง.

อุตสาหกรรม จ.

จันทบุรี

 4) การขึ้นทะเบียน

ผลิตภัณฑสมุนไพร

 1. อบรมเพิ่มศักยภาพ

ใหกับเจาหนาที่ในการขึ้น

ทะเบียนผลิตภัณฑ

สมุนไพร                   

 2. จัดระบบการขึ้น

ทะเบียนแบบครบวงจร

 - 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500  - สสจ.จันทบุรี
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดจันทบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 5) วิจัย/พัฒนา

ผลิตภัณฑสมุนไพร

 1. พัฒนาสมุนไพรใหเปน

ผลิตภัณฑในการปศุสัตว

 2. พัฒนาสมุนไพรใหเปน

ยา/ผลิตภัณฑสุขภาพ

 3. วิจัยและพัฒนาสาร

สกัดจากสมุนไพร

 -

 -

 -

0.5000

1.0000

1.5000

 -

1.0000

1.5000

0.5000

1.0000

1.5000

 -

1.0000

1.5000

 - ไดผลิตภัณฑ

สมุนไพรในการ

ปศุสัตว

 - ได ยา/ ผลิตภัณฑ

เสริมอาหาร/เครี่อง

สําอาง/วัตถุอันตราย

 จากสมุนไพร

 1. ไดสารสกัดจาก

สมุนไพร

  1.จํานวนยาและ

ผลิตภัณฑสมุนไพรที่

ไดรับการวิจัยและ

พัฒนาอยางนอย 20 

รายการภายใน 5 ป

 2. ผลิตภัณฑสมุนไพร

ในการปศุสัตว 2 

ผลิตภัณฑ/ป

 - ไดยา/ผลิตภัณฑ

เสริมอาหาร

/เครี่องสําอาง/วัตถุ

อันตราย 5 ชนิด/ป 

 1. ไดสารสกัดจาก

สมุนไพร 3 ชนิด/ป

 - รพ.เขาคิชฌกูฏ 

  

 - ปศุสัตวจังหวัด

จันทบุรี          

 - มทร.ตะวันออก

วิทยาเขตจันทบุรี

 - รพ.เขาคิชฌกูฏ 

   - มทร.ตะวัน

ออกวิทยาเขต

จันทบุรี 

 - คณะ

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ม.ราช

ภัฏรําไพพรรณี
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดจันทบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 2. ผลิตภัณฑแปร

รูปจากสมุนไพร

 3. ขอมูลคุณภาพ

ของสมุนไพร

 2. ผลิตภัณฑฯจาก

สมุนไพร 3 ชนิด/ป

 3. ขอมูลคุณภาพ

สมุนไพร 3 ชนิด/ป

 1) เพิ่มศักยภาพ

ใหกับผูประกอบการ

หรือองคกรที่มีความ

พรอมในการนํา

งานวิจัยหรือ

นวัตกรรมดาน

สมุนไพรมาผลิตเปน

ยาหรือผลิตภัณฑที่

เพิ่มคุณคา ที่ได

มาตรฐานและมีความ

เปนเอกลักษณของพื้นที่

 1. อบรมบุคลากรและ

ผูประกอบการดานธุรกิจ

สมุนไพรใหไดรับความรู

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

(มผช.), อย.

 - 0.0400 0.0500 0.0500 0.0500  - สนง.

อุตสาหกรรม จ.

จันทบุรี

กลยุทธที่ 2 พัฒนาผูประกอบการใหเปนมืออาชีพเพื่อขยายชองทางการตลาด
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดจันทบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 1) พัฒนาระบบ

บริการการแพทยแผน

ไทยฯ

 1. จัดระบบบริการดวย

การแพทยืแผนไทยและ

สงเสริมการใชสมุนไพรใน

ครัวเรือน บูรณาการ ทีม

เครือขายแพทยแผนไทย 

รวมกับทีม FCT ทุกระดับ

ทั้งระดับ อําเภอ ตําบล 

และหมูบาน

 - 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000  - ประชาชนเขาถึง

บริการการแพทย

แผนไทยและ

การแพทยทางเลือก

ที่มีคุณภาพและ

มาตรฐาน

 - ประชาชนเขาถึง

บริการการแพทยแผน

ไทยและการแพทย

ทางเลือกที่มีคุณภาพ

และมาตรฐานรอยละ 20

 - สสจ.จันทบุรี

 2. ปรับปรุงกรอบบัญชียา

สมุนไพร ใหเพียงพอตอ

ความตองการใช และเพิ่ม

จํานวนยาสมุนไพรเปน  

first line drug ทดแทน

ยาแผนปจจุบัน

 - มูลคาการใชยา

สมุนไพรเพิ่มขึ้น

 - มูลคาการใชยา

สมุนไพรเพิ่มขึ้นอยาง

นอยรอยละ 5

ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมการใชสมุนไพรในระบบริการสุขภาพ

กลยุทธที่ 1 สงเสริมบริการรักษาพยาบาลดวยการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ยั่งยืน
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดจันทบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 3. จัดอบรมฟนฟู การใช

ยาสมุนไพรในบัญฃียาหลัก

แหงชาติ ใหกับเจาหนาที่ 

สาธารณสุข ทุกระดับ เพื่อ

เพิ่มความมั่นใจในการใช

ยาสมุนไพร

 4. ยกระดับมาตรฐาน

สถานบริการ รพ.สส.พท.

ในทุกระดับ

 5. จัดอบรมพัฒนา

ศักยภาพ และการจัดการ

องตตวามรู ของแพทยแผน

ไทยและผูชวยแพทยแผน

ไทย
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดจันทบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 2) ศึกษาวิจัยเพื่อการ

ใชยาสมุนไพรอยางสม

เหตุผล(RDU)

 1. วิจัยการใชยาสมุนไพร  - 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500  1. รายงานการวิจัย

เพื่อการใชยา

สมุนไพรแบบสม

เหตุผล

 1. รายงานการวิจัย

เพื่อการใชยาสมุนไพร

แบบสมเหตุผลอยาง

นอย 1 เรื่อง

 - สสจ.จันทบุรี

 1. สํารวจและรวบรวม

โรคที่รักษาไดผลดีดวยยา

สมุนไพรตํารับในสถาน

บริการของรัฐในจังหวัด

จันทบุรี

 - 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000  - จังหวัดจันทบุรีเกิด

เครือขาย แพทยแผน

ไทยที่เขมแข็ง และ

เปนรูปธรรมในการ

รักษา โรคดวย

ศาสตรการแพทย

แผนไทย

  - มี case report or 

case series และ CPG

 ที่ใชในการรักษาโรค   

 อยางนอย 10 โรค

 - กลุมงาน

การแพทยแผน

ไทยและ

การแพทย

ทางเลือก รพ.

พระปกเกลา

 2. จัดทําทะเบียนโรคที่

รักษาไดผลดีดวยยา

สมุนไพรตํารับในสถาน

บริการของรัฐในจังหวัด

จันทบุรี

 3) โครงการ การ

อนุรักษและพัฒนา

ตํารับยาสมุนไพรใน

สถานบริการของรัฐ

เพื่อการสรางเครือขาย

แพทยแผนไทยที่ยั่งยืน
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดจันทบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 3. จัดทําการศึกษาวิจัย

เชิงสังเกต การรายงาน

ผูปวยหรือกลุมผูปวย 

(case report or case 

series) โรคที่รักษา 

ไดผลดีดวยยาสมุนไพร

ตํารับในจังหวัดจันทบุรี

  4. จัดทําแนวทางเวช

ปฏิบัติในการรักษาโรค 

(CPG) ที่รักษาไดผลดีดวย

ยาสมุนไพรตํารับเพื่อ

นําไปสูการพัฒนา

เครือขายการรักษาโรค

ดวยศาสตรการแพทยแผน

ไทยที่ถูกตองตามหลัก

มาตรฐานวิชาชีพในจังหวัด

จันทบุรี
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดจันทบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 1) จัดตั้งอุทยาน

สมุนไพรและ

พิพิธภัณฑสมุนไพร

 1. สรางศูนยกลาง

อายุรเวทภาคตะวันออก 

ขึ้นที่ จังหวัดจันทบุรี ที่จะ

ดึงดูดนักอายุรเวททั้งใน

และนอกประเทศ แพทย

แผนไทย หมอพื้นบาน 

และนักเที่ยว เดินทางมา

เรียนรูและเคารพสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ พรอมทั้ง

เปนตลาดกลางในการซื้อ

ขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ 

 2. สรางสวนสมุนไพรเพื่อ

ชีวิตพิชิตความพอดีสูวิถี

พอเพียง

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1.0000

20.0000

1.0000

 - เกิดสถานที่

ทองเที่ยวแหงใหมที่

เปนศูนยกลางของ

การแพทยแผนไทย

และการแพทย

ผสมผสาน

 1. เกิดรายไดหมุนเวียน

ในพื้นที่ไมนอยกวา 5 

ลานบาท                 

2. จํานวนประชาชนเขา

ชม

 - มทร.ตะวันออก

 วิทยาเขตจันทบุรี

กลยุทธที่ 2 สนับสนุนการใชผลิตภัณฑสมุนไพรทองถิ่น เพื่อสืบสานภูมิปญญาใหคงอยู
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดจันทบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 3. สรางอุทยานสมุนไพร

และพิพิธภัณฑจัดแสดง

นิทรรศการสมุนไพร

 - 0.5000  -  -  -   - มีอุทยาน

สมุนไพรและ

พิพิธภัณฑจัดแสดง

นิทรรศการสมุนไพร

 2) โครงการอนุรักษ

และสงเสริมการปลูก/

ขยายพันธุสมุนไพร

โดยภูมิปญญาพื้นบาน

ของชนพื้นเมืองจันท 

(ชาวชอง )

ตําบลชากไทย อําเภอ

เขาคิชฌกูฏ จังหวัด

จันทบุรี

 1. จัดทําทําเนียบสมุนไพร

ชาวชอง

 2. วิเคราะหแหลงกําเนิด

ธรรมชาติและสายพันธุพืช

สมุนไพรชาวชอง

 -

-

4.0000

-

 -

-

 -

-

 -

-

 1. ไดทําเนียบ

สมุนไพรของชาวชอง

 2. มีขอมูล

แหลงกําเนิดตาม

ธรรมชาติของ

สมุนไพรชาวชอง 

ไดสายพันธุที่ถูกตอง

 

 1. ทําเนียบสมุนไพร

ชาวชอง 2,000 เลม

 2. ไดสายพันธุพืช

สมุนไพรชาวชอง 20 

ชนิด

 - คณะมนุษย

ศาสตรและ

สังคมศาสตร       

  - สํานัก

ศิลปวัฒนธรรม

และ พัฒนาชุมชน 

 - ม.ราชภัฏรําไพ

พรรณี          
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดจันทบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 3. วิเคราะหดิน

แหลงกําเนิดสมุนไพร และ

ทดลองปลูก / ขยายพันธุ

พืชสมุนไพรชาวชองใน

แปลงทดลองโดยภูมิ

ปญญาชาวบาน

 4. วิเคราะหหาสารสําคัญ

ในพืชสมุนไพรชาวชอง

 5. การจดขึ้นทะเบียน

คุมครอง

ภูมิปญญาของสมุนไพร

ชาวชอง

 6. การประชาสัมพันธเพื่อ

สงเสริมศูนยการเรียนรู

อยางเปนรูปธรรม

 - 

 - 

 - 

 -

 - 

 - 

 - 

 -

 - 

 - 

 - 

 -

 - 

 - 

 - 

 -

 - 

 - 

 - 

 -

 3. มีผลวิเคราะหดิน

 หลักวิธีการปลูก

และขยายพันธุ

สมุนไพรชาวชอง 

เกษตรกรไดปลูกเพื่อ

เปนการเพิ่มรายได

 4. ไดสารสําคัญใน

พืชสมุนไพรชาวชอง

 5. ขึ้นทะเบียน

คุมครองภูมิปญญา

ของสมุนไพรชาวชอง

 6. ผลิตสื่อคลิปวีดีโอ

 /ภาพยนตสั้น

เผยแพรทางโซเชียล

เน็ดเวิรค และทางทีวี

 3. หลักวิธีการปลูก

และขยายพันธุสมุนไพร

ชาวชอง 1 วิธีการ และ

เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น

 4. ไดสารสําคัญในพืช

สมุนไพรชาวชอง 20 

ชนิด

 5. ขึ้นทะเบียน

คุมครองภูมิปญญาของ

สมุนไพรชาวชอง ไม

นอยกวา 1 ทะเบียน

 6. มีคลิปวีดีโอ /

ภาพยนตสั้น 1 เรื่อง 

และมีการเผยแพร
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดจันทบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

5.0000 31.7400 32.2335 21.3800 40.8900งบประมาณรวมทั้งหมด

หมายเหตุ : ชาวชองเปนชนเผาโบราณอีกเผาหนึ่งในกลุมชาติพันธุ ออสโตร-เอเชียติก ตระกูล มอญ- เขมร มีภาษาพูดของตนเองคือภาษาชอง แตไมมีภาษาเขียน นับถือศาสนาพุทธ มี

วัฒนธรรมประเพณีเปนเอกลักษณของชนเผา ซึ่งอาจมีมาแตกอนสมัยสุโขทัยสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน ชาวชองอยูกันมากแถบเชิงเขารอยตอกับกัมพูชา ปจจุบันชาวชองนี้ไดปรับตัวเขา

กับวัฒนธรรมใหมเหมือนกับคนทั่วไป สวนชาวชองที่อาศัยอยูในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา จะถูกเรียกวา ชาวไทยซอง เพราะออกเสียง ช.ชาง ไมถนัด และมีภาษาใกลเคียงกับภาษาชองคือ

ภาษาปา (https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%87)
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 - จัดทําฐานขอมูลสมุนไพรใน

ทองถิ่น จังหวัดพิษณุโลกที่นํามาใช

ในระดับ อําเภอ / ตําบล / หมูบาน

 จํานวน 1 ฐานขอมูล

0.5000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000  1. งานวิจัยทางดาน

การแพทยแผนไทยและ

สมุนไพร ที่สามารถ

นําไปใชประโยชนได

 2. มีเครือขาย

ผูประกอบการ และ

บุคลากร

ภาคอุตสาหกรรมเกษตร

สมุนไพร

 1. มีงานวิจัยทางดาน

การแพทยแผนไทย 

และสมุนไพร ที่

สามารถนําไปใช

ประโยชนได จํานวน 5 

เรื่อง

 2. มีเครือขาย

ผูประกอบการ และ

บุคลากร

ภาคอุตสาหกรรม

เกษตรสมุนไพร (อยาง

นอย 150 คน)

 - ม.เทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา 

พิษณุโลก

แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดพิษณุโลก

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความเขมแข็งของการบริหารและนโยบายของรัฐเพื่อการขับเคลื่อนพื้นที่ฐานรากอยางยั่งยืน

กลยุทธที่ 1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกและระบบบริหารจัดการ ใหมีความพรอมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการเมืองสมุนไพร

 1. โครงการ

จัดทําฐานขอมูล

และสงเสริมการ

ปลูกสมุนไพรที่มี 

ความสําคัญทาง

เศรษฐกิจและ 

ใกลสูญพันธ
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดพิษณุโลก

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 - จัดทําศูนยเรียนรูและขยายพันธุ

พืชสมุนไพรที่ใกลสูญพันธุและ

สมุนไพรทางการเกษตรเพื่อการ

พึ่งตนเอง แปลงอนุรักษพันธุกรรม

พืชและครุภัณฑทางการเกษตรอยู

แลว)

1.5000 0.9000 0.9000 0.2000 0.1000  1. แหลงรวบรวมพันธุ

สมุนไพร 

อยางนอย 200 ชนิด

 2. ขยายพันธุพืช

สมุนไพรหายาก 

ใกลสูญพันธุอยางนอย  

10,000 ตนตอป

 1. พันธุสมุนไพรอยาง

นอย 200 ชนิด

 2. ขยายพันธุพืช

สมุนไพรหายาก 

ใกลสูญพันธุอยางนอย 

 10,000 ตนตอป

 - ม.เทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา 

พิษณุโลก

  2. โครงการ

พัฒนาเครือขาย

แหลงผลิต

สมุนไพรเพื่อ

สนับสนุนการ

ทองเที่ยว

เชิงสุขภาพ ๒ แหง

 - จัดตั้งแหลงทองเที่ยงเชิงสุขภาพ

ที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว จํานวน ๒ 

แหง 

   1. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริน

ธร จ.พิษณุโลก

    - เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยงเชิง

สุขภาพที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว 

40.0000

35.0000

10.0000

 -

10.0000

 -

10.0000

 -

10.0000

 -

 -  มีแหลงทองเที่ยวเชิง

สุขภาพ

  -  มีศูนยบําบัดและ

ดูแลสุขภาพ (รพ.

การแพทยแผนไทย

ติกิจฉาเวช)

-  มีผูเขารวมสัมมนาฯ 

200 คน

 -  มีผูเขารวมอบรมฯ 

100 คน

  - แหลงทองเที่ยงเชิง

สุขภาพที่มีเอกลักษณ

เฉพาะตัว จํานวน

อยางนอย 2 แหง

  -  มีศูนยบําบัดและ

ดูแลสุขภาพฯ เพิ่มขึ้น 

1 แหง

 - วิทยาลัย

การสาธารณสุข

สิรินธร จ.พิษณุโลก
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดพิษณุโลก

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

    * สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู

    * สรางการเชื่อมโยงตลาด

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพรวมกับภาคี

เอกชนแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพที่

มีเอกลักษณเฉพาะตัว

    - กอสรางศูนยบําบัดและดูแล

สุขภาพ (รพ.การแพทยแผนไทยติ

กิจฉาเวช) รองรับการทองเที่ยวเชิง

สุขภาพ

    - จัดหาครุภัณฑสปาเพื่อการ

บําบัดและดูแลสุขภาพ (Thai 

Traditional Medical Spa)

    - จัดหาครุภัณฑผลิตสมุนไพร

เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวเชิง

สุขภาพ

35.0000  -  -  -  -   -  ภาคประชาชน 

ภาคเอกชน ภาคี

เครือขายมีความรูการ

สรางฐานเศรษฐกิจ

การทองเที่ยวเชิง

สุขภาพดวยการแพทย

แผนไทยเพิ่มขึ้น

  -  มีเครือขายแหลง

ผลิตสมุนไพร อาหาร

สุขภาพ ฯ เพิ่มขึ้น
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดพิษณุโลก

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

    - วิจัยการพัฒนารูปแบบการ

บริการสปารักษาโรคโดยใช

การแพทยแผนไทย

    - จัดสัมมนาภาคประชาชน 

ภาคเอกชน ภาคีเครือขาย “โอกาส

การสรางฐานเศรษฐกิจการ

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพดวยการแพทย

แผนไทย” 2 วัน

    - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

เครือขายแหลงผลิตสมุนไพร 

อาหารสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการ

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพจํานวน 2 วัน

    - วิจัยการพัฒนารูปแบบการทอง

เที่ยงเชิงสุขภาพที่มีเอกลักษณ

เฉพาะตัว
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดพิษณุโลก

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 2. ต.นาบัว อ.นครไทย

    1. จัดอบรมใหความรูเกษตรกร

       1.1 การใหความรูเกษตรกร

และศึกษาดูงาน

       1.2 การจัดอบรมการปลูกพืช

สมุนไพร

       1.3 จัดหาพันธุกลาสมุนไพร

แจกสมาชิก  

    2. การผลิต/การแปรรูปสมุนไพร

       2.1 ปรับปรุงอาคารผลิต

       2.2 การจัดการตลาด

       2.3 การรับซื้อสมุนไพรจาก

สมาชิก

       2.4 การจัดบริการดาน

สมุนไพร โดยการกอสรางอาคาร

สถานที่

 - พัฒนาผูใหบริการ

แพทยแผนไทยใหได

มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

 - สถานบริการที่มี

มาตรฐานทางบริการ

แพทยแผนไทยเพิ่มขึ้น

 - มีศูนยเรียนรูและ

ขยายพันธุพืชสมุนไพร

ในทองถิ่น

 - พัฒนาผูใหบริการ

แพทยแผนไทยใหได

มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

จํานวน 

30-50 คน

 - สถานบริการที่มี

มาตรฐานทางบริการ

แพทยแผนไทยเพิ่มขึ้น 

รอยละ 30

 - มีศูนยเรียนรูและ

ขยายพันธุพืชสมุนไพร

ในทองถิ่นอยางนอย 1 

ศูนย

 - สสอ.นครไทย
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดพิษณุโลก

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

       2.5  จัดหาบุคลากรที่มีความรู

ดานสมุนไพร

    3. การจัดใหมีพื้นที่เสนทาง

เรียนรูสมุนไพรภายในอําเภอ

       3.1 จัดตั้งศูนยเรียนรูสมุนไพร

ในทองถิ่น  การสํารวจ จัดทําแปลง

การเพาะพันธ 3 ตําบล (นาบัว นคร

ชุม หนองกะทาว)

 - พัฒนาผลิตภัณฑและอาหารจาก

ภูมิปญญาที่เปนลักษณะเฉพาะของ

แตละอําเภอเพื่อใหไดรับรอง

มาตรฐาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

       - พัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพที่

ไดจากสมุนไพร 5 ชนิด คือ กลวย 

กฤษณา สิรินธรวัลลี มะเดื่อฝรั่ง 

และสมซา เพื่อใหไดรับรองมาตรฐาน

0.9000  -  -  -  -  - ไดผลิตภัณฑสุขภาพ

ใหมจากสมุนไพร 5 ชนิด

 คือ กลวย กฤษณา สิริน

ธรวัลลี มะเดื่อฝรั่ง และ

สมซา ผลิตภัณฑละ 2 

อยาง

 - ผลิตภัณฑสุขภาพที่

ไดจากสมุนไพร 5 ชนิด

 คือ กลวย กฤษณา สิ

รินธรวัลลี มะเดื่อฝรั่ง 

และสมซา ไดรับรอง

มาตรฐาน รอยละ 99

 - สสจ.พิษณุโลก
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดพิษณุโลก

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 - ฝกอบรมผูใหบริการ หลักสูตร

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง 

เพื่อรองรับนักทองเที่ยวจํานวน 150

 คน(คาใชจายตอคน 8,000 บ.)

1.2000  -  -  -  -  - ผูผานการอบรมฯ 150

 คน

 - สถานบริการมี

บุคลากรที่มีคุณภาพ

เพิ่มขึ้น

 - วิทยาลัย

การสาธารณสุข

สิรินธร จ.พิษณุโลก

 - จัดตั้งโรงงานแปรรูปวัตถุดิบ

สมุนไพรที่ไดมาตรฐานจํานวน 1 แหง

3.0000  -  -  -  -  - มีอาคารสําหรับแปร

รูปวัตถุดิบสมุนไพร

 - มีอาคารแปรรูป

วัตถุดิบสมุนไพร ที่ได

มาตรฐาน 1 แหง

 - รพ.บางกระทุม

 - จัดหาครุภัณฑที่ใชในการบริการ

แพทยแผนไทย และบริการเภสัช

กรรมไทย (ยาปรุงเฉพาะราย) โดยมี

รายละเอียดดังนี้ จัดหาครุภัณฑใน

การผลิตยาสมุนไพร (เกาอี้สแตน

เลส , เครื่องชั่งน้ําหนักทศนิยม 4

ตําแหนง, เครื่องซิลสูญญากาศ, 

เครื่องตมยาสมุนไพร, เครื่องบด

0.6100  -  -  -  -  - มีอุปกรณสําหรับแปร

รูปวัตถุดิบสมุนไพร

ครบถวน

 - หองแปรรูปยา

สมุนไพรมีครุภัณฑใน

การแปรรูปยาเพียงพอ

ตอความตองการ

 - รพ.พรหมพิราม

 3. โครงการจัดตั้ง

ศูนยแปรรูป

วัตถุดิบสมุนไพร
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดพิษณุโลก

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

สมุนไพร, เครื่องอัดแคปซูล, ชั้นวาง

ของ, โตะสแตนเลส, ตูอบสมุนไพร, 

อางลางสแตนเลส)

 - รพ.พรหมพิราม

 - กอสรางอาคารการแพทยแผน

ไทย และการแพทยทางเลือกแบบ

ครบวงจร 1 หลัง

40.0000  -  -  -  -  - มีอาคารการแพทย

แผนไทยและ

การแพทยทางเลือก

แบบครบวงจร 1 หลัง

 - จัดซื้อครุภัณฑ/เครื่องมือการ

ผลิตยาทางการแพทยแผนไทย และ

การแพทยทางเลือก

20.0000  -  -  -  - มีครุภัณฑสําหรับผลิต

ยาและงานบริการ

การแพทยแผนไทย

และการแพทย

ทางเลือกเพียงพอ

 - จัดสรางและพัฒนาศูนย

นิทรรศการเขามอ  ฤาษีดัดตนและ

สวนสมุนไพร

 - มีศูนยนิทรรศการ  - ผูเขาชมเพิ่มขึ้น รอย

ละ 10 ของทุกป

5.00005.0000 5. โครงการ

พัฒนาเสนทาง 

ทองเที่ยวเชิง

สุขภาพ

 4. โครงการ

พัฒนาการบริการ

แพทยแผนไทย 

และการแพทย

ทางเลือกในสถาน

บริการ

สาธารณสุขทุก

ระดับในจ.

พิษณุโลก

 - มีงานบริการดาน

การแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลือกแบบ

ครบวงจร และได

มาตรฐาน

 - รพ.บางกระทุม

5.0000

  

 - วิทยาลัย

การสาธารณสุข

สิรินธร จ.พิษณุโลก

5.00005.0000
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดพิษณุโลก

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 - ประชาสัมพันธเสนทางทองเที่ยว

เชิงสุขภาพ เสนทาง

   * วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

   * ศาลสมเด็จพระนเรศวรฯ 

   * สวนสมุนไพร 12 กลุมโรค 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

   * ศูนยนิทรรศการฯ ครบวงจร

   * วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

ฯ  อ.วังทอง

   * วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

ฯ  ต.นาบัว อ.นครไทยและเสนทาง

เชื่อมตอภูมิภาคอื่นๆ

 - สัมมนาประชาชน ผูประกอบการ

เสนทางทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

เสนทาง

    * วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

    * ศาลสมเด็จพระนเรศวรฯ 

    * สวนสมุนไพร 12 กลุมโรค 

เฉลิมพระเกียรติฯ

 - เสนทางทองเที่ยวเชิง

สุขภาพฯ ดังกลาวเปนที่

รูจัก

 - จํานวนผูเขารวม

สัมมนา ไมนอยกวา 150

 คน

 - นักทองเที่ยวเชิง

สุขภาพเพิ่มขึ้น

 - นักทองเที่ยวเชิง

สุขภาพเพิ่มขึ้น
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดพิษณุโลก

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

    * ศูนยนิทรรศการฯ ครบวงจร

    * วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริน

ธรฯ อ.วังทอง  ต.นาบัว อ.นครไทย

และเสนทางเชื่อมตอภูมิภาคอื่นๆ 

จํานวน 2 วัน

 - จัดการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

เชื่อมตอสวนสมุนไพร 12 กลุมโรค 

เฉลิมพระเกียรติฯ และศูนย

นิทรรศการเขามอฤาษีดัดตนฯ 

อยางยั่งยืน ที่บอกเลาเรื่องราวความ

เชื่อมโยงการแพทยแผนไทยตั้งแต

สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ

 - มีแหลงทองเที่ยวเชิง

สุขภาพสานตอสวน

สมุนไพร 12 กลุมโรค 

เฉลิมพระเกียรติฯ

 - นักทองเที่ยวเชิง

สุขภาพเพิ่มขึ้น

 - จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ ใหบริการ

พัฒนาการทดสอบและควบคุม

คุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ

สมุนไพรสุขภาพรองรับการ

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

 - มีวัสดุ ครุภัณฑ 

ใหบริการการทดสอบ

และควบคุมคุณภาพ

วัตถุดิบและผลิตภัณฑ

สมุนไพรสุขภาพ

 - มีวัสดุ ครุภัณฑ

เพียงพอ ใหบริการการ

ทดสอบและควบคุม

คุณภาพฯ
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดพิษณุโลก

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 - ใหบริการการทดสอบและ

ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและ

ผลิตภัณฑสมุนไพรสุขภาพรองรับ

การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

 - มีแหลง ใหบริการการ

ทดสอบและควบคุม

คุณภาพวัตถุดิบและ

ผลิตภัณฑสมุนไพร

สุขภาพ

 - มีแหลง ใหบริการ

การทดสอบและ

ควบคุมคุณภาพฯ 

เพิ่มขึ้น 1 แหง

 - วิจัยพัฒนาการทดสอบและ

ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและ

ผลิตภัณฑสมุนไพรสุขภาพรองรับ

การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

 - มีผลงานวิจัยฯ เพื่อ

รองรับการทองเที่ยวเชิง

สุขภาพ

 - มีผลงานวิจัยฯ 

อยางนอย 2 เรื่อง

 - จัดทําสื่อสาธารณะประชาสัมพันธ

เมืองสมุนไพร

2.0000  -  -  -  -  - มีสื่อสาธารณะ

ประชาสัมพันธเมือง

สมุนไพร

 - ประชาชนในจังหวัด

พิษณุโลกไดรับขอมูล

ขาวสารเรื่องเมือง

สมุนไพรอยางนอย 

รอยละ 80

  

 

 6. โครงการ

ประชาสัมพันธ

เมืองสมุนไพร จ.

พิษณุโลก

  

 

 - สสจ.พิษณุโลก
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดพิษณุโลก

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 - จัดงานแถลงขาวและเปด

โครงการพิษณุโลกเมืองสมุนไพร 1 

ครั้ง

0.3000  -  -  -  -  - สื่อมวลชนไดรับทราบ

 และเผยแพรการ

ดําเนินงานโครงการ

พิษณุโลกเมืองสมุนไพร

 - มีสื่อมวลชนมารวม

งานอยางนอย 

50 คน

 - จัดทําคูมือ และสื่อ

ประชาสัมพันธสนับสนุนสื่อมวลชน

0.2000  -  -  -  -  - มีคูมือ และสื่อ

ประชาสัมพันธ ใหกับสื่อ

ตางๆ

 - มีสื่อเผยแพรทาง

สื่อมวลชนอยางนอย 3 

เรื่อง

 1. โครงการ

พัฒนาระบบ

สารสนเทศและ

จัดการองคความรู

ดานแพทยแผน

ไทยและ สมุนไพร

ไทย

 - พัฒนาฐานขอมูลสมุนไพรไทย

(ภาคเหนือตอนลาง)

 - พัฒนาฐานขอมูลเวชกรรมไทย 

และผดุงครรภไทย

 - สรางระบบบริหารจัดการ

ฐานขอมูล และเชื่อมโยงประสาน

ระหวางผูใช

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000  - มีฐานขอมูลสมุนไพร

ไทย (ภาคเหนือตอนลาง)

 - มีฐานขอมูลเวชกรรม

ไทย และผดุงครรภไทย

 - มีระบบบริหารจัดการ

ฐานขอมูล และเชื่อมโยง

ประสานระหวางผูใช

 - มีฐานขอมูลสมุนไพร

ไทย อยางนอย 500 

ชนิด

 - มีฐานขอมูลเวชกรรม

ไทย และ  ผดุงครรภ

ไทยอยางนอย 1 

ฐานขอมูล

 - มีผูเขาใชฐานขอมูล

เพิ่มขึ้น

 - วิทยาลัย

การสาธารณสุข

สิรินธร จ.พิษณุโลก

  

 

กลยุทธที่ 2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการและระบบสารสนเทศ
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดพิษณุโลก

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 - วิจัยดานการแพทยแผนไทยและ

สมุนไพร

 - มีผลงานวิจัยดาน

การแพทยแผนไทยและ

สมุนไพร

 - มีผลงานวิจัยฯ 

อยางนอย 3 เรื่อง

 - วิทยาลัย

การสาธารณสุข

สิรินธร จ.พิษณุโลก

 1. โครงการสราง

เครือขาย

ผูประกอบการ

และบุคลากร

ภาคอุตสาหกรรม

เกษตร สมุนไพร

 - สํารวจ และวิเคราะหขอมูล

พื้นฐาน

 - ยกระดับการจัดการดานวัตถุดิบ 

ระดับวัตถุดิบตนน้ํา-แปรรูปขั้นตน

 - การยกระดับขีดความสามารถใน

การแขงขันทางธุรกิจ

     1. การสงเสริมศักยภาพ

ทางการผลิต

     2. การสงเสริมศักยภาพ

ทางการตลาด

 - การสรางระบบการบริหารระบบ

ใหยั่งยืน

3.0000 3.0000 3.0000  -  -  - มีเครือขาย

ผูประกอบการและ

บุคลากร

ภาคอุตสาหกรรมเกษตร

 สมุนไพร จํานวน 150 

ราย

 - จํานวนผูเขารวม

เครือขาย 150 ราย

 -  แผนพัฒนา

เครือขาย  1 แผน

 - เกิดมูลคาทาง

เศรษฐกิจ (ยอดขาย   

ลดตนทุน ลดการ

สูญเสีย การจางงาน

เพิ่มขึ้น)  30 ลานบาท

 - กลไกการบริหาร

เครือขาย 2 ระบบ

 - ศูนยสงเสริม

อุตสาหกรรม ภาค

ที่ 2

กลยุทธที่ 3 สรางเครือขายเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ ที่เขมแข็ง
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดพิษณุโลก

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 2. โครงการ

เสริมสราง 

ความรวมมือ 

ระหวางหนวยงาน

และเครือขาย ใน

ระดับตางๆ ที่

เกี่ยวของกับ การ

ขับเคลื่อนแผน

แมบทเมือง

สมุนไพร

 - จัดทําฐานขอมูลเครือขายระดับ

ตางๆ ที่รวมขับเคลื่อนแผนแมบท

 - บูรณาการความรวมมือภาคสวน

ตางๆ ในการขับเคลื่อนแผนแมบท

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000  - ฐานขอมูลเครือขายใน

ระดับตางๆ ที่รวม

ขับเคลื่อนแผนแมบท

 - มีการบูรณาการความ

รวมมือจากภาคสวน

ตางๆ ทั้งภาครัฐ และ

เอกชนในการรวม

ขับเคลื่อนแผนแมบท

 - ฐานขอมูลเครือขาย

ในระดับตางๆ ที่รวม

ขับเคลื่อนแผนแมบท

อยางนอย 1 ฐานขอมูล

 - สสจ.พิษณุโลก
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดพิษณุโลก

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 - ฝกอบรมกลุมเกษตรกร/วิสาหกิจ

ชุมชน/ เกษตรกรในรูปแบบแปลง

ใหญ ใหไดตามมาตรฐาน (เกษตร

อินทรีย / GACP) จํานวน 300 คน /

 9 อําเภอ

0.1500  -  -  -  -  - จํานวนผูเขารับการอบรม      - เกษตรกร ไดการ

รับรอง Pre- GAP ใน

การปลูกพืชสมุนไพร

 - ศึกษาดูงานกลุมผูปลูกสมุนไพรที่

ประสบความสําเร็จ

 -  -  -  -  -  - มีการศึกษาดูงานกลุม

ผูปลูกสมุนไพรที่ประสบ

ความสําเร็จ

 - เกษตรกรผูปลูกพืช

สมุนไพรสามารถนํา

ความรูที่ไดไปพัฒนา 

การปลูกสมุนไพรใหมี

คุณภาพ

 1. โครงการ

สงเสริมเกษตรกร

ใน พื้นที่

เปาหมายปลูกพืช

สมุนไพร ใหได

ตามมาตรฐาน 

(เกษตรอินทรีย / 

GACP)

 - สนง.เกษตร

จังหวัดพิษณุโลก

กลยุทธที่ 1 พัฒนาศักยภาพของเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/ผูประกอบการรายยอย

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรยกระดับมูลคาผลผลิตใหกับเกษตรกร
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดพิษณุโลก

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 - พัฒนาสูตรสมุนไพร ในการ

ปองกันรักษาโรคและสูตรอาหาร

เลี้ยงสัตวชนิดตางๆ โดยมี

รายละเอียดดังนี้

   1. รวบรวมองคความรูเรื่อง

สมุนไพรที่นําไปใชในดานการเกษตร

ในจังหวัดพิษณุโลก

   2. ศึกษาการออกฤทธิ์ของ

สมุนไพรในรูปแบบตาง ๆ

   3. ศึกษาปริมาณการออกฤทธิ์ที่

เหมาะสมเพื่อนําไปใชในการเกษตร

   4. ศึกษาและพัฒนาสูตรอาหาร

สัตวที่เหมาะสมเพื่อนําไปใชในการ

เลี้ยงสัตว

   5. พัฒนารูปแบบการใชงานของ

ผลิตภัณฑสมุนไพรเพื่อใชในการ

เลี้ยงสัตว

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000  - คูมือสมุนไพรที่ใชใน

การ เกษตร 1 เลม

 - ทราบการออกฤทธิ์

ของสมุนไพรในรูปแบบ

ตาง ๆ

 - ทราบปริมาณการออก

ฤทธิ์ที่เหมาะสมของ

สมุนไพร

 - ศึกษาและพัฒนาสูตร

อาหารสัตวที่เหมาะสม

เพื่อนําไปใชในการเลี้ยง

สัตว

 - ผลิตภัณฑสมุนไพรเพื่อ

ใชในการเลี้ยงสัตว

 - คูมือสมุนไพรที่ใชใน

การ เกษตร 1 เลม

 - การออกฤทธิ์ของ

สมุนไพรในรูปแบบ

ตางๆ 10 ชนิด

 - ปริมาณการออก

ฤทธิ์ของสมุนไพร 10

ชนิด

 - พัฒนาสูตรอาหาร

สัตวที่เหมาะสมเพื่อใช

กับสมุนไพร10ชนิด

 - ผลิตภัณฑสมุนไพร 

10 ชนิดเพื่อใชในการ

เลี้ยงสัตว

 - ม.เทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา

พิษณุโลก

 2. สงเสริมการใช

สมุนไพรทดแทน

สารเคมีในการ

เลี้ยงสัตว
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดพิษณุโลก

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 - ถายทอดเทคโนโลยีการใชสูตร

สมุนไพร ในการปองกันรักษาโรค

และสูตรอาหารเลี้ยงสัตวชนิดตางๆ 

ใหแกเกษตรกร

0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000  - เกษตรมีความรูในการ

ใชสูตรสมุนไพรในการ

ปองกันรักษาโรคและ

สูตรอาหารเลี้ยงสัตว

ชนิดตางๆ

 - มีใชสูตรสมุนไพร ใน

การปองกันรักษาโรค

และสูตรอาหารเลี้ยง

สัตวชนิดตางๆมากขึ้น

 - ม.เทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา

พิษณุโลก

 1. โครงการ

สงเสริมเกษตรกร

ใน พื้นที่

เปาหมายปลูกพืช

สมุนไพร ใหได

ตามมาตรฐาน 

(เกษตรอินทรีย / 

GACP)

 - สนับสนุนกลาสมุนไพรใหกับ

เกษตรกรกลุมเปาหมาย จํานวน 10

 ชนิด ชนิดละ 10,000 ตน รวม 

100,000 ตน / 

9 อําเภอ

3.0000  -  -  -  -  - เกษตรกร

กลุมเปาหมายมีการการ

ปลูกสมุนไพร ตามกําหนด

 - จังหวัดพิษณุโลกมี

พื้นที่ปลูกสมุนไพร

เพิ่มขึ้น

 - สํานักงาน

เกษตรจังหวัด

พิษณุโลก

กลยุทธที่ 2 สนับสนุนและสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพรที่ไดคุณภาพมาตรฐาน
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดพิษณุโลก

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 2. โครงการ

สงเสริมเกษตรกร

ใน พื้นที่

เปาหมายปลูกพืช

สมุนไพร ใหได

ตามมาตรฐาน 

(เกษตรอินทรีย / 

GACP)

 - การตรวจรับรองผลผลิตสมุนไพร

ที่ไดมาตรฐาน จํานวน 500 ตัวอยาง

 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 * ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ

สมุนไพร/ผลิตภัณฑ สมุนไพร โดย

ใชวิธีการทางวิทยาศาสตรการแพทย

 โดยตรวจสอบดานเคมี/เภสัชเวท 

และ/หรือความปลอดภัยจากการ

ปนเปอนเชื้อจุลินทรีย โลหะหนัก

และสารเคมีกําจัดศัตรูพืช จํานวน 

100 ตัวอยาง/ป ตย.ละ 15,000 บ.

1.5000 1.5000 1.5000 1.5000 1.5000  - ผลการวิเคราะห

คุณภาพมาตรฐานของ

วัตถุดิบและผลิตภัณฑ

สมุนไพรจํานวน 500 

ตัวอยาง

 - วัตถุดิบและ

ผลิตภัณฑสมุนไพร

ไดรับการตรวจรับรอง

คุณภาพและได

มาตรฐาน

 - ศูนย

วิทยาศาสตร

การแพทย เขต 2 

พิษณุโลก

 - จัดทําแผนความตองการวัตถุดิบ  -  -  -  -  -  - มีแผนความตองการ

วัตถุดิบสมุนไพร

 - มีปริมาณวัตถุดิบ

เพียงพอกับความ

ตองการในการผลิตยา

สมุนไพร

 3. โครงการจัดตั้ง

ตลาดกลาง

สมุนไพรที่มี

คุณภาพและมี

มาตรฐานเกษตร

อินทรีย / GACP

 - รพ.บางกระทุม
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดพิษณุโลก

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 - จัดตั้งตลาดกลางรับซื้อสมุนไพร 

จํานวน 1 แหง ที่อําเภอบางกระทุม

0.5000  -  -  -  -  - จัดตั้งตลาดกลาง

สมุนไพร เพื่อเปนแหลง

ผลิตและจําหนาย 

วัตถุดิบสมุนไพร

 - มีตลาดกลาง

สมุนไพร จํานวน

 1 แหง ( รพ.บาง

กระทุม)

 4. โครงการ

สงเสริมการปลูก

สมุนไพรใน

ครัวเรือน จังหวัด

พิษณุโลก

 - รณรงค เผยแพรและเชิญชวนให

ทุกครัวในจังหวัดพิษณุโลก ปลูกพืช

สมุนไพรที่ใชในชีวิตประจําวัน โดยมี

รายละเอียดดังนี้

 - รณรงคใหประชาชนปลูกสมุนไพร

ในครัวเรือน อยางนอยครัวเรือนละ 

5 ชนิด และสามารถนําสมุนไพร

ดังกลาวมาใชประโยชนในการ

ประกอบอาหาร และการรักษาโรค

 -  -  -  -  -  - ทุกครัวเรือนมีสมุนไพร

ในครัวเรือน     5 ชนิด

 - รอยละ 50 ของ

ครัวเรือนในจังหวัด

พิษณุโลก มีการปลูก

สมุนไพร

 - สสจ.พิษณุโลก
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดพิษณุโลก

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 1. โครงการ

พัฒนาคุณภาพยา

และผลิตภัณฑ

เครื่องสําอางจาก

สมุนไพรดวย

วิทยาศาสตร

การแพทยเพื่อ

สรางเศรษฐกิจ 

เขตจังหวัด

พิษณุโลก

 1. ตรวจรับรองคุณภาพยาและ

ผลิตภัณฑเครื่องสําอางจากสมุนไพร

 เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจ

ตอผูบริโภค ผานตราสัญลักษณ

คุณภาพสมุนไพรไทยกรม

วิทยาศาสตร การแพทย / ผลักดัน

คุณภาพเครื่องสําอางสมุนไพรไทย

ใหไดตราสัญลักษณ FDA Thai 

Herb เพื่อการยอมรับในระดับสากล

  2. พัฒนาศักยภาพของแหลงผลิต

ในการผลิตวัตถุดิบสมุนไพร/

ผลิตภัณฑสมุนไพร ที่ผลิตในภาครัฐ

 และเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก

2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000  - ผลการวิเคราะห

คุณภาพยาและผลิตภัณฑ

เครื่องสําอางจากสมุนไพร

 - คุณภาพยาและ

ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง

จากสมุนไพรไดรับการ

ตรวจรับรองคุณภาพ

และไดมาตรฐาน

 - ศูนย

วิทยาศาสตร

การแพทย  เขต 2

 พิษณุโลก

ยุทธศาสตรที่ 3 ขยายชองทางการใชประโยชนการเพิ่มมูลคาและการตลาด

กลยุทธที่ 1 สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร สรางตราสินคา ใหเปนที่รูจัก และไดคุณภาพมาตรฐาน
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดพิษณุโลก

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 3. เผยแพรประชาสัมพันธ

เครือขายรานคา และสงเสริมการ

กระจายสินคา เพื่อสรางเศรษฐกิจใน

เขตจ.พิษณุโลก

 - จํานวนโรงพยาบาล/

ชุมชน และ/หรือ 

ผูประกอบการระดับ

วิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม ที่เปนแหลง

ปลูก และ/หรือผลิต 

ผลิตภัณฑสมุนไพร

ในสปาชุมชน และ 

OTOP ไดรับการ

ถายทอดองคความรูการ

พัฒนาคุณภาพสมุนไพร

และผลิตภัณฑ

 - โรงพยาบาล/ชุมชน 

และ/หรือ 

ผูประกอบการระดับ

วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม ที่เปน

แหลงปลูก และ/หรือ

ผลิต ผลิตภัณฑ

สมุนไพรใน สปาชุมชน

 และ OTOP ไดรับการ

ถายทอดองคความรู

การพัฒนาคุณภาพ

สมุนไพรและผลิตภัณฑ
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดพิษณุโลก

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 - การพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบของ

ยา ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

เครื่องสําอาง หรืออาหารเพื่อ

สุขภาพ 10 ผลิตภัณฑ

15.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000  - ผลิตภัณฑตนแบบของ

ยา ผลิตภัณฑเสริม

อาหาร เครื่องสําอาง 

หรืออาหารเพื่อสุขภาพ

จากสมุนไพร 10 

ผลิตภัณฑ

 - นวัตกรรมผลิตภัณฑ

สุขภาพที่มีการควบคุม

คุณภาพและมีองค

ความรูทาง

วิทยาศาสตรรับรอง 10

 ผลิตภัณฑ

 - ใหบริการพัฒนา การทดสอบ 

และความคุมคุณภาพผลิตภัณฑ

สมุนไพรเพื่อสุขภาพของหนวยงาน

ราชการ วิสาหกิจขนาดยอม หรือ

เอกชนอื่นๆเพื่อยกระดับมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ

5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000  - ผลิตภัณฑสมุนไพรที่

ผานการทดสอบคุณภาพ

จํานวนปละ 50 ตัวอยาง

 - จํานวนผลิตภัณฑ

สมุนไพรที่รับการ

ทดสอบคุณภาพ

จํานวนปละไมต่ํากวา  

 50 ตัวอยาง

 - จัดทํารานยาเภสัชกรรมสมุนไพร

ตนแบบ หรือหองยาเภสัชกรรม

สมุนไพรตนแบบ

5.0000 2.0000 2.0000  -  -  - มีรานยาเภสัชกรรม

สมุนไพรตนแบบ

 - จํานวนผูเขาใช

บริการและความพึง

พอใจของผูใชบริการใน

ระดับดีขึ้นไป

 2. โครงการ

ยกระดับ

มาตรฐาน

ผลิตภัณฑสมุนไพร

เพื่อสุขภาพ

 - คณะเภสัช

ศาสตร 

มหาวิทยาลัย

นเรศวร
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดพิษณุโลก

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 - สนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรดาน

สมุนไพร (ทุนปริญญาเอก / 

ปริญญาโท และประกาศนียบัตร)

3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000  - มีบุคลากรที่มีความ

เชี่ยวชาญดานสมุนไพร

จํานวน 10 คน

 - ผูสําเร็จการศึกษาใน

ระดับปริญญาเอก 

หรือปริญญาโท ที่

เกี่ยวของกับสมุนไพร

จํานวน 10 คน

 - จัดตั้งศูนยกลางการฝกอบรมใน

ดานการพัฒนานวัตกรรมและการ

ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑสุขภาพ

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000  1. สรางมูลคาเพิ่มดวย

การพัฒนาดาน

นวัตกรรมการแพทยแผน

ไทยและสมุนไพร

 2. เพิ่มผลิตภัณฑเพื่อ

สุขภาพที่มีคุณภาพของ

ประเทศ

3. การสงเสริม

อุตสาหกรรมยา 

เครื่องสําอาง อาหาร

และอาหารเสริม

ภายในประเทศ

 - มีการสงเสริม

งานวิจัยและการ

จัดการความรูดาน

แพทยแผนไทยและ

สมุนไพรไทย
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดพิษณุโลก

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

ใหสามารถใชเทคโนโลยีที่

เกิดขึ้นภายในประเทศ 

เปนการพึ่งพาตัวเอง ลด

การนําเขาผลิตภัณฑจาก

ตางประเทศ กอใหเกิด

ความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจอยางยั่งยืน

  4. ผูบริโภคได

ผลิตภัณฑยา อาหารและ

เครื่องสําอางที่มีคุณภาพ

 ปลอดภัยที่จะทําใหมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดพิษณุโลก

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 - ศึกษารูปแบบการสงเสริมการใช

สมุนไพรในประเทศไทย

1.0000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000  - รายงาน/ผลงานตีพิมพ

เกี่ยวกับแนวทางในการ

สงเสริมการใชสมุนไพร

ในประเทศไทย

 - ไดแนวทางในการ

สงเสริมการใชสมุนไพร

ในประเทศไทย

 - นําแนวทางที่ไดมา

ทดลองใชในสถาบัน

หรือองคกรของรัฐหรือ

เอกชน

 1. โครงการ

พัฒนากลุม

วิสาหกิจชุมชน 

และ OTOP ใน

การแปรรูป

ผลิตภัณฑจาก

สมุนไพร

 - อบรมความรูใหกับผูประกอบการ

 ในการผลิต และออกแบบ

ผลิตภัณฑจากสมุนไพร จํานวน 100

 คน /  9 อําเภอ

0.2000  -  -  -  -  - วิสาหกิจชุมชนจํานวน

 100 คน

 - ผูประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนไดรับ

การพัฒนาทักษะใน

การประกอบธุรกิจ

 - คณะเภสัช

ศาสตร ม.นเรศวร

รวมกับสถานบม

เพาะฯ

กลยุทธที่ 2 พัฒนาผูประกอบการรุนใหม และพัฒนาผูประกอบการรายเดิมใหเปนมืออาชีพเพื่อขยายชองทางการตลาด
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดพิษณุโลก

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 2. โครงการ

พัฒนาศักยภาพ 

ผูประกอบการ

ดานการ ทองเที่ยว

เชิงสุขภาพ

 1. อบรมใหความรูและพัฒนา

เครือขาย ผูประกอบการ ในดาน

การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ไดแก 

โรงแรม รานอาหาร รานคา สปา 

นวดแผนไทย โดยมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

     - ผูเขารวมอบรมจํานวน 100 

คน x 2 วัน

 2. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานดานการ

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยมี

รายละเอียดดังตอไปนี้

    - ผูเขารวมกิจกรรมศึกษาดูงาน

จํานวน 100 คน x 3 วัน

2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000  - ผูประกอบการดาน

การทองเที่ยว มี

ศักยภาพและความรูใน

การดําเนินงาน ดานการ

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

 - ผูประกอบการดาน

การทองเที่ยว มี

ศักยภาพและความรูใน

การดําเนินงาน ดาน

การทองเที่ยวเชิง

สุขภาพ จํานวน 100คน

 - สสจ.พิษณุโลก
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดพิษณุโลก

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 3. สงเสริมมาตรฐานที่เกี่ยวของ 

เชน มาตรฐานอาหารปลอดภัย 

มาตรฐานดานความปลอดภัย เปน

ตน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

    - มอบปายรับรองมาตรฐาน

อาหารปลอดภัย มาตรฐานดาน

ความปลอดภัย เปนตน

 - สสจ.พิษณุโลก

 1. โครงการ

พัฒนากลุม

วิสาหกิจชุมชน 

และ OTOP ใน

การแปรรูป

ผลิตภัณฑจาก

สมุนไพร

 - จัดทําบูธเคลื่อนที่จําหนาย

ผลิตภัณฑจากสมุนไพร (Herbal 

Mobile Shop) 200 บูธ วางที่

สถานบริการสาธารณสุขทุกแหงใน

จังหวัดพิษณุโลก โดยมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้

4.0000  -  -  -  -  - สถานบริการ

สาธารณสุขทุกแหง ใน

จังหวัดพิษณุโลกและ

สถานที่ราชการอื่นๆ 

มีบูธสาธิต และจําหนาย

ผลิตภัณฑจากสมุนไพร

 - สถานบริการ

สาธารณสุขทุกแหง ใน

จังหวัดพิษณุโลกมีบูธ

สาธิต และจําหนาย

ผลิตภัณฑจากสมุนไพร

วางใน รอยละ 100

 - สสจ.พิษณุโลก

กลยุทธที่ 1 สงเสริมพัฒนาการบริการรักษาพยาบาลดวยการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมการใชสมุนไพรในระบบริการสุขภาพ
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดพิษณุโลก

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 - จัดทําบูธเคลื่อนที่เพื่อจําหนาย

ผลิตภัณฑจากสมุนไพร จํานวน 200

 บูธ ราคาบูธละ 20,000 บาท

 2. โครงการ

พัฒนาการบริการ

แพทยแผนไทย 

และการแพทย

ทางเลือก ใน

สถานบริการ

สาธารณสุขทุก

ระดับใน

จ.พิษณุโลก

 - จัดอบรมความรูบุคลากรดาน

การแพทยแผนไทย เพื่อรองรับ

คลินิกเฉพาะโรค 4 โรค  จํานวน 40

 คน  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

   * จัดอบรมแพทยแผนไทยใน

สถานบริการสาธารณสุข ในการ

จัดตั้ง คลินิกเฉพาะโรค 4 โรค (ไม

เกรน ขอเขาเสื่อมอัมพฤกษ-อัมพาต

 และภูมิแพ-ทางเดินหายใจสวนตน)

0.2400  -  -  -  -  - แพทยแผนไทยมี

ความรู สามารถนําไปใช

ในการจัดตั้งคลินิกเฉพาะ

โรค 4 โรคได

 - รอยละ แพทยแผน

ไทยที่เขารวมการอบรม

 รอยละ 90

 - สสจ.พิษณุโลก
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดพิษณุโลก

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

  - จัดตั้งคลินิกเฉพาะโรค 4 โรค 

ดานการแพทยแผนไทย ในรพศ./

รพช. และรพ.สต.ที่มีแพทยแผน

ไทยประจํา 22 แหง โดยมี

รายละเอียดคาใชจายดังตอไปนี้

2.2000  -  -  -  -   - มีคลินิกเฉพาะโรค 4 

โรค ทางการแพทยแผน

ไทย ใน รพศ./รพช./รพ.

สต.ทั้ง 22 แหง

  - การจัดตั้งคลินิก

เฉพาะโรค 4 โรค ใน

รพศ./รพช./รพ.สต. 

จํานวน  22 แหง รอย

ละ 100

 - สสจ.พิษณุโลก

   * คาเบี้ยเลี้ยง คาตอบแทน

เจาหนาที่ และจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ 

เวชภัณฑ ที่ใชในการจัดตั้งคลินิก

เฉพาะโรค 4 โรค

 - จัดอบรมเจาหนาที่นวดแผนไทย 

ในสถานบริการสาธารณสุข 

หลักสูตรผูชวยแพทยแผนไทย 330 

ชั่วโมง จํานวน 60 คน (คาใชจาย

ตอคน 16,000 บาท)

0.9600  -  -  -  -  - มีผูผานการอบรมฯ 60

 คน

 - มีสถานพยาบาลมี

บุคลากรที่มีคุณภาพ

เพิ่มขึ้น

 - วิทยาลัย

การสาธารณสุข

สิรินธร จ.พิษณุโลก
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดพิษณุโลก

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 - การนําศาสตรทางการแพทยแผน

ไทย / สมุนไพร  มาใชในการดูแล

ผูสูงอายุที่ติดบาน ติดเตียง / 

ผูสูงอายุที่เปนโรคเรื้อรังตางๆ

รวมกับทีมสหวิชาชีพ ในกิจกรรม

เยี่ยมบานผูปวย โดยมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้

2.2000  -  -  -  -  - ผูสูงอายุที่ติดบาน ติด

เตียง / ผูสูงอายุที่เปนโรค

เรื้อรัง ไดรับการดูแล

ดวยศาสตรการแพทย

แผนไทย/สมุนไพร

 - รอยละ ผูสูงอายุที่

ติดบาน ติดเตียง / 

ผูสูงอายุที่เปนโรค

เรื้อรัง ไดรับการดูแล

ดวยศาสตรการแพทย

แผนไทย/สมุนไพร 

รอยละ 80

 - สสจ.พิษณุโลก

   * คาเบี้ยเลี้ยง คาตอบแทน

เจาหนาที่ และจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ 

เวชภัณฑ ที่ใชในดูแลผูสูงอายุที่ติด

บาน ติดเตียง / ผูสูงอายุที่เปนโรค

เรื้อรังตางๆรวมกับทีมสหวิชาชีพ 

ในกิจกรรมเยี่ยมบานฯ
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดพิษณุโลก

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 - จัดตั้งกลุมผูผลิต ผลิตภัณฑ

สมุนไพร โดยผูสูงอายุ อําเภอละ 1 

กลุม โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

   * จัดสรรงบประมาณใหอําเภอละ

 100,00 เพื่อจัดตั้งกลุมผูผลิต

 - จัดอบรมความรูการผลิต 

ผลิตภัณฑจากสมุนไพร ใหกับกลุม

ผูสูงอายุ จํานวน 300 คน / 9 

อําเภอ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

    1. จัดอบรมความรู ทุกอําเภอๆ

ละ 1 วัน จํานวนผูเขาอบรม 30 

คน/อําเภอ อําเภอละ 30,000บาท 

x 8 อําเภอ เปนเงิน 240,000 บาท

0.9000

0.3000

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 - มีกลุมผูผลิต 

ผลิตภัณฑสมุนไพร โดย

ผูสูงอายุ จํานวน 9 กลุม

 - ผลิตภัณฑจากกลุม

ผูสูงอายุอยางนอยกลุม

ละ 1 ชนิด

 - รอยละของการ

จัดตั้งกลุมผลิตภัณฑ

สมุนไพร โดยผูสูงอายุ 

รอยละ 100

 - รอยละของ

ผลิตภัณฑสมุนไพรจาก

ผูสูงอายุ รอยละ 100

 - สสจ.พิษณุโลก 1. โครงการ

สนับสนุนการ

สรางอาชีพและ

รายไดในการผลิต

ผลิตภัณฑสมุนไพร

 แกผูสูงอายุ

กลยุทธที่ 2 สนับสนุนการใชผลิตภัณฑสมุนไพรทองถิ่น เพื่อสืบสานภูมิปญญาใหคงอยู
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดพิษณุโลก

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

    2. จัดอบรมความรูในอําเภอเมือง

 จํานวนผูเขาอบรม 60 คน เปนเงิน

 60,000 บาท (การจัดอบรมความรู

 กลุมผูสูงอายุ ใหผูรับผิดชอบงาน

การแพทยแผนไทย ระดับอําเภอ

เปนผูจัดอบรม)

 - สสจ.พิษณุโลก

 2. โครงการ

พัฒนาแหลง

เรียนรูชุมชนที่มี

การนํา ภูมิปญญา

ดานสมุนไพร มา

ใชในการพัฒนา

 - พัฒนาแหลงเรียนรูชุมชนดาน

สมุนไพรในโรงพยาบาลศูนยและ

โรงพยาบาลชุมชนทุกแหง โดยมี

รายละเอียดดังตอไปนี้

    * จัดใหมีแหลงเรียนรูชุมชนดาน

สมุนไพรในโรงพยาบาลศูนยและ

โรงพยาบาลชุมชนทุกแหง โดย

จัดสรรงบประมาณ ใหรพศ. และ

รพช. ทุกแหง แหงละ 100,000 บาท

0.9000  -  -  -  -  - มีแหลงเรียนรูชุมชน

ดานสมุนไพรใน

โรงพยาบาลศูนยและ

โรงพยาบาลชุมชนทุกแหง

 - มีแหลงเรียนรูชุมชน

ดานสมุนไพรใน

โรงพยาบาลศูนยและ

โรงพยาบาลชุมชน 

จํานวน 9 แหง

 - สสจ.พิษณุโลก
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดพิษณุโลก

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 3. โครงการปลูก

สวนสมุนไพรใน

สวนสาธารณะ

จังหวัดพิษณุโลก

 - จัดทําสวนสมุนไพรใน

สวนสาธารณะจังหวัดพิษณุโลก 

จํานวน 3 แหง : สวนชมนาน, บึง

ราชนก และสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 

80 พรรษา

1.5000 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000  - มีสวนสมุนไพรใน

สวนสาธารณะจังหวัด

พิษณุโลก เพื่อเปนแหลง

เรียนรูของประชาชน

 - มีสวนสมุนไพรใน

สวนสาธารณะจังหวัด

พิษณุโลก จํานวน 3 

แหง

 - สสจ.พิษณุโลก

 4. โครงการ

สงเสริมและพัฒนา 

ตํารับอาหาร

พื้นบานเพื่อ

สุขภาพ ตามภูมิ

ปญญาทองถิ่น

 1. ศึกษาคนควาภูมิปญญาทองถิ่น

ดาน อาหารพื้นบานที่มีประโยชน

ตอสุขภาพ และผูที่มีความรูหรือ

ปราชญชาวบาน ทุกอําเภอใน

จังหวัดพิษณุโลก 

 2. รวบรวมวิเคราะหองคความรู

ตํารับอาหาร พื้นบานทองถิ่น 

 3. จัดทําคูมือตํารับอาหารพื้นบาน

ทองถิ่น 

2.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000  - มีขอมูลปจจัยสวน

บุคคลแบบแผนการ

บริโภค วัฒนธรรมการ

บริโภคอาหารพื้นบาน 

รายการอาหารพื้นบานที่

มีสมุนไพรเปน

สวนประกอบ และมี

ประโยชนตอสุขภาพ 

แลวนํามาจัดทําคูมือ

ตํารับอาหารพื้นบาน

 - มีตํารับอาหาร

พื้นบานจากสมุนไพร

ตามภูมิปญญาทองถิ่น 

ไมนอยกวา 20 ตํารับ 

และจัดทําเปนคูมือ

ตํารับอาหารพื้นบาน 

ประจําในแตละอําเภอ

 - ม.ราชภัฎพิบูล

สงคราม
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดพิษณุโลก

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 4. ฝกอบรมกลุมชุมชน วิสาหกิจ

ชุมชน และบุคลากรในองคกร

ปกครองทองถิ่น (อปท.)  

 5. สงเสริมและพัฒนาใหเปนสินคา

ของชุมชน  

 6. สงเสริมการผลิตและจําหนาย 

 7. จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ 

และถายทอดองคความรูเรื่องตํารับ

อาหารพื้นบานจากสมุนไพร โดย

การอบรมกลุมชุมชน หรือวิสาหกิจ

ชุมชน หรือบุคลากรในองคกร

ปกครองทองถิ่น (อปท.)

ที่มีสมุนไพรเปน

สวนประกอบ และมี

ประโยชนตอสุขภาพ 

แลวนํามาจัดทําคูมือ

ตํารับอาหารพื้นบาน 

ประจําในแตละอําเภอ 

พรอมทั้งการถายทอด

องคความรูตํารับอาหาร

จากสมุนไพร

 - ม.ราชภัฎพิบูล

สงคราม
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดพิษณุโลก

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 5. โครงการปลูก

สวนสมุนไพรใน

โรงพยาบาลพุทธ

ชินราช แหงใหม

(บึงแกงใหญ)

 - จัดทําสวนสมุนไพรครบวงจร 

จํานวน 1แหง ที่โรงพยาบาลพุทธ

ชินราช แหงใหม (บึงแกงใหญ) โดย

มีรายละเอียดดังนี้

    1. เตรียมพื้นที่ถมดิน ปรับหนา

ดิน 

    2. เตรียมความพรอม  วัสดุ

อุปกรณ




2.5000

0.6000

-

-

-

-

-

-

-

-

 - มีสมุนไพรในงาน

สาธารณสุขมูลฐานและ

สมุนไพรอื่นๆ มากกวา 

50 ชนิด

 - มีสวนสมุนไพรครบ

วงจร จํานวน  1 แหง

 - รพ.พุทธชินราช

พิษณุโลก

     3. เตรียมตนสมุนไพรใน

สาธารณสุขมูลฐานและอื่นๆ และมี

คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของคือ

       - คาสาธารณูปโภค 

       - คาตอบแทนคนงานและ

ผูเกี่ยวของ 

       - คาใชสอยตางๆ

0.6000

0.1100

0.6800

0.4600

 -

-

-

-

 -

-

-

-

 -

-

-

-

 -

-

-

-
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 1. โครงการเกษตร

อินทรีย

 1. พัฒนาเกษตรกรสู

มาตรฐานเกษตรอินทรีย

   1.1 อบรมเกษตรกร

เพื่อเขาสูมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย จํานวน 

3 ครั้ง

   1.2 ติดตามประเมิน

แปลงเบื้องตนในการ

เขาสูมาตรฐานเกษตร

อินทรีย

   1.3 สงเสริมการ

ควบคุมศัตรูพืชโดยชีว

วิธีในการผลิตเกษตร

อินทรีย

 - 0.6600 0.1960  -  -  - กลุมเกษตรกรผู

ปลูกสมุนไพร จํานวน 

30 ราย เขารวมอบรม

เกษตรกรเพื่อเขาสู

มาตรฐานเกษตร

อินทรีย

 - กลุมเกษตรกรใน

จังหวัดสระบุรีปลูก

สมุนไพรแบบเกษตร

อินทรีย เพิ่มขึ้น

รอยละ 10

 - สํานักงาน

เกษตรจังหวัด

สระบุรี

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความเขมแข็งของการบริหารและนโยบายของรัฐเพื่อการขับเคลื่อนพื้นที่ฐานรากอยางยั่งยืน

กลยุทธที่ 1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกและระบบบริหารจัดการ ใหมีความพรอมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการเมืองสมุนไพร

แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสระบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสระบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 2. โครงการพัฒนา

สมุนไพร

 1. พัฒนากลุมผลิตพืช

สมุนไพร

 - 0.5916 1.0000  -  -  - กลุมเกษตรกรผลิต

พืชสมุนไพร/พืชผัก 

หรือเกษตรกรที่สมัคร

เขารวมโครงการ

ปรับเปลี่ยนการปลูก

พืช จํานวน 100 ราย/

5-7 กลุม

 - มีกลุมผลิตพืช

สมุนไพร 100 ราย/

5-7 กลุม ตอป

 - สํานักงาน

เกษตรจังหวัด

สระบุรี

 1. โครงการสงเสริม

ศาสนา ศิลปะ และ

วัฒนธรรมทองถิ่น

 -  - 1.0000 1.0000 1.0000  - นักเรียน นักศึกษา 

เครือขายวัฒนธรรม 

และนักทองเที่ยว 

จํานวน 100,000 คน

 1. นักเรียน นักศึกษา 

มีความรูเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมทองถิ่น ของ

จังหวัดสระบุรี 

(13 อําเภอ) 

 2. มีการจัดตั้งกลุม

ไกดนําเที่ยวทั่วจังหวัด

สระบุรี

 - สํานักงาน

วัฒนธรรม

จังหวัดสระบุรี

กลยุทธที่ 3 สรางเครือขายเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ ที่เขมแข็ง
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสระบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 1. โครงการพัฒนา

ผลิตภัณฑและบรรจุ

ภัณฑ ดวยนวัตกรรม

เชิงสรางสรรค 

จังหวัดสระบุรี

 -  - 3.0000 3.0000 3.0000  - มีบรรจุภัณฑ

รูปแบบใหมเกิดขึ้น

 - สํานักงาน

อุตสาหกรรม

จังหวัดสระบุรี

 2. โครงการพัฒนา

กระบวนการผลิต

 1. ปรับปรุงโรงผลิต

สมุนไพร 2 แหง

  - โรงพยาบาลเสาไหฯ 

  - โรงพยาบาลหนอง

โดน

 - 29.0000 4.0000 5.0000 5.0000  - โรงผลิตสมุนไพร 2 

แหง (รพ.เสาไหฯ, 

รพ.หนองโดน) ได

มาตรฐาน GMP PICS

 - โรงผลิตสมุนไพร 2 

แหง (รพ.เสาไหฯ, รพ.

หนองโดน) ไดมาตรฐาน

 GMP PICS

 - สํานักงาน

สาธารณสุข

จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรยกระดับมูลคาผลผลิตใหกับเกษตรกร

กลยุทธที่ 1 พัฒนาศักยภาพของเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/ผูประกอบการรายยอย
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสระบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 3. จัดซื้อวัตถุดิบ จาก

เกษตรกรเพื่อใชใน

โรงงาน GMP

 1. โครงการสงเสริม

และพัฒนาการผลิต

การตลาดพืชอาหาร

ประชารัฐตาม

มาตรฐาน GAP

 - 1.6802 1.0000  -  -  - กลุมผลิตพืชอาหาร 

(ยกเวนขาว) จํานวน 

13 อําเภอๆละ 1 

กลุมๆละ 

20 ราย รวม 260 ราย

 - สํานักงาน

เกษตรจังหวัด

สระบุรี

 1. โครงการพัฒนา

คุณภาพสินคา

เกษตรสูมาตรฐาน 

GAP

 1. ถายทอดเทคโนโลยี

ยกระดับการผลิตสินคา

เกษตรสูมาตรฐาน GAP

 - 0.5066 1.0000  -  -  1. มีอาสาสมัคร

เกษตร GAP อาสา

 - สินคาเกษตรผาน

มาตรฐาน GAP

 - สํานักงาน

เกษตรจังหวัด

สระบุรี

กลยุทธที่ 2 สนับสนุนและสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพรที่ไดคุณภาพมาตรฐาน

ยุทธศาสตรที่ 3 ขยายชองทางการใชประโยชนการเพิ่มมูลคาและการตลาด

กลยุทธที่ 1 สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร สรางตราสินคา ใหเปนที่รูจัก และไดคุณภาพมาตรฐาน
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสระบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

    1.1.พัฒนา

อาสาสมัครเกษตร GAP

 อาสา

   1.2.อบรมถายทอด

ความรูใหกับเกษตรกร

ตามระบบ GAP พืช

อาหารและขาว

 2. ประเมินแปลง

เบื้องตนตามระบบ

คุณภาพมาตรฐาน GAP

 2. สินคาเกษตรมี

คุณภาพและมาตรฐาน

 GAP

 

 2. โครงการตลาด

ชุมชนเพื่อธุรกิจ

ทองถิ่น (ตลาดตอง

ชม) จังหวัดสระบุรี 

มีจํานวน 2 แหง ดังนี้

 - 1.0000 1.0000  -  -  - สํานักงาน

พาณิชยจังหวัด

สระบุรี
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสระบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

     2.1 ตลาดตาน้ํา

โบราณ บานตนตาล 

เปดทุกวันอาทิตย 

เวลา 09.00 – 

16.00 น. เปนสถาน

จําหนายสินคา

พื้นเมือง สินคา

เกษตรชุมชน อาทิ

เชน ผัดหมี่ไท-ยวน 

ผักปลอดสาร 

เครื่องสําอางจาก

สมุนไพร ฯลฯ

 1. ปรับปรุงตลาดชุมชน

 2. เสริมสรางและ

พัฒนาองคความรูใหม

ในการพัฒนาตลาด

และบริการชุมชน ไดแก

 ฝกอบรมและศึกษา

งาน ณ ตลาดชุมชนที่มี

ศักยภาพ เพื่อเปน

แบบอยางในการพัฒนา

 - ผูประกอบการ/

เกษตรกรผูผลิตสินคา

เกษตรปลอดภัยและ

ผลิตภัณฑแปรรูป

สมุนไพรไทย

 - มีผูประกอบการ/

เกษตรกรผูผลิตสินคา

เกษตรปลอดภัยและ

ผลิตภัณฑแปรรูป

สมุนไพรไทย จํานวน 

20 ราน

 - เปนตนแบบของ

ตลาดชุมชนที่มีศักยภาพ
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสระบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

     2.2 ตลาดน้ํา

ลาวเวียง เปด

จําหนายทุกวันเสาร

 -วันอาทิตย เวลา 

08.00-16.00 น.

จําหนายสินคา

เกษตรชุมชน สินคา

พื้นเมือง อาทิเชน 

ขนมจีนขาวเจกเชย

ผักปลอดสาร  ฯลฯ

 3. ศูนยจําหนาย

สินคาเกษตรชุมชน 

Farm Outlet 

จังหวัดสระบุรี มี

จํานวน 2 แหง ดังนี้

 - 2.0000  -  -  -  - สํานักงาน

พาณิชยจังหวัด

สระบุรี
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสระบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

      3.1 ตลาดตาน้ํา

โบราณ บานตนตาล 

เปดทุกวันอาทิตย 

เวลา 09.00 - 16.00

 น. เปนสถาน

จําหนายสินคา

พื้นเมือง สินคา

เกษตรชุมชน อาทิ

เชน ผัดหมี่ไท-ยวน 

ผักปลอดสาร 

เครื่องสําอางจาก

สมุนไพร ฯลฯ

    3.2 ศูนย

จําหนายสินคาพุแค

คอมเพล็กซ

 1. ปรับปรุงตลาดชุมชน

 2. เสริมสรางและ

พัฒนาองคความรูใหม

ในการพัฒนาตลาด

และบริการชุมชน ไดแก

 ฝกอบรมและศึกษา

งาน ณ ตลาดชุมชนที่มี

ศักยภาพ เพื่อเปน

แบบอยางในการพัฒนา

 - 2.0000  -  -  -
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสระบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 3. สนับสนุนอุปกรณ/

สิ่งอํานวยความสะดวก

ในการขาย ไดแก ถุง

บรรจุสิ่งของ

 4. จัดทําปายบอกทาง 

เสนทางถาวร

 5. นําผูประกอบการ 

เขารวมอบรมหัวขอ 

“การพัฒนาบรรจุภัณฑ

เพื่อเพิ่มมูลคาสินคา 

Farm Outlet และ

 ” 

 -  - 2.0000 2.0000 2.0000  1. มีสิ่งอํานวยความ

สะดวก และอุปกรณ

ครบครัน

 2. มีการจัดทําปาย

บอกทาง เสนทางถาวร

 - สํานักงาน

พาณิชยจังหวัด

สระบุรี

 4. โครงการสงเสริม

สินคาเกษตร

ปลอดภัยจังหวัด

สระบุรี

 1. จัดงานมหกรรม

สินคาเกษตรปลอดภัย

จังหวัดภาคกลาง 

จํานวน 250 คูหา

5.0000 5.0000 5.0000 5.0000  - มีการจัดงาน

มหกรรมสินคา จํานวน

 2 ครั้ง/ป

 - สํานักงาน

พาณิชยจังหวัด

สระบุรี
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสระบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 2. จัดงานแสดงสินคา

 Mini Trade Fair และ

เจรจาจับคูธุรกิจใน

กรุงเทพฯหรือจังหวัดที่

มีศักยภาพ จํานวน 1 

ครั้ง 60 คูหา

 3. นําคณะของกลุม

จังหวัดภาคกลางไป

เจรจาการคาการลงทุน

และรวมงานแสดงสินคา

 ณ นครโฮจิมินทร 

สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม 1 ครั้ง 

(ระยะเวลา 6 วัน)
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสระบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 4. นําคณะของกลุม

จังหวัดภาคกลางไป

เจรจาการคาการลงทุน

 และรวมงานแสดง

สินคา ณ เมืองคุณ

หมิง/กวางโจว 

สาธารณรัฐประชาชน

จีน 1 ครั้ง (ระยะเวลา 

6 วัน)

 5. จัดประชุมเตรียม

ความพรอมกอนการจัด

งานมหกรรมแสดงและ

จําหนายสินคาเกษตร

ปลอดภัย และประชุม

เตรียมความพรอมกอน

การเขารวมงาน

ตางประเทศ
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสระบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 5. โครงการ

เชื่อมโยงตลาดและ

สรางเครือขายสินคา

เกษตรปลอดภัยและ

ผลิตภัณฑชุมชน

ของกลุมจังหวัดภาค

กลางตอนบน 1

 1. จัดมหกรรมสินคา

เกษตรปลอดภัยและ

ผลิตภัณฑชุมชน และ

การเจรจาการคากลุม

จังหวัดภาคกลาง

ตอนบน 1 จํานวน 300

 คูหา (ระยะเวลา 5 วัน)

 - 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000  - จัดมหกรรมสินคา

เกษตรปลอดภัยและ

ผลิตภัณฑชุมชน และ

การเจรจาการคากลุม

จังหวัดภาคกลาง

ตอนบน ๑ จํานวน 1 

ครั้ง/ป

 - สํานักงาน

พาณิชยจังหวัด

สระบุรี

 6. โครงการสงเสริม

และพัฒนาดาน

มาตรฐาน เพื่อการ

เพิ่มขีด

ความสามารถใน

การแขงขัน : งาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ

ชุมชน ประจําป

งบประมาณ 2560

 -  - 3.0000 3.0000 3.0000  - ผลิตภัณฑชุมชน 

ไดรับมาตรฐาน

 - สํานักงาน

อุตสาหกรรม

จังหวัดสระบุรี



2560 2561 2562 2563 2564

แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสระบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 1 .จางเหมาจัด

กิจกรรมประชาสัมพันธ

เสนทางการทองเที่ยว

เชิงสุขภาพ 5 เสนทาง 

ไดแก

    1.1. วัฒนธรรม

สุขภาพสมุนไพร เสาไห 

(รพ., ตลาดตนตาล, 

ไท-ยวน)

    1.2. สมุนไพรตาม

รอยพระพุทธเจาหลวง 

(รพ.แกงคอย, แมน้ําปา

สัก, ผาเสด็จ)

 -  - 2.5000 3.0000 5.0000 7. โครงการสงเสริม

การทองเที่ยวเชิง

สุขภาพ

 - สํานักงาน

พัฒนาชุมชน

จังหวัดสระบุรี

 - มีสถานที่ทองเที่ยว

เชิงสุขภาพ จังหวัด

สระบุรี
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสระบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

    1.3. ผจญภัยตาม

หาแหลงสมุนไพร

ธรรมชาติ (รพ.สต.หลัง

เขา, ฟารมวัว, เสนทาง

เดินปา)

    1.4. สมุนไพร

เศรษฐกิจพอเพียง ตาม

รอยพอหลวง ร.9 

(เฉลิมพระเกียรติ, พระ

พุทธบาท, หนองโดน)

    1.5. วิถีชุมชนเห็ด

สุขภาพ (หลวงพอ

สําเร็จศักดิ์สิทธิ์, เห็ด

เศรษฐกิจ)
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสระบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 2. จางเหมาจัดทําปาย

ประชาสัมพันธเสนทาง

การทองเที่ยวเชิง

สุขภาพ 5 เสนทาง 

ไดแก 

    2.1. วัฒนธรรม

สุขภาพสมุนไพร เสาไห 

(รพ.,ตลาดตนตาล,ไท-

ยวน)

    2.2. สมุนไพรตาม

รอยพระพุทธเจาหลวง 

(รพ.แกงคอย, แมน้ําปา

สัก, ผาเสด็จ)

2.5000 3.0000 5.0000
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสระบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

    2.3. ผจญภัยตาม

หาแหลงสมุนไพร

ธรรมชาติ (รพ.สต.หลัง

เขา, ฟารมวัว, เสนทาง

เดินปา)

    2.4. สมุนไพร

เศรษฐกิจพอเพียง ตาม

รอยพอหลวง ร.9 

(เฉลิมพระเกียรติ, พระ

พุทธบาท, หนองโดน)

    2.5. วิถีชุมชนเห็ด

สุขภาพ (หลวงพอ

สําเร็จศักดิ์สิทธิ์, เห็ด

เศรษฐกิจ) แหงละ 

50,000 บาท รวมเปน

เงิน 250,000 บาท
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสระบุรี

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

1. โครงการเพิ่ม

ศักยภาพการผลิต 

การตลาด และ

พัฒนาผลิตภัณฑ

ชุมชนภาค

การเกษตร กิจกรรม

สงเสริมการสราง

มูลคาเพิ่มและ

นวัตกรรม กลุม

จังหวัดภาคกลาง

ตอนบน 1

 1. จัดอบรม

ผูประกอบการ เพื่อ

เสริมสรางความรูใน

เรื่องการตลาด และ

การพัฒนาผลิตภัณฑสู

สากล

 2. การพัฒนา

ผลิตภัณฑและบรรจุ

ภัณฑใหสอดคลองกับ

ความตองการของตลาด

 3. จัดงาน

ประชาสัมพันธศูนย

จําหนายสินคาและ

ศูนยพัฒนาผลิตภัณฑ

ชุมชนและบรรจุภัณฑ

กลาง

 - 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000  - ผูประกอบการ มี

ความรูเรื่องการตลาด

และการพัฒนา

ผลิตภัณฑ

สูสากล

 - มีการจัดงาน

ประชาสัมพันธ

ศูนยจําหนายสินคา

และศูนยพัฒนา

ผลิตภัณฑชุมชน 

จํานวน 1 ครั้ง/เดือน

 - สํานักงาน

พาณิชยจังหวัด

สระบุรี

กลยุทธที่ 2 พัฒนาผูประกอบการรุนใหม และพัฒนาผูประกอบการรายเดิมใหเปนมืออาชีพเพื่อขยายชองทางการตลาด



2560 2561 2562 2563 2564

 1.1 ปรับปรุงอาคารและพัฒนา

ระบบบริการสปา

      - ที่จอดรถพรอมฟุตบาท  - 0.4090  -  -  -

      - ตกแตงภายในอาคารสปา  - 0.3000  -  -  -

      - ปรับปรุงหองอบสมุนไพร  - 0.1000  -  -  -

      - ปรับปรุงภูมิทัศนรอบอาคาร  - 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000

      - เครื่องอบสมุนไพร  - 0.1000  - 0.2000  -

      - ผาเช็ดตัว  - 0.0090 0.0090 0.0090 0.0090

      - ผาขนหนู  - 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060

      - ชุดผูรับบริการ  - 0.0090 0.0090 0.0090 0.0090

      - ผาปูเตียง  - 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060

กลยุทธที่ 1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกและระบบบริหารจัดการ ใหมีความพรอมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการเมืองสมุนไพร

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความเขมแข็งของการบริหารและนโยบายของรัฐเพื่อการขับเคลื่อนพื้นที่ฐานรากอยางยั่งยืน

 1. โครงการ

พัฒนาแหลง

ทองเที่ยวเชิง

สุขภาพ

 - รพ.พนมดงรัก 1. มีสถานที่

ใหบริการสปาที่มี

มาตรฐาน

 1. จํานวนผูมารับ

บริการ สปาเพื่อ

สุขภาพ

แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุรินทร

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุรินทร

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

      - สมุนไพรและน้ํามันนวด  - 0.0700 0.0700 0.0700 0.0700

      - สงเจาหนาที่อบรมหลักสูตร

สปา
 - 0.0300 0.0300 0.0300

 1.2 ทําโฮมสเตยสําหรับ

ผูรับบริการ

      - โฮมสเตย 4 หลัง หลังละ 

250,000 บาท

 -
1.0000 0.5000

 -  -

 1.3 พัฒนาศูนยเรียนรูปาสมุนไพร

      - ทางเดินศึกษาสมุนไพร  - 0.1000  -  -  -

      - ปายชื่อตนไมสมุนไพร  - 0.0300  -  -  -

      - ปรับปรุงพื้นที่เรียนรู  -  - 0.1000 0.1000 0.1000

 1.4 สงเสริมการปลูกและผลิต

วัตถุดิบสมุนไพร

    

 4. ยอดการ

จําหนายยา

สมุนไพรที่ผลิตเอง

 4. ผลิตยาสมุนไพร

เพื่อใชและจําหนาย

    

 

 2. มีที่พักสําหรับผูมา

รับบริการ, 

     ศึกษาดูงาน

 2. จํานวนผูมาเขา

คายสุขภาพ

 3. พัฒนาปาอนุรักษ

ไหเปนแหลงเรียนรู

ดานสมุนไพร

 3. จํานวนผูมา

ศึกษาดูงานศูนย

เรียนรูสมุนไพรปา

อนุรักษหนองตูม

หนองแต
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุรินทร

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

      - เครื่องบรรจุสมุนไพร

กึ่งอัตโนมัติ

 -
0.1000

 -  -  -

      - เครื่องเรียงแคปซูล  - 0.1000  -  -  -

      - เครื่องบดผงละเอียดแบบ

อางลูกกลิ้ง

 -
0.0600

 -  -  -

      - เครื่องซีลสูญญากาศ  - 0.0500  -  -  -

      - เครื่องรอนยา  - 0.2000  -  -  -

      - เครื่องลางสมุนไพร  - 0.0750  -  -  -

      - เครื่องหั่นสมุนไพร  - 0.0500  -  -  -

      - ชั้นเก็บสมุนไพรแหง 10 ชั้น  - 0.1200  -  -  -

      - ตูอบสมุนไพร 100 กก.  - 0.3500  -  -  -

      - โรงตากพลังแสงอาทิตย  - 0.5000  -  -  -

      - อาคารเก็บวัตถุดิบสมุนไพร  - 0.6000  -  -  -

      - คาจางแพทยแผนไทย 1 คน  - 0.1800 0.1800 0.1800 0.1800

      - คาจางคนงาน  - 0.3840 0.1920 0.1920 0.1920

      - พัฒนาสมาชิกกลุมและ

เตรียมความพรอม

 - 0.3300 0.0300 0.0300 0.0300
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุรินทร

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

      - ตรวจและพัฒนาคุณภาพดิน  - 0.0400 0.0200 0.0200 0.0200

      - พันธุสมุนไพร  - 0.0500 0.0200 0.0200 0.0200

      - คาวัสดุ/อุปกรณ  - 0.0550  -  -  -

      - ปรับปรุงภูมิทัศนรอบอาคาร  -  - 0.1000 0.1000 0.1000

      - ตอเติมอาคารเก็บวัตถุดิบ

สมุนไพร

 -  -  - 0.3000  -

      - รถเข็นยาสมุนไพร  -  - 0.0500  -  -

      - ชุดคอมพิวเตอรพรอมโตะ

ทํางาน 1 ชุด

 -  - 0.0500  -  -

      - เครื่องพิมพวันหมดอายุ  -  - 0.3000  -  -

 2.1 พัฒนากําลังคนดานการผลิต

วัตถุดิบสมุนไพร

 -  - 0.5000 0.5000 0.5000  1. คนในชุมชนมี

ความรูและสามารถ

ผลิตวัตถุดิบสมุนไพร

เพียงพอตอความ

ตองการของตลาด

 1. มีวัตถุดิบ

สมุนไพร เพียงพอ

และมีคุณภาพตาม

มาตรฐาน

    

  

 2. โครงการ

พัฒนาศักยภาพ

กําลังคนใน

ชุมชนเพื่อการ

จัดการเมืองแหง

สมุนไพร

 - รพ.กาบเชิง
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุรินทร

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 2.2 พัฒนากําลังคนดานการ

บริหารจัดการ

 -  - 0.3000 0.3000 0.3000  2. คนในชุมชนมี

ศักยภาพในการ

บริหารจัดการ เชน

การตลาด การเงิน

และบัญชี การจัดการ

สินคาและบริการ

สมุนไพรและ

การแพทยแผนไทย

 2. สามารถบริหาร

จัดการโดยชุมชน

พึ่งพาตนเองได

 2.3 พัฒนากําลังคนดานการบริการ  -  - 0.5000 0.5000 0.5000  3. คนในชุมชนมี

ความรูและสามารถ

ใหบริการโดยใช

ศาสตรแผนไทย 

สมุนไพร และสปาไทย

 3. คนในชุมชน

สามารถใหบริการ

โดยใชศาสตร

แพทยแผนไทย

และสปาไทยโดยใช

สมุนไพรที่ผลิตจาก

ชุมชน
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุรินทร

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 2.4 ศึกษาดูงานชุมชนตนแบบ  -  - 0.5000  -  -  4. คนในชุมชน

ตระหนักรูในการใช

สมุนไพร

 4. เกิดการพัฒนา

ชุมชนใหเปนชุมชน

สมุนไพรเพื่อการ

พึ่งพาตนเอง

 3.1 พัฒนากําลังคนดานการวิจัย

และพัฒนานวัตกรรม

 -  - 0.3000  -  -  1. บุคลากรมีความรู

ดานการวิจัยและ

พัฒนา

 3.2 วิจัยและพัฒนาสมุนไพร  -  - 0.2500 0.2500 0.2500  2. สมุนไพรไทย

ไดรับการวิจัยและ

พัฒนา

    

 3. โครงการ

พัฒนางานวิจัย

และนวัตกรรม

ดานสมุนไพร

 1. มีผลงานวิจัย

และพัฒนา

นวัตกรรมเพิ่มขึ้น

 - รพ.กาบเชิง
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุรินทร

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 4.1 ปรับปรุงโครงการ

หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหใหได

มาตรฐาน

 -  - 1.0000  -  -

 4.2 จัดซื้อครุภัณฑและสารเคมี

ทางวิทยาศาสตรที่จําเปนเพิ่มเติม

 -  - 2.0000  - 1.0000

 4.3 ตรวจประเมินมาตรฐาน

หองปฏิบัติการ

 -  - 0.2000 0.2000 0.2000

 4. โครงการ

พัฒนาศักยภาพ

และมาตรฐาน

การตรวจ

วิเคราะห

คุณภาพยาและ

วัตถุดิบสมุนไพร

เบื้องตนสําหรับ

โรงงานผลิตยา

สมุนไพร รพ.

กาบเชิง

 1. มีหองปฏิบัติการที่

ไดมาตรฐาน   

 2. สามารถตรวจ

วิเคราะหผลิตภัณฑ

สมุนไพรเบื้องตนบาง

ชนิดไดเอง

 1. ลดคาใชจายใน

การตรวจวิเคราะห

คุณภาพผลิตภัณฑ

สมุนไพรลงได  

 2. ผูบริโภคมี

ความมั่นใจในการ

ใชผลิตภัณฑ

สมุนไพร

 - รพ.กาบเชิง
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุรินทร

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 5.1 ศึกษาดูงานเมืองสมุนไพร

ตนแบบ

 -  - 0.3000  -  -  1. ทีมบริหารไดรับ

การปรับเปลี่ยน

ทัศนคติดานการจัด

การเมืองสมุนไพร

 1. เกิดการปรับ

ทัศนคติและปรับ

กลยุทธในการ

พัฒนาเมืองสมุนไพร

 5.2 พัฒนายุทธศาสตรดานการ

พัฒนาเมืองสมุนไพร

 -  - 0.3000  -  -  2. ทีมบริหารมี

ความรูดานการ

บริหารจัดการ

 2. เกิดยุทธศาสตร

ดานการพัฒนา

 6.1 ปรับปรุงพื้นที่และภูมิ

สถาปตยกรรม

 -  - 5.0000  -  -

 6.2 สรางอาคารพิพิธภัณฑและ

ศูนยการเรียนรูและสิ่งกอสรางอื่น ๆ

 ที่จําเปน

 -  -  - 5.0000  -

 - รพ.กาบเชิง

 6. โครงการ

จัดตั้งศูนยการ

เรียนรูภูมิปญญา

ไทยเมือง

สมุนไพรกาบเชิง

เพื่อชุมชน

เขมแข็งและ

ยั่งยืน

 - รพ.กาบเชิง 1. รพ.เปนศูนยการ

เรียนรูและสงเสริม

สุขภาพวิถีไทยและ

สงเสริมการทองเที่ยว

เชิงสุขภาพ   

 1. การเรียนรูเมือง

สมุนไพรกาบเชิง

เพื่อชุมชนเขมแข็ง

และยั่งยืน ใน รพ.

กาบเชิง 1 แหง      

 5. โครงการ

พัฒนาทีมบริหาร

เพื่อการจัด

การเมืองสมุนไพร
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุรินทร

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 6.3 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑที่ใชจัด

แสดงและตกแตงภายในพิพิธภัณฑ 

และศูนยการเรียนรู

 -  -  - 3.0000  -

 6.4 สรางฐานการออกกําลังกาย

และฤาษีดัดตนเพื่อสุขภาพ

 -  -  - 1.0000  -

 6.5 สรางพิพิธภัณฑธรรมชาติ

ภูมิปญญาดานสมุนไพรและ

เสนทางการศึกษาสมุนไพรในการ

ดูแลสุขภาพวิถีไทย

 -  -  - 3.0000 0.5000

 6.6 ตกแตงและปรับปรุงภูมิทัศน

ภายในบริเวรณและโดยรอบ

บริเวณศูนยการเรียนรูเพื่อความ

สวยงามและปลอดภัย

 -  -  - 2.0000 0.5000

    

 2. บุคลากร 

ผูรับบริการและ

ประชาชนทั่วไปมี

สถานที่เพื่อการศึกษา

เรียนรูเกี่ยวับภูมิ

ปญญาทางการแพทย

แผนไทย

และสมุนไพร ไดมีที่

พักผอนหยอนใจและ

ออกกําลังกายเพื่อ

สุขภาพ เพื่อเพิ่ม

ความตระหนักในการ

ดูแลสุขภาพตนเอง

ดวยศาสตรการแพทย

แผนไทยและลดความ

เสี่ยงการเกิดโรค

 2. บุคลากร 

ผูรับบริการและ

ประชาชนทั่วไป 

ตลอดจน

นักทองเที่ยว ไดรับ

ความรู มีความ

ตระหนักในการ

ดูแลสุขภาพตนเอง

ดวยศาสตร

การแพทยแผนไทย

และสมุนไพร 

ตลอดจนมึววามพึง

พอใจในการมา

ศึกษา เที่ยวชม 

พักผอน 
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุรินทร

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 6.7 การอบรมมัคุเทศนอาสา

สําหรับนําเที่ยวชมศูนยการเรียนรู

 -  -  - 0.3000 0.3000 3. อําเภอกาบเชิงมี

สถานที่ทองเที่ยวเชืง

สุขภาพเพื่อสงเสริม

การทองเที่ยวและ

สงเสริมใหเกิดรายได

ในชุมชน

 3. ชุมชนมีรายได

เพิ่มขึ้นจากมาการ

ทองเที่ยวและเยี่ยม

ชมศูนยการเรียนรูฯ

 ของ รพ.กาบเชิง

 7.1 ศูนยแลกเปลี่ยนเรียนรู

ประชาสัมพันธสมุนไพร

 - 1.3000  -  -  -  1. ไดศูนยแลกเปลี่ยน

เรียนรูประชาสัมพันธ

สมุนไพร

 1. จํานวนผูเขาชม

และรับการ

ถายทอดความรู

 7.2 การสงเสริมงานวิจัยเพื่อ

พัฒนาองคความรูดานสมุนไพร

 - 0.2500  -  -  -  2. งานวิจัยดาน

สมุนไพรทองถิ่น

จังหวัดสุรินทร

 2. จํานวนงานวิจัย

ดานสมุนไพร

ทองถิ่นจังหวัด

สุรินทร

 - มรภ.สุรินทร/

สาขาวิชา

การแพทย

แผนไทย

 7. โครงการ

พัฒนางานวิจัย

ดานสมุนไพร
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุรินทร

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 7.3 การวิจัยการใชสมุนไพรเพื่อ

พัฒนาเปนผลิตภัณฑอาหารเพื่อ

สุขภาพ

 - 0.2500  -  -  -  3. งานวิจัยการใช

สมุนไพรเพื่อพัฒนา

เปนผลิตภัณฑอาหาร

เพื่อสุขภาพ

 3. จํานวนงานวิจัย

การใชสมุนไพร

เพื่อพัฒนาเปน

ผลิตภัณฑอาหาร

เพื่อสุขภาพ

 7.4 การวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เพาะพันธุสมุนไพรทองถิ่นหายาก

 - 1.0000  -  -  -  4. องคความรูการ

เพาะพันธุสมุนไพร

ทองถิ่นหายาก

 4. จํานวนชนิด

และปริมาณ

สมุนไพรทองถิ่นหา

ยากที่เพิ่มขึ้นจาก

การวิจัย

 8. โครงการ

อบรมเด็กและ

เยาวชนให

ความรูเรื่อง

สมุนไพร  

จังหวัดสุรินทร

 - จัดอบรมใหความรูแกเด็กและ

เยาวชนในจังหวัดสุรินทร จํานวน 

100 คน ระยะเวลา 2 วัน วันที่ 1 

ภาคทฤษฎี  วันที่ 2 ศึกษาดูงาน

แหลงเรียนรูสมุนไพร

 - 0.1000 0.3000 0.3000 0.3000  1. เด็ก เยาวชนและ

ประชาชนมีความรู

เรื่องสมุนไพรและ

อาหารสมุนไพร

  -  ผูเขารับการ

อบรมไมนอยกวา

รอยละ 80  มี

ความรู ความเขาใจ

เรื่องสมุนไพร  ซึ่ง

ผานเกณฑการ

 - สํานักงาน

วัฒนธรรม

จังหวัดสุรินทร
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุรินทร

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

  2. เด็ก และเยาวชน

สามารถนําสมุนไพร

มาใชในการดูแล

สุขภาพเบื้องตนของ

ตนเองและคนใน

ครอบครัวไดอยาง

ถูกตอง

 3. เด็กและเยาวชน

เห็นคุณคาของภูมิ

ปญญาทองถิ่น

สมุนไพรไทย  เกิด

การอนุรักษ  สงเสริม 

 เผยแพร สืบทอด

และนําไปใชใน

ชีวิตประจําวัน

ประเมินโดยได

คะแนนไมนอยกวา

รอยละ 70         

 -  อาหารพื้นเมือง

สมุนไพรไดรับการ

อนุรักษ สงเสริม 

ไมนอยกวา 20 

อยาง                  

 -  มีผูรวมกิจกรรม

ไมนอยกวา 5,000 

คน
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุรินทร

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 1. ประชุมคณะทํางานการจัดตั้ง

ตลาดกลาง

 -  - 0.1000 0.1200 0.1500

 2. ประชุมเครือขายเกษตรกร/กลุม

เกษตรกรผูผลิต ผูประกอบการ 

และโรงพยาบาล

 -  - 0.1000 0.1200 0.1500

 3. การจัดตั้งโครงสรางพื้นฐาน

ตลาดกลางสินคา พรอมระบบและ

อุปกรณ

 -  -  -  - 6.5000

 1. โครงการ

จัดตั้งตลาด

กลางสินคา

สมุนไพรที่ได

มาตรฐาน

 1. ขับเคลื่อนการ

จัดตงตลาดกลาง

การเกษตรที่เพียงพอ

ตอความตองการของ

เกษตรกร    

 2. จัดตั้งตลาดกลาง

การเกษตร 

อยางนอย 2 แหง

 1. มีแหลง

รวบรวมผลผลิต 

และเพิ่มชองทาง

การตลาดในจังหวัด

   

 2. การจําหนาย

ผลผลิต และ

ผลิตภัณฑสมุนไพร

 สรางรายไดใหกับ

จังหวัดสุรินทร

 - สํานักงาน

เกษตรจังหวัด

สุรินทร

กลยุทธที่ 1 พัฒนาศักยภาพของเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/ผูประกอบการรายยอย

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรยกระดับมูลคาผลผลิตใหกับเกษตรกร
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุรินทร

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 1.1 การสรางกลุมเครือขายของผู

ที่สนใจดานพืชสมุนไพร  (จํานวน  

17 อําเภอ /อําเภอละ 5 ตําบล  

รวม 85 ตําบล) ใชกระบวนการจัด

อบรมเกษตรกรผูที่สนใจในงานดาน

สมุนไพร  เพื่อรวบรวมสมาชิกใน

แตละหมูบาน  จากนั้นก็ขยายพื้นที่

ความสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไปยัง

หมูบานอื่นๆในปถัดไป

 - 4.2500 4.2500 4.2500 4.2500  1. เกิดกระบวนการ

สรางเกษตรกร

เครือขายในชุมชน  ที่

มีความสนใจในเรื่อง

ของสมุนไพร  โดย

เริ่มตนที่ปละ 5 

หมูบานในทุกๆอําเภอ

ของจังหวัดสุรินทร

เกษตรกรเหลานี้ใน

อนาคตจะเปนตนทาง

ของการผลิตพืช

สมุนไพร  และมีการ

เชื่อมโยงแตละ

เครือขายเกิดขึ้น

 1. เกิดกลุม

เกษตรกรที่สนใจ

งานสมุนไพร  และ

เกิดเครือขายงาน

ดานสมุนไพร 

เกิดขึ้นไดใน 17 

อําเภอ  อําเภอละ 

5 หมูบาน  และใน

อนาคตก็จะขยาย

ขนาดของเครือขาย

ไดใหญขึ้น  และมี

จํานวนเพิ่มขึ้น

เรื่อยๆในทุกๆป

 - ศูนยวิจัยและ

ถายทอด

เทคโนโลยี

เกษตรอินทรีย  

 - คณะ

เกษตรศาสตร

และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน  วข.

 สุรินทร

กลยุทธที่ 2 สนับสนุนและสงเสริมการปลูกพืชและแปรรูปสมุนไพรที่ไดคุณภาพมาตรฐาน

 1. สงเสริมการ

ผลิตวัตถุดิบ

สมุนไพรที่มี

คุณภาพได

มาตรฐาน

เกษตรอินทรีย
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุรินทร

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 1.2 การสํารวจศักยภาพของพื้นที่

และองคความรูของชุมชนดาน

สมุนไพรและจัดทําฐานขอมูลดาน

สมุนไพร  (จํานวน  17 อําเภอ /

อําเภอละ 5 ตําบล  รวม 85 ตําบล)

 กําหนดกิจกรรม ดังนี้       

      1. โดยการลงสํารวจพื้นที่ของ

หมูบาน  เพื่อศึกษาบริบทของ

ชุมชนในหมูบาน 

 - 8.5000 8.5000 8.5000 8.5000  1. ไดเขาใจในบริบท

ของชุมชนทางดาน

กายภาพ  ชีวภาพ 

การทําเกษตรกรมม  

อาชีพ  รายได และ

แหลงสมุนไพรของ

ชุมชน  พรอมทั้ง

ศึกษาความเปนไปได

ของศักยภาพชุมชน

ในการพัฒนางานดาน

สมุนไพร                

 1. แผนที่ทาง

ภูมิศาสตรของ

ชุมชนที่ศึกษา  

เพื่อการสงเสริม

และพัฒนางาน

ดานสมุนไพร        

     

 - ศูนยวิจัยและ

ถายทอด

เทคโนโลยี

เกษตรอินทรีย  

 - คณะ

เกษตรศาสตร

และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน  วข.

 สุรินทร
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุรินทร

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

      2. ติดตามและคนหาปราชญ 

หรือหมอสมุนไพรของชุมชน          

      3. ถอดองคความรูทางภูมิ

ปญญาของปราชญหรือหมอ

สมุนไพรของชุมชน

2. ทราบจํานวน

ปราชญหรือหมอ

สมุนไพรของชุมชน 

และไดศึกษาและเก็บ

รวบรวมภูมิปญญา

จากหมอสมุนไพร

พื้นบาน  เพื่อนํามา

ตอยอดองคความรู

 2. จํานวนปราชญ

หรือหมอสมุนไพร

พื้นบาน        

 3. ตําราสมุนไพร

พื้นบานที่ไดจาก

การถายทอดทาง

ภูมิปญญาของ

ปราชญหรือหมอ

สมุนไพรชุมชน
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุรินทร

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 1.3 อบรมใหความรู เตรียม ความ

พรอมของการผลิตพืชสมุนไพรเขา

สูวิสาหกิจชุมชน (จํานวน 17 

อําเภอ) ใชกิจกรรมการอบรมให

ความรูและสรางความเขาใจในการ

ทําวิสาหกิจชุมชนของตําบล  ใน

เรื่องที่เกี่ยวกับสมุนไพรเพื่อใหเกิด

เปนอาชีพของคนในชุมชน  สราง

ความมั่นคงและยั่งยืนในการดํารงชีพ

 - 1.7000 1.7000 1.7000 1.7000  1. เกษตรกรใน

ชุมชนมีความเขาใจ

เรื่องของสมุนไพร  

และสามารถสราง

รายไดจากการผลิต

สมุนไพร  สามารถ

ผลิตและจําหนายเปน

รายไดใหกับชุมชนใน

รูปแบบวิสาหกิจชุมชน

 1. เกษตรกรใน

ชุมชนมีความ

รวมมือในการสราง

และพัฒนาใหชุมชน

เปนแหลง

เพาะปลูกสมุนไพร

เพื่อเขาสูวิสาหกิจ

ขุมชน

 - ศูนยวิจัยและ

ถายทอด

เทคโนโลยี

เกษตรอินทรีย  

 - คณะ

เกษตรศาสตร

และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน  วข.

 สุรินทร
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุรินทร

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 1.4 ศูนยอบรมพืชสมุนไพรและ

สงเสริมการปลูก เพื่อรองรับเปน

แหลงเรียนรูทางการเกษตรสําหรับ

การปลูกพืชสมุนไพร  จัดทําเปน

ศูนยเรียนรูตนแบบ  ดานการ

เพาะปลูกพืชสมุนไพร  ประกอบไป

ดวยนิทรรศการ  องคความรูพืช

สมุนไพร  แปลงเพาะปลูก  สวนปา

สมุนไพร  การจัดการแหลงน้ํา  เพื่อ

ใชเปนโมเดลใหกับเกษตรกรใน

ชุมชน

 - 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000  1. เกิดศูนยเรียนรู 

ตนแบบ และเกิด

โมเดลที่เกี่ยวของดาน

สมุนไพร  ที่มีองค

ความรูในรูปแบบ

นิทรรศการ  แปลง

เพาะปลูกพืขสมุนไพร

  การจัดการแหลงน้ํา

เพื่อใชในทาง

การเกษตร  การสราง

สวนสมุนไพรไทย

 1. มีศูนยเรียนรู

ตนแบบใหกับ

เกษตรกรในการ

จัดทําขึ้นในชุมชน 

 และจะเกิดการ

ขยายเพิ่มเติมขึ้น

ในทุกๆอําเภอ

 - ศูนยวิจัยและ

ถายทอด

เทคโนโลยี

เกษตรอินทรีย  

 - คณะ

เกษตรศาสตร

และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน  วข.

 สุรินทร
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุรินทร

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 1.5 การพัฒนาเครือขายกลุมผู

ปลูกสมุนไพรอยางยั่งยืน การศึกษา

ดูงาน  การฝกอบรมเพิ่มศักยภาพ

และการสนับสนุนปจจัยการผลิต  

(จํานวน 17 อําเภอ /ตัดเลือก

อําเภอละ 2 ตําบล  รวม 34 ตําบล)

    1. คัดเลือกชุมชนที่สนใจและมี

ศักยภาพนการพัฒนาการปลูก

สมุนไพร 

    2. การไปทัศนศึกษาดูงานการ

พัฒนาแหลงผลิตสมุนไพรตนแบบ 

เพื่อการพัฒนากระบวนการสราง

ผลผลิตที่ปลอดสารเคมี       

 - 17.0000 17.0000 17.0000 17.0000  1. มีกลุมเครือขาย

เกษตรกรที่ไดรับการ

คัดเลือก 2 ตําบลใน 1

 อําเภอ เพื่อพัฒนา

และสนับสนุนใหเปน

แหลงผลิตและ

เพาะปลูกสมุนไพรที่

เปนอินทรีย  ไม

ปนเปอนสารเคมี   

 2. เกษตรกรไดรับ

การเพิ่มพูนความรู

เรื่องของสมุนไพรจาก

การไปทัศนศึกษา 

 1. การรวมกลุม

และการสราง

ความพรอมของ

ชุมชนที่จะไดรับ

การคัดเลือก     

 2. การจัดเตรียม

ความพรอมของ

แปลงพืชสมุนไพร

เมื่อไดรับการ

สนับสนุนปจจัย

การผลิต     

 - ศูนยวิจัยและ

ถายทอด

เทคโนโลยี

เกษตรอินทรีย  

 - คณะ

เกษตรศาสตร

และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน  วข.

 สุรินทร
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุรินทร

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

    3. ใหความรู  ฝกอบรมการ

สรางกระบวนการเพาะปลูกพืช

สมุนไพรแบบอินทรียที่ไมมีการ

ปนเปอนสารเคมี  พรอมทั้ง

สนับสนุนปจจัยการผลิต

 3.  มีเกษตรกรไดรับ

การสงเสริมสนับสนุน

ปจจัยการผลิตเพื่อให

เปนผูผลิตนํารองของ

ชุมชน

 3. การขยายการ

พัฒนาไปยังชุมชน

อื่นๆเพิ่มมากขึ้นใน

ปตอไป

 1.6  การสรางยุวเกษตรกรรุนใหม 

 ใสใจสมุนไพรไทย คืนสูชุมชนใน

โรงเรียนหลักสูตรทองถิ่น กิจกรรม

จะลงไปที่โรงเรียนในชุมชนและ

เยาวชนในตําบล  (จํานวน  17 

อําเภอ /ตัดเลือกอําเภอละ 2 ตําบล

  รวม 34 ตําบล).               

 - 4.0800 4.0800 4.0800 4.0800  1. เกิดยุวเกษตรกร  

ที่เขาใจและไดรับการ

เรียนรูเรื่องของการ

เพาะปลูกสมุนไพร 

และประโยชน

สมุนไพร         

 1. เยาวชนใน

ชุมชนสนใจในพืช

สมุนไพร  ทั้งเรื่อง

การเพาะปลูกและ

การใชสมุนไพร 

 - ศูนยวิจัยและ

ถายทอด

เทคโนโลยี

เกษตรอินทรีย  
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุรินทร

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

    1. กิจกรรมการสรางเกษตรกร

รุนเยาวในโรงเรียน 

    2. สนับสนุนใหเกิด

ทุนการศึกษาดานการการเกษตร 

เนนย้ําไปในเรื่องการผลิตสมุนไพรที่

เปนอินทรียและปลอดสารเคมี    

   3. สงเสริมเปนหลักสูตรทองถิ่น

ของชุมชน  และบรรจุเขาไปใน

กิจกรรมของโรงเรียนในทองถิ่นนั้นๆ

 2. มีเยาวชนไดรับ

ทุนการศึกษาเพื่อ

สนับสนุนดาน

การเกษตรที่เปน

อินทรียและปลอด

สารเคมี                

 3. มีหลักสูตร

ทองถิ่นที่เกี่ยวของกับ

องคความรูดาน

สมุนไพร

 2. มีผูไดรับ

ทุนการศึกษา  

 3. โรงเรียนมี

กิจกรรมสนับสนุน

เรื่องเกี่ยวกับ

สมุนไพร

 - คณะ

เกษตรศาสตร

และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน  วข.

 สุรินทร

 1.7  กระบวนการรับรอง

มาตราฐานพืชสมุนไพรอยางมีสวน

รวม  (จํานวน 17 อําเภอ /ตัดเลือก

อําเภอละ 2 ตําบล  รวม 34 

ตําบล/แตละตําบลเขาสู

กระบวนการรับรอง 5 แปลงตอ

 - 15.5000 15.5000 15.5000 15.5000  1.  มีวิทยากรและพี่

เลี้ยงแนะนําเกษตรกร

ในการเขาสูการสราง

มาตราฐานสมุนไพร

อินทรีย

 - มีผลผลิต

สมุนไพรอินทรียที่

ปลอดการปนเปอน

สารเคมี  เขาสู

กระบวนการผลิต

ยาสมุนไพรของ

 - ศูนยวิจัยและ

ถายทอด

เทคโนโลยี

เกษตรอินทรีย  
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุรินทร

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 ตําบล  รวมเปน 170 แปลง)

    1. การสรางวิทยากรและพี่เลี้ยง

เพื่อเขาสูมาตราฐานการเปนผูครวจ

แปลงสมุนไพรอินทรีย  โดยใช

มาตราฐานการรับรองแบบมีสวน

รวม PGS    

    2. จัดอบรมเกษตรกรใหเขาใจ

ในการสรางผลผลิตสมุนไพรที่เปน

อินทรียใหไดการรับรองมาตราฐาน

แบบมีสวนรวม PGS   

    3. การลงตรวจแปลงผลผลิต

สมุนไพรอินทรียใหไดมาตราฐาน

การรับรองแบบมีสวนรวม

แบบมีสวนรวม PGS 

2.  มีกรรมการ

ผูตรวจแปลงผลผลิต

สมุนไพรอินทรียจาก

ทุกภาคสวนตาม

ขอกําหนดการรับรอง

มาตราฐาน  

 3.  มีเกษตรกร  

จํานวน 170  แปลง 

จาก 17 อําเภอของ

จังหวัดสุรินทร  

เขาสูการไดรับการ

รับรองมาตราฐาน

สมุนไพรอินทรียแบบ

มีสวนรวม PGS

จังหวัดสุรินทร ได

อยางตอเนื่อง

 - ศูนยวิจัยและ

ถายทอด

เทคโนโลยี

เกษตรอินทรีย  

 - คณะ

เกษตรศาสตร

และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน  วข.

 สุรินทร
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุรินทร

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 1.8  สนับสนุนและพัฒนาศูนย

เรียนรู  แปลงสาธิต  ที่เปนโมเดล

การเพาะปลูกสมุนไพรอินทรียให

ชุมชน  พัฒนาใหเปนแหลง

ทองเที่ยวเพื่อสุขภาพภายใต  การ

สรางอาหารปลอดภัย  สรางกาย

สรางใจใหปลอดโรค  ดวยสมุนไพร

ไทย

    1. สรางโปรแกรมการทองเที่ยว

เชิงสุขภาพ

    2. จัดการประชุมเชิงวิชาการ

เพื่อพัฒนาการนําสมุนไพรมาสราง

เปนแหลงอาหารสุขภาพ

 -  -  - 10.0000 4.0000  1. พัฒนาศูนยเรียนรู

ใหเปนแหลงทองเที่ยว

เชิงนิเวศที่สนับสนุน

ความปลอดภัยใน

สุขภาพ  เพื่อสราง

ระดับความเชื่อมั่น 

 2. พัฒนาอาหารจาก

สมุนไพรไทย

หลากหลายชนิด

เพื่อเปนอาหารเพื่อ

สุขภาพ 

 3. นําเรื่อง สปา  

และการนวดแผนไทย

 จัดลงในโปรแกรม

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

ของจังหวัด

 1.  เกิดกิจกรรม

การทองเที่ยวเชิง

สุขภาพ ใน

โปรแกรมของ

จังหวัด 

 2. ชุมชนที่

เกี่ยวของมีรายได

จากการทองเที่ยว 

 3.  พัฒนา

ศักยภาพของพื้นที่

เพาะปลูกสมุนไพร

ใหเกิดรายไดและมี

ความยั่งยืน

 - ศูนยวิจัยและ

ถายทอด

เทคโนโลยี

เกษตรอินทรีย  

 - คณะ

เกษตรศาสตร

และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน  วข.

 สุรินทร
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุรินทร

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 1.9 สรางระบบสหกรณของชุมชน 

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนชุมชนให

มีการรวมกลุมผูผลิตสมุนไพรใน

พื้นที่ใกลเคียงในแตละอําเภอ  เพื่อ

พัฒนาผลผลิตและสงใหผูรับซื้อได

โดยตรงและสามารถประกันราคา

ผลผลิตและคุณภาพไดเองในชุมชน

 -  -  - 4.0000 2.0000  1. สรางสหกรณและ

พัฒนาเกษตรกรให

เขาใจหลักสหกรณ

โดยมีมหาวิทยาลัย

เปนพี่เลี้ยง และ

สงเสริมการสราง

ผลผลิตที่ไดคุณภาพ  

และสามารถประกัน

ราคาสินคาได

 1. สหกรณสินคา

สมุนไพรและการ

แปรรูป

 - ศูนยวิจัยและ

ถายทอด

เทคโนโลยี

เกษตรอินทรีย  

 - คณะ

เกษตรศาสตร

และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน  วข.

 สุรินทร
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุรินทร

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

    - จางแพทยแผนไทย  - 0.5760 0.5760 0.5760 0.5760

    - คาจางคนงาน  - 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000

    - คาตรวจวิเคราะหคุณภาพ

สมุนไพร

 -
0.4000 0.0800 0.0800 0.0800

    - คาอบรมความรูดานการผลิต  - 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500

    - เครื่องปรับอากาศ  - 0.2500  -  -  -

    - เครื่องชั่งดิจิตอล  - 0.0750  -  -  -

    - เครื่องวัดความชื้นผงยา  - 0.2000  -  -  -

    - เครื่องปดแผงบริสเตอรพรอม

ที่ตัดแผง

 -
0.4500

 -  -  -

    - เครื่องพิมพวันหมดอายุ  - 0.3000  -  -  -

กลยุทธที่ 1 สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร สรางตราสินคา ใหเปนที่รูจัก และไดคุณภาพมาตรฐาน

ยุทธศาสตรที่ 3 ขยายชองทางการใชประโยชนการเพิ่มมูลคาและการตลาด

 - รพ.สังขะ - แหลงผลิตและ

แปรรูปผลิตภัณฑ

สมุนไพรไดรับการ

พัฒนาและ

ยกระดับใหได

มาตรฐานสากล

 1. สงเสริมการ

ผลิตและแปรรูป

ผลิตภัณฑ

สมุนไพรใหมี

คุณภาพและได

มาตรฐานสากล
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุรินทร

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

    - เครื่องนับเม็ดยา  - 0.2000  -  -  -

    - เครื่องบรรจุยาชง  - 0.6000  -  -  -

    - เครื่องขัดเม็ดยา  - 0.1000  -  -  -

    - เครื่องบรรจุแคปซูลกึ่งอัตโนมัติ

 420 แคปซูล/ครั้ง

 -
0.7000

 -  -  -

    - เครื่องบรรจุยาหมอง  - 0.5000  -  -  -

    - ตูเก็บยาสแตนเลส  - 0.1000  -  -  -

    - โรงตากพลังแสงอาทิตย  - 0.5000  -  -  -

 2.1 ศึกษาวิจัยและพัฒนา

การออกแบบบรรจุภัณฑ

 -  - 0.2000  -  -

 2.2 คาจางออกแบบบรรจุภัณฑ

และตราสินคาสมุนไพร

 -  - 0.2500  -  -

 2.3 คาจางผลิตบรรจุภัณฑ  -  - 0.3000 0.3000 0.3000

    

 2. โครงการ

พัฒนาบรรจุ

ภัณฑสมุนไพร

คุณภาพ

 1. บรรจุภัณฑมี

ความสวยงามทันสมัย

 ตรงกับความตองการ

ของตลาด

 1. ผูบริโภคพึงพอใจ  - รพ.กาบเชิง
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุรินทร

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 1. สงเสริมการผลิตพืชสมุนไพร

ตามมาตรฐาน GAP ตามความ

ตองการของตลาด

 -  - 0.6500 0.2400 0.2400  1. อบรมกลุม

เกษตรกรผูผลิตพืช

สมุนไพร ที่มีศักยภาพ

 จํานวน 6 กลุม 

 2. กลุมเกษตรกรมี

ความรูในการผลิต

สมุนไพรตาม

มาตรฐาน GAP

 1. เกษตรกร

ผูผลิตพืชสมุนไพร

ผานการรับรอง

มาตรฐาน GAP 

รอยละ 80

 2. เกษตรกร

ผูผผลิตพืช

สมุนไพรมีรายได

จากการขาย

สมุนไพรเพิ่มขึ้น 

รอยละ 5

 3. โครงการ

สงเสริมการผลิต

และการแปรรูป

สมุนไพรเพื่อ

สรางรายได 

จังหวัดสุรินทร

 - สํานักงาน

เกษตรจังหวัด

สุรินทร
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุรินทร

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 2. สงเสริมการใชเทคโนโลยีและ

พลังงานเลือกเพื่อรักษาคุณภาพ

สมุนไพรหลังการเก็บเกี่ยว

 -  - 1.3200 2.5000 3.0000  1. กลุมเกษตรกรมี

ความรูในการรักษา

คุณภาพสมุนไพร 

หลังการเก็บ จํานวน 

3 กลุม 

 2. กลุมมีการนํา

เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมเพื่อรักษา

คุณภาพสมุนไพร 

หลังการเก็บเกี่ยว

อยางนอย 3 กลุม

 1. กลุมเกษตรกร

ไดนําความรูไป

ปฏิบัติในการักษา

คุณภาพสมุนไพร

หลังการเก็บเกี่ยว 

อยางนอย รอยละ 

80
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุรินทร

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 3. สงเสริมกลุมวิสาหกิจชุมชนแปร

รูปสมุนไพรเพื่อสรางรายได

 -  - 1.5000 1.5000 1.5000  1. กลุมเกษตรกรมี

ความรูเกี่ยวกับการ

แปรรูปสมุนไพร และ

การพัฒนาบรรจุภัณฑ

เพื่อสรางรายได 

 2. กลุมเกษตรกรมี

การพัฒนาผลิตภัณฑ

สมุนไพรและ

ผลิตภัณฑอาหาร

สมุนไพร อยางนอย 3

 ชนิด  (เชน ผงบด 

สมุนไพรกําจัดแมลง

สนับสนุนการทํา

เกษตรอินทรีย 

อาหารสมุนไพร

(เครื่องแกง) ผงบด

สมุนไพรพรอมชง )

 - เกษตรกร กลุม

เกษตรกร/วิสาหกิจ

ชุมชน มีรายไดเพิ่ม

ขี้นรอยละ 20 จาก

การแปรรูปผลผลิต
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุรินทร

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 4. พัฒนาแหลงเรียนรูพืชสมุนไพร

ในทองถิ่น

 -  - 0.1500 0.2500 0.5000  1. พัฒนาแหลง

เรียนรูพืชสมุนไพรใน

ทองถิ่น 

 2. พัฒนาบุคลากรใน

แหลงเรียนรู

 - มีแหลงเรียนรู

พืชสมุนไพรใน

ทองถิ่น จํานวน 2 

แหง

 5. ประชาสัมพันธและการ

เชื่อมโยงตลาด

 -  - 0.5000 0.5000 0.5000  1. จัดการประชุม

เชื่อมโยงตลาด

ระหวางกลุมเกษตรกร

 ผูประกอบการ 

โรงพยาบาล 

 - กลุมเกษตรกร

อยางนอย 2 กลุม 

มีทางการจําหนาย

สินคาในจังหวัด

เพิ่มขึ้น อยางนอย 

1 แหง
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุรินทร

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 2. ประชาสัมพันธ

ผลิตภัณฑสินคา และ

แหลงเรียนรูพืช

สมุนไพรในทองถิ่น 

ผานงานแสดงสินคา

สมุนไพร หรือตลาด

ออนไลนจังหวัดสุรินทร

 4. สงเสริมการ

ผลิตและการ

แปรรูป

ผลิตภัณฑ

สมุนไพรใหมี

คุณภาพและได

มาตราฐานสากล

 4.1 สงเสริมการผลิตและรวบรวม

สมุนไพรใหมีคุณภาพได

มาตรฐานสากล

    1. ยกระดับการผลิตและ

รวบรวมสมุนไพรในพื้นที่ 

 - 8.8033 1.0000 1.0000 1.0000  1. ไดสิ่งกอสราง

โรงเรือนในการ

รวบรวมและผลิตยา

สมุนไพร

 - ไดอาคาร

สิ่งกอสราง  เพื่อ

สงเสริมและ

สนับสนุนการผลิต

และรวบรวม

สมุนไพรในพื้นที่ให

ไดคุณภาพ  และมี

มาตราฐาน

 - ศูนยวิจัยและ

ถายทอด

เทคโนโลยี

เกษตรอินทรีย  
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุรินทร

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 2. ไดครุณภัณฑ วัสดุ

 อุปกรณ และ

เครื่องมือที่ใชใน

ขบวนการผลิต

วัตถุดิบที่แปรรูป 

 3.  ไดบุคคลากร 

เจาหนาที่ชางเทคนิค 

2 คน และลูกจาง

ชั่วคราว 4 คน         

 4. ไดการติดตั้ง

ระบบสงและระบายน้ํา

 5. ไดการปรับพื้นที่

และภูมิทัศนโดยรอบ

เพื่อความสวยงาม

และสะอาด

 - คณะ

เกษตรศาสตร

และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน  วข.

 สุรินทร
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุรินทร

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

    2. การพัฒนาผลผลิตสมุนไพร

แปรรูป  เพื่องานผลิตภัณฑเวช

สําอาง  รวมถึงผลิตภัณฑสปาอยาง

เต็มรูปแบบ และไดรับตรวจรับรอง

มาตราฐานการขึ้นทะเบียนการคา 

 พรอมการจัดทํา Brand  ที่มี

signature ของผลิตภัณฑ

 -  - 1.0000 2.0000 0.5000  1. จํานวนชิ้นงาน

ของผลิตภัณฑเวช

สําอาง  ผลิตภัณฑ

สปา ที่ไดรับการพัฒนา

 2. จํานวนชิ้นงาน

ของผลิตภัณฑเวช

สําอางที่ยื่นการขอจด

ทะเบียนการคา  และ

ผานการรับรอง

 3. การสราง Brand 

ที่มี signature  ที่

เปนผลิตภัณฑ  และ

เปนอัตลักษณของ

จังหวัด 

 1. จํานวน

ผลิตภัณฑ ที่ไดรับ

การจดทะเบีย

การคา และผาน

การรับรอง

มาตราฐาน           

 2. สินคา มี brand

  และบรรจุภัณฑ ที่

เปนอัตลักษณ

 3. สงเสริม

สินคาเขาสูตลาด

การแขงขัน เพื่อ

สรางความยั่งยืน

ของผลิตภัณฑ  

และเปนรายได
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุรินทร

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 4. เกิดการพัฒนา

และขยายโอกาสการ

สรางธุรกิจแบบ start

 up  หรือ SMEs

    3. การตรวจวิเคราะหทาง

กายภาพ  ชีวภาพ  ทางเคมี  และ

ตรวจหาการปนเปอนจุลินทรียของ

ผลิตภัณฑพืชสมุนไพรใน

หองปฎิบัติการ                 

       3.1 เครื่องมือที่ใชการตรวจ

วิเคราะหมาตราฐานในระดับ

หองปฎิบัติการ       

 -  - 20.0000 1.0000 1.0000  1. มีหองปฎิบัติการ

ที่สามารถวิเคราะห

ทางกายภาพ  ชีวภาพ

  ทางเคมี  และการ

ปนเปอนจุลิทรียไดเอง

  พรอมทั้งบุคลากรที่

มีความชํานาญ        

 1. ไดผลิตภัณฑ

พืชสมุนไพรที่ไดรับ

การตรวจวิเคราะห

ในหองปฎิบัติการ 

ที่ไดรับมาตราฐาน
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุรินทร

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

      3.2 การสรางบุคลากรใน

หองปฎิบัติการ                 

      3.3 การดูแลรักษาเครื่องมือ

ในหองปฎิบัติการ

 2.  ไดสารสมุนไพรที่

ไดมาตรฐานตามที่

ตองการเขาสู

กระบวนการผลิตได

อยางปลอดภัย

 1.1 ปรับปรุงโครงสรางอาคารผลิต

ยาสมุนไพร โรงพยาบาลกาบเชิงให

ไดมาตรฐาน WHO GMP

 - 1.0000  -  -  -

 1.2 ติดตั้งระบบปรับอากาศตาม

มาตรฐาน WHO GMP

 - 2.0000  -  -  -

 1.3 ปรับปรุงภูมิทัศนและ

สิ่งแวดลอมโดยรอบอาคารผลิตยา

สมุนไพร

 - 0.5000  -  -  -

 1. โครงการ

พัฒนาการผลิต

ยาและ

ผลิตภัณฑ

สุขภาพจาก

สมุนไพรสู

มาตรฐาน WHO

 GMP เพื่อเพิ่ม

การเขาถึง

 

 1. มีโรงงานผลิตยา

สมุนไพรระดับ

โรงพยาบาลชุมชน

ของรัฐที่ไดมาตรฐาน

 WHO GMP ที่ผลิต

ยาสมุนไพรเพื่อการ

สนับสนุนและกระจาย

ใหแกสถานบริการ

อื่น ๆ ในเขตสุขภาพ

 

 

 1. โรงงานผลิตยา

สมุนไพรระดับ

โรงพยาบาลชุมชน

ของรัฐที่ได

มาตรฐาน WHO 

GMP 1 แหง 

 2. อัตรากําลังการ

ผลิตยาสมุนไพรมี

มูลคาเพิ่มขึ้น 

 

  

  

 - รพ.กาบเชิง

กลยุทธที่ 1 สงเสริมพัฒนาการบริการรักษาพยาบาลดวยการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมการใชสมุนไพรในระบบริการสุขภาพ
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุรินทร

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 1.4 จัดซื้อครุภัณฑการผลิตยา

สมุนไพร

 - 7.6400  -  -  -

 1.5 ติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสีย

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ

โรงพยาบาลขนาด ๒๕๐ ลบ.ม. / วัน

 - 12.0000  -  -  -

 1.6 ติดตั้งระบบน้ําประปาและ

สาธารณูปโภค

 - 0.5000  -  -  -

 1.7 จางบุคลากรดานการผลิต 

(เพิ่มเติม)

     1.7.1 แพทยแผนไทย (มีใบ

ประกอบเภสัชกรรมแผนโบราณ)

 - 0.1800 0.1800 0.1800 0.1800

     1.7.2 นักวิทยาศาสตรประจํา

หองปฏิบัติการ

 - 0.1440 0.1440 0.1440 0.1440

    1.7.3 เจาหนาที่ธุรการสําหรับ

สํานักงาน (วุฒิ ป.ตรี)

 - 0.1440 0.1440 0.1440 0.1440

  

 

  

บริการ

การแพทยแผน

ไทย สงเสริม

การแขงขันใน

ตลาดสุขภาพ

ของภูมิภาคและ

สรางรายไดที่

ยั่งยืนสูชุมชน

  

   

  

ไดอยางเพียงพอ และ

 มีศักยภาพในการขึ้น

ทะเบียนยาเพื่อ

การคาสรางรายได

ใหแกองคกรและ

กระจายรายไดสูชุมชน

  

  

   

  

 

200% 

 3. มีผลิตภัณฑ

สมุนไพรที่สามารถ

ขึ้นทะเบียนเพื่อ

การคาไดอยางนอย

 1 ตํารับ
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุรินทร

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

    1.7.4 คนงานผลิตงานสมุนไพร  - 0.4800 0.4800 0.4800 0.4800

 1.8 อบรมบุคลากรดานการผลิต

ตามมาตรฐาน WHO GMP

 - 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500

 1.9 ตรวจวิเคราะหยาสมุนไพร

ตามมาตรฐานคุณภาพสมุนไพรไทย

 - 0.0900 0.0900 0.0900  -

 2.1 จางบุคลากรดานการบริการ 

(เพิ่มเติม)

      2.1.1 แพทยแผนไทย  - 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200

      2.1.2 ผูชวยแพทยแผนไทย  - 0.3840 0.3840 0.3840 0.3840

      2.1.3 พยาบาลวิชาชีพ  - 0.5400 0.5400 0.5400 0.5400

 2.2 ปรับปรุงและตอเติมสถานที่

สําหรับใหบริการ

 - 0.8500  -  -  -

2.3 จัดซื้อครุภัณฑทางการแพทยที่

จําเปน (เพิ่มเติม)

 - 0.1500  -  -  -

 2. พัฒนา

แผนกผูปวยใน

โรงพยาบาลกาบ

เชิง

 1. สามารถ

จัดบริการดาน

การแพทยแผนไทย

และการแพทย

ผสมผสานในพื้นที่

เฉพาะที่ไดมาตรฐาน 

เพื่อเปนการสงเสริม

ภูมิปญญาดาน

การแพทยแผนไทย 

เพิ่มรายไดใหแก

องคกรและลด

 1. มีหนวยบริการ

แพทยแผนไทย

สําหรับผูปวยในที่

ไดมาตรฐานและ

เปนแบบอยางที่ดี  

1  แหง

 2. มีรายไดจาก

การรับบริการใน

หนวยบริการผูปวย

ในแพทยแผนไทย

เพิ่มขึ้นอยางนอย 

 - รพ.กาบเชิง
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุรินทร

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 3.1 กอสรางอาคารศูนยบริการ  - 3.0000  -  -  -

 3.2 ปรับปรุงภูมิทัศน  - 0.5000  -  -  -

 3.3 คากอสรางและปรับปรุง

สถานที่จอดรถ

 - 0.5000  -  -  -

 3.4 จางบุคลากรเพื่อการบริการ

การแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือก

      3.4.1 แพทยแผนไทย  - 0.1800 0.1800 0.1800 0.1800

      3.4.2 ผูชวยแพทยแผนไทย  - 0.2880 0.2880 0.2880 0.2880

      3.4.3 เจาหนาที่ธุรการและ

การเงิน

 - 0.2880 0.2880 0.2880 0.2880

      3.4.4 พนักงานทําความสะอาด  - 0.1920 0.1920 0.1920 0.1920

 3.5 พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพเกี่ยวกับ สปาเพื่อสุขภาพ

 - 0.1100  -  -  -

 3. โครงการ

จัดตั้ง

ศูนยบริการ

สุขภาพ

การแพทยแผน

ไทยและ

การแพทย

ทางเลือก

โรงพยาบาลกาบ

เชิง

 1. มีหนวยบริการ

ดานการแพทยแผน

ไทยและการแพทย

ทางเลือก สปาเพื่อ

สุขภาพวิถีไทย ที่ได

มาตรฐานและเปน

ทางเลือกสําหรับผูรัก

สุขภาพและ

นักทองเที่ยวมาใช

บริการ เปนการสราง

รายไดใหแกองคกร

และชุมชน

 1. ศูนยบริการ

สุขภาพการแพทย

แผนไทยและ

การแพทยทางเลือก

 1 แหง  

 2. มีรายไดจาก

การรับบริการ

การแพทยแผนไทย

และการแพทย

ทางเลือก สปาเพื่อ

สุขภาพวิถีไทย 

และการจําหนาย

อาหาร เครื่องดื่ม

และผลิตภัณฑ

สุขภาพ เพิ่มขึ้น

จากรายไดเดิมที่

ไดรับ

อยางนอย 50%

 - รพ.กาบเชิง
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุรินทร

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 3.6 จัดซื้อครุภัณฑทางการแพทย  - 0.3000  -  -  -

 3.7 จัดซื้อครุภัณฑอื่น ๆ  - 0.3500  -  -  -

 3.8 จางเหมาตกแตงภายใน  - 0.5000  -  -  -

 4.1 พัฒนาวิชาการบุคลากร

สาธารณสุขในการใชยาสมุนไพร

ตามบัญชียาหลักแหงชาติ

     - แพทย เภสัชกร 54 คน  - 0.1080 0.1080 0.1080 0.1080

     - แพทยแผนไทย 80 คน3 ครั้ง  - 0.3600 0.1200 0.1200 0.1200

     - บุคลากรสาธารณสุขใน รพ.

สต. 200 คน 2  ครั้ง

 - 0.6000 0.3000 0.3000 0.3000

 4. สงเสริมการ

ใชยาและ

ผลิตภัณฑ

สมุนไพร

 1. บุคลากรไดรับ

การพัฒนาความรู

ดานการใชยาสมุนไพร

ในบัญชียาหลัก

แหงชาติ

 1. รอยละผูมารับ

บริการดาน

การแพทยแผนไทย

และการแพทย

ทางเลือกได

มาตรฐาน

 2. มูลคาการใชยา

สมุนไพรเพิ่มขึ้น

 - สสจ.สุรินทร
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุรินทร

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 4.2 สนับสนุนยาสมุนไพรใหหนวย

บริการสาธารณสุขในจังหวัดสุรินทร 

โดยจัดซื้อจากแหลงผลิตภายใน

จังหวัด 

คือ โรงพยาบาลสังขะและ

โรงพยาบาลกาบเชิง

 - 15.0000 17.5000 20.0000 22.5000  2. หนวยบริการ

สาธารณสุขทุกแหงมี

ยาสมุนไพรในการ

ใหบริการแกประชาชน

 4.3 จัดจางบุคลากรแพทยแผนไทย

ใหแกโรงพยาบาลและโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลแมขาย

     - รพ. 3 แหง  12 เดือนๆละ

15,000 บาท

 -
0.5400 0.5400 0.5400 0.5400

     - รพ.สต. แมขาย 34 แหง 

12 เดือนๆละ 15,000 บาท

 -
6.1200 6.1200 6.1200 6.1200

     - รพ.สต. 51 แหง 12 เดือนๆ

ละ 15,000 บาท

 -
9.1800 9.1800 9.1800

    

 1. รอยละผูมารับ

บริการดาน

การแพทยแผนไทย

และการแพทย

ทางเลือกได

มาตรฐาน            

     

 2. มูลคาการใชยา

สมุนไพรเพิ่มขึ้น
 3. หนวยบริการ

สาธารณสุขมีการ

ใหบริการดาน

การแพทยแผนไทย

และประชาชน

สามารถเขาถึงงาน

บริการแพทยแผนไทย
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุรินทร

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 4.4 อบรมผูชวยแพทยแผนไทย

สนับสนุน รพ.และ รพ.สต. 60  คน

 - 1.2000 1.2000  4. หนวยบริการมีผู

ใหบริการดาน

การแพทยแผนไทย

 4.5 พัฒนาศักยภาพแพทยแผน

ไทยอบรมเวชปฏิบัติ  34  คน

 - 1.7000 1.7000 1.7000 1.7000  5. บุคลากรไดรับ

การพัฒนาความรูดาน

เวชปฏิบัติแพทยแผน

ไทย

 4.6 การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ

สรางความรูแกประชาชน

 - 1.5000 1.5000 1.5000 1.5000

 4.7 การจัดบูทนิทรรศการเผยแพร

ประชาสัมพันธการใชยาและ

ผลิตภัณฑสมุนไพร 12 ครั้ง

 - 0.0600  -  -  -

 6. ประชาชนไดรับ

ความรูดานยา

สมุนไพรและ

ผลิตภัณฑสมุนไพร
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุรินทร

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 4.8 รพ.และรพ.สต. มีอาคารแพทย

แผนไทย เพื่อใหบริการ

      - แบบเลขที่อาคาร 9638 

จํานวน 6 แหงๆละ12,896,200 บ. 

ป2562  รพ.เขวาสินรินทร, รพ.ศรี

ณรงค, รพ.บัวเชด, รพ.ศีขรภูมิ ป 

2563  รพ.สต.ยางป 2564  รพ.

สต.แก

 -  - 51.5848 12.8962 12.8962

      - แบบเลขที่อาคาร 9637  

จํานวน 7 แหงๆละ12,403,500 บ. 

ป 2562 รพ.ชุมพลบุรี, ทาตูม, 

จอมพระ ป 2563 สอน.เฉลิมพระ

เกียรติฯ,รพ.ตาเบา ป 2564 รพ.

สต.ปรือ,บานจารย

 -  - 37.2105 24.8070 24.8070

 7. หนวยบริการ

สาธารณสุขมีการ

ใหบริการดาน

การแพทยแผนไทย

และประชาชน

สามารถเขาถึงงาน

บริการแพทยแผนไทย
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุรินทร

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

      - แบบเลขที่อาคาร 9728  

จํานวน 8 แหง ๆ ละ4,767,900 บ. 

ป 2563 รพ.สต.สวาย, รพ.สต.เทน

มีย, รพ.สต.คําผง, รพ.สต.ไผ ป 

2564 รพ.สต.ศรีสุข, รพ.สต.แกใหญ

, รพ.สต.โนนสวรรค, รพ.สต.สําเภา

ลูน

 -  -  - 19.0716 19.0716

 1.1 พัฒนาศูนยใหบริการดาน

การแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุรินทร

 -  - 50.0000 30.0000 20.0000  1. มีศูนยใหบริการ

ดานการแพทยแผน

ไทยและการแพทย

ทางเลือกที่มีการใช

สมุนไพรเปนหลัก

 1. มูลคาการจาย

ยาสมุนไพร และ

จํานวนผูมารับ

บริการ

 1. เพิ่ม

ศักยภาพและ

สงเสริมการใช

สมุนไพรในเขต

จังหวัดสุรินทร 

จังหวัดใกลเคียง

และภูมิภาค

อาเซียน (จาก

 - มรภ.สุรินทร/

สาขาวิชา

การแพทยแผน

ไทย

  

กลยุทธที่ 2 สนับสนุนการใชผลิตภัณฑสมุนไพรทองถิ่น เพื่อสืบสานภูมิปญญาใหคงอยู
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุรินทร

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 1.2 พัฒนาศูนยเรียนรูดานสมุนไพร

 หองเก็บตัวอยาง จัดแสดง ให

ความรูสมุนไพรในรูปแบบตางๆ

 -  - 20.0000 30.0000 10.0000  2. มีสถานที่จัดเก็บ

ตัวอยางและจัดแสดง

สมุนไพร

 2. จํานวนผูมารับ

บริการ จํานวน

ชนิดสมุนไพร

 1.3 สงเสริมการวิจัยการใช

สมุนไพรทองถิ่นเพื่อสรางผลิตภัณฑ

 -  - 5.0000 5.0000 5.0000  3. งานวิจัยที่พัฒนา

ผลิตภัณฑจาก

สมุนไพรทองถิ่น 

จังหวัดสุรินทร

 3. จํานวน

ผลิตภัณฑที่พัฒนา

จากสมุนไพรทองถิ่น

 1.4 อบรม ใหความรู การใช

สมุนไพรดวยศาสตรการแพทยแผน

ไทย

 -  - 3.0000 3.0000 3.0000  4. พื้นที่และ

บุคลากรตนแบบใน

พื้นที่

 4. มูลคาการใช

สมุนไพรในพื้นที่

 1.5 พัฒนามาตรฐาน

หองปฏิบัติการ ตรวจสอบ วิเคราะห

 คุณภาพ (ยาและผลิตภัณฑจาก

สมุนไพรและสมุนไพร)

 -  - 10.0000 30.0000 30.0000  5. มีหองปฏิบัติการที่

ไดมาตรฐานเพื่อ

ใหบริการแกพื้นที่

จังหวัดสุรินทรและ

ใกลเคียง

 5. จํานวนเรื่องวิจัย

 นักศึกษา บุคคล 

หนวยงานภาครัฐ

และเอกชน ที่มา

รับบริการตรวจ

วิเคราะห

  

 

 

สถาบันการศึกษา

ที่จัดการเรียน

การสอนดาน

การแพทยแผน

ไทย)
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แผนปฏิบัติการโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุรินทร

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 2. โครงการ

อาหารพื้นเมือง

สมุนไพร วิถีไทย

 วิถีถิ่นสุรินทร

 - จัดแสดงและสาธิตอาหาร

พื้นเมืองสมุนไพรสุรินทร จํานวน 

12 ครั้ง ในโครงการสุรินทรสรางสุข

สรางรอยยิ้มใหกับประชาชน

 -  - 0.4000 0.5000 0.5000  1. เด็ก เยาวชน 

ประชาชน รูจัก

อาหารสมุนไพร

พื้นเมืองสุรินทร

 2. เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนสามารถนํา

สมุนไพรมาประกอบ

อาหารรับประทานใน

ชีวิตประจําวันได

 3. เด็ก เยาวชนและ

ประชาชนเห็นคุณคา

ของภูมิปญญาทองถิ่น

สมุนไพรไทย  เกิด

การอนุรักษ  สงเสริม 

 เผยแพร สืบทอด

และนําไปใชใน

ชีวิตประจําวัน

 1. มีอาหาร

สมุนไพรพื้นเมือง

สุรินทร ไดจัดแสดง

และสาธิต จํานวน

ไมนอยกวา 20 

รายการ    

 2. มีผูรวมกิจกรรม

 ไมนอยกวา 5,000

 คน

 - สํานักงาน

วัฒนธรรม

จังหวัดสุรินทร
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 1.1 โครงการวิจัยพืช

สมุนไพร

 1. ทดสอบเทคโนโลยีการ

ผลิตสมุนไพรเปาหมาย

 -  - 0.1000 0.1000 0.1000  - ไดเทคโนโลยีการ

ผลิตพืชสมุนไพร 3 

ชนิด

 - แปลงสาธิตการผลิต

พืชสมุนไพร 

3 ชนิด ชนิดละ 1 แปลง

 - ศูนยวิจัยและ

พัฒนาการเกษตร

อุทัยธานี

  2.1 โครงการ

ธนาคารพันธุกรรมพืช

ปาครอบครัว

 1) กอสรางอาคาร 

"ธนาคารพันธุกรรมพืชปา

ครอบครัว"

 2) จัดหาครุภัณฑสํานักงาน

 3) จัดหาครุภัณฑสนับสนุน

กิจกรรมวิสาหกิจปา

ครอบครัว

 4) การฝกอบรมเพิ่มความรู

 - 5.0000  -  -  -  - อาคาร 1 แหง 

พรอมครุภัณฑ

 - มีศูนยเรียนรู 1 แหง   - สนง.พัฒนา

ชุมชน จ.อุทัยธานี

แผนปฏิบัติการเมืองสมุนไพรและแพทยแผนไทยจังหวัดอุทัยธานี

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความเขมแข็งของการบริหารและนโยบายของรัฐเพื่อการขับเคลื่อนพื้นที่ฐานรากอยางยั่งยืน

ตัวชี้วัด

กลยุทธที่ 1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกและระบบบริหารจัดการ ใหมีความพรอมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการเมืองสมุนไพร

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต
หนวยงาน

รับผิดชอบ

1.  สนับสนุนการปลูกสมุนไพรอยางเพียงพอ เหมาะสม และมีมาตรฐาน

2.  สนับสนุนพัฒนาใหเกิดธนาคารพันธุพืชสมุนไพร
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แผนปฏิบัติการเมืองสมุนไพรและแพทยแผนไทยจังหวัดอุทัยธานี

ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 1.1 โครงการเมือง

สมุนไพรอินทรียแนว

เขตปามรดกโลกหวย

ขาแขงจังหวัดอุทัยธานี

 1. ฝกอบรมกระบวนการ

สรางปาครอบครัวและการ

ปลูกพืชสมุนไพร 

 2. สรางปาครอบครัว เรือน

ละ 1 ไร รวมกับปลูกพืช

สมุนไพร

 -

 -

1

5

1.5

1

2

1.5

2.5

2

 1. อบรมเกษตรกร

เพื่อสรางองคความรู

ดานการปลูกพืช

สมุนไพร

 2. มีแปลงปลูกพืช

สมุนไพร 5 ชนิด 

 1. เกษตรกรมีความรู

ความเขาใจดานการ

สรางปาครอบครัวและ

การปลูกพืชสมุนไพร 

ไมนอยกวารอยละ 80

 2. มีครอบครัว

ตนแบบและแปลงปลูก

พืชสมุนไพร 5 ชนิด ไม

นอยกวา 1,000 

ครัวเรือน

 - สํานักงาน

เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

อุทัยธานี

1. สงเสริมการปลูกและพัฒนามาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑสมุนไพร

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความเขมแข็งของการบริหารและนโยบายของรัฐเพื่อการขับเคลื่อนพื้นที่ฐานรากอยางยั่งยืน

กลยุทธที่ 3 สรางเครือขายเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ ที่เขมแข็ง
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แผนปฏิบัติการเมืองสมุนไพรและแพทยแผนไทยจังหวัดอุทัยธานี

ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 3. การรวบรวมและแปรรูป

ผลผลิตพืชสมุนไพร

 - 10.6 2 4 2  3. โรงรวบรวมและ

แปรรูปผลผลิตตาม

มาตรฐาน GMP ของ

กระทรวงสาธารณสุข 

จํานวน 1 แหง

 3. สมุนไพรที่ผานการ

รวบรวมและ

แปรรูปมีคุณภาพ

มาตรฐาน ไมนอยกวา

รอยละ 80

 - สํานักงาน

เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

อุทัยธานี

 2.1 โครงการพัฒนา

กลไกการขับเคลื่อน

และการบริหารจัด

การเมืองสมุนไพรแบบ

บูรรณาการ

 - 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000  - เกิดกลไลการ

ขับเคลื่อน การ

ติดตามและ

ประเมินผลการ

ดําเนินงานโครงการ

เมืองสมุนไพรอุทัยธานี

 - หนวยงานภาคี

เครือขายรวมกัน

ขับเคลื่อนโครงการ

เมืองสมุนไพรอุทัยธานี

เปนไปแผนงานและ

เปาหมาย

 - สนง.เกษตรและ

สหกรณ จ.อุทัยธานี

 - สสจ.อุทัยธานี

2.  พัฒนาระบบจัดการแบบมีสวนรวมดวยหลักธรรมาภิบาล
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แผนปฏิบัติการเมืองสมุนไพรและแพทยแผนไทยจังหวัดอุทัยธานี

ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 1.1 โครงการแปรรูป

ผลผลิตดวยพลังงาน

แสงอาทิตยเมือง

สมุนไพรอุทัยธานี

 - กอสรางระบบอบแหง

พลังงานแสงอาทิตย

แบบพพ.๒และใหความรู

เกษตรกร

 - 2.0400 2.4000 2.4000 2.4000  - ระบบอบแหง

พลังงานแสงอาทิตยที่

มาตรฐาน

 - ผลผลิตสมุนไพร

อบแหงมีปริมาณเพิ่มขึ้น

 - พลังงานจังหวัด

 1.2 โครงการสราง

ภาคีเครือขายในการ

สรางเสริมสุขภาพดวย

สมุนไพร

 -  - 0.2000 0.2000 0.2000  - เกิดภาคีเครือขายมี

ความรูเกี่ยวกับ

สมุนไพร

 - ภาคีเครือขายมีการ

นําสมุนไพรไปใชกับ

ตนเองและชุมชน

 - สนง.สาธารณสุข

 จ.อุทัยธานี

กลยุทธที่ 1 พัฒนาศักยภาพของเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/ผูประกอบการรายยอย

1.  สนับสนุนเทคโนโลยีสะอาดในการแปรรูปผลผลิตสมุนไพร

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรยกระดับมูลคาผลผลิตใหกับเกษตรกร
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แผนปฏิบัติการเมืองสมุนไพรและแพทยแผนไทยจังหวัดอุทัยธานี

ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 1. โครงการพัฒนา

ระบบสูบน้ําพลังงาน

แสงอาทิตยเมือง

สมุนไพรอุทัยธานี

 - กอสรางระบบสูบน้ํา

พลังงานแสงอาทิตยแบบ

ครบวงจร

 -  - 4.0000 4.0000 6.0000  - กลุมเกษตรกร

โครงการเมือง

สมุนไพรมีน้ําใชใน

การเกษตรเพียงพอ

ตลอดทั้งป

 - ผลผลิตสมุนไพรมี

ปริมาณเพิ่มขึ้น 

เกษตรกรมีรายได

เพิ่มขึ้น

 - พลังงานจังหวัด

 1.1 โครงการสงเสริม

ผลิตภัณฑ OTOP 

จากสมุนไพรใหมี

ศักยภาพในการแขงขัน

  1) การพัฒนาผลิตภัณฑ

  2) การพัฒนาบรรจุภัณฑ

  3) สงเสริมชองทาง

การตลาด

  4) การถายทอดองคความรู

เพื่อการขยายผล

 -  - 1.5000 2.0000 3.0000

 1.  มีเอกลักษณ

สมุนไพรจากภูมิ

ปญญาปาครอบครัว

ไมนอยกวา 5 

ผลิตภัณฑ

 2. เพิ่มพื้นที่ปา

 - ประชาชนมีรายได

เพิ่มขึ้น

 -  สนง.พัฒนา

ชุมชน จ.อุทัยธานี

 -  หนวยงานภาคี

กลยุทธที่ 2 สนับสนุนและสงเสริมการปลูกพืชและแปรรูปสมุนไพรที่ไดคุณภาพมาตรฐาน

กลยุทธที่ 1 สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร สรางตราสินคา ใหเปนที่รูจัก และไดคุณภาพมาตรฐาน และสงเสริมการทองเที่ยว

ยุทธศาสตรที่ 3 ขยายชองทางการใชประโยชนการเพิ่มมูลคาและการตลาด

1.  สงเสริมการพัฒนาสมุนไพรใหเปน OTOP  อยางมีคุณภาพ
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แผนปฏิบัติการเมืองสมุนไพรและแพทยแผนไทยจังหวัดอุทัยธานี

ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 2.1 โครงการสงเสริม

การใชนวัตกรรมสูการ

พัฒนาผลิตภัณฑสินคา

เกษตร เพื่อสรางมูลคา

 1. จัดอบรมใหความรูการ

พัฒนาผลิตภัณฑโดยใช

นวัตกรรม เพื่อสราง

มูลคาเพิ่ม

 2. จัดอบรมใหความรู

เกี่ยวกับการพัฒนา/จัดหา  

แบรนดและบรรจุภัณฑ

ใหกับกลุมเกษตรกร

 -  - 1.0000 1.0000 1.0000  1. กลุมเกษตรกร

จังหวัดอุทัยธานีมี

ผลิตภัณฑพัฒนาจาก

การใชนวัตกรรม

 1. สรางผลิตภัณฑที่

พัฒนาจากการใช

นวัตกรรม อยางนอย 2

 ชนิด

 - สํานักงาน

พาณิชยจังหวัด

อุทัยธานี

 2.2 โครงการวิจัย

และพัฒนา  นวัตกรรม

  ดานสมุนไพร

 -  - 1.0000 1.0000 1.0000  - มีผลิตภัณฑ

สมุนไพรที่เปน

เอกลักษณไมนอย ป

ละ 2 ผลิตภัณฑ

 - รายไดจากการ

จําหนายผลิตภัณฑจาก

สมุนไพรเพิ่มขึ้น

 - รพ.หนองฉาง

2. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานสมุนไพร
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แผนปฏิบัติการเมืองสมุนไพรและแพทยแผนไทยจังหวัดอุทัยธานี

ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 2.3 โครงการจัดคาย

อนุรักษธรรมชาติและ

เรียนรูสมุนไพร สําหรับ

เยาวชน

 -  - 0.7500 0.7500 0.7500  - เยาวชนคนรุนใหม

มีความรูเกี่ยวกับ

สมุนไพร

 - เยาวชนนําสมุนไพร

ไปใชประโยชนกับ

ตนเองและชุมชน

 - สมาคมธุรกิจ

ทองเที่ยว จ.

อุทัยธานี

 3.1 โครงการจัดทริป

ผูสูงวัยใสใจสุขภาพดี 

ดวยวิถีสมุนไพร

อุทัยธานี

 - จัดทริปการทองเที่ยวและ

สงเสริมการรับประทาน

อาหารและการดูแลสุขภาพ

จากสมุนไพรใกลตัว

 -  - 0.6000 0.6000 0.6000  - ผูสูงอายุมีความรูใน

การสรางเสริมสุขภาพ

ดวยสมุนไพรสงเสริม

การทองเที่ยวจังหวัด

อุทัยธานี

 - ผูสูงอายุนําความรู

เรื่องสมุนไพรในการ

ดูแลตนเองและชุมชน

 - เพิ่มชองทางการขาย

ผลิตภัณฑจากสมุนไพร

ของจังหวัดอุทัยธานี

 - สมาคมธุรกิจ

ทองเที่ยวจังหวัด

อุทัยธานี

3. พัฒนาระบบการบูรณาการสมุนไพรกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
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แผนปฏิบัติการเมืองสมุนไพรและแพทยแผนไทยจังหวัดอุทัยธานี

ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 3.2 โครงการ

พัฒนาการแหลง

เรียนรูและแหลง

ทองเที่ยวชุมชน

 - ปรับปรุงภูมิทัศนดวย

สมุนไพรใกลตัว อบรมการ

นําสมุนไพรมาใชในการ

พัฒนาผลิตภัณฑในแหลง

ทองเที่ยว/

ศูนยเรียนรู

 -  - 0.5000 0.5000 0.5000  - แหลงเรียนรูไดรับ

การพัฒนาเปนแหลง

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

และสมุนไพร

 - เกิดแหลงเรียนรู/

แหลงทองเที่ยวดาน

สมุนไพร ไมนอยกวา 1

 แหง/ป

 - สมาคมธุรกิจ

ทองเที่ยวอุทัยธาน,ี

 - สสจ.อุทัยธาน,ี

 - สนง.ศูนยพัฒนา

ฝมือแรงงาน

 3.3 โครงการ

ประชาสัมพันธและ

สื่อสารการตลาด

 1. จัดทําและเผยแพรสาร

คดีวิทยุเกี่ยวกับสมุนไพร

 2. จัดทําสกูปถายทําทีวีและ

เผยแพรเกี่ยวกับสมุนไพร

 3. จัดทําอินโฟกราฟฟค 

แนะนําเมืองสมุนไพรและ

ผลิตภัณฑจากสมุนไพร

 -  - 0.3000 0.3000 0.3000  - ประชาสัมพันธ

ความรูสมุนไพร/แหลง

เรียนรู ผลิตภัณฑจาก

สมุนไพร

 - สรางการรับรูและแบ

รนดสินคาเกี่ยวกับ

สมุนไพรของอุทัยธานี

 - ประชาสัมพันธ 

จังหวัดอุทัยธานี
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แผนปฏิบัติการเมืองสมุนไพรและแพทยแผนไทยจังหวัดอุทัยธานี

ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 3.4 โครงการตลาด

นัดสมุนไพร

 1. จัดมหกรรมสมุนไพร

และแพทยแผนไทยจังหวัด

อุทัยธานี

 -  - 1.0000 1.0000 1.0000  - ประชาสัมพันธ

เมืองสมุนไพรอุทัยธานี 

 - สงเสริมการ

ทองเที่ยวของจังหวัด

อุทัยธานี

 - เพิ่มรายไดใหกับ

ผูประกอบการและ

ธุรกิจบริการสมุนไพร

อุทัยธานี

 - สสจ.อุทัยธานี

 - หอการคา

 - ประชาสัมพันธ

จังหวัด

 - สมาคมธุรกิจ

ทองเที่ยว

 4.1 โครงการพัฒนา

ศูนยรองรับการ

กระจายผลิตภัณฑจาก

สมุนไพรบูรณาการ

 1. พัฒนาศูนยจําหนาย

กระจายผลิตภัณฑเชื่อมกับ

แหลงทองเที่ยวของจังหวัด

อุทัยธานี

 -  - 0.5000 0.5000 0.5000  - มีศูนยการจําหนาย

และกระจาย

ผลิตภัณฑจากสมุนไพร

 - มูลคาการจําหนาย

ผลิตภัณฑจากสมุนไพร

เพิ่มขึ้น

 - สสจ.อุทัยธานี

 - หอการคา

จังหวัดอุทัยธานี

4. สงเสริมใหเกิดศูนยกระจายผลิตภัณฑสมุนไพรที่สามารถเขาถึงไดอยางสะดวก
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แผนปฏิบัติการเมืองสมุนไพรและแพทยแผนไทยจังหวัดอุทัยธานี

ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 1.1 โครงการพัฒนา

ฝมือแรงงานและ

ผูประกอบการเพื่อ

สงเสริมการประกอบ

อาชีพ

 1. ฝกอบรมอาชีพในการนํา

สมุนไพรมาแปรรูป ไมนอย

กวา ๔ หลักสูตร/ป

 -  - 0.1000 0.1000 0.1000  - ประชาชนมีความรู 

 เพื่อนําไปประกอบ

อาชีพ

 - ประชาชนมีอาชีพมี

รายไดเพิ่มขึ้น

 - สนง.พัฒนาฝมือ

 - แรงงานจังหวัด

อุทัยธานี

 2.1 โครงการสงเสริม

และพัฒนาการแขงขัน

ทางดานการตลาด

สินคาจังหวัดอุทัยธานี

 1. จัดกิจกรรมฝกอบรม

แนวคิดทางดานการตลาด

แนวใหม

 2. จัดกิจกรรมฝกอบรม 

Ecommerce

 -  - 2.2000 2.2000 2.2000  1. มีนักการตลาด

แนวใหมเพิ่มมากขึ้น

 2. ผูประกอบการ 

OTOP/ SMEs มี

สมรรถนะดานการ

แขงขันตลาด 

Ecommerce เพิ่มขึ้น

 1. สามารถสราง

นักการตลาดรุนใหม 

เพิ่มขึ้นได

 2. ผูประกอบการ 

OTOP/SMEs จังหวัด

อุทัยธานี สมรรถนะ

การแขงขันการตลาด 

Ecommerce ไดเพิ่มขึ้น

 - สํานักงาน

พาณิชยจังหวัด

อุทัยธานี

กลยุทธที่ 2 พัฒนาผูประกอบการรุนใหม และพัฒนาผูประกอบการรายเดิมใหเปนมืออาชีพเพื่อขยายชองทางการตลาด

1. สงเสริมใหประชาชนมีความรูและสามารถใชสมุนไพร และเกิดเครือขายอยางบูรณการ

2. สนับสนุนใหเกิดการประกอบการดานผลิตภัณฑสมุนไพรดวยประชารัฐ
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แผนปฏิบัติการเมืองสมุนไพรและแพทยแผนไทยจังหวัดอุทัยธานี

ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต
หนวยงาน

รับผิดชอบ

  3. จัดกิจกรรมงานแสดง

สินคา จํานวน 1 ครั้ง

 4. จัดกิจกรรมการเจรจา

จับคูธุรกิจ จํานวน 2 ครั้ง

  3. ผูประกอบการ 

OTOP/ SMEs มี

รายไดเพิ่มขึ้นจากการ

ขยายชองทางการ

กระจายสินคา และ

เกิดการเรียนรูโอกาส

ทางการตลาดเพิ่มขึ้น

 3. ผูประกอบการ 

OTOP/SMEs จังหวัด

อุทัยธานี สามารถ

ขยายชองทางการ

กระจายสินคาเพิ่มขึ้น

 - สํานักงาน

พาณิชยจังหวัด

อุทัยธานี

 2.2 โครงการสงเสริม

การตลาดและพัฒนา

ศักยภาพผูประกอบการ

 1. จัดอบรมสัมมนาเพื่อ

เพิ่มความรูและพัฒนาดาน

การตลาด

 2. เขารวมงานแสดงและ

จําหนายสินคาในจังหวัด

และตางจังหวัด

 -  - 0.0500 0.0500 0.0500  1. ประกอบการมี

รายไดเพิ่มขึ้นและ

สามารถเพิ่มชองทาง

การตลาดไดเพิ่มขึ้น

 2. ผูประกอบการ

ไดรับความรูและเพิ่ม

ศักยภาพดานการตลาด

 1. เขารวมการอบรม

สัมมนา 

 จํานวน 2 ครั้ง

 2. เขารวมงานและ

แสดงและจําหนาย

สินคา จํานวน 5 ครั้ง

 - สํานักงาน

พาณิชยจังหวัด

อุทัยธานี
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แผนปฏิบัติการเมืองสมุนไพรและแพทยแผนไทยจังหวัดอุทัยธานี

ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 3. ขยายชองทางการตลาด

ผานตลาดEcommerce

 3. สินคาดาน

ผลิตภัณฑสมุนไพรมี

ชองทางขายผาน

Ecommerce

 - สํานักงาน

พาณิชยจังหวัด

อุทัยธานี

 1.1 โครงการพัฒนา

ศักยภาพการผลิตยา

สมุนไพร

 - 12.2000 3.0000 3.0000 3.0000  1. ยาสมุนไพรได

มาตรฐานGMP

 1. หนวยบริการของรัฐ

 ใชยาสมุนไพรจากรพ.

หนองฉางเพิ่มมากขึ้น

 - รพ.หนองฉาง

 1.2 โครงการ

พัฒนาการตรวจ

วิเคราะหยาสมุนไพรให

ไดมาตรฐาน

 -  - 1.0000 1.0000 1.0000  1. มีหนวยการตรวจ

วิเคราะหคุณภาพ

เปนไปตามมาตรฐาน

 1. ยาสมุนไพรที่ผลิต

ไดมาตรฐาน

 - รพ.หนองฉาง

1.  สงเสริมการผลิตยาสมุนไพรที่ไดมาตรฐาน

ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมการใชสมุนไพรในระบบริการสุขภาพ

กลยุทธที่ 1 สงเสริมพัฒนาการบริการรักษาพยาบาลดวยการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
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แผนปฏิบัติการเมืองสมุนไพรและแพทยแผนไทยจังหวัดอุทัยธานี

ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 2.1 โครงการสงเสริม

การใชสมุนไพรใน

ระบบบริการสุขภาพ 

เพื่อเพิ่มมูลคา การใช

ยาสมุนไพร

 1. พัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรทุกระดับใหมีองค

ความรูและเชี่ยวชาญดาน

สมุนไพร

 2. สงเสริมใหหนวยบริการ

ทุกระดับมียาสมุนไพรใช

 - 4.0000  -  -  -  1. มีการสงเสริมการ

ใชสมุนไพรในระบบ

บริการสุขภาพอยาง

ตอเนื่อง

 1. มูลคาการใชยา

สมุนไพรของสถาน

บริการสาธารณสุข

เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอย

ละ 10/ป

 - สสจ.อุทัยธานี

 3.1 โครงการพัฒนา

คลินิกแพทยแผนไทย

ตนแบบและ สงเสริม

การใชสมุนไพร

 1. พัฒนาใหเปนคลินิก

แพทยแผนไทยตนแบบ

 2. พัฒนาใหเปน Herbal 

hospital

 3. พัฒนาคลินิกแพทยแผน

ไทยหมอครอบครัวเมือง

อุทัยธานี

 - 2.5000 13.2500 0.1000 0.2000  - เกิดคลินิกแพทย

แผนไทยตนแบบใน

ระดับรพท.ของเขต

สุขภาพที่ ๓

 - โรงพยาบาลผาน

เกณฑรพ.สส.พท.ใน

ระดับดีเยี่ยม

 - รพ.อุทัยธานี

3. พัฒนาคลินิกแผนไทยตนแบบ และ การสงเสริมใหเกิด Herbal  hospital

2. สนับสนุนการใชยาสมุนไพรในระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับ
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แผนปฏิบัติการเมืองสมุนไพรและแพทยแผนไทยจังหวัดอุทัยธานี

ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 3.2 โครงการพัฒนา

บริการคลินิกแพทย

แผนไทยและ

การแพทยทางเลือก

 1. พัฒนาคลินิกวารีบําบัด

และพัฒนา Herbal 

hospital

 2. พัฒนาการใหบริการ

ผูปวยใน (IPD) ดาน

การแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลือก

 -  - 0.2000 14.0000 0.2000  - เกิดคลินิก

การแพทยทางเลือกที่

มีความเชี่ยวชาญ

เฉพาะดาน

 - โรงพยาบาลมีผูมา

รับบริการดาน

การแพทยทางเลือก

เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอย

ละ 10/ป

 - รพช.ลานสัก

 3.3 โครงการพัฒนา

คลินิกแพทยแผนไทย

และสปาบําบัด

 1. พัฒนาใหเปน Herbal 

hospital

 2. พัฒนาคลินิกแพทยแผน

ไทยและสปาบําบัด

 -  - 0.3000 0.2000 0.2000  - เกิดคลินิก

การแพทยแผนไทย

และสปาบําบัด

ตนแบบของเขต

สุขภาพที่ 3

 - โรงพยาบาลมีผูมา

รับบริการเพิ่มขึ้นไม

นอยกวารอยละ 10/ป

 - รพช.ทัพทัน
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แผนปฏิบัติการเมืองสมุนไพรและแพทยแผนไทยจังหวัดอุทัยธานี

ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 4.1 โครงการอบรม

และพัฒนาบุคลากร

ดานสมุนไพรและแพทย

แผนไทย

 -  - 0.2000 0.2000 0.2000  - บุคลากรมีความรู

และทักษะในการใช

ยาสมุนไพรและ

เชื่อมโยงสงตอบริการ

กับแพทยแผนไทย

 - มูลคาการใชยา

สมุนไพรของสถาน

บริการสาธารณสุข

เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอย

ละ 10/ป

 - สสจ.อุทัยธานี

 5.1 โครงการ

ประชาสัมพันธและ

การกระจายผลิตภัณฑ

พืชสมุนไพร

 - 3.0000 2.0000 2.0000 3.0000  - มีการใชยา

สมุนไพรทดแทนยา

แผนปจจุบันในสถาน

บริการสาธารณสุข

 - มูลคาการใชยา

สมุนไพรในสถาน

บริการเพิ่มขึ้นไมนอย

กวารอยละ 10/ป

 - สสจ.อุทัยธานี

4. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับใหมีองคความรูและเชี่ยวชาญดานสมุนไพร

5. สนับสนุนการประชาสัมพันธและการตลาดดานสมุนไพรอยางบูรณาการ
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แผนปฏิบัติการเมืองสมุนไพรและแพทยแผนไทยจังหวัดอุทัยธานี

ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 1.1 โครงการสงเสริม

การใชสมุนไพรในการ

ผลิตสัตว

 1. วิจัยและทดสอบ

สมุนไพรที่ใชในการผลิตสัตว

 2. ถายทอดเทคโนโลยีใน

การเลี้ยงสัตวใหกับเกษตรกร

 -  - 2.3500 2.3500 2.3500  - มีการนําสมุนไพรมา

ใชในการผลิตสัตว

 - เกษตรกรนําผลผลิต

ที่ไดรับการพัฒนาไปใช

ในการเลี้ยงสัตว

 - ศูนยวิจัยและ

การพัฒนา ปศุ

สัตวที่ 6

 2.1 โครงการ

เสริมสรางศักยภาพ

การใชสมุนไพรใน

ชมรมสูงอายุ

 - พัฒนาหลักสูตร โดย 

Training center เพื่อ

เสริมสรางสุขภาพผูสูงอายุ

ดวยสมุนไพรและจัดการ

อบรมเสริมสรางศักยภาพใน

ชมรมผูสูงอายุ

 -  - 0.2000 0.3000 0.3000  - ผูสูงอายุมีองค

ความรู นําไปใชกับ

ตนเอง และชุมชนได

 - การนําสมุนไพรไปใช

ในครัวเรือนอยางนอย 

รอยละ 80

 - ปลูกสมุนไพรอยาง

นอย รอยละ 90

 - สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด

อุทัยธาน(ีกลุมงาน

สงเสริมฯ)

1. สงเสริมการใชสมุนไพรในการปศุสัตว

2. พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผูสูงอายุดวยสมุนไพร

กลยุทธที่ 2 สนับสนุนการใชผลิตภัณฑสมุนไพรทองถิ่น เพื่อสืบสานภูมิปญญาใหคงอยู
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แผนปฏิบัติการเมืองสมุนไพรและแพทยแผนไทยจังหวัดอุทัยธานี

ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 2.2 โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรดูแล

ผูสูงอายุใหมีองค

ความรูดานสมุนไพร

 - พัฒนาหลักสูตรเพื่อ

พัฒนาศักยภาพ care 

manager/care giver ใน

การดูแลสุขภาพผูสูงอายุ

ดวยสมุนไพร

 -  - 0.0200 0.0200 0.0200  - มีองคความรู

เพิ่มขึ้นสามารถนําไป

ประยุกตใชไดในพื้นที่

 - เจาหนาที่มีองค

ความรู เพิ่มขึ้นไมนอย

กวา รอยละ 80 

 - มีผลงานการนํา

สมุนไพรไปใชกับ

ผูสูงอายุ/ประชาชน

 - สสจ.อุทัยธานี

(กลุมงานสงเสริมฯ)

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 45.4400 43.3200 47.4700 36.7700 173.0000
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 1. เตรียมความพรอม

โครงการเมืองสมุนไพร

 - แตงตั้ง

คณะกรรมการ

ขับเคลื่อนเมืองสมุนไพร

ในพื้นที่

 - สํารวจและรวบรวม

ขอมูลพืชสมุนไพร,

พื้นที่ปลูกสมุนไพร,

เครือขายเกษตรกรผู

ปลูกในจังหวัด

 - ประชุมชี้แจงและ

จัดทําแผนรวมกับภาคี

เครือขายที่เกี่ยวของ

 -  -  -  -  -  - คณะทํางานเมือง

สมุนไพร

 - ไดฐานขอมูลการปลูก

และเครือขายผูปลูก

สมุนไพร

 - ภาคีเครือขาย

รับทราบนโยบายและ

แผนในการดําเนินงาน

 - มีคณะทํางานเมือง

สมุนไพร 

 - ไดฐานขอมูลการ

ปลูกและเครือขายผู

ปลูกสมุนไพร

 - มีการจัดประชุม

ชี้แจงและจัดทําแผน

รวมกับภาคีเครือขาย

ที่เกี่ยวของ

 - สสจ.สงขลา

 - เกษตรจังหวัด

 - พาณิชยจังหวัด

 - อุตสาหกรรม

จังหวัด

 - มหาวิทยาลัย

 - ภาคีเครือขาย

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความเขมแข็งของการบริหารและนโยบายของรัฐเพื่อการขับเคลื่อนพื้นที่ฐานรากอยางยั่งยืน

กลยุทธที่ 1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกและระบบบริหารจัดการ ใหมีความพรอมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการเมืองสมุนไพร

แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสงขลา

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสงขลา

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 - ประสานงานพื้นที่ 

จัดทําแบบแปลนและ

ประเมินราคาสิ่งกอสราง

 - จัดทําคุณลักษณะ

เฉพาะของครุภัณฑ

 -  -  -  -  -  - แบบแปลนและราคา

สิ่งกอสราง

 - ลักษณะเฉพาะครุภัณฑ

 - มีแบบแปลนและ

ราคาสิ่งกอสรางตาม

โครงการ

 - มีลักษณะเฉพาะ

ครุภัณฑ

 - สสจ.สงขลา

 - เกษตรจังหวัด

 - พาณิชยจังหวัด

 - อุตสาหกรรม

จังหวัด

 - มหาวิทยาลัย

 - ภาคีเครือขาย

 - จัดทําแผน

ยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติการพัฒนา

เมืองสมุนไพรจังหวัด

สงขลา

 - 0.0900 0.1000 0.1000 0.1000  - แผนยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติการพัฒนา

เมืองสมุนไพรจังหวัด

สงขลา

 - รูปแบบกลไกการ

ขับเคลื่อนเมืองสมุนไพร

 - มีแผนยุทธศาสตร

และแผนปฏิบัติการ

พัฒนาเมืองสมุนไพร

จังหวัดสงขลา

   * รูปแบบกลไกการ

ขับเคลื่อนเมือง

สมุนไพร

 - สสจ.สงขลา 2. โครงการเมือง

สมุนไพร
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสงขลา

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 - คัดเลือกสมุนไพรเดน

ในจังหวัด

 -  - 0.0500 0.0500 0.0500  - สมุนไพรเดนในจังหวัด  - มีการคัดเลือก

สมุนไพรเดนในจังหวัด

 - สสจ.สงขลา

 - เกษตรจังหวัด

 - พัฒนาโรงตาก/การ

แปรรูปสมุนไพรเบื้องตน

 - 3.6000  - 2.5000  -  - โรงตากพลังงาน

แสงอาทิตยและโรงแปร

รูปสมุนไพรในชุมชน

 - โรงตากพลังงาน

แสงอาทิตย 2 แหง 

โรงแปรรูปสมุนไพร

เบื้องตน 2 แหง

 - สสจ.สงขลา

 - พัฒนาโรงงานยา

สมุนไพร (โรงพยาบาล)

ในไดมาตรฐาน GMP

 - 22.0000  -  -  -  - โรงงานผลิตยา

สมุนไพรมาตรฐาน GMP

 - โรงงานผลิตยา

สมุนไพรมาตรฐาน 

GMP 1 แหง

 - สสจ.สงขลา

 - รพ.สิงหนคร

 - จัดซื้อเครื่องมือและ

ครุภัณฑในการผลิตยา

สมุนไพร

 - 6.4100 3.0000 3.0000 3.0000  - ครุภัณฑในการผลิต

ยาสมุนไพร

 - มีครุภัณฑในการ

ผลิตยาสมุนไพรตาม

ความตองการ

 - สสจ.สงขลา

 - คณะเภสัช

ศาสตร ม.อ.

 - พัฒนาสถานบริการ

แพทยแผนไทยตาม

เกณฑมาตรฐาน

 -  - 16.3580 9.5380 9.5380  - อาคารแพทยแผนไทย

สําหรับใหบริการ

ประชาชน

 - มีอาคารแพทยแผน

ไทยสําหรับใหบริการ

ประชาชน 15 แหง

 - สสจ.สงขลา
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสงขลา

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 - จัดตั้งศูนยใหความรู

ผูประกอบการใหม

 - 0.1000 0.4000 0.5000 0.5000  - ศูนยใหคําปรึกษาดาน

ธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ

สมุนไพร

 - ศูนยใหคําปรึกษา

ดานธุรกิจเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑสมุนไพร 1 

แหง

 - รณรงค

ประชาสัมพันธ

การตลาดสมุนไพรโดย

จัดRoad Show ทั้งใน

และตางประเทศ

 - 1.3140  - 2.0000 3.0000  - รวมงานแสดงและ

จําหนายสินคา เพื่อ

ขยายตลาดและ

ประชาสัมพันธชื่อเสียง

ของสมุนไพร จ.สงขลา

 - รวมงานแสดงและ

จําหนายสินคา เพื่อ

ขยายตลาดและ

ประชาสัมพันธ

ชื่อเสียงของสมุนไพร 

จ.สงขลา

 - สรางศูนยการเรียนรู

สมุนไพรผนวกกับการ

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

 -  -  - 6.0000 3.0000  - มีศูนยการเรียนรู

สมุนไพรจังหวัดฯ

 - ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการศูนย

  

 - พาณิชยจังหวัด
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสงขลา

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 - สรางโรงงานผลิตสาร

มาตรฐานและสารสกัด

สมุนไพร

 -  - 10.0000 10.0000  -  - มีโรงงานผลิตสาร

มาตรฐานและ

สารสกัดสมุนไพร

  1. มีแผนการ

ดําเนินงานผานความ

เห็นชอบและจัดตั้ง

เปนหนวยงานที่

ถูกตองตามคําสั่ง

มหาวิทยาลัย

  2. มี SOP ในการ

ปฏิบัติงาน

  3. มีสื่อ

ประชาสัมพันธ และ

การประชาสัมพันธ

ไปสูหนวยงานตางๆ

 - คณะเภสัชฯ 

ม.อ.

 - การจัดซื้อครุภัณฑ

วิทยาศาสตร เพื่อการ

ดําเนินงานของศูนยและ

โรงงาน

 -  - 15.0000 8.0000 8.0000  - ไดครุภัณฑที่ตรงตาม

ความตองการในการใช

งาน

 - ครุภัณฑที่ไดถูกตอง

 และตรงตามความ

ตองการในการใชงาน

เพื่อการวิเคราะห

คุณภาพ

 - คณะเภสัชฯ 

ม.อ.

 3. โครงการจัดตั้ง

ศูนยควบคุมคุณภาพ

วัตถุดิบและผลิตภัณฑ

สมุนไพร
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสงขลา

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 1. โครงการเมือง

สมุนไพร

 - การพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลกลางของ

ขอมูลสมุนไพร

   * ดานการเกษตร

   * ดานการตลาด

 - 0.2000 3.2000 0.8000 0.1500  - ฐานขอมูลกลางของ

ขอมูลสมุนไพร

 - ขอมูลความตองการ

สมุนไพร

 - เว็บไซดฐานขอมูล

สมุนไพร

 - ขอมูลพัฒนา

เกษตรกรรมจังหวัด

สงขลา

 - ฐานขอมูลกลาง

ของขอมูลสมุนไพร

 - ขอมูลความ

ตองการสมุนไพรเพื่อ

ใชในการวางแผน

พัฒนา

 - สสจ.สงขลา

 - เกษตรจังหวัด

 - พาณิชยจังหวัด

 2. โครงการจัดตั้ง

ศูนยควบคุมคุณภาพ

วัตถุดิบและผลิตภัณฑ

สมุนไพร

 - การจัดทําและยื่นขอ

ระบบมาตรฐานISO 

17025

- - 2.0000 2.0000 2.0000  - การยื่นขอมาตรฐาน 

ISO 17025

  1. การไดรับการ

รับรองมาตรฐาน ISO

 17025 ปละ 1 

รายการ

 - คณะเภสัชฯ 

ม.อ.

กลยุทธที่ 2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการและระบบสารสนเทศ
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสงขลา

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 1. โครงการเมือง

สมุนไพร

 - สงเสริมการปลูกพืช

สมุนไพร

 - อบรมใหความรู

มาตรฐานการปลูกการ

แปรรูป ลดการใช

สารเคมี และสงเสริม

การปลูกทดแทน สูการ

พัฒนาการเกษตร

มาตรฐาน GAP ในพื้นที่

 - สรางภาคีเครือขาย 

หาแนวรวมกลุมผูปลูก 

เกษตรกรและความ

รวมมือระหวาง

หนวยงาน

 - 6.1412 4.0000 4.0000 4.0000  - พัฒนาแปลงตนแบบ

สมุนไพร และมีการปลูก

สมุนไพรในพื้นที่

 - เกษตรกรไดรับความรู

ในการพัฒนาการปลูก

สมุนไพร

 - ภาคีเครือขายสมุนไพร

 - มีแปลงตนแบบ

สมุนไพร

 - มีการปลูกพืช

สมุนไพร ตามแผน

 - มีแปลงเกษตรที่ได

มาตรฐาน GAP

 - สสจ.สงขลา

 - เกษตรจังหวัด

กลยุทธที่ 3 สรางเครือขายเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ ที่เขมแข็ง
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสงขลา

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 - จัดทําเกษตรพันธะ

สัญญา (Contract 

farming)

 - สงเสริมเกษตรกร

ปลูกสมุนไพรอินทรีย 

(Smart Farmer การนํา

เทคโนโลยีมาชวย

เกษตรกร,สายพันธุ

สมุนไพรที่มีคุณภาพ)

 - จัดซื้อสมุนไพร / 

วัตถุดิบ

 - เสริมสรางความมั่นคง

ทางอาชีพใหเกษตรกร

 - มีวัตถุดิบสมุนไพรที่มี

คุณภาพไดมาตรฐานและ

เพียงพอตอความตองการ

 - เพิ่มรายไดให

เกษตรกรและได

ผลิตภัณฑสมุนไพร

 - ภาคีเครือขาย

สมุนไพร

 - เกษตรกรมีแหลง

ตลาดในการจําหนาย

สมุนไพร

 - มีวัตถุดิบสมุนไพร

ที่มีคุณภาพได

มาตรฐานและ

เพียงพอตอความ

ตองการเพิ่มขึ้นปละ 

10 %

 - เพิ่มรายไดให

เกษตรกรและได

ผลิตภัณฑสมุนไพร

 - สสจ.สงขลา

 - เกษตรจังหวัด
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสงขลา

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 1. โครงการเมือง

สมุนไพร

 - การพัฒนาศักยภาพ

กลุมวิสาหกิจ,กลุม

ผูประกอบการที่ตั้งอยู

ในทองถิ่นหรือพื้นที่

ใกลเคียงกัน (คลัสเตอร)

 ในระดับภาคเพื่อทุก

ดานใหใหญขึ้น

 - 0.0800 0.1000 0.1200 0.1500  - กลุมวิสาหกิจชุมชนที่

มีความเขมแข็ง

 - กลุมวิสาหกิจชุมชน

ระดับจังหวัด และภาค

 - พาณิชยจังหวัด

 - อุตสาหกรรม

จังหวัด

 2. โครงการจัดตั้ง

ศูนยควบคุมคุณภาพ

วัตถุดิบและผลิตภัณฑ

สมุนไพร

 - การวางระบบการ

บริการและการจัดการ

ดานบุคลากรและ

ประชาสัมพันธหนวยงาน

 -  - 3.6000 3.6000 3.6000  - แผนการดําเนินงาน 

ระเบียบปฏิบัติของศูนยฯ

 และภาพระบบการ

ทํางานของศูนย การ

ประกาศนโยบายการ

ใหบริการไปทั่วประเทศ 

และสื่อประชาสัมพันธ

หนวยงาน

  1. แผนการ

ดําเนินงานผานความ

เห็นชอบและจัดตั้ง

เปนหนวยงานที่

ถูกตองตามคําสั่ง

มหาวิทยาลัย

 - คณะเภสัชฯ 

ม.อ.

กลยุทธที่ 1 พัฒนาศักยภาพของเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/ผูประกอบการรายยอย

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรยกระดับมูลคาผลผลิตใหกับเกษตรกร
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสงขลา

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

  2. มี SOP ในการ

ปฏิบัติงาน

  3. มีสื่อ

ประชาสัมพันธ และ

การประชาสัมพันธ

ไปสูหนวยงานตางๆ

 - คณะเภสัชฯ 

ม.อ.

 1. โครงการจัดตั้ง

ศูนยควบคุมคุณภาพ

วัตถุดิบและผลิตภัณฑ

สมุนไพร

 - การรับตรวจ

วิเคราะหตัวอยาง

วัตถุดิบและผลิตภัณฑ

สมุนไพรจากทั่วประเทศ

 -  - 5.0000 7.0000 9.0000  - ผลการตรวจวิเคราะห   1. การออกผล

วิเคราะหใหตรงเวลา

  2. ความถูกตองของ

ผลการวิเคราะห 

  3. จํานวนตัวอยางที่

สงมาวิเคราะห ไมต่ํา

กวา 300 ตัวอยางตอ

ป เพิ่มขึ้นไมต่ํากวา 

10% ตอป

 - คณะเภสัชฯ 

ม.อ.

กลยุทธที่ 2 สนับสนุนและสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพรที่ไดคุณภาพมาตรฐาน
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสงขลา

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

  4. รายการใหมที่

วิเคราะหไดเพิ่มขึ้น 

อยางนอยปละ 1 

รายการ

 - คณะเภสัชฯ 

ม.อ.

 1. วิจัยและพัฒนาตอ

ยอดภูมิปญญา/พัฒนา

สมุนไพรเดนในพื้นที่/

พัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพ

 - 2.0000 2.0000 2.5000 2.5000  - พัฒนางานวิจัยจาก

สมุนไพร,นวตกรรมจาก

สมุนไพร

 - พัฒนางานวิจัยจาก

สมุนไพร,นวตกรรม

จากสมุนไพร

 - สสจ.สงขลา

 - มหาวิทยาลัย

ในพื้นที่

 2. เพิ่มศักยภาพใหกับ 

SME/OTOP ยกระดับ

มาตรฐานผลิตภัณฑเขา

สูมาตรฐานสากล

 - 4.0000 2.0000 2.0000 2.0000  - ผูประกอบการมี

ความสามารถในการ

แขงขัน

 - สงเสริมสถาน

ประกอบการใหได

มาตรฐานสากล

 - ผูประกอบการมี

ความสามารถในการ

แขงขัน

 - สถานประกอบการ

ไดมาตรฐานสากล

 - สํานักงาน

อุตสาหกรรม

จังหวัด

 1. โครงการเมือง

สมุนไพร

ยุทธศาสตรที่ 3 ขยายชองทางการใชประโยชนการเพิ่มมูลคาและการตลาด

กลยุทธที่ 1 สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร สรางตราสินคา ใหเปนที่รูจัก และไดคุณภาพมาตรฐาน
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสงขลา

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 3. พัฒนาแหลง

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

และ ศูนยเรียนรูแพทย

แผนไทย

 - 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000  - แหลงทองเที่ยวเชิง

สุขภาพ

 - มีแหลงทองเที่ยว

เชิงสุขภาพใหกับ

ประชาชนในพื้นที่

 - สสจ.สงขลา

 4. สรางและพัฒนา

องคความรูดาน

การตลาดและการสราง

แบรนด

 - 0.3312  -  -  -  - พัฒนาแบรนด 

การตลาดสมุนไพรแก

เกษตรกรและ

ผูประกอบการ

 - พัฒนาแบรนด 

การตลาดสมุนไพรแก

เกษตรกรและ

ผูประกอบการ จํานวน

 100 ราย

 5. พัฒนาตลาด

สมุนไพรจังหวัดสงขลา

    - สรางภาพลักษณ

ผลิตภัณฑสมุนไพร

จังหวัดสงขลา โดยการ

สรางบรรจุภัณฑและ

ฉลาก

 - 4.0000 2.0000 105.0000 1.0000  - มีจุดจําหนายสมุนไพร

จังหวัดสงขลา

 - มีชองทาง

การตลาดและจุด

จําหนายสมุนไพร

  

 - พาณิชยจังหวัด
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสงขลา

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

    - สรางชองทางการ

จําหนายสมุนไพรให

เขาถึงผูบริโภค

(จัดจุดจําหนายถาวร)

   - ประชาสัมพันธการ

ใชประโยชนจากสมุนไพร

 - สรางมูลคาเพิ่มทาง

การคา โดยการสงเสริม

การจดสิทธิบัตร สราง

และพัฒนาแบรนด

 - 0.4000 0.4000 0.5000 0.5000  - ผูประกอบการมี

สิทธิบัตรและ

เครื่องหมายการคา

 - เกษตรกร

ผูประกอบการมีรายได

เพิ่มขึ้น

 - การขอมาตรฐาน 

GMP ของเครื่องสําอาง

- - 2.0000 - -  - การขอมาตรฐาน GMP  - การไดรับการ

รับรองมาตรฐาน GMP

 2. โครงการศูนย

พัฒนาผลิตภัณฑ

เครื่องสําอางจาก

สมุนไพร

  

 - คณะเภสัชฯ 

ม.อ.
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แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสงขลา

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 - การวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง

จากสมุนไพรเพื่อเปน

ผลิตภัณฑเดนของ

จังหวัดสงขลา

- - 4.0000 4.0000 4.0000  - ผลิตภัณฑ

เครื่องสําอางจากสมุนไพร

 - ไดผลิตภัณฑ

เครื่องสําอางจาก

สมุนไพรที่เปน

ผลิตภัณฑเดนของ

จังหวัดสงขลา อยาง

นอยปละ 4 ผลิตภัณฑ

 - พัฒนาผูประกอบการ

 สรางเครือขายและ

ผูประกอบการมืออาชีพ

 -  - 0.5000 0.5000 0.5000  - มีเครือขาย

ผูประกอบการ

 - มีเครือขาย

ผูประกอบการ

 - สงเสริม

ผูประกอบการที่มี

ศักยภาพใหมีชองทาง

การตลาดถาวรใน

ประเทศและตางประเทศ

 -  -  - 2.0000 3.0000  - มีกลุมผูประกอบ-การ

ที่มีศักยภาพของจังหวัดฯ

 - มีผูประกอบการ

รายใหมและมี

ศักยภาพเพิ่มขึ้น

  

 1. โครงการเมือง

สมุนไพร

กลยุทธที่ 2 พัฒนาผูประกอบการรุนใหม และพัฒนาผูประกอบการรายเดิมใหเปนมืออาชีพเพื่อขยายชองทางการตลาด

 - พาณิชยจังหวัด

   



2560 2561 2562 2563 2564

แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสงขลา

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 - สงเสริมและ

สนับสนุนการใหบริการ

แพทยแผนไทยในสถาน

บริการสาธารณสุข

ภาครัฐใหเปนไปตาม

มาตรฐานงานบริการ

แพทยแผนไทย

 - 0.5400 2.0000 2.0000 2.0000  - สถานบริการผาน

มาตรฐาน

 - สถานบริการผาน

มาตรฐาน 4 แหง

 - มีกองทุนการใชยา

สมุนไพรระดับ จังหวัด

เพื่อสงเสริมการใช

ทดแทนยาแผนปจจุบัน

 - 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

 1. โครงการเมือง

สมุนไพร

ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมการใชสมุนไพรในระบบริการสุขภาพ

กลยุทธที่ 1 สงเสริมพัฒนาการบริการรักษาพยาบาลดวยการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก    

 - สํานักงาน

สาธารณสุข

จังหวัดสงขลา



2560 2561 2562 2563 2564

แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสงขลา

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (ลานบาท)

ผลผลิต ตัวชี้วัด
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 - สรางการรับรูและ

ประชาสัมพันธการนํา

สมุนไพรไปใชประโยชน

 - 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000  - ประชาชนมีความรู

และสามารถนําสมุนไพร

ไปใชประโยชนได

 - ประชาชนมีความรู

และสามารถนํา

สมุนไพรไปใช

ประโยชนได

   * ลดการนําเขายา

   * เพิ่มมูลคาทาง

การตลาดใหกับ

สมุนไพร

 - มี outlet จําหนาย

ผลิตภัณฑสมุนไพร

สุขภาพ เพิ่มผลิตภัณฑ

อาหารเสริมเวชสําอาง 

เชื่อมโยงผูผลิตและผูขาย

 -  - 1.0000 1.0000 1.0000  - มี outlet จําหนาย

ผลิตภัณฑสมุนไพร

สุขภาพ

 - มี outlet จําหนาย

ผลิตภัณฑสมุนไพร

สุขภาพอยางนอย 1 

แหง

 1. โครงการเมือง

สมุนไพร

กลยุทธที่ 2 สนับสนุนการใชผลิตภัณฑสมุนไพรทองถิ่น เพื่อสืบสานภูมิปญญาใหคงอยู

 - สสจ.สงขลา
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บทที่ 5  
แนวคิด ขอเสนอแนะ  

เมืองสมุนไพร (Herbal City) 4 จงัหวัดนํารอง 
จากการลงพ้ืนท่ีติดตามความกาวหนา ปญหา อุปสรรค และแผนการดําเนินงาน 

ของคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) 

  

ดวยคณะกรรมการอํานวยการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร ไดมีคําสั่งท่ี 1/2560 แตงตั้ง
คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร วัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนแบบบูรณาการ
การทํางานรวมกันทุกภาคสวน ซ่ึงประกอบดวยผูแทนจาก 9 กระทรวง ดังนี้ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงการทองเท่ียว
และกีฬา และกระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะทํางานฯ ติดตามความกาวหนา ปญหา และอุปสรรค
ในการดําเนินงานพัฒนาเมืองสมุนไพรของคณะกรรมการระดับจังหวัด พรอมใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ 
ในการดําเนินงานฯ ท้ังนี้ คณะทํางานไดใหแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการใหสอดคลองตามยุทธศาสตร
เมืองสมุนไพร และแผนแมบทแหงชาติ วาดวยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2564 
ใน 4 จังหวัดตนแบบ พบวาแตละพ้ืนท่ี แตละจังหวัดจะมีเอกลักษณ และรูปแบบการดําเนินท่ีแตกตางกัน 
ตามบริบทของพ้ืนท่ี ดังนี้ 

แนวคิด B E S T   

ปราจีนบุรี  (B = Business Model : แบบจําลองทางธุรกิจ)  

สุราษฎรธานี (E = Empowerment : ประเด็นเรื่องการเพ่ิมขีดความสามารถ) 

สกลนคร  (S = Social Enterprise : กิจการ/วิสาหกิจเพ่ือสังคม) 

เชียงราย           (T = Traditional Medicine: ประเด็นเก่ียวกับภูมิปญญาดั้งเดิม/
การแพทยพ้ืนบานดั้งเดิม) 

 

จังหวัดปราจีนบุร ี

คณะทํางานฯ ไดลงพ้ืนท่ี เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม 2560 ณ หองประชุมสระมรกต ศาลากลาง
จังหวัดปราจีนบุรี โดยรับฟงปญหา อุปสรรค และใหขอเสนอแนะ ดังนี้ 

“ปราจีนบุรีเมืองสมุนไพร” มีจุดเดนดานแบบจําลองทางธุรกิจ (Business Model) 
มีเปาหมายที่จะดูแลสุขภาพดวยสมุนไพรไทย และแพทยแผนไทยที่มีชื ่อเสียงระดับภูมิภาคอาเซียน 
มุงเนนการใหบริการท่ีมีคุณภาพอยางครบวงจร ตั้งแตการเปนแหลงเพาะปลูกสมุนไพรแบบเกษตรอินทรีย 
เกษตรกรปลอดภัยเพ่ือใหไดวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพท่ีดี การแปรรูปสมุนไพรท่ีไดคุณภาพตามมาตรฐาน 

ท่ีมา : จากแนวคิดนายสมศกัดิ ์ กรีชยั 
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GMP/PICs การใหบริการสุขภาพโดยแพทยแผนไทยหรือแพทยแผนไทยประยุกตท่ีมีความเชี่ยวชาญ 
เปนศูนยรวมของผลิตภัณฑ และการบริการดานสมุนไพรในพื้นที่ รวมถึงการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
อาทิ รานอาหารสุขภาพ เดยสปา เปนตน โดยมีแบบแผนในการพัฒนาเมืองสมุนไพรอยางยั่งยืน
ซึ่งอยูบนพื้นฐานของการรวมคิดรวมพัฒนาของทั้งภาครัฐ ชุมชน และเอกชน โดยตองการพัฒนา
จังหวัดใหเปนศูนยรวมของผลิตภัณฑ และการบริการดานสมุนไพร ซึ่งนอกจากสมุนไพรที่แปรรูป
เปนผลิตภัณฑจะมีความหลากหลายแลว ก็ยังมีงานวิจัยมารองรับและสนับสนุนสรรพคุณของสมุนไพร
แตละชนิด เพ่ือใหผลิตภัณฑสมุนไพรมีความนาเชื่อถือ และผูบริโภคเกิดความเชื่อม่ันมากข้ึน ท้ังหมดนี้คือ 
แบบจําลองทางธุรกิจ หรือ Business Model ท่ีจังหวัดปราจีนบุรีมุงหวังสูความสําเร็จ 

กลไกขับเคลื่อน “ปราจีนบุรีเมืองสมุนไพร” มีการดําเนินงานตามแผนแมบทเมืองสมุนไพร 
ยุทธศาสตร ท่ี 1 - 4 ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร 

มีการจัดทําฐานขอมูลสงเสริมการปลูกสมุนไพรที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ และ
ใกลสูญพันธุ เชื่อมโยงกับการตลาดสมุนไพรที่ไดคุณภาพและมาตรฐาน GAP/Organic มีสมุนไพร
ทดแทนสารเคมีกับสัตวน้ําเศรษฐกิจ และเพิ่มมูลคา โดยการนํามาพัฒนาเปนสูตรอาหารที ่มี
สวนประกอบของสมุนไพร 

ยุทธศาสตร ท่ี 2 สงเสริมการใชสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพ 

สนับสนุนการใชผลิตภัณฑสมุนไพรอภัยภูเบศร ในเครือขายสถานบริการ โดยการจัดอบรม
ความรูดานการแพทยแผนไทยใหกับกลุมสหวิชาชีพ การจัดมหกรรมอาเซียน และการปรับปรุงสถานท่ี
การใหบริการในโรงพยาบาล 

ยุทธศาสตร ท่ี 3 ขยายชองทางการใชประโยชน การเพ่ิมมูลคาและการตลาด 

การพัฒนาเสนทางทองเท่ียวเชิงสุขภาพ โดยพัฒนาแหลงเรียนรู และแหลงทองเท่ียวชุมชน
ที่มีการนําภูมิปญญาไทยมาใช และการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ซ่ึงมีการดําเนินการจัดต้ังสวนสุขภาพสมุนไพร การจัดมหกรรมตลาดนัดสุขภาพชุมชนเมือง การพัฒนา 
Mobile Application การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ และพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP  

สงเสริมการเพ่ิมชองทางจัดจําหนายผลิตภัณฑสมุนไพรสูประเทศเพ่ือนบาน และ
รานอาหารสะอาดเพ่ือสุขภาพ (Clean Food Good Health)  การพัฒนาตํารับอาหารพ้ืนบานเพ่ือ
สุขภาพตามภูมิปญญาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตร ท่ี 4 พัฒนาระบบ และกลไกขับเคลื่อนแผนแมบทเมืองสมุนไพร 

เสริมสรางความรวมมือระหวางหนวยงาน และเครือขายในระดับตางๆที่เกี่ยวของกับ
การขับเคลื่อนแผนแมบทเมืองสมุนไพร จัดตั้งศูนยพัฒนาบุคลากรดานการแพทยแผนไทยและสมุนไพร
แหงอาเซียน อบรมพัฒนาบุคลากรดานสมุนไพรและแพทยแผนไทย พัฒนาระบบสารสนเทศ และ
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จัดการองคความรูดานการแพทยแผนไทยและสมุนไพร สรางศูนยประชุมนานาชาติดานสุขภาพ และ
สมุนไพรพรอมท่ีพัก 

แผนปฏิบัติการ (Action plan) ของจังหวัดปราจีนบุรี มีการของบประมาณในสวนตนทาง 
กลางทาง และปลายทาง ซ่ึงเริ่มจากการของบประมาณในการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน ไดแก อาคาร
ศูนยเรียนรูแบบบูรณาการ ขอปรับปรุงระบบน้ําประปาเนื่องดวยจังหวัดปราจีนบุรีมีปญหาเรื่องน้ําทะเล
หนุนสูงทุกป ในการดําเนินงานทุกดาน เริ่มตั้งแต ตนทาง การจัดการวัตถุดิบถือวาเปนเรื่องท่ีจะตองให
ความสําคัญในลําดับตนๆ การใหความรู เทคนิคท่ีดี แกเกษตรกรในการปลูกสมุนไพรท่ีไดมาตรฐาน GAP 
และเกษตรอินทรีย (Organic) เพ่ือใหไดสมุนไพรท่ีปลอดสารเคมี โลหะหนัก และไดปริมาณสารสําคัญ
ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด แตยังขาดการวิเคราะหวิจัยดินท่ีเหมาะสมกับการปลูกสมุนไพรแตละชนิด 
การกําหนด Zoning แผนที่การใชประโยชนพื้นที่ปลูกพืช (Land Used) และตองมีเทคนิคที่ดี
ใหแกเกษตรกรกลุมผูปลูก เพ่ือใหเกิด Smart Farmer โดยเริ่มจากการศึกษาขอมูลวาพ้ืนท่ีตองการ
ผลิตภัณฑสมุนไพรชนิดใด? ปริมาณเทาใด? (Demand Side) เม่ือทราบขอมูลความตองการแลวจังหวัด
จะสามารถสงเสริมใหเกษตรกรกลุมผูปลูก ปลูกสมุนไพรไดตรงตามความตองการของพ้ืนท่ีภูมิภาค และ
ตลาดสมุนไพร เม่ือมีการสงเสริมเกษตรกรกลุมผูปลูก ใหมีเทคนิคท่ีดีเพ่ือใหไดวัตถุดิบสมุนไพรท่ีมี
คุณภาพเม่ือวัตถุดิบมีคุณภาพ การวางแผนการผลิตและ/หรือแปรรูปสมุนไพร รวมไปถึงการพัฒนากลไก
การตลาด (Contract Farming) ในสวน กลางทาง เมื่อวัตถุดิบมีคุณภาพ การวางแผนการผลิตและ
แปรรูปสมุนไพรก็เปนสิ่งสําคัญ อาจตองอาศัยการทํางานวิจัยรวมกับมหาวิทยาลัยในการสนับสนุน
การเกิดข้ึนของผลิตภัณฑสมุนไพรตางๆดวย เม่ือมีผลิตภัณฑสมุนไพรท่ีมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานแลว 
ในสวน ปลายทาง การวางแผนการตลาด พบวาโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร มีชื่อเสียงดานการรักษา
โดยการแพทยแผนไทยและการใชยาสมุนไพร และมีแนวคิดสนับสนุนการใชผลิตภัณฑสมุนไพรอภัยภูเบศร
ในเครือขายสถานบริการจังหวัดปราจีนบุรีที่ดีจะทําใหจังหวัดปราจีนบุรี เปนศูนยเรียนรูและ
แหลงทองเที่ยวดานสมุนไพรไปพรอมๆกัน ซ่ึงเปาหมายของจังหวัดปราจีนบุรีตองการทําใหสมุนไพร
อยูในทุกๆพ้ืนท่ีของจังหวัด อันจะทําใหเกิดประโยชนท้ังในแงของเกิดการทํางานรวมกันของทุกภาคสวน
ในพ้ืนท่ี เกิดการเรียนรู/การศึกษาเก่ียวกับสมุนไพรไทย ซ่ึงเปนการปลูกฝงจิตสํานึกใหเยาวชนคนรุนใหม
และคนในพ้ืนท่ีหันมาใหความสําคัญกับพืชสมุนไพร รวมถึงการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับจังหวัด 
จากการเปนศูนยเรียนรูและแหลงทองเท่ียว 

ปจจัยสูความสําเร็จของจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดมีเปาหมายในการดูแลสุขภาพดวย
สมุนไพรไทย และแพทยแผนไทยที่มีชื่อเสียงระดับภูมิภาคอาเซียน มุงเนนการใหบริการที่มีคุณภาพ
อยางครบวงจร ต้ังแตตนทาง กลางทาง ปลายทาง ดังนี้  

1. ตนทาง มีศูนยการเรียนรูการเพาะปลูกสมุนไพรเกษตรอินทรียแปลงใหญ และ
ศูนยสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ เพ่ือเปนแหลงการเรียนรูดานการขยายพันธุสมุนไพรอยางครบวงจร ตั้งแต
การรวบรวม คัดแยกและทดลองปลูก สาธิต การปฏิบัติทางการเกษตร และใชเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
ผลผลิตอยางเหมาะสม เปนแหลงทองเท่ียวเกษตรอินทรียเชิงสุขภาพ สรางความม่ันใจในกระบวนการผลิต
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สมุนไพรท่ีดีแกประชาชน และเปนแหลงใหขอมูลคําปรึกษาที่ถูกตองในการใชสมุนไพร เพื่อให
ประชาชนเขาถึง และเกิดความเชื่อม่ันในการบริโภคยา ผลิตภัณฑจากสมุนไพรท่ีมีคุณภาพมากข้ึน  

2. กลางทาง พัฒนาหองปฏิบัติการใหมีเทคโนโลยีข้ันสูงท่ีมีคุณภาพมาตรฐานในการผลิต
สารสกัดจากสมุนไพร และอาคารผลิตยาสมุนไพรท่ีไดมาตรฐาน GMP เพ่ือเพ่ิมรายไดและลดตนทุนของ
ภาคอุตสาหกรรมจากสารสกัดท่ีพัฒนาข้ึนดวยเทคโนโลยีข้ันสูง 

3. ปลายทาง มีโครงสรางพ้ืนฐานการบริการโรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือกท่ีเหมาะสม ทันสมัย ไดมาตรฐาน และมีพิพิธภัณฑ ศูนยฝกอบรม ดานการแพทย
แผนไทยและสมุนไพร เพ่ือใหประชาชนเขาถึงบริการดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกท่ีมี
มาตรฐานมากยิ่งข้ึน และมีแหลงในการฝกอบรมดานการแพทยแผนไทยและสมุนไพร เพ่ือนําไป
ประกอบอาชีพสรางรายไดใหกับประชาชนเพ่ิมมากข้ึน 

ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน การเขียนของบประมาณใหเชื่อมโยงเปนเครือขาย
เขตสุขภาพ/ภูมิภาค งบบูรณาการรวมกันภายในจังหวัด/กลุมจังหวัด ใหครอบคลุมตลอดหวงโซคุณคา 
(Value Chain) ควรมีการศึกษาถึงความตองการวัตถุดิบและผลิตภัณฑสมุนไพร (Demand Side) 
ในพื้นที่ใหชัดเจน และควรเพ่ิมการสงเสริมและพัฒนาสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจกับสมุนไพรหลัก 4 ชนิด 
(ขม้ินชัน ไพล บัวบก และกระชายดํา) ท่ีตองการให 4 จังหวัดชวยกันพัฒนาสงเสริมใหเปนสมุนไพร
เศรษฐกิจ การคนหาสมุนไพรเดนประจําจังหวัด เพื่อเปนเอกลักษณของจังหวัดปราจีนบุรี (Signature 
Product) จําหนายใหกับนักทองเท่ียว และใชในการวางแผนการพัฒนาสมุนไพร การสรางมูลคาเพิ่ม
ใหวัตถุดิบ และผลิตภัณฑสมุนไพร โดยข้ึนทะเบียนใหไดใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียจากหนวยงาน
ที่มีการยอมรับ  การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เก็บ ขอมูลการดําเนินงานทุกดานและศึกษาผลกระทบ
อยางตอเนื่อง เพ่ือเปนขอมูลในการของบประมาณครั้งตอไป และเชื่อมโยงนักทองเท่ียวตางชาติใหเขามา
ทองเท่ียวในจังหวัด เพ่ิมการอํานวยความสะดวกนักทองเท่ียวในการเดินทางมาสูจังหวัด เพ่ิมความนาสนใจ
ในการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว และพัฒนาใหเปนศูนยเรียนรูและแหลงทองเท่ียว 
เพ่ือใหเกิดการกระจายรายไดใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีและในจังหวัด  

สวนปญหา และอุปสรรค ของผูประกอบการในจังหวัด พบวา มีปญหาดานวัตถุดิบสมุนไพร
ที่มีคุณภาพเริ่มหายากขึ้น การวิเคราะหสารสําคัญของสมุนไพรตาม พระราชบัญญัติยา ตองใชทุนสูง
และเทคโนโลยีขั้นสูง การควบคุมสารตกคางในสมุนไพร การพัฒนาและขยายโรงงานสมุนไพรใหได
มาตรฐาน GMP ตองใชงบประมาณคอนขางสูงทําใหตนทุนในการผลิตสูง และการสนับสนุนงบประมาณ
ตนทาง ใหเกิดการพัฒนาอยางรวดเร็ว กลางทาง และปลายทาง อาจเกิดภาวะวิกฤตสมุนไพรลนตลาดได 
ทายท่ีสุดเมืองสมุนไพรท่ีสมบูรณแบบจะเกิดข้ึนไมไดหากยังขาดการบูรณาการภายในจังหวัด ยังขาด
การประสานงานกับหนวยงานราชการตางๆ ท่ีจะตองเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสมุนไพร 

จังหวัดสุราษฎรธานี  

คณะทํางานฯ ไดลงพ้ืนท่ี เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2560 ณ หองประชุมบัวผุด ศาลากลาง
จังหวัดสุราษฎรธานี โดยรับฟงปญหา อุปสรรค และใหขอเสนอแนะ ดังนี้ 
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“มหานครเวชพฤกษา ภูมิปญญาเมืองคนดี” ในจังหวัดสุราษฎรธานี มีความเขมแข็ง 
ดานการเพ่ิมขีดความสามารถ (Empowerment) พลังการมีสวนรวมของจังหวัดนําไปสูจุดหมายเมืองสมุนไพร 
จังหวัดสุราษฎรธานี เปนจังหวัดที่มีการพัฒนาระบบการแพทยแผนไทย และการแพทยทางเลือก
อยางกาวกระโดด ท้ังในระบบบริหารจัดการท่ีดําเนินการภายใตนโยบายสนับสนุนท่ีเขมแข็ง ตลอดจนมี
กลไกการคลังสนับสนุนการพัฒนา มีการผลิตทรัพยากรปอนใหกับระบบริการ รวมไปถึงมีการพัฒนา
ระบบบริการรองรับ การจัดการระบบการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกของจังหวัด เปน
การเชื่อมโยงตั้งแตระดับนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุขลงไปสูการกําหนดนโยบายในระดับจังหวัด 
และการปฏิบัติของหนวยบริการโดยเปาหมายใหมีการเพ่ิมมูลคา ปริมาณการใชยาสมุนไพร และสัดสวน
การใหบริการดวยศาสตรแพทยแผนไทยของจังหวัด ท้ังนี้งานการแพทยแผนไทย มีการกําหนดนโยบาย
และยุทธศาสตรการพัฒนาอยางตอเนื่อง ตั้งแตการจัดหาวัตถุดิบสมุนไพร การจัดหาตลาดกลาง และ
การสงเสริมแหลงผลิตยาสมุนไพร รวมไปถึงกําหนดมาตรการสงเสริมใหมีการใชยาสมุนไพร ทดแทน
ยาแผนปจจุบัน การสรางเครือขายเพ่ือการพัฒนาระบบการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกใน
หนวยงานภาครัฐและเอกชนอ่ืนๆ ท้ังในและนอกพ้ืนท่ีจังหวัด  

กลไกการขับเคลื่อนเปนการทํางานแบบบูรณาการรวมกันทุกภาคสวน มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการดานเมืองสมุนไพรประจําจังหวัด โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน และมี
คณะกรรมการยอย ดังตอไป  

1. คณะกรรมการอํานวยการโครงการ 

2. คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ 

3. คณะกรรมการสงเสริมการปลูก 

4. คณะกรรมการสงเสริมการแปรรูป 

5. คณะกรรมการดานวิจัย 

6. คณะกรรมการดานการสงเสริมการทองเท่ียว 

7. คณะกรรมการดานการประชาสัมพันธ 

8. คณะกรรมการดานการประเมินผล 

ซึ่งกลไกการขับเคลื่อนแบบบูรณาการของทุกภาคสวนภายในจังหวัดสุราษฎรธานี 
ทําใหเห็นถึงความพรอมของแผนดําเนินงานของทุกหนวยงาน ตลอดหวงโซคุณคา (Value Chain) 
ตนทาง กลางทาง ปลายทาง 

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของจังหวัดสุราษฎรธานี มีการของบประมาณ 
ตลอดหวงโซคุณคา (Value Chain) สวนตนทาง กลางทาง และปลายทาง ซ่ึงตนทางเริ่มจาก การสํารวจ
ความตองการในการปลูกพืชสมุนไพร และอบรมใหความรูดานพืชสมุนไพรและการปลูกจัดทํา
แปลงสาธิตสมุนไพรตนแบบ วิจัยเก่ียวกับการปลูกพืชสมุนไพร เพ่ือปลูกพืชสมุนไพรดวยระบบเกษตร
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อินทรียท่ีไดคุณภาพและมาตรฐาน และสงเสริมการผลิต การสรางเครือขายเกษตรกรผูปลูกสมุนไพร
อยางครบวงจร ในสวนของกลางทาง ปรับปรุงพัฒนาหองวิเคราะหสมุนไพร โรงงานสารสกัดใหมีระบบ
การผลิตสารสกัดท่ีไดคุณภาพมาตรฐาน และมีกระบวนการแปรรูปสมุนไพรอยางครบวงจรในชุมชน 
พัฒนาระบบการผลิตยาสมุนไพรครบวงจรท่ีมีมาตรฐานเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรสูมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน ปลายทาง ดําเนินการวิจัยดานการตลาดสมุนไพร และผลิตภัณฑ เพื่อนําขอมูล
มาใชประโยชนในการพัฒนาศูนยจําหนายผลิตภัณฑสมุนไพรและการตลาด ประชาสัมพันธเพ่ือสราง
กระแสสังคมเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ การสรางแบรนดเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับผลิตภัณฑจาก
สมุนไพรภายใต Brand ของจังหวัดสุราษฎรธานี พัฒนาระบบบริการแพทยแผนไทยและสงเสริม
การใชสมุนไพรประชาชนเขาถึงการใชสมุนไพรและระบบบริการแพทยแผนไทย ท้ังในดานเวชกรรมไทย 
เภสัชกรรมไทย ผดุงครรภไทย และนวดไทย   

  ปจจัยสูความสําเร็จของจังหวัดสุราษฎรธานี อยางที่กลาวมาตามขางตน จังหวัด
สุราษฎรธานี มีความเขมแข็งดานพลังการมีสวนรวมของจังหวัด และมีความพรอมของแผนดําเนินงาน
ของทุกหนวยงาน ตลอดหวงโซคุณคา (Value Chain) ตนทาง กลางทาง ปลายทาง ซ่ึงถา
ดําเนินการอยางตอเนื่อง จะนําไปสูความสําเร็จและเปนเมืองสมุนไพรตนแบบของประเทศได   

ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน ขอใหหาจุดแข็ง หรือจุดขายของจังหวัด สถานท่ี
ทองเท่ียว ผลิตภัณฑทองถ่ินท่ีเปนของฝาก การจําหนายสินคาผลิตภัณฑสมุนไพร ในรูปแบบ Outlet 
ควรอยูในรูปแบบประชารัฐ กระจายอยูหลายแหง หรือตั้งอยูในปมน้ํามัน เชน ปตท. เนนขาย
นักทองเท่ียวและชาวตางชาติ เปนตน การทําบรรจุภัณฑควรมีเรื่องราว มีงานวิจัยรองรับ ซ่ึงจะทําให
ผลิตภัณฑมีมูลคาเพ่ิมข้ึน และมีจุดขายท่ีชัดเจน ควรมีการเพ่ิมการใชยาสมุนไพรทดแทนการใชยาจาก
ตางประเทศ เชน ยาลดไขมันในเสนเลือด ยาตานมะเร็ง ยาเรื่องชวยความจํา (สารสกัดบัวบก) และ
สงเสริมวัตถุดิบในการผลิตยาสมุนไพร ในอนาคตควรเปนรูปแบบสารสกัด ซ่ึงปจจุบันกรมการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือกไดดําเนินการรวมกับสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) จัดทํามาตรฐาน
สารสกัด ในสวนของงานวิจัยในมหาวิทยาลัยควรมีการวางแผนท่ีชัดเจน ไมควรทําวิจัยตามเรื่องท่ีนักวิจัย
สนใจเทานั้น ควรวิจัยในรูปแบบการพัฒนาประเทศ เปาหมายสมุนไพรควรศึกษาพิษวิทยา (Toxicity) 
ใหชัดเจนวามีพิษตอรางกายหรือไม มีการสะสมของพิษในรางกายในระยะยาวอยางไร ซ่ึงอนาคตคาดวา
จะมีงบประมาณสนับสนุนดานการวิจัยเพ่ิมมากข้ึน แตการขอทุนจะตองดูจากขอมูลความตองการของ
ตลาดและผูบริโภค การแปรรูปสมุนไพรการของบประมาณจัดซ้ือเครื่องจักรเพ่ือแปรรูปสมุนไพร ใหใชวิธี
เชาอุปกรณ เพ่ือประโยชนดานการทดลองใช ความยากงายในการใช และการซอมแซมดูแลรักษา
เครื่องจักร 

ในการดําเนินงานท่ีผานมานั้น จังหวัดสุราษฎรธานีได มีการคัดเลือกสมุนไพร
หลากหลายชนิดเพื่อวิจัยและพัฒนา แตยังไมมีสมุนไพรโดดเดนประจําจังหวัด มีโครงการสํารวจ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และจัดทําฐานขอมูลดานวิชาการ เพ่ือฟนฟูสมุนไพรหายากและมีมูลคา
ทางเศรษฐกิจ มีการปลูกพืชสมุนไพรดวยระบบเกษตรอินทรีย มีการใหความรูเก่ียวกับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑสมุนไพร การพัฒนาบรรจุภัณฑบนฐานอัตลักษณ Brand สูสากล มีแนวคิดการถายทอด
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ความรูและเทคโนโลยีการปลูกสมุนไพรท่ีดีและเหมาะสมกับเกษตรกร และสงเสริมการปลูกสมุนไพรเพ่ือ
เพ่ิมรายไดใหเกษตรกร มีการสงเสริมการใชสมุนไพรในการผลิตปศุสัตว พัฒนาผูประกอบการใหเปน
นักการตลาดดานสมุนไพร สงเสริมและขยายตลาดผลิตภัณฑสมุนไพร และมีการสงเสริมการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพ (Farm Trip) ในจังหวัดสุราษฎรธานี ท้ังนี้ ยังมีการพัฒนาดานสาธารณสุขท่ีควบคูกันไป 
ไดแก การใหความรูเครือขายอาสาสมัครสาธารณสุข ชุมชนสงเสริมการใชสมุนไพรในครัวเรือนเพื่อ
การพ่ึงตนเอง ในสวนมหาวิทยาลัยมีการของบประมาณดานการวิจัยสมุนไพรแบบมีทิศทาง มุงเปาไปท่ี
สมุนไพรท่ีคัดเลือกซึ่งเปนขอดี การประชาสัมพันธของจังหวัดมีการเผยแพร นําเสนอการดําเนินงาน
ทุกข้ันตอนผานสื่อหรือนิทรรศการตางๆ  เพ่ือสรางกระแสสังคมและสงเสริมการเขาถึงสมุนไพรใหกับ
ประชาชน  

ในสวนปญหา และอุปสรรค ของผูประกอบการในจังหวัด พบวา มีปญหาดานการขอ
ข้ึนทะเบียนยาสมุนไพร การข้ึนทะเบียนพัฒนาผลิตภัณฑอยางถูกตอง ยากตอการดําเนินการ และ
สถานท่ีจําหนายสินคา ยังคงมีนอย 

จังหวัดสกลนคร 

คณะทํางานฯ ไดลงพ้ืนท่ี เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2560 ณ หองประชุมภูริทัตโต ศาลากลาง
จังหวัดสกลนคร โดยรับฟงปญหา อุปสรรค และใหขอเสนอแนะ ดังนี้ 

“สกลนคร มหานครแหงพฤกษเวชบนฐานรากประชารัฐ” มีจุดเดนดานการดําเนิน
กิจการ/วิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) จังหวัดสกลนคร มีพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ และ
มีสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะในการทํากสิกรรม มีธรรมชาติท่ีเปนแหลงพันธุกรรมของพืชทองถ่ินท่ีลวนเปน
พืชท่ีมีประโยชนท้ังดานอาหารสุขภาพ และยาสมุนไพร มีความหลากหลายในการดํารงชีวิต วัฒนธรรม 
อาหาร ศาสนา ฯลฯ กลายเปนขอไดเปรียบในเรื่องของภูมิปญญาท่ีมากมายมหาศาลดานการแพทยพ้ืนบาน 
สงตอจากรุนสูรุน รูจักกันในนาม “หมอพื้นบาน” มีการขึ้นทะเบียนหมอพื้นบาน ซึ่งหมอพื้นบาน 
มีความรู ความสามารถ และเชี่ยวชาญในการใชสมุนไพรตามตํารายาการแพทยแผนไทยเก่ียวกับพืชสมุนไพร
ในการทํายารักษาโรค มีการสงเสริมการใชสมุนไพรอยางจริงจัง มีโรงงานแปรรูปสมุนไพรท่ีไดมาตรฐาน 
GMP มีกลุมผูประกอบการ และวิสาหกิจชุมชนท่ีจําเปนตองใชวัตถุดิบสมุนไพร ซ่ึงหมอพ้ืนบานในพ้ืนท่ี
ไดใชวิธีนําเอาวัตถุดิบสมุนไพรมาจัดจําหนายใหกับทั้งโรงงานผลิตยาของรัฐและเอกชน ซึ่งเปน
ชองทางการสรางรายไดอีกชองทางหนึ่ง  

กลไกการขับเคลื่อน การดําเนินงานอยูท่ีการทํางานแบบบูรณาการรวมกันทุกภาคสวน 
มีการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. สรางและจัดการองคความรูดานสมุนไพร 

1) ใหความรูสมุนไพรกับเยาวชนและประชาชนท่ัวไป 

2) บันทึกและรวบรวมองคความรูดานสมุนไพร โดยการสํารวจและรวบรวมขอมูล
สมุนไพรในปาครอบครัวและปาชุมชน ถอดบทเรียนและองคความรูจากหมอพ้ืนบานและภาคีเครือขาย 
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ดําเนินการผานชมรมหมอพ้ืนบาน การเสวนาหมอพ้ืนบาน และหมอพ้ืนบานท่ีมีหนังสือรับรอง พัฒนาตํารับ 
ตํารายาสมุนไพรจังหวัดสกลนคร ข้ึนทะเบียนสิทธิภูมิปญญาสวนบุคคล 

3) จัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศดานสมุนไพร โดยจัดทําฐานขอมูลสมุนไพร 
เกษตรกร และภาคีเครือขาย จัดทําเว็บไซตฐานขอมูลสมุนไพร 

4) การวิจัยดานสมุนไพร พัฒนางานวิจัยและเครือขายดานสมุนไพร เพาะขยายพันธุ
สมุนไพรหายาก  

5) จัดทําฐานขอมูลกําลังคนดานสมุนไพร สํารวจขอมูลกําลังคนดานสมุนไพร 
รวบรวมขอมูลกําลังคน บุคคลตนแบบดานสมุนไพร แตงตั้งนักพฤกษเวชชุมชน 

6) พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานสมุนไพร โดยการศึกษาดูงานพ้ืนท่ีตนแบบ อบรม
ใหความรูเกษตรกร บุคลากรสาธารณสุข หมอพ้ืนบาน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ซ่ึงมี
แผนขยายผลหลักสูตรนักพฤกษเวชชุมชน อบรม ประชุมชี้แจงครูและจัดทําหลักสูตรทองถิ่น
ดานสมุนไพร สําหรับสอนเยาวชน พัฒนาแหลงฝกประสบการณ ใหกับนักศึกษา และผูสนใจ 

7)  สรางสวนสาธิตสมุนไพรตนแบบ (โชวรูมสมุนไพร)  

2. พัฒนาระบบเครือขายสมุนไพรในชุมชน 

1) สรางการมีสวนรวมกับภาคีเครือขายในการดูแลสุขภาพดวยสมุนไพร ท้ังภาครัฐ  
เอกชน และภาคประชาสังคม โดยจัดประชุมภาคีเครือขาย และจัดตั้งสหกรณสมุนไพรสกลนครจํากัด
และสรางความเขมแข็งใหกับสหกรณ มีจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ 

2) สรางความเขมแข็งใหกับภาคีเครือขาย โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการและ
คณะทํางานระดับจังหวัดและอําเภอ  

3) สงเสริมการพ่ึงตนเองดานสมุนไพรในการดําเนินชีวิตประจําวัน มีการอบรมการปลูก
และแปรรปูสมุนไพรใหและเปนสมาชิกของสหกรณสมุนไพรสกลนคร 

4) บูรณาการระบบบริการสาธารณสุขดวยสมุนไพร กับ Service Plan สาขาอ่ืนๆ 
และสรางนวัตกรรมดานสมุนไพรในระบบบริการสาธารณสุข โดยมอบหมายใหแพทยแผนไทยพัฒนา
นวัตกรรมดานสมุนไพรเพ่ิมเติม 

5) สรางมาตรฐานบริการดานสมุนไพร พัฒนาระบบควบคุมมาตรฐานดานสมุนไพร 
มาตรฐานยาสมุนไพร ยาตม ยาของหมอพ้ืนบาน และผลิตภัณฑสมุนไพร 

6) สรางพ้ืนท่ีตนแบบดานสมุนไพร มีแผนการดําเนินงาน ดังนี้ 

- จัดตั้งศูนยเรียนรูสมุนไพรระดับตําบล 

- หมูบานตนแบบการดูแลสุขภาพดวยสมุนไพร 

- แปลงปลูกพืชสมุนไพรตนแบบ  
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- ปาครอบครัวตนแบบ 

- ถนนตนแบบสมุนไพร 

- หนวยบริการสาธารณสุขตนแบบดานสมุนไพร 

- โรงเรียนตนแบบดานสมุนไพร 

- วัดตนแบบดานสมุนไพร 

7) สงเสริมการปลูกสมุนไพรและอนุรักษสมุนไพรในปาเศรษฐกิจครอบครัวและ
ปาชุมชน โดยสงเสริมการปลูกสมุนไพรในครัวเรือน ปาเศรษฐกิจครอบครัวและปาชุมชน การปลูกสมุนไพร
เกษตรแปลงใหญ รวมกับสํานักงานเกษตร การจัดทําประชาคมในการอนุรักษและฟนฟูสมุนไพรใน
ปาชุมชน 

8) สงเสริมและพัฒนาการใหบริการของอโรคยศาล วัดคําประมง และ โรงพยาบาล
การแพทยแผนไทยสกลนคร หลวงปูแฟบ สุภัทโท 

3. พัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรท่ีไดมาตรฐาน 

1) การใชยาสมุนไพรในระบบบริการ ทดแทนยาแผนปจจุบัน จัดทํากรอบบัญชียา
สมุนไพร 

2) พัฒนามาตรฐานการปลูก แปรรูป ผลิตยาสมุนไพรและผลิตภัณฑจากสมุนไพร 
แปลงปลูก GAP เกษตรอินทรีย ดําเนินการรวมกับสํานักงานเกษตรจังหวัด พัฒนาแหลงจําหนาย
กลาพันธุและเพาะขยายพันธุสมุนไพร มีแผนการจัดตั้งตลาดกลางกลาพันธุสมุนไพร พัฒนาโรงงาน
แปรรูปสมุนไพรชุมชน จัดตั้งโรงตากและโรงงานแปรรูปชุมชน และโรงงานผลิตใหผานเกณฑ
มาตรฐาน GMP-PICs และ HALAL เพื่อใหไดผลิตภัณฑจากสมุนไพรมีคุณภาพมาตรฐาน พัฒนา
กลุมวิสาหกิจชุมชุนและกลุม OTOP สมุนไพร 

3) ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑสมุนไพร การตรวจวิเคราะหคุณภาพดิน 
น้ํา วัตถุดิบสมุนไพร และผลิตภัณฑสมุนไพร โดยการจัดตั้งศูนยตรวจวิเคราะหสมุนไพร 

4. การสื่อสารประชาสัมพันธ การตลาด และการทองเท่ียว 

1) สื่อสารในระบบสุขภาพ จัดทําสื่อประชาสัมพันธ เผยแพรในระบบสาธารณสุข 

2) สื่อสารเพื่อใหประชาชนดูแลตนเองดวยสมุนไพร จัดทําสื่อประชาสัมพันธ
ทุกชองทาง แผนจัดทําสื่อออนไลน แผนพับ จัดทัวรสุขภาพ จัดทําเสนทางทัวรสุขภาพ 

3) สื่อสารในเด็กและเยาวชน จัดทํา E - Book และ Application สมุนไพร จัดคาย
เยาวชนสมุนไพร  

4) บูรณาการจัดจําหนายกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสกลนคร จํากัด โดยบริษัท
ประชารัฐสนับสนุนชองทางการจัดจําหนาย 
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5) จัดหาชองทางการตลาด ซ่ึงมีหลากหลายชองทาง ดังนี้ 

- สถานบริการสาธารณสุขในจังหวัด เขต ภาค และประเทศ ปจจุบันจําหนาย
ยาสมุนไพรใหโรงพยาบาลท่ัวภาคอีสาน  

- เปดชองทางการตลาดสูประเทศเพ่ือนบาน เชน ลาว เวียดนาม เพ่ือสรางรายได
เขาประเทศ 

- ตลาดกลางสมุนไพร มีแผนการจัดตั้งตลาดกลางออนไลน 

- จัดทํา Contract farming กับสหกรณสมุนไพรสกลนคร และบริษัทเอกชน 

- จําหนายสินคาในตลาดนัดชุมชน  ถนนคนเดิน มีแผนการจําหนายในถนนคนเดิน
สกลนครหนาวัดพระธาตุเชิงชุม  

- จัดทําชุดของชํารวย ของฝาก และกระเชาสมุนไพร ซ่ึง รพ.พระอาจารยฝนฯ 
กําลังพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร  

- จัดบูธจําหนายผลิตภัณฑสมุนไพรในหนวยบริการสาธารณสุขและสถานท่ี
ทองเท่ียว  

6) จัดตั้งศูนยผลิตภัณฑสมุนไพรครบวงจร โดย ประสานเครือขายหอการคา 
อุตสาหกรรมชุมชน รานคาสวัสดิการ ศูนย OTOP  และจําหนายแบบ Online ผานเว็บไซต และ 
Application line การจัดตั้ง Herbal Village/ Outlet สมุนไพร เปนศูนยกลางการเรียนรูดานสมุนไพร 
และประชาสัมพันธผลิตภัณฑสมุนไพรเพื่อใหประชาชนเปนที่รู จักและสามารถเขาถึงการบริการ
ทางดานการแพทยแผนไทยฯ ไดมากข้ึน 

7) จัดตั้งมูลนิธิประชารัฐสมุนไพรโรงพยาบาลพระอาจารยฝนฯ 

8) พัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงสุขภาพดานสมุนไพร 

9) สงเสริมและพัฒนาใหสมุนไพรเปนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) ของจังหวัดสกลนคร    

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของจังหวัดสกลนคร มีการของบประมาณในสวนตนทาง
เริ่มจากรวบรวมองคความรูดานสมุนไพร โดยการสํารวจและรวบรวมขอมูลสมุนไพรในปาครอบครัวและ
ปาชุมชน ถอดบทเรียนและองคความรูจากหมอพ้ืนบานและภาคีเครือขาย ดําเนินการผานชมรมหมอพ้ืนบาน
โดยจัดทําระบบฐานขอมูลดานสมุนไพร เกษตรกร และภาคีเครือขาย กลางทาง มีการพัฒนาโรงงานผลิตยา 
พัฒนาการรวมกลุมของเกษตรกรในการแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรท่ีไดมาตรฐาน เพ่ิมศักยภาพ
ผูประกอบการหรือองคกรท่ีมีความพรอมในการนํางานวิจัยหรือนวัตกรรมดานสมุนไพรมาผลิตเปน
ยาหรือผลิตภัณฑท่ีเพ่ิมคุณคา ท่ีไดมาตรฐานและมีความเปนเอกลักษณของพ้ืนท่ี ปลายทาง เพ่ิมชองทาง 
การจําหนายและขยายตลาด สรางสถานที่และระบบในการจัดจําหนายยาและผลิตภัณฑสมุนไพร
ท่ีเก่ียวของ สรางองคกรตนแบบเพ่ือใหเปนแหลงเรียนรู และทองเท่ียว ประชาสัมพันธและสรางคูคา
ทางธุรกิจสมุนไพรเพ่ือการแปรรูปและการสงออก 
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ปจจัยสูความสําเร็จของจังหวัดสกลนคร อยางที่กลาวมาขางตน จังหวัดสกลนคร
มีศักยภาพที่จะพัฒนาเปนศูนยกลางของการสรางบุคลากร ผูใช ผูปลูก ผูซ้ือ ผูขาย นักทองเท่ียว และ
ทุกองคาพยพดานสมุนไพร และเม่ือเกิดการพัฒนาสมุนไพรอยางครบถวน ตั้งแตตนทาง กลางทาง และ
ปลายทาง กลาวคือมีการเพาะปลูกสมุนไพร การแปรรูป และการผลิตเปนผลิตภัณฑสมุนไพรท่ีใช
ประโยชนไดอยางกวางขวาง ใหม สด มีความปลอดภัยและไดมาตรฐาน นําไปสูการสรางมูลคา
ทางเศรษฐกิจของประเทศ และการสรางการเติบโตแบบกาวกระโดด สูความม่ันคงทางดานยารักษาโรค
แบบม่ันคงยั่งยืน เพ่ือพัฒนาสุขภาพประชาชน เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 

ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน ควรมีการศึกษาถึงความตองการวัตถุดิบและผลิตภัณฑ
สมุนไพรของตลาดและผูบริโภค (Demand Side) ในพ้ืนท่ีใหชัดเจน เพ่ือใชในการวางแผนการพัฒนา
สมุนไพรตลอดหวงโซคุณคาใหจังหวัดมุงเนนหรือระบุสมุนไพรใหชัดเจน เพ่ือพัฒนาตลอดกระบวนการ 
(เชน การคัดเลือกสายพันธุ วิจัย ผลิต และจําหนาย) การแปรรูปสมุนไพรสําหรับใชเปนยาสมุนไพร
ตองไดมาตรฐาน GMP ยาท่ีไดตองมีสารสําคัญเขาเกณฑมาตรฐาน สารปนเปอนตองไมเกินปริมาณ
ควบคุม การปลูกสมุนไพรในแปลงท่ีไดมาตรฐาน GAP/GACP การเก็บยาท่ีถูกวิธี เพ่ือทดแทนการใชยา
แผนปจจุบัน และลดการนําเขายาตางประเทศ เพื่อประชาชนจะไดใชยาสมุนไพรในราคาไมแพง 
ซ่ึงปจจุบันจังหวัดสกลนครมีการใช “คราม” เปนเอกลักษณของจังหวัด ซ่ึงมีความเปนไปไดวาถานํามารวม
กับผลิตภัณฑสมุนไพร เชน ลูกประคบหอผาคราม ใหมีการเพ่ิมเรื่องราวความเปนมาเพ่ือเปนการเพ่ิม
สรรพคุณผาคราม และเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑได ผลิตภัณฑสมุนไพรอ่ืนๆ สามารถสรางมูลคาเพ่ิมได
โดยการเปลี่ยนบรรจุภณัฑ (Re- Packaging) ใหดูดีและทันสมัย 

ในสวนปญหา และอุปสรรค ของผูประกอบการในจังหวัด พบวา ผูประกอบการ
อยากใหมีหนวยงาน สําหรับใหขอเสนอแนะ และคําแนะนํา เก่ียวกับการปลูกสมุนไพรเพ่ือแปรรูปเปน
ยาสมุนไพร มีวิธีอยางไรท่ีปลูกแลวทําใหไดสมุนไพรท่ีมีคุณภาพ การขอข้ึนทะเบียนโรงงานแปรรูป
ผลิตภัณฑท่ีไดคุณภาพมาตรฐาน GMP และการควบคุมคุณภาพ และการวิเคราะหสารสําคัญของ
ผลิตภัณฑสมุนไพร  

จังหวัดเชียงราย 

คณะทํางานฯ ไดลงพ้ืนท่ี เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2560 ณ หองประชุมธรรมลังกา 
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยรับฟงปญหา อุปสรรค และใหขอเสนอแนะ ดังนี้ 

“เชียงรายเมืองสมุนไพร เกษตรสีเขียว อาหารปลอดภัย วิถีไทยลานนา” มีจุดเดนเรื่อง 
ภูมิปญญาดั้งเดิม/การแพทยพ้ืนบานดั้งเดิม (Traditional Medicine) เปนจังหวัดท่ีมีเอกลักษณโดดเดน
ดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เริ่มตั้งแตเรื่องอาหารการกิน ศิลปะ สถาปตยกรรม วิถีชีวิตความเปนอยู
ของผูคนที่พึ่งพาประโยชนจากธรรมชาติ การนําสมุนไพรมาใชประโยชน โดยเฉพาะสมุนไพรทองถ่ิน 
ตัวอยางกิจกรรม เชน การแชเทาดวยยาสมุนไพร การปรุงยาตม การทํากระดาษสา การทดลอง
ผลิตภัณฑจากไหม การอาบน้ํารอนที่โปงน้ํารอน การนวดตอกเสน การนวดประคบ การย่ําขาง 
การอบสมุนไพร เปนตน ซ่ึงการทองเท่ียวในรูปแบบดังกลาว เปนการผสมผสานการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ
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และการแพทยลานนาไวดวยกัน โดยกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา 
จังหวัดแพร และจังหวัดนาน) มีจุดเนนหลัก 3 เรื่อง ไดแก ศูนยกลางการคา การลงทุนและโลจิสติกส 
สู GMS และ ASEAN+3  เมืองสมุนไพรและการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ (Herb Health Heritage of 
Peaceful and Long Term Care) และสินคาเกษตรคุณภาพดีและปลอดภัย (ขาวหอมมะลิ กาแฟ โคเนื้อ 
สมุนไพร)  

กลไกการขับเคลื่อนของจังหวัดเชียงราย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได
ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการโครงการเมืองสมุนไพรประจําจังหวัด โดยมีการบูรณาการรวมกับ
หนวยงานราชการทุกภาคสวน ตลอดหวงโซคุณคา (Value Chain) ตนทาง กลางทาง ปลายทาง 

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของจังหวัดเชียงราย มีการของบประมาณในสวน 
ตนทาง เริ่มจากการวิจัยและพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรท่ีใชในอุตสาหกรรมยาสมุนไพรและเพ่ิมรายได
ทางเศรษฐกิจ การรวบรวมพันธุพืชสมุนไพร ศึกษาลักษณะประจําพันธุและสวนขยายพันธุของ
พืชสมุนไพรในพื้นที่เพื่อการใชประโยชนในการผลิตภัณฑพืชสมุนไพร วิธีการผลิต การดูแลรักษา 
การเก็บเก่ียวและเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวพืชสมุนไพรเพ่ือใหผลผลิตและสารสําคัญสูง สงเสริมการผลิต
พืชสมุนไพรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาและสรางเครือขายกลุมผูปลูกสมุนไพรและ
ศูนยกระจายวัตถุดิบ กลางทาง สงเสริมการแปรรูปสมุนไพรใหไดมาตรฐาน เพ่ือใชในการเกษตรและ
ทดแทนการใชสารเคมี พัฒนาโรงงานผลิตยาแผนโบราณใหไดมาตรฐาน GMP พัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร
คุณภาพและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑสมุนไพร ปลายทาง สงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ พัฒนา
ศักยภาพสถานบริการดานการแพทยแผนไทยเพื่อเพิ่มการเขาถึงบริการของประชาชน และการผลิต
ยาสมุนไพรในบัญชียาหลัก เพ่ือใชในสถานบริการ พัฒนาศูนยสุขภาพสมุนไพรครบวงจร (Medical 
Hub) เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการใชสมุนไพรในวิถีวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย  

ปจจัยสูความสําเร็จของจังหวัดเชียงราย เชียงรายเปนจังหวัดหนึ่งของประเทศที่มี
ความสมบูรณและมีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ และวิถีชีวิตที่ยังคงความดั้งเดิมไว 
คนสวนใหญในจังหวัดยังคงมีความเชื่อในการรักษาดวยการแพทยลานนาและยาสมุนไพร 

ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน ควรมีการศึกษาถึงความตองการวัตถุดิบและผลิตภัณฑ
สมุนไพรของตลาดและผูบริโภค (Demand Side) ในพ้ืนท่ีใหชัดเจน เพ่ือใชในการวางแผนการพัฒนา
สมุนไพรตลอดหวงโซคุณคา สมุนไพรควรมีคุณภาพ เชน การผลิตจากโรงงานที่ไดมาตรฐาน GMP 
และไดมาตรฐานการปลูก GAP/GACP มีการตรวจสอบคุณภาพ ไมมีการปนเปอนโลหะหนัก และ
สารสําคัญตองไดมาตรฐาน เพื่อลดการนําเขายาจากตางประเทศ ใหเกษตรจังหวัดเชียงราย รวบรวม
ขอมูลการปลูกพืช (Land Used) สงตอใหกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อวางแผนการปลูกสมุนไพร 4 ชนิด 
อยางเหมาะสม (ไพล ขม้ินชัน บัวบก และกระชายดํา) โดยมีโครงการรองรับ ซ่ึงงบกลางป พ.ศ. 2560 
ของกลุมจังหวัดไดรับจัดสรรงบประมาณ 338 ลานบาท ในกลุมจังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดนาน 
และจังหวัดแพร ไดรับงบประมาณ 219 ลานบาท ในสวนงบประมาณป พ.ศ. 2561 ใหเตรียมแผนงาน
ใหชัดเจนในการทําคําของบประมาณ ในงบประมาณประเด็นเมืองสมุนไพร ใหเสนอของบแบบบูรณาการ
ของทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ เริ่มตั้งแตตนทาง กลางทาง ปลายทาง ใหพัฒนาเรื่องสมุนไพรใหครบวงจร 



354 
 

ไดแก การปลูก (กระทรวงเกษตร และสหกรณ) การวิจัย (กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
กระทรวงศึกษาธิการ) การแปรรูป (กระทรวงอุตสาหกรรม) และ การตลาด (กระทรวงพาณิชย) 
วิเคราะหจุดแข็งเรื่องความเพียงพอ/คุณภาพ/ความยั่งยืนของวัตถุดิบ มีการนําเขาวัตถุดิบ การวางจุดยืน 
(Positioning) เปาหมายของสมุนไพร การทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ใหรองรับกันกับ
การดําเนินงาน การศึกษาแผนงานทางการตลาด เพ่ือนําไปสูการศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ สูการสราง
มูลคาเพ่ิม และการสราง Brand ผลิตภัณฑ 

ในสวนปญหา และอุปสรรค ของผูประกอบการในจังหวัด พบวา ผูประกอบการมี
ความตองการภาครัฐเห็นความจําเปนของประชาชน ในการดูแลสุขภาพดวยสมุนไพร การรักษาดวย
แพทยพ้ืนบาน (หมอเมือง) และปญหาการขยายพ้ืนท่ีโรงงาน เนื่องจากติดปญหาผังเมือง และพ้ืนท่ีสีเขียว
ทําใหไมสามารถสรางโรงงานอุตสาหกรรมได 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ จากเวทีการประชุมวิชาการและนิทรรศการเมืองสมุนไพร 
(Herbal city) ณ โรงแรมลีการเดนสพลาซา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลาเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 21 
กันยายน 2560  

จากการประชุมดังกลาว ที่ประชุมเสนอเห็นควรใหผู วาราชการจังหวัด เปนผูที่มี
บทบาทในการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพร (Herbal City) โดยกําหนดการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพร 
(Herbal City) เปนวาระหนึ่งในการประชุมของจังหวัด เพ่ือหาแนวทางการดําเนินงานท่ีมีการทํางานกัน
แบบบูรณาการกับท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน โดยมีเปาหมายท่ีชัดเจน และมองประโยชน
ประชาชนเปนหลัก 

 



ภาคผนวก 

 
 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร ที่ 844/2560   

 คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร ที่ 1/2560  

 (ร่าง) คําสั่งคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ 
ขับเคลื่อนภารกิจของคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ 
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                                    คําสั่งคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ 
                                                       ที่       /2560 

เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนภารกิจของคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ 
------------------- 

ตามแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564 กําหนดให้มี
คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ  มีหน้าที่กําหนดนโยบาย ขับเคล่ือน และติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยรวมถึงให้ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่เก่ียวข้อง   
กับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสมุนไพรของประเทศ น้ัน 

เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน อาศัยอํานาจหน้าที่ตามข้อ 9    
ของคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ และคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติได้มีมติเมื่อวันที่ 30 
มิถุนายน 2560 ให้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนภารกิจของคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ   
โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ดังน้ี 

      1. คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์สมุนไพรไทย 
  1.1 องค์ประกอบ 
   (1)    นายสุวิทย์  เมษินทรีย์           ประธาน 
                                       รฐัมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตร ี

(2)    นายโสภณ  เมฆธน       อนุกรรมการ 
   (3)    นางสาวสุภาภรณ์  ปิติพร                                  อนุกรรมการ 
   (4)    นางมาลิน  อังสุรังษ ี                                            อนุกรรมการ 
   (5)    นายธนพล  ก่อฐานะ                           อนุกรรมการ 
   (6)    นายสุรยิะ  วงศ์คงคาเทพ                           อนุกรรมการ 
   (7)    นายสุเทพ  วัชรปิยานันทน์      อนุกรรมการ 
   (8)    ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร                                   อนุกรรมการ 

        สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย     
(9)    ประธานคณะกรรมการธุรกิจบริการเพ่ือสุขภาพ                     อนุกรรมการ 

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  
(10)  ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ                         อนุกรรมการ   
(11)  อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก             อนุกรรมการ 

กระทรวงสาธารณสุข 
(12)  รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย                   อนุกรรมการและเลขานุการ 

                                       และการแพทย์ทางเลือก ที่ได้รับมอบหมาย กระทรวงสาธารณสุข 
(13)  ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ                            ผู้ช่วยเลขานุการ 

                                       นโยบายสมุนไพรแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 
1.2  อํานาจหน้าที่… 

                                       

(ร่าง)
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1.2  อํานาจหน้าที่ 

(1)    จัดทํายุทธศาสตร์ มาตรการ การพัฒนาสมุนไพรไทย 
   (2)   กําหนดแนวทาง และดําเนินการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องภายใต้แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 

   (3)   กําหนดข้อมูลพ้ืนฐานที่จําเป็นของหน่วยงาน จัดทําระบบและเช่ือมโยง
ฐานข้อมูลสมุนไพรไทยเพ่ือสนับสนุนการติดตาม ประเมินผล และการใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ 
   (4)   ให้ข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนา
สมุนไพรไทย ต่อคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี 

(5)   แต่งต้ังคณะทํางานที่เก่ียวข้องตามความเหมาะสม 
(6)   ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติมอบหมาย  

2. คณะอนุกรรมการวัตถุดิบและเศรษฐกิจฐานราก 
2.1 องค์ประกอบ 

     (1)    ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์          ประธาน 
   (2)    ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                           ประธานร่วม 
   (3)    อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน                                            อนุกรรมการ 
           กระทรวงมหาดไทย 
   (4)    อธิบดีกรมปศุสัตว์                                                       อนุกรรมการ 
                                       กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

(5)    อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน                                                   อนุกรรมการ   
        กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

   (6)    อธิบดีกรมวิชาการเกษตร               อนุกรรมการ 
           กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   (7)    อธิบดีกรมสง่เสริมการเกษตร     อนุกรรมการ 
           กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

   (8)    อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์      อนุกรรมการ 
        กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(9)    เลขาธิการสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม   อนุกรรมการ 

           กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   (10)  เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  อนุกรรมการ 

        กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   (11)  เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร    อนุกรรมการ 
           กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

(12)  ผู้อํานวยการองค์การตลาดเพ่ือการเกษตร    อนุกรรมการ 
           กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

(13)  ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร   อนุกรรมการ 
           กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
    

(14)  อธิบดีกรมป่าไม้… 
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(14)  อธิบดีกรมป่าไม้       อนุกรรมการ 

           กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
   (15)  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช   อนุกรรมการ 
           กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
   (16)  อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง    อนุกรรมการ 
           กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

(17)  ผู้อํานวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้    อนุกรรมการ 
           กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
   (18)  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์     อนุกรรมการ 
           กระทรวงสาธารณสุข 
   (19)  อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก   อนุกรรมการ 
           กระทรวงสาธารณสุข 

(20)  ผู้อํานวยการองค์การเภสัชกรรม                        อนุกรรมการ 
           กระทรวงสาธารณสุข 
   (21)  เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา   อนุกรรมการ 
           กระทรวงสาธารณสุข 
   (22)  เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   อนุกรรมการ 
           กระทรวงอุตสาหกรรม 
   (23)  อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม                        อนุกรรมการ 
           กระทรวงอุตสาหกรรม 
   (24)  ผู้อํานวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  อนุกรรมการ 
           กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(25)  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ 
           กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(26)  ผู้อํานวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร               อนุกรรมการ 
           กระทรวงกลาโหม 

(27)  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผนการวิจัย    อนุกรรมการ 
           สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

(28)  นางรุ่งระวี  เต็มศิริฤกษ์กุล                                   อนุกรรมการ 
   (29)  นายพินิต  ชินสร้อย     อนุกรรมการ 
           โรงพยาบาลวังนํ้าเย็น จังหวัดสระแก้ว 

(30)  นางสาวเบญญา  มะโนชัย      อนุกรรมการ 
           คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   (31)  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือผูแ้ทน  อนุกรรมการ 

          (32)  ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน  อนุกรรมการ 
    

(33)  ผู้อํานวยการกองนโยบายเทคโนโลยี...         
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(33)  ผู้อํานวยการกองนโยบายเทคโนโลยี                อนุกรรมการและเลขานุการ 

           เพ่ือการเกษตรและเกษตรกรรมย่ังยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(34)  ผู้อํานวยการกองพัฒนายาแผนไทย          อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
        และสมนุไพร กระทรวงสาธารณสุข 
(35)  ผู้อํานวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรม         อนุกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
        รายสาขา 2  กระทรวงอุตสาหกรรม 
(36)  ผู้อํานวยการส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน      อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
        กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(37)  หัวหน้ากลุ่มพัฒนานวัตกรรม         อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
        และภูมปัิญญาท้องถิ่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2.2  อํานาจหน้าที่ 
(1) ศึกษารวบรวมข้อมูลการปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้ได้คุณภาพ 

มาตรฐานปลอดภัย 
(2) กําหนดแนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาและการบริหารจัดการวัตถุดิบ                 

และสารสกัดสมุนไพรเช่ือมโยงการตลาดพืชสมุนไพร 
(3) ศึกษาวิจัยและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวัตถุดิบและสารสกัดเพ่ือสร้าง 

รายได้แก่เกษตรกร 
(4) ส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรอย่างง่าย 

เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจในระดับชุมชน 
(5) ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ 
(6) แต่งต้ังคณะทํางานที่เก่ียวข้องตามความเหมาะสม 
(7)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติมอบหมาย 

                3. คณะอนุกรรมการสร้างมลูค่าเพ่ิมและการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ 
3.1  องค์ประกอบ 
 (1)    ปลัดกระทรวงพาณิชย์           ประธาน 

(2)    ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม                                  ประธานร่วม 
(3)    นางสาวสุภาภรณ์  ปิติพร      อนุกรรมการ 

           ผู้ทรงคณุวุฒิด้านสมุนไพร 
(4)    นายจรญั  ดิษฐไชยวงศ์      อนุกรรมการ 

           ผู้ทรงคณุวุฒิด้านเกษตรและพันธ์ุพืช 
   (5)    นายไพศาล  เวชพงศา      อนุกรรมการ 

         ผู้ทรงคณุวุฒิด้านอุตสาหกรรม 
   (6)    นางมาลิน  อังสุรังษ ี      อนุกรรมการ 
           ผู้ทรงคณุวุฒิด้านวิจัยและพัฒนา 
   (7)    นายชยันต์  พิเชียรสุนทร      อนุกรรมการ 
           วิทยาลยัการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 
(8)    อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย... 
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(8)    อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก หรือผูแ้ทน  อนุกรรมการ 

                   กระทรวงสาธารณสุข 
   (9)    เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผู้แทน   อนุกรรมการ 
           กระทรวงสาธารณสุข 
   (10)  อธิบดีกรมปศุสัตว์ หรอืผู้แทน                                 อนุกรรมการ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(11)  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร หรือผูแ้ทน    อนุกรรมการ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(12)  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร หรือผู้แทน     อนุกรรมการ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(13)  อธิบดีกรมการท่องเที่ยว หรือผู้แทน                                 อนุกรรมการ 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

(14)  อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรอืผู้แทน             อนุกรรมการ 
        กระทรวงอุตสาหกรรม 
(15)  ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              อนุกรรมการ 
        แห่งประเทศไทย หรือผู้แทน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(16)  ผู้อํานวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือผู้แทน  อนุกรรมการ 
        กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(17)  อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือผูแ้ทน  อนุกรรมการ 
        กระทรวงพาณิชย์ 
(18)  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือผูแ้ทน              อนุกรรมการ 
        กระทรวงพาณิชย์ 
(19)  อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือผู้แทน   อนุกรรมการ 
        กระทรวงพาณิชย์ 
(20)  ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือผูแ้ทน  อนุกรรมการ 
        กระทรวงพาณิชย์ 
(21)  อธิบดีกรมการค้าภายใน หรือผู้แทน              อนุกรรมการ 
        กระทรวงพาณิชย์ 
(22)  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือผูแ้ทน  อนุกรรมการ 
(23)  ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือผูแ้ทน  อนุกรรมการ 
(24)  ผู้อํานวยการสํานักธุรกิจบริการ      อนุกรรมการและเลขานุการ 
        และโลจิสติกส์การค้า กระทรวงพาณิชย์ 
(25)  ผู้อํานวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรม           อนุกรรมการและเลขานุการร่วม 
        รายสาขา 2  กระทรวงอุตสาหกรรม 
(26)  ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ          อนุกรรมการและเลขานุการร่วม 
        นโยบายสมุนไพรแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 

 3.2  อํานาจหน้าที่... 
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3.2  อํานาจหน้าที่ 

   (1)  พัฒนาอุตสาหกรรม และการตลาดของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการแข่งขัน 
   (2)  ส่งเสริม สนับสนุนการนําเทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่การแปรรูปผลผลิตสมุนไพร
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพ 

(3)  ศึกษาและรวบรวมข้อมูลความต้องการผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยและข้อมูลตลาด 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(4)  พิจารณานําเสนอสมุนไพรที่มีศักยภาพและมีความต้องการของตลาดทั้งใน 
ประเทศและต่างประเทศ (Product Champion) 

(5)  สร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย   
(6)  ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(7)  ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการนโยบาย 

สมุนไพรแห่งชาติ 
(8)  แต่งต้ังคณะทํางานที่เก่ียวข้องตามความเหมาะสม 
(9)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติมอบหมาย 

              4. คณะอนุกรรมการวิจัยและนวัตกรรมสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย 
  4.1 องค์ประกอบ        
   (1)    เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ         ประธาน 
                                       สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
   (2)    อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก   ประธานร่วม 
           กระทรวงสาธารณสุข 

(3)    รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย รองประธานคนที่ 1
         สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

   (4)    รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รองประธานคนที่ 2 
           ที่ได้รับมอบหมาย กระทรวงสาธารณสุข 

(5)    อธิบดีกรมวิชาการเกษตร หรือผู้แทน                                 อนุกรรมการ 
           กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   (6)    ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร หรือผู้แทน  อนุกรรมการ 
            กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

(7)    ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข หรือผู้แทน             อนุกรรมการ 
           กระทรวงสาธารณสุข 

(8)    อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือผู้แทน                       อนุกรรมการ 
           กระทรวงสาธารณสุข 

(9)    อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือผูแ้ทน                       อนุกรรมการ 
           กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   (10)  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือผู้แทน                อนุกรรมการ 
           กระทรวงศึกษาธิการ 

   (11)  ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์… 
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(11)  ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ หรือผูแ้ทน            อนุกรรมการ 

           กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   (12)  ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือผู้แทน      อนุกรรมการ 
    (13)  ผู้อํานวยการสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือผู้แทน              อนุกรรมการ 

(14)  ผู้อํานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ หรือผู้แทน                 อนุกรรมการ 
   (15)  เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี         อนุกรรมการ 
            และนวัตกรรมแห่งชาติ หรือผู้แทน 
   (16)  นายกสภาการแพทย์แผนไทย หรือผูแ้ทน                            อนุกรรมการ 
   (17)  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือผูแ้ทน   อนุกรรมการ 
   (18)  ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือผูแ้ทน   อนุกรรมการ 
   (19)  นายสุรยิะ  วงศ์คงคาเทพ      อนุกรรมการ 
           ผู้ทรงคณุวุฒิด้านการแพทย์แผนไทย 

(20)  นางสาวสุภาภรณ์  ปิติพร      อนุกรรมการ 
           ผู้ทรงคณุวุฒิด้านสมุนไพร 

 (21)  นางมาลิน  อังสุรังษ ี      อนุกรรมการ 
           ผู้ทรงคณุวุฒิด้านวิจัยและพัฒนา 

(22)  นายประวิทย์  อัครเสรีนนท์               อนุกรรมการ 
           คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
   (23)  นางบังอร  ศรีพานิชสกุลชัย     อนุกรรมการ 
           คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(24)  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผนการวิจัย      อนุกรรมการและเลขานุการ 
            สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

(25)  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย      อนุกรรมการและเลขานุการ 
            กระทรวงสาธารณสุข 
   (26)  ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ               อนุกรรมการและเลขานุการ 
            นโยบายสมุนไพรแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 

(27)  ผู้อํานวยการสํานักยุทธศาสตร์                       อนุกรรมการและเลขานุการ 
            กระทรวงสาธารณสุข 

4.2  อํานาจหน้าที่  
(1)  กําหนดยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมด้านสมุนไพรของประเทศและแผนที่ 

นําทาง (Roadmap) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
(2) กําหนดกรอบการลงทุนด้านการวิจัยสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยของประเทศ 

โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย 
(3) กําหนดและขับเคล่ือนให้เกิดระบบหรือกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม 

สมุนไพรและการแพทย์แผนไทยให้มีประสิทธิภาพ ลดความซ้ําซ้อน เกิดการส่งต่อและนํามาสู่การใช้ประโยชน์
ทั้งในระบบสุขภาพและทางเศรษฐกิจได้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางภายใต้แผนแม่บท
แห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564 

(5)  กํากับ เร่งรัดและติดตาม… 
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(4) กํากับ เร่งรัดและติดตามการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์และข้อตกลงตามแนวทาง 

ที่ได้กําหนดไว้ร่วมกันเพ่ือให้สามารถนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีอยู่เดิมและท่ีเกิดขึ้นใหม่ไปใช้ประโยชน์  
ให้เป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุด 

(5) รายงานผลการดําเนินงานและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการนโยบายสมุนไพร 
เพ่ือทราบหรือเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นหรืออนุมัติ แล้วแต่กรณี 

(6) แต่งต้ังคณะทํางานที่เก่ียวข้องตามความเหมาะสม 
(7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติมอบหมาย 

5. คณะอนุกรรมการใช้ยาสมุนไพรในประเทศ 
5.1  องค์ประกอบ 
 (1)    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข         ที่ปรึกษา 

(2)    ปลัดกระทรวงสาธารณสุข           ประธาน 
 (3)    อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก   อนุกรรมการ 
         กระทรวงสาธารณสุข 
 (4)    อธิบดีกรมการแพทย์      อนุกรรมการ 
         กระทรวงสาธารณสุข 
 (5)    อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์     อนุกรรมการ 

                   กระทรวงสาธารณสุข 
   (6)    อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ    อนุกรรมการ 
           กระทรวงสาธารณสุข 

(7)    เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  อนุกรรมการ 
           กระทรวงสาธารณสุข 

(8)    เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  อนุกรรมการ 
           กระทรวงสาธารณสุข 

(9)    หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข                     อนุกรรมการ 
กระทรวงสาธารณสุข 

(10)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล หรือผูแ้ทน   อนุกรรมการ 
(11)  อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั หรือผู้แทน  อนุกรรมการ 
(12)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือผู้แทน  อนุกรรมการ 
(13)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา หรือผู้แทน   อนุกรรมการ 
(14)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรอืผู้แทน   อนุกรรมการ 
(15)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลา หรือผู้แทน   อนุกรรมการ 
(16)  นายกแพทยสภา หรือผู้แทน     อนุกรรมการ 
(17)  นายกสภาเภสัชกรรม หรือผู้แทน    อนุกรรมการ 
(18)  นายกสภาการพยาบาล หรือผูแ้ทน    อนุกรรมการ 
(19)  นากยกสภาการแพทย์แผนไทย หรือผู้แทน   อนุกรรมการ 
(20)  นายกสมาคมผู้ผลิตยาสมุนไพร    อนุกรรมการ 
(21)  ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย  อนุกรรมการ 

(22)  ประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย... 
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(22)  ประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย  อนุกรรมการ 
(23)  ประธานชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด   อนุกรรมการ 
(24)  ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย   อนุกรรมการ 

   (25)  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   อนุกรรมการ 
(26)  ประธานมูลนิธิสุขภาพไทย      อนุกรรมการ 
(27)  ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  อนุกรรมการ 
        สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เขตสุขภาพที่ 1 - 13 
(28)  ผู้อํานวยการองค์การเภสัชกรรม    อนุกรรมการ 

กระทรวงสาธารณสุข 
(29)  ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์   อนุกรรมการ 
        กระทรวงสาธารณสุข 
(30)  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข   อนุกรรมการ 
        กระทรวงสาธารณสุข 
(31)  ผู้อํานวยการสถาบันพระบรมราชชนก   อนุกรรมการ 
        กระทรวงสาธารณสุข 
(32)  ผู้อํานวยการกองประเมินและจัดการความรู้การวิจัย  อนุกรรมการ 
        สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(33)  ผู้อํานวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร    อนุกรรมการ 
        กระทรวงกลาโหม 
(34)  ผู้อํานวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย     อนุกรรมการและเลขานุการ 
        กระทรวงสาธารณสุข 
(35)  ผู้อํานวยการสํานักการแพทย์พ้ืนบ้านไทย   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
        กระทรวงสาธารณสุข 
(36)  ผู้อํานวยการสํานักยุทธศาสตร์                อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
        กระทรวงสาธารณสุข 
(37)  ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนเขตสุขภาพ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
        และบรหิารโครงการพิเศษ กระทรวงสาธารณสุข 

5.2  อํานาจหน้าที่ 
   (1)   กําหนดแนวทาง มาตรการ และดําเนินการส่งเสริมให้มีการใช้สมุนไพรในระบบ
สุขภาพในการรักษาโรค หรือการสร้างเสริมสุขภาพ 

(2)   ส่งเสริมให้มีการจัดบริการ และการใช้สมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขรวมทั้ง  
การพัฒนาโครงสร้าง มาตรฐาน และการยกระดับคุณภาพของโรงพยาบาลหรือคลินิก 

(3)   ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย และเสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านสมุนไพรในบัญชียา 
หลักแห่งชาติให้ครอบคลุม จัดทํามาตรฐานสมุนไพรและยาตํารับ รวมถึงการใช้ประโยชน์ของสมุนไพร          
ในชีวิตประจําวัน 

(4)   ส่งเสริมบทบาทของชุมชน บทบาทของหมอพ้ืนบ้านในการใช้สมุนไพรเพ่ือส่งเสริม 
สุขภาพและป้องกันโรค...  
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สุขภาพและป้องกันโรค  

(5)  แต่งต้ังคณะทํางานที่เก่ียวข้องตามความเหมาะสม 
(6)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติมอบหมาย  

6. คณะอนุกรรมการขับเคลือ่นเมืองสมุนไพร 
6.1  องค์ประกอบ 

(1)    ปลัดกระทรวงมหาดไทย           ประธาน 
(2)    ปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                            ประธานร่วม 
(3)    อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก             รองประธาน 
        กระทรวงสาธารณสุข 
(4)    อธิบดีกรมการปกครอง               อนุกรรมการ 
        กระทรวงมหาดไทย 
(5)    อธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น                                 อนุกรรมการ 
        กระทรวงมหาดไทย 
(6)    อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน                                            อนุกรรมการ 
        กระทรวงมหาดไทย 
(7)     หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข                                  อนุกรรมการ 
        กระทรวงสาธารณสุข 
(8)    อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร หรือผู้แทน                               อนุกรรมการ  
        กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(9)     อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือผู้แทน                                อนุกรรมการ  
        กระทรวงอุตสาหกรรม 
(10)  อธิบดีกรมการค้าภายใน หรือผู้แทน                                            อนุกรรมการ     
        กระทรวงพาณิชย์ 
(11)  รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม            อนุกรรมการ 
        ที่ได้รับมอบหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(12)  รองปลดักระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รับมอบหมาย                    อนุกรรมการ 
        กระทรวงศึกษาธิการ 
(13)  รองปลดักระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ได้รับมอบหมาย      อนุกรรมการ 
        กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(14)  รองปลดักระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีที่ได้รับมอบหมาย   อนุกรรมการ 
        กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(15)  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ หรือผู้แทน                                 อนุกรรมการ               
        สํานักนายกรัฐมนตรี 
(29)  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี  กระทรวงสาธารณสุข  อนุกรรมการ 
(30)  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี  กระทรวงสาธารณสุข  อนุกรรมการ  
(31)  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  กระทรวงสาธารณสุข  อนุกรรมการ  

(32)  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี… 
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(32)  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระทรวงสาธารณสุข อนุกรรมการ  
(33)  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา  กระทรวงสาธารณสุข  อนุกรรมการ  
(34)  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี  กระทรวงสาธารณสุข  อนุกรรมการ  
(35)  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  กระทรวงสาธารณสุข  อนุกรรมการ  
(36)  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กระทรวงสาธารณสุข  อนุกรรมการ  
(37)  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญกระทรวงสาธารณสุข  อนุกรรมการ  
(38)  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  กระทรวงสาธารณสุข  อนุกรรมการ  
(39)  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย  กระทรวงสาธารณสุข  อนุกรรมการ  
(40)  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  กระทรวงสาธารณสุข  อนุกรรมการ  
(41)  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี  กระทรวงสาธารณสุข  อนุกรรมการ  
(42)  ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน                      อนุกรรมการ  
(43)  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือผูแ้ทน            อนุกรรมการ  
(44)  นายสุเทพ  วัชรปิยานันทน์                 อนุกรรมการ 
(45)  รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย                อนุกรรมการและเลขานุการ 
        และการแพทย์ทางเลอืกที่ได้รับมอบหมาย  กระทรวงสาธารณสุข 
(46)  ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ        อนุกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
        นโยบายสมุนไพรแห่งชาติ  กรมการแพทย์แผนไทยฯ กระทรวงสาธารณสุข 
(47)  ผู้อํานวยการสํานักยุทธศาสตร์         อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
        กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 
(48)  ผู้อํานวยการสํานักบริหารการสาธารณสุข    อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
        สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

  6.2  อํานาจหน้าที่ 
(1)  ขับเคลื่อนเมืองสมุนไพร (Herbal City) ให้เป็นเมืองแห่งการพัฒนาสมุนไพรไทย 

อย่างครบวงจร 
(2)  ดําเนินโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ 
(3)  กํากับ ติดตาม และประเมินผลโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร 
(4)  นําเสนอความก้าวหน้าโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรต่อคณะกรรมการนโยบาย 

สมุนไพรแห่งชาติ 
(5)  แต่งต้ังคณะทํางานที่เก่ียวข้องตามความเหมาะสม 
(6)  งานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติมอบหมาย 

         ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่              ตุลาคม  พ.ศ. 2560 
           

 พลเอก 
(ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 

นายกรัฐมนตร ี
ประธานคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ 
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