
แผนติดตามผลการด าเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการส าคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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ล าดับ

ที่ 
ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ Small 
success    

ไตรมาส 1 

Small 
success   

ไตรมาส 2 

Small 
success    

ไตรมาส 3 

Small 
success    

ไตรมาส 4 
7 
 
 
 
 
 

โครงการ 
ต ารับยา
แผนไทย
แห่งชาติ  
ปี 2561 

คัดเลือก 
กลั่นกรอง 
วิเคราะหร์ายการ
ต ารับยาแผนไทย 
ที่ได้รับการ
ประกาศคุม้ครอง
เป็นต ารับยาแผน
ไทยของชาติแล้ว 
เพื่อก าหนดและ
ประกาศต ารับยา
แผนไทยแห่งชาต ิ
จ านวน 100 
ต ารับ 

ต ารับยาแผน
ไทย ที่ไดร้ับ
การประกาศ
คุ้มครองเป็น
ต ารับยาแผน
ไทยของชาติ 
จ านวน 100 
ต ารับ/ปี 
 
 
 

ได้ผลการ
กลั่นกรอง
ต ารับยา
แผนไทย
แห่งชาติที่
ผ่านความ
เห็นชอบ
จากคณะ
กรรม 
การคุ้มครอง
และส่งเสรมิ            
ภูมิปัญญาฯ 
จ านวน 20 
ต ารับ 

ได้ผลการ
กลั่นกรอง
ต ารับยา
แผนไทย
แห่งชาติที่
ผ่านความ
เห็นชอบ
จากคณะ
กรรม 
การ 
คุ้มครอง
และส่งเสรมิ             
ภูมิปัญญาฯ 
จ านวน 50 
ต ารับ   
(นับสะสม) 

ได้ผลการ
กลั่นกรอง
ต ารับยา
แผนไทย
แห่งชาติที่
ผ่านความ
เห็นชอบ
จากคณะ
กรรม 
การคุ้มครอง
และส่งเสรมิ             
ภูมิปัญญาฯ 
จ านวน 80
ต ารับ 
(นับสะสม) 

ได้ผลการ
กลั่นกรอง
ต ารับยา
แผนไทย
แห่งชาติที่
ผ่านความ
เห็นชอบ
จาก
คณะกรรมก
ารคุ้มครอง
และส่งเสรมิ
ภูมิปัญญาฯ 
จ านวน 
100 ต ารับ 
(นับสะสม) 
(ยอดสะสม 
200 ต ารับ
ในปี 
2560-
2561) 

1. คัดเลือกต ารับยาแผนไทย
แห่งชาติ จากต ารับยาแผนไทย
ของชาติและต าราการแพทย์แผน
ไทยของชาติ ต ารายาเกรด็  ต ารับ
ยาของชุมชน ต ารับยาของแพทย์
แผนไทย ต ารับยาของหมอ
พื้นบ้าน เภสัชต ารับโรงพยาบาล 
และยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
โดยคณะท างานกลั่นกรองต ารับ
ยาแผนไทยแห่งชาติ ทั้ง ๓ คณะ 
(ชุดที่ 1, 2 และ 3)  
2. ประชุมคณะท างานด้าน
เลขานุการ เพื่อรวบรวม และ
สังเคราะห์ต ารับยาแผนไทย             
ที่กลั่นกรองแล้วจากคณะท างาน
กลั่นกรองต ารับยาแผนไทย
แห่งชาติ ทั้ง ๓ คณะ 
3. ประชุมคณะอนุกรรมการ
จัดท าต ารบัยาแผนไทยแห่งชาติ 
เพื่อพิจารณา คดัเลือกต ารับยา

1,600,000 
บาท 
(งบประมาณ
กองทุนภูมิ
ปัญญา
การแพทย์แผน
ไทย)  

กรมการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก     
(กองคุ้มครองและ
ส่งเสริมภมูิปัญญา
การแพทย์แผน
ไทยและแพทย์
พื้นบ้านไทย และ
สถาบันการแพทย์
แผนไทย) 
 
 

แบบฟอร์ม ตป.1 



ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ Small 

success    
ไตรมาส 1 

Small 
success   

ไตรมาส 2 

Small 
success    

ไตรมาส 3 

Small 
success    

ไตรมาส 4 
ต ารับยา
แผนไทยท่ี
คัดเลือก 
 

แผนไทยท่ีคณะท างานกลั่นกรอง
ต ารับยาแผนไทยแห่งชาติ ชุดที่ ๑ 
ชุดที่ ๒ และชุดที่ ๓ เสนอ 
4. ประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการจัดท าต ารายาแผนไทย
แห่งชาติ เพื่อรายงาน
ความก้าวหน้า ปัญหา และ
อุปสรรค 
5. จัดท าประชาพิจารณ์ เพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นจากผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี แพทย์แผนไทย และ
ผู้ประกอบการผลิตยาแผนไทย 
ต่อต ารับยาแผนไทยท่ีคัดเลือก 
6. ประชุมคณะท างานจดัท า
รูปเลม่บัญชีรายการต ารับยาแผน
ไทยแห่งชาติ ฉบับพุทธศักราช 
๒๕๖๑ เพื่อจัดท าต้นฉบับ 
รวบรวมข้อมลูจัดพิมพเ์ป็น
รายการต ารับยาแผนไทยแห่งชาติ 

 


