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ระเบียบคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญา
การแพทยแผนไทย
วาดวยการบริหาร การจัดหาผลประโยชน และการใชจายเงินกองทุน
ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย
พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ (๖) มาตรา ๑๐ และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการคุมครองและสงเสริม
ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย โดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง จึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทย
แผนไทย วาดวยการบริหาร การจัดหาผลประโยชน และการใชจายเงินกองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย
พ.ศ. ๒๕๔๘ ”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“กองทุน” หมายความวา กองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการคุม ครองและสง เสริม ภูมิปญ ญา
การแพทยแผนไทย
“คณะอนุกรรมการกองทุน” หมายความวา คณะอนุก รรมการกองทุน ภูมิปญ ญา
การแพทยแผนไทย
“กรม” หมายความวา กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
ขอ ๔ ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นในกรม เพื่อเปนทุนหมุนเวียนสําหรับใชจายเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ที่เกี่ยวของกับการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย
ขอ ๕ กองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสิน ดังตอไปนี้
(๑) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
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(๒) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่ไดรับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
รัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
(๓) ดอกผลและผลประโยชนที่เกิดจากกองทุน
(๔) รายไดอื่นที่เกิดจากการดําเนินการกองทุน
ขอ ๖ เงินกองทุนใหใชจายเพื่อการชวยเหลือหรือสนับสนุนกิจกรรม ดังตอไปนี้
(๑) การสํารวจ รวบรวม ศึกษา และวิจัยองคความรูภูมิปญญาการแพทยแผนไทย
(๒) การเพาะปลูก การผลิต แปรรูปหรือขยายพันธุพืชสมุนไพร
(๓) การโฆษณา ประชาสัมพันธที่เกี่ยวของกับการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญา
การแพทยแผนไทย
(๔) การพั ฒ นาบุ ค ลากรด า นการแพทย แ ผนไทยและองค ก ารเอกชนพั ฒ นาด า น
การแพทยแผนไทย
(๕) การอนุรักษสมุนไพรและการใชประโยชนสมุนไพรอยางยั่งยืน
(๖) การบริหารและการดําเนินงานตามแผนจัดการเพื่อคุมครองสมุนไพร
(๗) การสนับสนุนใหเอกชนมีสวนรวมในการคุมครอง สงเสริมและพัฒนาสมุนไพร
(๘) การบริหารจัดการกองทุน
(๙) การอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย
ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
ขอ ๗ ใหนําเงินกองทุนไปหาผลประโยชนได ดังตอไปนี้
(๑) ฝากไวกับธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ
(๒) ซื้อพันธบัตรรัฐบาล
(๓) ซื้อตราสารการเงินอื่นตามที่กระทรวงการคลังเห็นชอบ
(๔) ดําเนินการอื่นตามที่กระทรวงการคลังเห็นชอบ
ขอ ๘ ใหกรมเปดบัญชีเงินฝากไวที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ชื่อ บัญชี “บัญชี
กองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย” เพื่อฝากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และหามมิใหนําเงินไปใชจาย
กอนสงเขาบัญชีเงินฝาก
ขอ ๙ เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารงานกองทุน ใหกรมเปดบัญชีเงินฝากไวที่
ธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ ชื่อบัญชี “บัญชีกองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย” สําหรับฝากเงิน ดังนี้
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(๑) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตามขอ ๘
(๒) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่ไดรับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
รัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
(๓) รายไดที่เกิดจากการดําเนินการกองทุน
(๔) ดอกผลของเงินและทรัพยสินของกองทุน
ขอ ๑๐ ให มี ค ณะอนุ ก รรมการกองทุ น ประกอบด ว ย อธิ บ ดี เปน ประธานอนุ ก รรมการ
รองอธิบดีท่ีไดรับมอบหมาย เปนรองประธานอนุกรรมการ ผูแทนกลุมกฎหมาย สํานักบริหารกลาง
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนฝายคลัง สํานักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือก ผูแทนนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูแทนกระทรวงการคลัง
ผูแทนกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย เปนอนุกรรมการ และผูทรงคุณวุฒิซึ่งปลัดกระทรวงแตงตั้ง
ไมเกิน ๖ คน ในจํานวนนี้ใหมี ผูแทนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยหนึ่งคน ผูแทน
ผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประยุกตหนึ่งคน ผูแทนหมอพื้นบานหนึ่งคน ผูแทน
องคการเอกชนพัฒนาดานการแพทยแผนไทยหนึ่งคน ผูแทนนักวิชาการหนึ่งคน ผูแทนผูผลิตหรือ
จํ า หน า ยยาแผนไทยหรื อ ผู ป ลู ก หรื อ แปรรู ป สมุ น ไพรหนึ่ ง คน และผู อํ า นวยการสถาบั น การแพทย
แผนไทย เปนอนุกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๑๑ ใหคณะอนุกรรมการกองทุนมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการใหการชวยเหลือหรือสนับสนุนกิจกรรมตามขอ ๖
(๒) กําหนดระเบียบปฏิบัติอื่นใดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
(๓) ควบคุมกํากับ ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน
(๔) แต ง ตั้ ง คณะทํ า งานเพื่ อ พิ จ ารณา หรื อ ปฏิ บั ติ ก ารอย า งหนึ่ ง อย า งใดตามที่
คณะอนุกรรมการกองทุนมอบหมาย
(๕) จัดทําประมาณการรายรับ – รายจายประจําปของกองทุน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ
(๖) จัดทําแผนปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณของ
กองทุน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
(๗) พิจารณาอนุมัติคําขอรับการชวยเหลือหรือสนับสนุน
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(๘) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
(๙) เสนอหลักเกณฑและวิธีการในการใหการชวยเหลือหรือสนับสนุน โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ขอ ๑๒ ผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองปนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง กรณี
ที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหคณะกรรมการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิแทนและใหผูที่ไดรับการแตงตั้ง
อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูทรงคุณวุฒิที่ตนแทน
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได
ขอ ๑๓ นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระตามขอ ๑๒ ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) คณะกรรมการสั่ ง ให อ อกเพราะบกพร อ งหรื อ ทุ จ ริ ต ต อ หน า ที่ หรื อ มี ค วาม
ประพฤติเสื่อมเสีย
(๖) ตองโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดที่กระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) พนจากการเปนผูประกอบโรคศิลปะ ในกรณีที่ไดรับแตงตั้งใหเปนอนุกรรมการ
ในฐานะนั้น
ขอ ๑๔ การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุน ตองมีอนุกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมครั้งใด ถาประธานอนุกรรมการไมมาประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได ใหอนุกรรมการที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก อนุกรรมการคนหนึ่งใหมีเสียง
หนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๑๕ ใหอธิบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมาย เปนผูมีอํานาจอนุมัติส่ังจายหรือกอหนี้ผูกพันตาม
วงเงินตามขอ ๑๑ (๘)
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ขอ ๑๖ การบัญชีของกองทุน ใหเปนไปตามหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงาน
ภาครัฐตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
การปดบัญชี ใหกระทําปละครั้งตามปงบประมาณและใหคณะกรรมการจัดทํางบ
การเงินพรอมทั้งรายละเอียดประกอบสงสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภายใน ๙๐ วัน นับแตวันสิ้นงวด
บัญชี เมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบแลว ใหเสนอกรมเพื่อทราบ พรอมทั้งสงสําเนางบ
การเงินดังกลาวใหกรมบัญชีกลางและสํานักงบประมาณเพื่อทราบตอไป
ขอ ๑๗ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การฝากเงิน
การนําสงเงิน รวมทั้งการพัสดุ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม
ขอ ๑๘ ใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการดําเนินงานการเงิน การบัญชีและการพัสดุของ
กองทุน โดยเจาหนาที่ตรวจสอบภายในของกรม แลวรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบ
อยางนอยปละหนึ่งครั้งตามปงบประมาณ
ขอ ๑๙ วิธีปฏิบัติใดที่ไมไดกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
โดยอนุโลม
ขอ ๒๐ ในกรณีที่ไมอาจปฏิบัติตามระเบียบนี้ได ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง
ขอ ๒๑ ใหอธิบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
วิชัย เทียนถาวร
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประธานคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย

