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 33.ร้ อยละผู้ป่วยนอกได้รับบริการแพทย์ แผนไทย และการแพทย์
ทางเลือก
 53.จํานวนเมืองสมุนไพร อย่างน้ อยเขตสุ ขภาพละ 1 จังหวัด
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KPI 33. ผู้ป่วยนอกได้รับบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เกณฑ์ ร้ อยละ 20 (ณ 15 มี.ค.61)
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เมือง คลอง ตาพระ วังนํ ้า วสบ. วัฒนา อรัญฯ โคกสูง เขา จังหวัด
หาด
ยา
เย็น
ฯ
ฉกรรจ์

รพ.

8.2 15.74 15.92 19.34 2.06 26.75 7.07 16.45 7.1 14.04

สสอ.

30.71 53.6 53.65 41.48 52.51 28.14 56.24 46.75 26.57 40.52

ภาพรวม CUP 19.01 32.89 33.84 26.7 33.9 27.38 28.11 31.66 13.99 25.98

เปรียบเทียบผู้ป่วยนอกได้ รับบริการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก
ในเดือนทีผ่ ่านมาจําแนกเป็ นราย CUP (ณ 15 มี.ค.61)
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เดือนกุมภาพันธ์

0

เดือนมีนาคม

CUP CUP CUP CUP CUP CUP CUP CUP CUP รวม
เมือง คลอง ตาพระ วังนํ ้า วสบ. วัฒนาฯ อรัญฯ โคกสูง เขา จังหวัด
หาด
ยา
เย็น
ฉกรรจ์

เดือนกุมภาพันธ์ 18.03 32.75 33.47 26.86 33.11 27.31 27.53 33.92 14.98 25.58
เดือนมีนาคม 19.01 32.89 33.84 26.7 33.9 27.38 28.11 31.66 13.99 25.98

**ประเทศ = 23.61 ลําดับที่ 21 (สกลนคร 39.57 ขอนแก่ น 36.79 นครพนม 35.07)
**เขต 6 = 22.06 ** อันดับ 3 (ฉะเชิงเทรา 29.82 / สมุทรปราการ 26.25 )

โครงการเมืองสมุนไพร ปี 2561
กิจกรรม
โครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุพ์ ชื สมุนไพรและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน ปี 2561

งบประมาณ

ผูร้ บั ผิดชอบ

การดําเนิ นงาน

4.775,880

ก.1จัดทําสวนเรียนรู ้ อนุ รกั ษ์สมุนไพรและขยายพันธุพ์ ชื
สมุนไพร (บ้านทับทิมสยาม 05 )

78,000

สสอ.คลองหาด

อยู่ระหว่างทํา EGP

ก.2.อบรมยุวชนแกนนํารักษ์สมุนไพรแก่นกั เรียน
ในอําเภอคลองหาด จํานวน 30 คน

18,800

สสอ.คลองหาด

ดําเนิ นการแล้ว 22-23 กุมภาพันธ์ 2561
เบิกจ่ายแล้ว 10,800 บาท

4,042,000

รพ.วังนํ้าเย็น/
สสอ.คลองหาด

ก.3. พัฒนาแหล่งแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรชุมชน 05
จํานวน 2 รายการ
 ก่อสร้างอาคารแปรรูปสมุนไพร 1 หลัง

ได้ผูร้ บั จ้างแล้ว อยู่รหว่างตรวจสัญญาคาดว่าจะลง
นามภายใน มีค61

 ก่อสร้างโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์

2 หลัง

 จัดหาครุภณั ฑ์ 4 รายการ
4. ก.ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรแก่กลุ่มเกษตรกร
จํานวน 100 ไร่
-ส่งเสริมการปลูก สนับสนุ นกล้าพันธ์
-ประชุมกลุม่ เกษตรกร แกนนํากลุม่ ผูป้ ลุก(50 คน)
5. สํารวจสมนไพร และศึกษาภมิปญั ญาสมนไพร

4 รายการ
500,000

รพ.วังนํ้าเย็น

ทําสัญญาแล้ว (รอส่งมอบของ)
**อยู่ระหว่างการเพาะชํากล้าพันธุ ์
จะสนับสนุ นให้ปลูกเดือน พฤษภาคม
**เบิกจ่ายแล้ว 480,000 บาท
ครัง้ ที่1 27 มีค.61 /ครัง้ 2 -25 พ.ค.61

(20,000)
17,000

ได้ผูร้ บั จ้างแล้ว อยู่รหว่างตรวจสัญญา คาดว่าลง
นามภายใน มีค.61

รพ.นํ้าเย็น

อย่ระหว่างการทําดําเนิ นการ

กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ผูร้ บั ผิดชอบ

การดําเนิ นงาน

12,276,000

รพ.วัฒนา

-ได้ผูร้ บั จ้างแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสัญญา คาดว่าจะ
ลงนามได้ภายใน มีค.61

9,207,000

รพ.วัฒนา

***โครงการพัฒนาสมุนไพรในกลุ่มภาคกลาง

29,161,000

1. ยกระดับการแปรรูปสมุนไพร และ บริการR&D and
Technology

24,483,000

1.1 สร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์
(แบบแผนไทย)
1.2 สร้างอาคารที่พกั สําหรับผูเ้ ข้ารับการอบรม
1.3 พัฒนางานวิจยั และนวัตกรรม
จํานวน 3 เรื่อง ๆละ 1ล้าน
2. พัฒนาส่งเสริมช่องทางการตลาด
2.1 พัฒนารูปแบบบรรจุภณั ฑ์สมุนไพรจัดและการ
ทําตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์
2.2 การสร้างแบรนด์ และการสื่อสารแบรนด์
2.3 สร้างอาคารร้านค้าชุมชนพร้อมลานจอดรถ
จํานวน 1 แห่ง

รพ.วังนํ้าเย็น

-อยู่ระหว่างทํารายงานการขอซื้อขอจ้าง
-คาดว่าจะประกาศหาผูร้ บั จ้างได้ภายใน 22 มีค.61

1.5 ล้าน

รพ.วังนํ้าเย็น

อยู่ระหว่างทํารายงานการขอซื้อขอจ้าง
-คาดว่าจะประกาศหาผู้รับจ้างได้ 22 มีค.61

1 ล้าน

รพ.วังนํ้าเย็น

1ล้าน
4,678,000

รพ.วังนํ้าเย็น

ลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างการก่อสร้างงวด

โครงการเมืองสมุนไพร ปี งบประมาณ 2560
กิจกรรม
 กอสรางอาคารเรือนตากสมุนไพร
(รพ.วังน้ําเย็น)
 กอสรางอาคารแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร(รพ.วัง
น้ําเย็น)

 การพัฒนาระบบสารสนเทศฐานขอมูลสมุนไพร

งบประมาณ
(บาท)

การดําเนินงาน

997,800 สงเบิกจายเรียบรอยแลว
11,788,000 **อยูระหวางดําเนินการกอสราง
(8 งวด) ทีง่ วด 5
**เบิกจายแลว 6,079,500 บาท ( 65 %)

1,800,000 อยูระหวางดําเนินการ งวด 3
(5 งวด) **เบิกจายแลว 750,000 บาท

