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 ได้ผูร้ บั จ้างแล้ว key egp เหลือผ่าน GF คาดว่าจะ
แล้วเสร็จภายในสัปดาห์น้ ี

ก.2.อบรมยุวชนแกนนํารักษ์สมุนไพรแก่นกั เรียน
ในอําเภอคลองหาด จํานวน 30 คน

18,800 สสอ.คลองหาด ดําเนิ นการเรียบร้อยแล้ว( 22-23 ก.พ. 2561)
เบิกจ่ายแล้ว 18,750 บาท

ก.3. พัฒนาแหล่งแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรชุมชน 05
จํานวน 2 รายการ

4,042,000

รพ.วังนํ้าเย็น/
สสอ.คลองหาด

 ก่อสร้างอาคารแปรรูปสมุนไพร 1 หลัง
 ก่อสร้างโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์
 จัดหาครุภณั ฑ์ 4 รายการ

ทําสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างผูร้ บั จ้าง เข้าปฏิบตั ิงาน งวด 1
2 หลัง

ทําสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างผู้รบั จ้าง เข้าปฏิ บตั ิ งาน งวด 1

4 รายการ

ทําสัญญาแล้ว (รอส่งมอบของ)

1 รายการ

ทําสัญญาแล้ว รอส่งมอบ

 เครื่องหันย่
่ อยขนาดสมุนไพร

3 รายการ

ส่งมอบแล้ว อยู่ระหว่างจัดทําเอกสารเบิกจ่าย

 ตูอ้ บสมุนไพรแสตนเลส 24 ถาด

2 รายการ

ทําสัญญาแล้ว รอส่งมอบ

 เครื่องบดร่อนสมุนไพร ขนาด 3 แรงม้า

2 รายการ

ทําสัญญาแล้ว รอส่งมอบ

-เครื่องกลันนํ
่ ้ ามันหอมระเหยขนาด 2,000 ลิตร

โครงการเมืองสมุนไพร ปี 2561
กิจกรรม
4. ก.ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรแก่กลุ่มเกษตรกร
จํานวน 100 ไร่
4.1 ส่งเสริมการปลูก สนับสนุ นกล้าพันธ์
4.2 ประชุมกลุม่ เกษตรกร แกนนํากลุม่ ผูป้ ลุก(50 คน)

5. สํารวจสมุนไพร และศึกษาภูมิปญั ญาสมุนไพร
6. ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อรวบรวมองค์ความรูห้ มอพื้นบ้าน
ในเขตจังหวัดสระแก้ว จํานวน 9 อําเภอ (150 คน)

งบประมาณ
500,000

ผูร้ บั ผิดชอบ
รพ.วังนํ้าเย็น

การดําเนิ นงาน
**อยู่ระหว่างการเพาะชํากล้าพันธุ ์
จะสนับสนุ นให้ปลูกเดือน พฤษภาคม
**เบิกจ่ายแล้ว 480,000 บาท
-ครัง้ ที่1 วันที่ 27 มี.ค.61 เบิกจ่ายแล้ว 10,590 บาท
อยู่ระหว่างการรวบรวมกลุม่ ผูป้ ลูกสมุนไพร
-เหลือประชุมติดตาม 1 ครัง้ ( ก.ค.61)

(20,000)

17,000

รพ.นํ้าเย็น

ได้ผูร้ บั จ้างแล้ว key egp แล้ว อยู่ระหว่างทําหลักฐาน
เบิกจ่าย

120,000

สสจ.สระแก้ว

ดําเนิ นการแล้ว ( 30 มี.ค.61 ) เบิกจ่ายแล้ว 43,862 บาท
เหลือการจัดทําสารานุ กรม/ค่าถ่ายเอกสาร 30,000 บาท

กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ผูร้ บั ผิดชอบ

การดําเนิ นงาน

12,276,000

รพ.วัฒนา

-ทําสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างผูร้ บั จ้างเข้าปฏิบตั ิงาน
งวด 1

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 1 ล้าน
2. พัฒนาส่งเสริมช่องทางการตลาด
2.1 พัฒนารูปแบบบรรจุภณั ฑ์สมุนไพรจัดและการ
ทําตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์
2.2 การสร้างแบรนด์ และการสื่อสารแบรนด์
2.3 สร้างอาคารร้านค้าชุมชนพร้อมลานจอดรถ
จํานวน 1 แห่ง

ทําสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างผูร้ บั จ้างเข้าปฏิบตั ิงาน
งวด 1

รพ.วังนํ้าเย็น

-ประกาศหาผูร้ บั จ้าง

1.5 ล้าน

รพ.วังนํ้าเย็น

-ประกาศหาผู้รับจ้าง

1 ล้าน

รพ.วังนํ้าเย็น

1ล้าน
4,678,000

รพ.วังนํ้าเย็น

ลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างการก่อสร้างงวด1

โครงการเมืองสมุนไพร ปี งบประมาณ 2560
กิจกรรม
 กอสรางอาคารเรือนตากสมุนไพร
(รพ.วังน้ําเย็น)

งบประมาณ
(บาท)

การดําเนินงาน

997,800 สงเบิกจายเรียบรอยแลว

 กอสรางอาคารแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร(รพ.วัง
น้ําเย็น)

11,788,000 **สงงวดงานแลว ที่ 5-6 รอการเบิกจาย
(8 งวด) **อยูร ะหวางกอสราง งวดที่ 7 ( 80 %)
**เบิกจายแลว 6,079,500 บาท

 การพัฒนาระบบสารสนเทศฐานขอมูลสมุนไพร

1,800,000 อยูระหวางดําเนินการ งวด 4 -5
(5 งวด) **เบิกจายแลว 750,000 บาท
**อยูระหวางทําเอกสารเบิกจายงวดที่ 3
(360,000 บาท))

