
แบบรายงานผลการติดตามโครงการส าคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน่วยงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (กองวิชาการและแผนงาน) 
ประจ าเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2560 
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3 6. การเพิ่ม
ศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของ
ประเทศ 

  

3. การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 
 

 - - โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร  
กิจกรรม 
1. จัดท าคู่มือยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนเมืองสมุนไพร และ
จัดประกวดตราสัญลักษณ์ 
Logo เมืองสมุนไพร 
2. จัดประชุมฯ และประชุม 
VDO-Conference 
3. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาศักยภาพด้านแผนธุรกิจ 
(Business plan) ให้กับ
ผู้ประกอบการจ านวน 4 
จังหวัดน าร่องเมืองสมุนไพร 
4. ตรวจติดตามผลการ
ด าเนินงานในพ้ืนที่ด าเนินการ

 ผลการด าเนินงาน 
1. จัดท าคู่มือยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน 
เมืองสมุนไพร จ านวน 250 เล่ม 
สนับสนุนให้ผู้ตรวจและนิเทศงาน
กรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 13 จังหวัด และ
หน่วยงานที่บูรณาการงานร่วมกัน 
เช่น กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สภาอุตสาหกรรม เป็นต้น และ
หน่วยงานบูรณาการ 13 จังหวัด 
เช่น ส านักงานจังหวัด เกษตร
จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด 

67,307.50 บาท 
(งบกลางประเทศ) 
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โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร 
เพ่ือติดตามความก้าวหน้า
ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน
ร่วมกับคณะกรรมการ 
คณะท างานระดับจังหวัด  
(ประชุมสัญจร) 
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนิน
โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร 
4 ภาค 
6. ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อน
การด าเนินการโครงการพัฒนา
เมืองสมุนไพร (Herbal City) 
ร่วมกับคณะกรรมการ 
คณะท างานระดับจังหวัด 13 
จังหวัด 
 
 

พาณิชย์จังหวัด ประชาสัมพันธ์
จังหวัด ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด เป็นต้น 
2. จัดประกวดตราสัญลักษณ์ Logo  
เมืองสมุนไพร                               
   - รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล
30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
ได้แก่ นางสาวชลธิชา ละม้ายศรี  
   - รางวัลชมเชย เงินรางวัล 
5,000 บาท จ านวน 2 รางวลั 
พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่            
1) นายธานี  เหมือนนุช  
2) นายเอกฤทธิ์  กลมเกลียว 
3. จัดประชุม VDO-Conference 
ถึง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่ว
ประเทศ เพ่ือสื่อสารสร้างความ
เข้าใจแนวทางการด าเนินเกี่ยวกับ
นโยบายและทิศทางการขับเคลื่อน
โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร 
(Herbal City) ปีงบประมาณ 
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๒๕๖๑ กลุ่มเป้าหมายคือ 
หน่วยงานบูรณาการ 13 จังหวัด
เมืองสมุนไพร ได้แก่ จังหวัด
เชียงราย สกลนคร ปราจีนบุรี สุ
ราษฎร์ธานี พิษณุโลก อุทัยธานี 
สระบุรี นครปฐม จันทบุรี 
มหาสารคาม สุรินทร์ อ านาจเจริญ 
และสงขลา รวมถึงหน่วยงานใน
พ้ืนที่ที่บูรณาการโครงการร่วมกัน 
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม 2 
ชั้น 2 ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  
4. ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการ
ด าเนินการโครงการพัฒนาเมือง
สมุนไพร (Herbal City) ร่วมกับ
คณะกรรมการ คณะท างานระดับ
จังหวัด 13 จังหวัด เมื่อวันที่ 27 
ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมอมารี 
แอร์พอร์ต ดอนเมือง 
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กรุงเทพมหานคร 
 
 
 

 
 
 
หมายเหตุ : 1. ส่งแบบรายงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ evaluation.bps1502@gmail.com 
  2. ส่งรายงานทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 
  3. ติดต่อผู้รับผิดชอบ คุณสง่าศักดิ์  ศรีสมัย/นายปิยะวัฒน์ เล็กเจริญ โทร  0 2590 1502, 0 2590 1390 


