


134 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 25,955,034.60 บาท ขาขึ้น 

ปีงบประมาณ 2563 

โดยมีรายละเอียด ดังน้ี
เงินบ ารุง 7,007,150 บาท งบกองทนุเงินต าบล 23,500 บาท
งบ สปสช. 1,357,985 บาท งบกองทนุโรคเรือ้รัง 225,500 บาท
งบ สสจ.ปราจนีบุรี 494,300 บาท งบกองทนุเงินทดแทน 250,000 บาท
งบ สพฉ. 1,931,800 บาท งบกองทนุเงินทนัตกรรม 931,014 บาท
งบ SP 170,200 บาท งบด าเนินงานสว่นภูมิภาค 35,000 บาท
งบ มูลนิธ ิรพ.เจา้พระยาอภัยภูเบศร 108,000 บาท งบเงินอุดหนุนศูนยแ์พทย์ 13,371,884.60 บาท
งบ PP+QOP 38,700 บาท งบสมาคมแม่บ้าน สสจ.ปราจนีบุรี 10,000 บาท

วงเงินขาข้ึน รวมทั้งสิ้น 25,955,034 บาท



134 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 25,955,034.60 บาท 
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คอลัมน์1 เงินบ ำรุง 
งบ สปสช. 
งบ สสจ.ปจ. 
งบ สพฉ. 
งบ SP 

งบ มลูนิธิฯ 
งบ PP+QOP 

งบกองทนุเงินต ำบล 
งบกองทนุโรคเรือ้รัง 
งบกองทนุเงินทดแทน 
งบกองทนุเงินทนัตกรรม 
งบด ำเนินงำนสว่นภมูิภำค 
งบเงินอดุหนนุศนูย์แพทย์ 
งบสมำคมแมบ้่ำน สสจ.ปจ. 



        ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

73 โครงการ วงเงิน 9,773,149 บาท 

จ านวนโครงการ ประเภทเงิน จ านวนเงิน 

 51 โครงการ                เงินบ ารุง        4,252,150  

   1 โครงการ                เงิน สพฉ.     1,931,800  

   3 โครงการ   เงิน สสจ.ปจ 474,300 

   3 โครงการ                เงิน SP        170,200  

   4 โครงการ                เงิน สปสช.        1,357,985  

   1 โครงการ                เงิน มูลนิธิฯ        108,000  



          ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

73 โครงการ วงเงิน 9,773,149 บาท 

จ านวนโครงการ ประเภทเงิน จ านวนเงิน 

   3 โครงการ              เงิน PP+QOP        38,700  

   3 โครงการ              กองทุนเงินต าบล     23,500  

   1 โครงการ     กองทุนโรคเร้ือรัง 225,500 

   1 โครงการ              กองทุนเงินทดแทน        250,000  

   1 โครงการ              กองทุนเงินทันตกรรม        931,014  

   1 โครงการ           งบสมาคมแม่บ้าน สสจ.ปจ.        10,000  



จ านวนโครงการ ประเภทเงิน จ านวนเงิน 

 14 โครงการ  เงินบ ารุง         1,199,000  

   1 โครงการ  เงิน สสจ.            20,000  
   2 โครงการ  

 
เงินงบด าเนินงาน 

ส่วนภูมิภาค 
           35,000  

 
  24 โครงการ  

 
เงินอุดหนุนศูนย์แพทย์ 

 
        13,371,884.60 

 

41 โครงการ วงเงิน 14,625,884.60 บาท 

          ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากร 



จ านวนโครงการ ประเภทเงิน จ านวนเงิน 

 6 โครงการ เงินบ ารุง           210,000  

6 โครงการ วงเงิน 210,000 บาท 

            ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเงินการคลัง 



จ านวนโครงการ ประเภทเงิน จ านวนเงิน 

4                เงินบ ำรุง 331,000 

        



จ านวนโครงการ ประเภทเงิน จ านวนเงิน 

8                 เงินบ ารุง 1,015,000 

8 โครงการ วงเงิน 1,015,000 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 กัญชาทางการแพทย์ 



41 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 10,894,865 บาท ขาลง 
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เงินบ ำรุง เงินอดุหนนุทัว่ไป เงิน สปสช. 
เงิน สสจ.ปจ. เงินอดุหนนุ สป. เงินงบด ำเนินงำนสว่นภมูิภำค 
เงินบริจำค 

การใช้จ่ายงบประมาณ 



จ านวนโครงการ ประเภทเงิน จ านวนเงิน 

16 เงินบ ารุง 872,420 

1 เงิน สสจ.ปจ 33,600 

3 เงิน สปสช. 1,063,985 

73 โครงการ วงเงิน 9,773,149 บาท 
ด าเนินการ 20 โครงการ 1,970,005 บาท คิดเป็น 22.50%  

        ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
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ร้อยละ 

เงินบ ำรุง 

เงิน สสจ.ปจ. 

เงิน สปสช. 



จ านวนโครงการ ประเภทเงิน จ านวนเงิน 

11 เงินอุดหนุนศูนย์แพทย์ 2,060,870 

41 โครงการ วงเงิน 14,625,884.60 บาท 
ด าเนินการ 11 โครงการ 2,060,870 บาท คิดเป็น 14.09 %  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาบุคลากร 

100% 

ร้อยละ 

เงินอดุหนนุศนูย์แพทย์ 



จ านวนโครงการ ประเภทเงิน จ านวนเงิน 

6 เงินบ ารุง 3,224,280 

1 เงินอุดหนุน สป. 210,000 

1 เงินบริจาค 3,400,000 

2 เงินงบด าเนินงาน 
ส่วนภูมิภาค 

29,710 

ด าเนินการ 10 โครงการ 6,863,990 บาท 

       นอกแผนปฏิบัติการ 
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ร้อยละ เงินบ ำรุง 

เงินอดุหนนุ สป. 

เงินบริจำค 

เงินงบด ำเนินงำน
สว่นภมูิภำค 



Thank You 


