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          ส ำนักกำรแพทย์มีพันธกิจ (Mission) ในกำรให้ประชำชนในกรุงเทพมหำนครได้รับควำมช่วยเหลือและบริกำรตรวจรักษำพยำบำล
 ส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค และฟ้ืนฟูสุขภำพท่ีมีคุณภำพ รวดเร็ว ทันกำรณ์ โดยจัดให้มีเครือข่ำยโรงพยำบำล กำรบริหำรจัดกำรระบบ
บริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวินิจฉัยและพัฒนำทำงกำรแพทย์ ตลอดจนกำรประสำนนโยบำย ก ำหนดทิศทำง  
และบูรณำกำรเครือข่ำยกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์ ท้ังภำครัฐและเอกชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนคร

          ส ำนักกำรแพทย์มีภำรกิจหน้ำท่ีในกำรให้บริกำรตรวจรักษำพยำบำล กำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค บริหำรจัดกำรระบบ
บริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน กำรจัดกำรศึกษำ ฝึกอบรม พัฒนำวิชำกำรทำงกำรแพทย์ และกำรพยำบำล
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อ ำนวยกำร
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก (1)
 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก (3)

โรงพยำบำลกลำง โรงพยำบำลตำกสิน

 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล (1) ส ำนักงำนเลขำนุกำร  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล (1)

 รองผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล (2)  เลขำนุกำรส ำนัก (1)  รองผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล (2)

- ข้ำรำชกำร (1040) - ข้ำรำชกำร (56) - ข้ำรำชกำร (1072)
- ลูกจ้ำงประจ ำ (324) - ลูกจ้ำงประจ ำ (15) - ลูกจ้ำงประจ ำ (348)
- ลูกจ้ำงช่ัวครำว (172) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (3) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (202)
- ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (1)

โรงพยำบำลเจริญกรุงประชำรักษ์ โรงพยำบำลหลวงพ่อทวีศักด์ิ ชฺตินฺธโร อุทิศ โรงพยำบำลเวชกำรุณย์รัศม์ิ 
 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล (1)  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล (1)  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล (1)
 รองผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล (2)  รองผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล (2)  รองผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล (2)

- ข้ำรำชกำร (1059) - ข้ำรำชกำร (227) - ข้ำรำชกำร (229)
- ลูกจ้ำงประจ ำ (289) - ลูกจ้ำงประจ ำ (74) - ลูกจ้ำงประจ ำ (55)
- ลูกจ้ำงช่ัวครำว (172) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (58) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (26)
- ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-)

โรงพยำบำลลำดกระบังกรุงเทพมหำนคร โรงพยำบำลรำชพิพัฒน์ โรงพยำบำลสิรินธร
 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล (1)  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล (1)  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล (1)
 รองผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล (1)  รองผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล (2)  รองผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล (2)

- ข้ำรำชกำร (220) - ข้ำรำชกำร (251) - ข้ำรำชกำร (693)
- ลูกจ้ำงประจ ำ (55) - ลูกจ้ำงประจ ำ (72) - ลูกจ้ำงประจ ำ (90)
- ลูกจ้ำงช่ัวครำว (37) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (57) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (105)
- ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-)

ส ำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลผู้สูงอำยุบำงขุนเทียน
 ผู้อ ำนวยกำร (1)  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล (1)
 ผู้อ ำนวยกำรส่วน (-)  รองผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล (1)
 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์แพทยศำสตร์ศึกษำ ช้ันคลินิก (-)

- ข้ำรำชกำร (38) - ข้ำรำชกำร (133)

- ลูกจ้ำงประจ ำ (3) - ลูกจ้ำงประจ ำ (3)

- ลูกจ้ำงช่ัวครำว (3) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (15)

- ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-)

โรงพยำบำลคลองสำมวำ ศูนย์บริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยำบำลบำงนำกรุงเทพมหำนคร
 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล (1) กรุงเทพมหำนคร (ศูนย์เอรำวัณ)  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล (1)
 รองผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล (-)  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ (1)  รองผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล (-)

- ข้ำรำชกำร (25) - ข้ำรำชกำร (23) - ข้ำรำชกำร (28)

- ลูกจ้ำงประจ ำ (-) - ลูกจ้ำงประจ ำ (23) - ลูกจ้ำงประจ ำ (-)

- ลูกจ้ำงช่ัวครำว (16) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (38) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (16)

- ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-)

ส ำนักกำรแพทย์

โครงสร้ำงหน่วยงำนและอัตรำก ำลัง
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ก) งบประมำณจ ำแนกตำมประเภทงบประมำณ
(บำท)

เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ รวม

งบประมำณตำมโครงสร้ำงผลผลิต 4,439,365,100    4,439,365,100      

งบประมำณเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant) -                   -                     

งบประมำณเพ่ือกำรช ำระหน้ี -                   -                     

งบประมำณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม 333,296,900       333,296,900         

   4,772,662,000                      -        4,772,662,000 

ข) งบประมำณตำมโครงสร้ำงผลผลิต

งบประมำณภำรกิจประจ ำพ้ืนฐำน 3,944,800,100   บำท

งบประมำณภำรกิจตำมแผนยุทธศำสตร์ 494,565,000      บำท

(บำท)

เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ รวม

แผนงำน: บริหำรทรัพยำกรบุคคล 19,962,200       14,800,000          34,762,200         

ผลผลิต: พัฒนำบุคลำกร 19,962,200        14,800,000           34,762,200          

แผนงำน: บริหำรงำนกรุงเทพมหำนคร 36,105,800       110,595,110        146,700,910        

ผลผลิต: อ ำนวยกำรและบริหำรส ำนัก 36,105,800        110,595,110         146,700,910         

แผนงำน: บริกำรโรงพยำบำลและกำรแพทย์ฉุกเฉิน 4,383,297,100   5,846,050,072      10,229,347,172    
ผลผลิต: โรงพยำบำลกลำง 770,383,000       1,224,482,100       1,994,865,100      
ผลผลิต: โรงพยำบำลตำกสิน 755,321,400       1,120,566,000       1,875,887,400      
โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ โรงพยำบำลตำกสิน 494,565,000       - 494,565,000         
ผลผลิต: โรงพยำบำลเจริญกรุงประชำรักษ์ 778,538,100       1,301,791,460       2,080,329,560      
ผลผลิต: โรงพยำบำลหลวงพ่อทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ 232,716,000       233,670,000         466,386,000         
ผลผลิต: โรงพยำบำลเวชกำรุณย์รัศม์ิ 226,040,100       269,467,560         495,507,660         
ผลผลิต: โรงพยำบำลลำดกระบังกรุงเทพมหำนคร 175,767,000       107,175,690         282,942,690         
ผลผลิต: โรงพยำบำลรำชพิพัฒน์ 239,230,900       422,933,060         662,163,960         
ผลผลิต: โรงพยำบำลสิรินธร 462,893,300       1,070,800,500       1,533,693,800      
ผลผลิต: โรงพยำบำลคลองสำมวำ 32,268,300        2,050,650            34,318,950          
ผลผลิต: โรงพยำบำลผู้สูงอำยุบำงขุนเทียน 112,637,200       39,646,600           152,283,800         
ผลผลิต: โรงพยำบำลบำงนำกรุงเทพมหำนคร 27,251,100        3,003,800            30,254,900          
ผลผลิต: บริกำรทำงกำรแพทย์ฉุกเฉิน 75,685,700        50,462,652           126,148,352         

4,439,365,100   5,971,445,182      10,410,810,282    

ค) งบประมำณเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)
(บำท)

รำยกำร เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ รวม

ฝ่ำย/งำน/โครงกำร

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2565 ของส ำนักกำรแพทย์โดยสังเขป

ประเภทงบประมำณ

รวมงบประมำณท้ังส้ิน

รวมงบประมำณตำมโครงสร้ำงผลผลิต

รวมงบประมำณเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)
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ง) งบประมำณเพ่ือกำรช ำระหน้ี
(บำท)

รำยกำร เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ รวม

จ) งบประมำณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม
(บำท)

รำยกำร เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ รวม

ในลักษณะเดียวกันส ำหรับงวดเดือนสิงหำคม 2563 4,443,700          4,443,700            

36,390,800        36,390,800          

37,236,300        37,236,300          

34,855,500        34,855,500          

หน่วยห้องปฏิบัติกำรสวนหัวใจและหลอดเลือด โรงพยำบำลเจริญกรุงประชำรักษ์ รำยกำรจัดซ้ือ

เคร่ืองเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดสองระนำบ จ ำนวน 1 เคร่ือง 26,079,500        26,079,500          

ในลักษณะเดียวกัน ส ำหรับงวดเดือนสิงหำคม 2563 8,376,800          8,376,800            

2,298,000          2,298,000            

ในลักษณะเดียวกัน ส ำหรับงวดเดือนสิงหำคม 2563 8,154,100          8,154,100            

2,970,000          2,970,000            

ในลักษณะเดียวกัน ส ำหรับงวดเดือนสิงหำคม 2563 7,010,200          7,010,200            

ในลักษณะเดียวกัน ส ำหรับงวดเดือนสิงหำคม 2563 9,023,900          9,023,900            

2,700,000          2,700,000            

และขูดตัดเน้ือเย่ือในโพรงมดลูกด้วยลวดไฟฟ้ำชนิด 2 ข้ัวพร้อมเคร่ืองจ่ำยน้ ำ 1 ชุด 1,198,000          1,198,000            

ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพ่ือทดรองจ่ำยเป็นเงินเดือน ค่ำจ้ำง รวมท้ังเงินอ่ืนท่ีเบิกจ่ำย

ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพ่ือก่อหน้ีผูกพันรำยกำรชุดเคร่ืองมือกล้องส่องตรวจโพรงมดลูก

รวมงบประมำณเพ่ือกำรช ำระหน้ี

ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพ่ือทดรองจ่ำยเป็นเงินเดือน ค่ำจ้ำง รวมท้ังเงินอ่ืนท่ีเบิกจ่ำย

ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพ่ือก่อหน้ีผูกพันรำยกำรปรับปรุงระบบบ ำบัดน้ ำเสีย  
อำคำรอเนกประสงค์ 6 ช้ัน โรงพยำบำลหลวงพ่อทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ

ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพ่ือทดรองจ่ำยเป็นเงินเดือน ค่ำจ้ำง รวมท้ังเงินอ่ืนท่ีเบิกจ่ำย

ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพ่ือก่อหน้ีผูกพันรำยกำรเคร่ืองตรวจอวัยวะภำยใน 
ด้วยคล่ืนเสียงควำมถ่ีสูงชนิด 4 มิติ พร้อมอุปกรณ์ 1 เคร่ือง (ห้องสูตินรีเวชกรรม)

ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพ่ือทดรองจ่ำยเป็นเงินเดือน ค่ำจ้ำง รวมท้ังเงินอ่ืนท่ีเบิกจ่ำย

ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพ่ือทดรองจ่ำยเป็นเงินเดือน ค่ำจ้ำง 
รวมท้ังเงินอ่ืนท่ีเบิกจ่ำยในลักษณะเดียวกัน ส ำหรับงวดเดือนสิงหำคม 2563

ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพ่ือทดรองจ่ำยเป็นเงินเดือน ค่ำจ้ำง 
รวมท้ังเงินอ่ืนท่ีเบิกจ่ำยในลักษณะเดียวกันส ำหรับงวดเดือนสิงหำคม 2563

ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพ่ือทดรองจ่ำยเป็นเงินเดือน ค่ำจ้ำง รวมท้ังเงินอ่ืนท่ีเบิกจ่ำย
ในลักษณะเดียวกันส ำหรับงวดเดือนสิงหำคม 2563

ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพ่ือทดรองจ่ำยตำมท่ีได้รับกำรแจ้งหน้ี โครงกำรเพ่ิมศักยภำพ

ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพ่ือทดรองจ่ำยเป็นเงินเดือน ค่ำจ้ำง รวมท้ังเงินอ่ืนท่ีเบิกจ่ำย

ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพ่ือก่อหน้ีผูกพันรำยกำรสว่ำนเจำะกระดูกและคว้ำน 
โพรงกระดูกพร้อมเล่ือยตัดกระดูก ชนิดเปล่ียนหัวต่อได้ โดยใช้ก ำลังไฟจำกแบตเตอร่ี 
พร้อมแท่นชำร์จ 1 ชุด
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ของสัญญำณชีพข้ำงเตียงมีระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจในกำรรักษำ 1 ชุด 5,988,000          5,988,000            

2,320,000          2,320,000            

1,980,000          1,980,000            

3,580,000          3,580,000            

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 4 ชุด 9,100,000          9,100,000            

5,100,000          5,100,000            

สัญญำณชีพพร้อมเคร่ืองติดตำมสัญญำณชีพข้ำงเตียง มีระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจในกำรรักษำ

และเคร่ืองติดตำมสัญญำณชีพส ำหรับเคล่ือนย้ำยผู้ป่วย 1 ชุด 4 จุด 1 ชุด 3,990,000          3,990,000            

36,228,700        36,228,700          

42,698,100        42,698,100          

18,533,300        18,533,300          

1,292,000          1,292,000            

5,250,000          5,250,000            

5,950,000          5,950,000            

ผ่ำนกล้อง 1 ชุด 2,995,000          2,995,000            

1,420,000          1,420,000            

3,100,000          3,100,000            

ในลักษณะเดียวกัน ส ำหรับงวดเดือนสิงหำคม 2563 961,200            961,200               

ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพ่ือก่อหน้ีผูกพันรำยกำรชุดศูนย์กลำงติดตำมกำรท ำงำนของ

ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพ่ือก่อหน้ีผูกพันรำยกำรจัดซ้ือเคร่ืองผ่ำตัดต้อกระจก
ด้วยคล่ืนเสียงควำมถ่ีสูง พร้อมอุปกรณ์ในกำรสลำยต้อกระจก 6 ชุด 1 เคร่ือง

ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพ่ือทดรองจ่ำยเป็นเงินเดือน ค่ำจ้ำง รวมท้ังเงินอ่ืนท่ีเบิกจ่ำย

ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพ่ือก่อหน้ีผูกพันรำยกำรเตียงผู้ป่วยวิกฤตชนิดควบคุมด้วย
ระบบไฟฟ้ำ พร้อมเคร่ืองช่ังน้ ำหนักและเสำน้ ำเกลือ 8 เตียง

ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพ่ือทดรองจ่ำยเป็นค่ำงำนตำมท่ีได้รับกำรแจ้งหน้ี 
โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเวชภัณฑ์กลำงและหน่วยงำนสนับสนุนโรงพยำบำลรำชพิพัฒน์ 
ส ำหรับเป็นค่ำงำนงวดท่ี 12 และค่ำงำนงวดท่ี 13 (งวดสุดท้ำย)

ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพ่ือก่อหน้ีผูกพันรำยกำรชุดศูนย์กลำงติดตำมกำรท ำงำน

ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพ่ือทดรองจ่ำยเป็นค่ำงำนตำมท่ีได้รับกำรแจ้งหน้ี 
โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเวชภัณฑ์กลำงและหน่วยงำนสนับสนุนโรงพยำบำลรำชพิพัฒน์ 
ส ำหรับเป็นค่ำงำนงวดท่ี 11

ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพ่ือก่อหน้ีผูกพันรำยกำรจัดซ้ือเคร่ืองตรวจอวัยวะภำยใน
ด้วยคล่ืนเสียงควำมถ่ีสูงระบบดิจิตอลแบบประสิทธิภำพสูง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 
(กลุ่มงำนรังสีวิทยำ) โรงพยำบำลสิรินธร

ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพ่ือก่อหน้ีผูกพันรำยกำรจัดซ้ือชุดถ่ำยทอดสัญญำณภำพ
กำรผ่ำตัดผ่ำนกล้องชนิดรำยละเอียดสูงส ำหรับศัลยกรรมช่องท้อง 1 ชุด

ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพ่ือก่อหน้ีผูกพันรำยกำรจัดซ้ือชุดเคร่ืองมือผ่ำตัดกระดูกสันหลัง

ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพ่ือก่อหน้ีผูกพันรำยกำรจัดซ้ือเคร่ืองตรวจวินิจฉัยกำรได้ยิน
ระดับก้ำนสมอง 1 เคร่ือง

ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพ่ือก่อหน้ีผูกพันรำยกำรเคร่ืองช่วยหำยใจชนิดควบคุม 
ด้วยปริมำตรและควำมดันสำมำรถใช้ได้ท้ังแบบใส่ท่อช่วยหำยใจและแบบไม่ใส่
ท่อช่วยหำยใจ  4 เคร่ือง

ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพ่ือก่อหน้ีผูกพันรำยกำรเตียงผ่ำตัดควบคุมกำรท ำงำนด้วยไฟฟ้ำ

ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพ่ือก่อหน้ีผูกพันรำยกำรโคมไฟผ่ำตัดใหญ่แบบ LED 
ชนิดแกนร่วม 2 โคม 4 ชุด

ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพ่ือทดรองจ่ำยเป็นเงินเดือน ค่ำจ้ำง รวมท้ังเงินอ่ืนท่ีเบิกจ่ำย 
ในลักษณะเดียวกัน ส ำหรับงวดเดือนสิงหำคม 2563

ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพ่ือก่อหน้ีผูกพันรำยกำรจัดซ้ือเคร่ืองทดสอบสมรรถภำพกำรท ำงำนของ
หัวใจขณะออกก ำลังกำย 1 เคร่ือง (กลุ่มงำนอำยุรกรรม) โรงพยำบำลสิรินธร

ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพ่ือก่อหน้ีผูกพันรำยกำรเคร่ืองตรวจอวัยวะภำยใน 
ด้วยคล่ืนเสียงควำมถ่ีสูง 1 เคร่ือง
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ในลักษณะเดียวกัน ส ำหรับงวดเดือนสิงหำคม 2563 1,509,300          1,509,300            

ในลักษณะเดียวกัน ส ำหรับงวดเดือนสิงหำคม 2563 564,500 564,500               

รวมงบประมำณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม 333,296,900      -                    333,296,900        

ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพ่ือทดรองจ่ำยเป็นเงินเดือน ค่ำจ้ำง รวมท้ังเงินอ่ืนท่ีเบิกจ่ำย

ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพ่ือทดรองจ่ำยเป็นเงินเดือน ค่ำจ้ำง รวมท้ังเงินอ่ืนท่ีเบิกจ่ำย
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ฉ) งบประมำณจ ำแนกตำมงบรำยจ่ำยและหมวดรำยจ่ำย 
(บำท)

ประเภทงบ
รำยจ่ำย

เงินเดือนและ
ค่ำจ้ำงประจ ำ

ค่ำจ้ำงช่ัวครำว ค่ำตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ

ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำครุภัณฑ์ 
ท่ีดิน

และส่ิงก่อสร้ำง

เงินอุดหนุน รำยจ่ำยอ่ืน รวม

งบบุคลำกร 2,150,990,900      129,392,500     553,388,700        2,833,772,100     

งบด ำเนินงำน 848,059,100        203,662,600      1,051,721,700     

งบลงทุน 551,748,500     551,748,500        

งบเงินอุดหนุน -                   -                    

งบรำยจ่ำยอ่ืน 335,419,700         335,419,700        

รวมงบประมำณ      2,150,990,900     129,392,500      1,401,447,800      203,662,600     551,748,500                    -           335,419,700 4,772,662,000     
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แผนงำน: บริหำรทรัพยำกรบุคคล

ของกรุงเทพมหำนครโดยรวมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยจัดให้มีกำรก ำหนดนโยบำยและมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล กำรจัดให้มีส่ิงจูงใจ
ข้อมูลข่ำวสำร กำรพัฒนำประสิทธิภำพบุคลำกร และกำรตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำน”  

ผลผลิต: พัฒนำบุคลำกร - รหัส 0102002
วัตถุประสงค์: “เพ่ือให้ทรัพยำกรบุคคลกรุงเทพมหำนครมีควำมรู้ ควำมสำมำรถเหมำะสมกับควำมต้องกำรและสอดคล้องกับต ำแหน่งหน้ำท่ี
และภำระงำนท่ีได้รับมอบหมำย โดยจัดให้มีกำรพัฒนำบุคลำกรและองค์กร กำรฝึกอบรม กำรให้ทุน และกำรสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง”  

กิจกรรมหลัก: จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรทำงกำรแพทย์ ติดตำมประเมินผลแผนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนครพัฒนำบุคลำกร
ตำมสมรรถนะวิชำชีพ ให้ค ำปรึกษำและพัฒนำบุคลำกรทำงกำรแพทย์ จัดให้มีทุนกำรศึกษำและฝึกอบรมในประเทศ ต่ำงประเทศ และทุนวิจัย 
กิจกรรมฝึกอบรมควำมรู้ตำมสำยวิชำชีพ (หลักสูตรแพทยศำสตร์ศึกษำ)

หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน งบประมำณ
ปี 2565

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

จ ำนวนบุคลำกรท่ีได้รับกำรฝึกอบรม คน/
ช่ัวโมง
กำร

 2,880   3,168 3,168 3,168

จ ำนวนทุนกำรศึกษำท่ีจัดให้กับบุคลำกร ทุน  -  -  -  - 

จ ำนวนทุนวิจัยท่ีจัดให้กับบุคลำกร ทุน/
สำขำวิชำ

1 1 1 2

รวมท้ังส้ิน บำท         34,762,200 
เงินงบประมำณ บำท         19,962,200 
เงินนอกงบประมำณ บำท         14,800,000 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2565
ส ำนักกำรแพทย์

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์: “เพ่ือให้กรุงเทพมหำนครมีระบบกำรบริหำรงำนบุคคลท่ีมุ่งเน้นประสิทธิภำพ โปร่งใส มีมำตรฐำน สำมำรถสนับสนุนกำรด ำเนินงำน
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แผนงำน: บริหำรงำนกรุงเทพมหำนคร
วัตถุประสงค์: “เพ่ือให้กำรบริหำรงำน กำรด ำเนินกำรของกรุงเทพมหำนครโดยรวมประสบควำมส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถปฏิบัติงำน
ตำมหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของกรุงเทพมหำนครและนโยบำยของผู้บริหำร และตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน 
โดยจัดให้มีกำรสนับสนุนกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรกรุงเทพมหำนคร กำรบริหำรงำน ส่วนกลำงให้แก่หน่วยงำนต่ำง ๆ ในกรุงเทพมหำนคร 
และกำรอ ำนวยกำรและบริหำรงำนท่ัวไปในระดับส ำนัก"

ผลผลิต: อ ำนวยกำรและบริหำรส ำนัก - รหัส 0103009
วัตถุประสงค์: “เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนภำยในของส ำนัก ส ำนักงำน กอง และฝ่ำย หน่วยงำนและส่วนรำขกำรโดยรวมได้รับกำรสนับสนุน
ประสบควำมส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพ  โดยจัดให้มีกำรอ ำนวยประสำนงำน และสนับสนุนกำรบริหำรท่ัวไป ภำยในหน่วยงำนและส่วนรำชกำร” 

กิจกรรมหลัก: อ ำนวยกำร บริหำรงำนท่ัวไป บริหำรงำนบุคคล บริหำรงำนคลัง นโยบำยและแผน นิติกำร อำคำรสถำนท่ี และยำนพำหนะ

หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน งบประมำณ
ปี 2565

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

จ ำนวนกำรส่ังกำรของผู้บริหำรส ำนัก เร่ือง 300 300 300 300

จ ำนวนกำรเข้ำร่วมประชุมของผู้บริหำร คร้ัง 300 300 300 300

จ ำนวนหนังสือเข้ำ-ออก เร่ือง 61,100 61,100 61,100 61,100

จ ำนวนกำรรับและติดตำมเร่ืองรำว
ร้องทุกข์

เร่ือง 140 126 114 114

จ ำนวนฎีกำเบิกจ่ำยเงิน ฎีกำ 2,600 2,600 2,600 2,600

จ ำนวนใบเสร็จ/ใบน ำส่งเงิน ฉบับ 1,500 1,500 1,500 1,500

จ ำนวนกำรจัดซ้ือ จัดจ้ำง จัดหำ รำยกำร/
คร้ัง

87 96 96 96

จ ำนวนกำรร่ำงระเบียบ ข้อบังคับ 
ตรวจร่ำงสัญญำ ท ำสัญญำ 
สอบสวนวินัย ให้ค ำปรึกษำ

เร่ือง 722 795 795 795

จ ำนวนกำรต้อนรับคณะศึกษำดูงำน/
คณะกรรมกำรสภำ

คณะ 2 2 2 2

จ ำนวนกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรและ
อนุกรรมกำร 

คร้ัง 195 195 195 195

จ ำนวนพ้ืนท่ีท่ีอยู่ในควำมดูแล ตร.ม. 7,760 7,760 7,760 7,760

จ ำนวนยำนพำหนะท่ีอยู่ในควำมดูแล คัน 13 13 13 13

รวมท้ังส้ิน บำท       146,700,910 

เงินงบประมำณ บำท         36,105,800 

เงินนอกงบประมำณ บำท       110,595,110 

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด



10

แผนงำน: บริกำรโรงพยำบำลและกำรแพทย์ฉุกเฉิน
วัตถุประสงค์: “เพ่ือให้ประชำชนท่ีเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุได้รับกำรช่วยเหลือและเข้ำถึงบริกำรรักษำพยำบำลท่ีมีคุณภำพและประหยัด
โดยจัดให้มีเครือข่ำยโรงพยำบำลในระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ และระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนคร”

ผลผลิต: โรงพยำบำลกลำง –รหัส 0609001
วัตถุประสงค์: “เพ่ือให้ประชำชนท่ีเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุได้รับกำรช่วยเหลือและเข้ำถึงบริกำรรักษำพยำบำลท่ีมีคุณภำพและประหยัด
โดยจัดให้มีเครือข่ำยโรงพยำบำลในระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ และระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนคร”  

กิจกรรมหลัก: รักษำผู้ป่วยนอกโดยคลินิกเฉพำะทำง (สูติ-นรีเวช ศัลยกรรม อำยุรกรรม กุมำรเวช  แพทย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุส่ง/ต่อผู้ป่วย
คัดกรองผู้ป่วย ฯลฯ) รักษำผู้ป่วยใน (หออภิบำลผู้ป่วยหนัก หอผู้ป่วยพิเศษ หอผู้ป่วยท่ัวไป ) ศูนย์ควำมเช่ียวชำญระดับสูง (ศูนย์โรคหัวใจ ฯลฯ) 
รักษำพยำบำลเพ่ิมเติม (เภสัชกรรม ธนำคำรเลือด ชัณสูตรโรค ท ำคลอด ผ่ำตัด วิสัญญีแพทย์ เวชศำสตร์ฟ้ืนฟู บริกำรท ำแผลฉีดยำ ฯลฯ) 
ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค (คลินิกให้ค ำปรึกษำสุขภำพ คลินิกเด็กดี คลินิกส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคไม่ติดต่อ ฯลฯ) สอนนักเรียนแพทย์ 
อ ำนวยกำรและบริหำรงำนท่ัวไป

หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน งบประมำณ
ปี 2565

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

จ ำนวนผู้ป่วยนอก รำย 677,308      711,174     746,733    784,070 
จ ำนวนผู้ป่วยใน รำย 15,851       16,644       17,477     18,351 
จ ำนวนผู้รับกำรรักษำโดยศูนย์
ควำมเช่ียวชำญระดับสูง

รำย 35,000       35,000       35,000     35,000 

จ ำนวนผู้รับกำรรักษำเพ่ิมเติม รำย 7,000 7,000 7,000 7,000
จ ำนวนผู้รับกำรส่งเสริมสุขภำพ
และป้องกันโรค

รำย 3,900 4,290 4,719 5,191

จ ำนวนนักเรียนแพทย์ระดับปริญญำ คน 48 48 48 48
จ ำนวนนักเรียนแพทย์ระดับหลัง
ปริญญำ

คน 4 4 4 4

จ ำนวนผลงำนกำรค้นคว้ำและ
วิจัยทำงกำรแพทย์

เร่ือง 5 5 5 5

รวมท้ังส้ิน บำท     1,994,865,100 
เงินงบประมำณ บำท       770,383,000 
เงินนอกงบประมำณ บำท     1,224,482,100 

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด



11

ผลผลิต: โรงพยำบำลตำกสิน –รหัส 0609002
วัตถุประสงค์: “เพ่ือลดอัตรำกำรบำดเจ็บและกำรตำยจำกอุบัติเหตุและกำรเจ็บป่วย โดยจัดให้มีกำรบริกำรตรวจและบ ำบัดรักษำในระดับตติยภูมิ
กำรฟ้ืนฟูสภำพร่ำงกำย กำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค กำรแพทย์ศึกษำ และกำรพัฒนำด้ำนกำรแพทย์”

กิจกรรมหลัก: รักษำผู้ป่วยนอกโดยคลินิกเฉพำะทำง (สูติ-นรีเวช ศัลยกรรม อำยุรกรรม กุมำรเวช  แพทย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุส่ง/ต่อผู้ป่วย
คัดกรองผู้ป่วย ฯลฯ) รักษำผู้ป่วยใน (หออภิบำลผู้ป่วยหนัก หอผู้ป่วยพิเศษ หอผู้ป่วยท่ัวไป ) ศูนย์ควำมเช่ียวชำญระดับสูง (ศูนย์โรคหัวใจ ฯลฯ)
รักษำพยำบำลเพ่ิมเติม (เภสัชกรรม ธนำคำรเลือด ชัณสูตรโรค ท ำคลอด ผ่ำตัด วิสัญญีแพทย์ เวชศำสตร์ฟ้ืนฟู บริกำรท ำแผลฉีดยำ ฯลฯ) 
ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค (คลินิกให้ค ำปรึกษำสุขภำพ คลินิกเด็กดี คลินิกส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคไม่ติดต่อ ฯลฯ) สอนนักเรียนแพทย์ 
อ ำนวยกำรและบริหำรงำนท่ัวไป

หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน งบประมำณ
ปี 2565

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

จ ำนวนผู้ป่วยนอก รำย 803,647      843,830 886,022 930,324
จ ำนวนผู้ป่วยใน รำย 17,835 18,727 19,664 20,648
จ ำนวนผู้รับกำรรักษำโดยศูนย์
ควำมเช่ียวชำญระดับสูง

รำย - 25,000 25,000 25,000

จ ำนวนผู้รับกำรรักษำเพ่ิมเติม รำย - 5,000 5,000 5,000
จ ำนวนผู้รับกำรส่งเสริมสุขภำพ
และป้องกันโรค

รำย 30 50 50 50

จ ำนวนนักเรียนแพทย์ระดับปริญญำ คน 40 40 40 40

จ ำนวนนักเรียนแพทย์ระดับหลัง
ปริญญำ

คน 80 80 80 80

จ ำนวนผลงำนกำรค้นคว้ำและ
วิจัยทำงกำรแพทย์

เร่ือง 3 3 3 3

รวมท้ังส้ิน บำท     1,875,887,400 
เงินงบประมำณ บำท       755,321,400 
เงินนอกงบประมำณ บำท     1,120,566,000 

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ โรงพยำบำลตำกสิน		 รหัสโครงกำร : 0620075-61-01

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 1 มหำนครปลอดภัย
มิติท่ี 1.5 ปลอดโรคคนเมือง อำหำรปลอดภัย
เป้ำประสงค์ท่ี 1.5.3.2 ส่งเสริมกำรเข้ำถึงระบบบริกำรและมำตรฐำนบริกำรสำธำรณสุขในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนคร

กิจกรรมหลัก
 - ร้ือถอนและเตรียมงำน
 - ปรับปรุงพ้ืนท่ีช่ัวครำวส่วนผู้ป่วยนอกเพ่ือรองรับกำรย้ำยหน่วยงำนจำกอำคำรท่ีร้ือถอน
 - ก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ สูง 23 ช้ัน พร้อมช้ันจอดรถใต้ดิน 3 ช้ัน จ ำนวน 1 อำคำร
 - ปรับปรุงภูมิทัศน์ ผังบริเวณและส่ิงก่อสร้ำงประกอบอ่ืนๆ
 - จัดหำครุภัณฑ์

ระยะเวลำด ำเนินกำร ปี 2561 - 2566
งบประมำณท้ังส้ิน บำท

หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน งบประมำณ
ปี 2565

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรก่อสร้ำง ร้อยละ 63.04
รวมท้ังส้ิน บำท      75,947,000     169,164,100           494,565,000     1,347,362,518 - -
เงินงบประมำณ บำท      75,947,000     169,164,100           494,565,000     1,347,362,518 - -
เงินนอกงบประมำณ บำท - -  - - - -

   ก ำลังใจเกิดควำมภำคภูมิใจ เกิดควำมยึดม่ันผูกพันและควำมเช่ือม่ันในศักยภำพของโรงพยำบำล

 - เพ่ือพัฒนำกำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพแก่ประชำชนได้อย่ำงครบวงจร ท้ังด้ำนกำรป้องกันโรค กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรรักษำพยำบำลและกำรฟ้ืนฟู
   สุขภำพ
 - เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตบุคลำกรของโรงพยำบำลในกำรปฏิบัติงำนในสภำพแวดล้อมท่ีดี เหมำะสมเอ้ือต่อกำรปฏิบัติงำน ส่งผลให้เกิดขวัญและ

วัตถุประสงค์
 - เพ่ือพัฒนำโรงพยำบำลให้มีศักยภำพในกำรให้กำรบริกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขแก่ประชำชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ และพ้ืนท่ีใกล้เคียง
   ให้ทันสมัยและเพียงพอกับจ ำนวนผู้มำรับบริกำร
 - เพ่ือลดควำมแออัดของสถำนท่ีให้บริกำรผู้ป่วยและสำมำรถจัดกำรส่ิงแวดล้อมให้เอ้ืออ ำนวยต่อกำรส่งเสริมสุขภำพ (Healing Environment)

2,087,038,618             

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด 
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ผลผลิต: โรงพยำบำลเจริญกรุงประชำรักษ์ –รหัส 0609003
วัตถุประสงค์: “เพ่ือลดอัตรำกำรบำดเจ็บและกำรตำยจำกอุบัติเหตุและกำรเจ็บป่วย โดยจัดให้มีกำรบริกำรตรวจและบ ำบัดรักษำในระดับตติยภูมิ
กำรฟ้ืนฟูสภำพร่ำงกำย กำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค กำรแพทย์ศึกษำ และกำรพัฒนำด้ำนกำรแพทย์”

กิจกรรมหลัก: รักษำผู้ป่วยนอกโดยคลินิกเฉพำะทำง (สูติ-นรีเวช ศัลยกรรม อำยุรกรรม กุมำรเวช  แพทย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุส่ง/ต่อผู้ป่วย
คัดกรองผู้ป่วย ฯลฯ) รักษำผู้ป่วยใน (หออภิบำลผู้ป่วยหนัก หอผู้ป่วยพิเศษ หอผู้ป่วยท่ัวไป ) ศูนย์ควำมเช่ียวชำญระดับสูง (ศูนย์ตรวจรักษำ
และผ่ำตัดผ่ำนกล้องกรุงเทพมหำนคร ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์เวชศำสตร์กำรกีฬำ และเวชศำสตร์ฟ้ืนฟู ฯลฯ) รักษำพยำบำลเพ่ิมเติม (เภสัชกรรม 
ธนำคำรเลือด ชัณสูตรโรค ท ำคลอด ผ่ำตัด วิสัญญีแพทย์ เวชศำสตร์ฟ้ืนฟู บริกำรท ำแผลฉีดยำ ฯลฯ) ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค 
(คลินิกให้ค ำปรึกษำสุขภำพ คลินิกเด็กดี คลินิกส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคไม่ติดต่อ ฯลฯ) สอนนักเรียนแพทย์ อ ำนวยกำรและบริหำรงำนท่ัวไป

หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน งบประมำณ
ปี 2565

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

จ ำนวนผู้ป่วยนอก รำย 780,000      819,000     859,950    902,948 
จ ำนวนผู้ป่วยใน รำย 22,000 23,100 24,255 25,468
จ ำนวนผู้รับกำรรักษำโดยศูนย์
ควำมเช่ียวชำญระดับสูง

รำย 30,000 30,000 30,000 30,000

จ ำนวนผู้รับกำรรักษำเพ่ิมเติม รำย 37,000 37,000 37,000 37,000
จ ำนวนผู้รับกำรส่งเสริมสุขภำพ
และป้องกันโรค

รำย 15,000 15,000 15,000 15,000

จ ำนวนนักเรียนแพทย์ระดับปริญญำ คน 94 100 100 100
จ ำนวนนักเรียนแพทย์ระดับหลัง
ปริญญำ

คน 27 30 30 30

จ ำนวนผลงำนกำรค้นคว้ำและ
วิจัยทำงกำรแพทย์

เร่ือง 18 18 18 18

รวมท้ังส้ิน บำท     2,080,329,560 
เงินงบประมำณ บำท       778,538,100 
เงินนอกงบประมำณ บำท     1,301,791,460 

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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ผลผลิต: โรงพยำบำลหลวงพ่อทวีศักด์ิ ชฺตินฺธโร อุทิศ –รหัส 0609004
วัตถุประสงค์: “เพ่ือลดอัตรำกำรบำดเจ็บและกำรตำยจำกอุบัติเหตุและกำรเจ็บป่วย โดยจัดให้มีกำรบริกำรตรวจและบ ำบัดรักษำในระดับทุติยภูมิ

กำรฟ้ืนฟูสภำพร่ำงกำย กำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค และกำรพัฒนำด้ำนกำรแพทย์”

กิจกรรมหลัก: รักษำผู้ป่วยนอกโดยคลินิกเฉพำะทำง (สูติ-นรีเวช ศัลยกรรม อำยุรกรรม กุมำรเวช แพทย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุส่ง/ต่อผู้ป่วย
คัดกรองผู้ป่วย ฯลฯ) รักษำผู้ป่วยใน (หออภิบำลผู้ป่วยหนัก หอผู้ป่วยพิเศษ หอผู้ป่วยท่ัวไป ) รักษำพยำบำลเพ่ิมเติม (เภสัชกรรม ธนำคำรเลือด 
ชัณสูตรโรค ท ำคลอด ผ่ำตัด วิสัญญีแพทย์ เวชศำสตร์ฟ้ืนฟู บริกำรท ำแผลฉีดยำ ฯลฯ) ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค (คลินิกให้ค ำปรึกษำสุขภำพ 
คลินิกเด็กดี คลินิกส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคไม่ติดต่อ ฯลฯ) อ ำนวยกำรและบริหำรงำนท่ัวไป

หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน งบประมำณ
ปี 2565

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

จ ำนวนผู้ป่วยนอก รำย 250,876 250,900 250,900 250,900
จ ำนวนผู้ป่วยใน รำย 4,217 4,300 4,300 4,300
จ ำนวนผู้รับกำรรักษำเพ่ิมเติม รำย 12,194 12,200 12,200 12,200
จ ำนวนผู้รับกำรส่งเสริมสุขภำพ
และป้องกันโรค

รำย 6,000 6,000 6,000 6,000

จ ำนวนผลงำนกำรค้นคว้ำและ
วิจัยทำงกำรแพทย์

เร่ือง 5 5 5 5

รวมท้ังส้ิน บำท       466,386,000 
เงินงบประมำณ บำท       232,716,000 
เงินนอกงบประมำณ บำท       233,670,000 

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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ผลผลิต: โรงพยำบำลเวชกำรุณย์รัศม์ิ –รหัส 0609005
วัตถุประสงค์: “เพ่ือลดอัตรำกำรบำดเจ็บและกำรตำยจำกอุบัติเหตุและกำรเจ็บป่วย โดยจัดให้มีกำรบริกำรตรวจและบ ำบัดรักษำในระดับตติยภูมิ
กำรฟ้ืนฟูสภำพร่ำงกำย กำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค กำรแพทย์ศึกษำ และกำรพัฒนำด้ำนกำรแพทย์”

กิจกรรมหลัก: รักษำผู้ป่วยนอกโดยคลินิกเฉพำะทำง (สูติ-นรีเวช ศัลยกรรม อำยุรกรรม กุมำรเวช แพทย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุส่ง/ต่อผู้ป่วย
คัดกรองผู้ป่วย ฯลฯ) รักษำผู้ป่วยใน (หออภิบำลผู้ป่วยหนัก หอผู้ป่วยพิเศษ หอผู้ป่วยท่ัวไป ) รักษำพยำบำลเพ่ิมเติม (เภสัชกรรม ธนำคำรเลือด 
ชัณสูตรโรค ท ำคลอด ผ่ำตัด วิสัญญีแพทย์ เวชศำสตร์ฟ้ืนฟู บริกำรท ำแผลฉีดยำ ฯลฯ) ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค (คลินิกให้ค ำปรึกษำสุขภำพ 
คลินิกเด็กดี คลินิกส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคไม่ติดต่อ ฯลฯ) อ ำนวยกำรและบริหำรงำนท่ัวไป

หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน งบประมำณ
ปี 2565

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

จ ำนวนผู้ป่วยนอก รำย 251,000 263,550 276,728 290,565
จ ำนวนผู้ป่วยใน รำย 5,000 5,250 5,513 5,789
จ ำนวนผู้รับกำรรักษำเพ่ิมเติม รำย 273,304 273,400 273,400 273,400
จ ำนวนผู้รับกำรส่งเสริมสุขภำพ
และป้องกันโรค

รำย 13,715 13,800 13,900 14,000

จ ำนวนผลงำนกำรค้นคว้ำและ
วิจัยทำงกำรแพทย์

เร่ือง - 1 1 1

รวมท้ังส้ิน บำท       495,507,660 
เงินงบประมำณ บำท       226,040,100 
เงินนอกงบประมำณ บำท       269,467,560 

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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ผลผลิต: โรงพยำบำลลำดกระบังกรุงเทพมหำนคร –รหัส 0609006
วัตถุประสงค์: “เพ่ือลดอัตรำกำรบำดเจ็บและกำรตำยจำกอุบัติเหตุและกำรเจ็บป่วย โดยจัดให้มีกำรบริกำรตรวจและบ ำบัดรักษำในระดับทุติยภูมิ
กำรฟ้ืนฟูสภำพร่ำงกำย กำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค และกำรพัฒนำด้ำนกำรแพทย์”

กิจกรรมหลัก: รักษำผู้ป่วยนอกโดยคลินิกเฉพำะทำง (สูติ-นรีเวช ศัลยกรรม อำยุรกรรม กุมำรเวช แพทย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุส่ง/ต่อผู้ป่วย
คัดกรองผู้ป่วย ฯลฯ) รักษำผู้ป่วยใน (หออภิบำลผู้ป่วยหนัก หอผู้ป่วยพิเศษ หอผู้ป่วยท่ัวไป ) รักษำพยำบำลเพ่ิมเติม (เภสัชกรรม ธนำคำรเลือด
ชัณสูตรโรค ท ำคลอด ผ่ำตัด วิสัญญีแพทย์ เวชศำสตร์ฟ้ืนฟู บริกำรท ำแผลฉีดยำ ฯลฯ) ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค (คลินิกให้ค ำปรึกษำสุขภำพ 
คลินิกเด็กดี คลินิกส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคไม่ติดต่อ ฯลฯ) อ ำนวยกำรและบริหำรงำนท่ัวไป

หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน งบประมำณ
ปี 2565

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

จ ำนวนผู้ป่วยนอก รำย 219,998 220,000 220,000 220,000
จ ำนวนผู้ป่วยใน รำย 3,523 3,600 3,600 3,600
จ ำนวนผู้รับกำรรักษำเพ่ิมเติม รำย 234,921 234,000 234,000 234,000
จ ำนวนผู้รับกำรส่งเสริมสุขภำพ
และป้องกันโรค

รำย 15,202 15,200 15,500 16,000

จ ำนวนผลงำนกำรค้นคว้ำและ
วิจัยทำงกำรแพทย์

เร่ือง 3 3 3 3

รวมท้ังส้ิน บำท       282,942,690 
เงินงบประมำณ บำท       175,767,000 
เงินนอกงบประมำณ บำท       107,175,690 

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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ผลผลิต: โรงพยำบำลรำชพิพัฒน์ –รหัส 0609007
วัตถุประสงค์: “เพ่ือลดอัตรำกำรบำดเจ็บและกำรตำยจำกอุบัติเหตุและกำรเจ็บป่วย โดยจัดให้มีกำรบริกำรตรวจและบ ำบัดรักษำในระดับทุติยภูมิ
กำรฟ้ืนฟูสภำพร่ำงกำย กำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค และกำรพัฒนำด้ำนกำรแพทย์”

กิจกรรมหลัก: รักษำผู้ป่วยนอกโดยคลินิกเฉพำะทำง (สูติ-นรีเวช ศัลยกรรม อำยุรกรรม กุมำรเวช แพทย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุส่ง/ต่อผู้ป่วย
คัดกรองผู้ป่วย ฯลฯ) รักษำผู้ป่วยใน (หออภิบำลผู้ป่วยหนัก หอผู้ป่วยพิเศษ หอผู้ป่วยท่ัวไป ) รักษำพยำบำลเพ่ิมเติม (เภสัชกรรม ธนำคำรเลือด 
ชัณสูตรโรค ท ำคลอด ผ่ำตัด วิสัญญีแพทย์ เวชศำสตร์ฟ้ืนฟู บริกำรท ำแผลฉีดยำ ฯลฯ) ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค (คลินิกให้ค ำปรึกษำสุขภำพ
คลินิกเด็กดี คลินิกส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคไม่ติดต่อ ฯลฯ) อ ำนวยกำรและบริหำรงำนท่ัวไป

หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน งบประมำณ
ปี 2565

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

จ ำนวนผู้ป่วยนอก รำย 333,705 367,076 403,784 444,163
จ ำนวนผู้ป่วยใน รำย 10,629 11,692 12,862 14,149
จ ำนวนผู้รับกำรรักษำเพ่ิมเติม รำย 55,696 56,000 58,000 60,000
จ ำนวนผู้รับกำรส่งเสริมสุขภำพ
และป้องกันโรค

รำย 4,631 4,700 4,800 4,900

จ ำนวนผลงำนกำรค้นคว้ำและ
วิจัยทำงกำรแพทย์

เร่ือง - 1 1 1

รวมท้ังส้ิน บำท       662,163,960 
เงินงบประมำณ บำท       239,230,900 
เงินนอกงบประมำณ บำท       422,933,060 

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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ผลผลิต: โรงพยำบำลสิรินธร –รหัส 0609008
วัตถุประสงค์: “เพ่ือลดอัตรำกำรบำดเจ็บและกำรตำยจำกอุบัติเหตุและกำรเจ็บป่วย โดยจัดให้มีกำรบริกำรตรวจและบ ำบัดรักษำในระดับทุติยภูมิ
กำรฟ้ืนฟูสภำพร่ำงกำย กำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค และกำรพัฒนำด้ำนกำรแพทย์”

กิจกรรมหลัก: รักษำผู้ป่วยนอกโดยคลินิกเฉพำะทำง (สูติ-นรีเวช ศัลยกรรม อำยุรกรรม กุมำรเวช ออโธปิดิกส์ จักษุและโสต ศอ นำสิก ทันตกรรม
คลินิกวัณโรค คลินิกโรคเอดส์ คลินิกประกันสังคม คลินิกโรคท่ัวไป คลินิกนอกเวลำรำชกำร แพทย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุส่ง/ต่อผู้ป่วยคัดกรองผู้ป่วย)
รักษำผู้ป่วยใน (หออภิบำลผู้ป่วยหนัก หอผู้ป่วยพิเศษ หอผู้ป่วยท่ัวไป ) รักษำพยำบำลเพ่ิมเติม (เภสัชกรรม ธนำคำรเลือด ชัณสูตรโรค ท ำคลอด 
ผ่ำตัด วิสัญญีแพทย์ หน่วยไตเทียม เวชศำสตร์ฟ้ืนฟู บริกำรท ำแผลฉีดยำ) ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค (คลินิกให้ค ำปรึกษำสุขภำพ คลินิกเด็กดี 
คลินิกส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคไม่ติดต่อ อนำมัยชุมชน สถำนรับเล้ียงเด็กกลำงวัน ส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ) อ ำนวยกำรและบริหำรงำนท่ัวไป

หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน งบประมำณ
ปี 2565

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

จ ำนวนผู้ป่วยนอก รำย 241,159 253,217 265,878 279,172
จ ำนวนผู้ป่วยใน รำย 8,854 9,297 9,762 10,250
จ ำนวนผู้รับกำรรักษำเพ่ิมเติม รำย 39,077 39,100 39,100 39,100
จ ำนวนผู้รับกำรส่งเสริมสุขภำพและ
ป้องกันโรค

รำย 9,102 9,100 9,200 9,200

จ ำนวนผลงำนกำรค้นคว้ำและวิจัย
ทำงกำรแพทย์

เร่ือง - 1 1 1

รวมท้ังส้ิน บำท     1,533,693,800 
เงินงบประมำณ บำท       462,893,300 
เงินนอกงบประมำณ บำท     1,070,800,500 

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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ผลผลิต: โรงพยำบำลคลองสำมวำ –รหัส 0609009
วัตถุประสงค์: “เพ่ือลดอัตรำกำรบำดเจ็บและกำรตำยจำกอุบัติเหตุและกำรเจ็บป่วย โดยจัดให้มีกำรบริกำรตรวจและบ ำบัดรักษำในระดับทุติยภูมิ
กำรฟ้ืนฟูสภำพร่ำงกำย กำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค และกำรพัฒนำด้ำนกำรแพทย์”

กิจกรรมหลัก: รักษำผู้ป่วยนอกโดยคลินิกเฉพำะทำง (สูติ-นรีเวช ศัลยกรรม อำยุรกรรม กุมำรเวช แพทย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุส่ง/ต่อผู้ป่วย
คัดกรองผู้ป่วย ฯลฯ) รักษำผู้ป่วยใน (หออภิบำลผู้ป่วยหนัก หอผู้ป่วยพิเศษ หอผู้ป่วยท่ัวไป ) รักษำพยำบำลเพ่ิมเติม (เภสัชกรรม ธนำคำรเลือด 
ชัณสูตรโรค ท ำคลอด ผ่ำตัด วิสัญญีแพทย์ เวชศำสตร์ฟ้ืนฟู บริกำรท ำแผลฉีดยำ ฯลฯ) ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค (คลินิกให้ค ำปรึกษำสุขภำพ 
คลินิกเด็กดี คลินิกส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคไม่ติดต่อ ฯลฯ) อ ำนวยกำรและบริหำรงำนท่ัวไป

หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน งบประมำณ
ปี 2565

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

จ ำนวนผู้ป่วยนอก รำย 22,316 22,400 22,500 22,600
จ ำนวนผู้ป่วยใน รำย - - - -
จ ำนวนผู้รับกำรรักษำเพ่ิมเติม รำย 3,500 3,500 3,500 3,500
จ ำนวนผู้รับกำรส่งเสริมสุขภำพ
และป้องกันโรค

รำย - - - -

จ ำนวนผลงำนกำรค้นคว้ำและ
วิจัยทำงกำรแพทย์

เร่ือง - - - -

รวมท้ังส้ิน บำท         34,318,950 
เงินงบประมำณ บำท         32,268,300 
เงินนอกงบประมำณ บำท           2,050,650 

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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ผลผลิต: โรงพยำบำลผู้สูงอำยุบำงขุนเทียน –รหัส 06090010
วัตถุประสงค์: “เพ่ือลดอัตรำกำรบำดเจ็บและกำรตำยจำกอุบัติเหตุและกำรเจ็บป่วย โดยจัดให้มีกำรบริกำรตรวจและบ ำบัดรักษำในระดับทุติยภูมิ
กำรฟ้ืนฟูสภำพร่ำงกำย กำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค และกำรพัฒนำด้ำนกำรแพทย์”

กิจกรรมหลัก: รักษำผู้ป่วยนอกโดยคลินิกเฉพำะทำง (สูติ-นรีเวช ศัลยกรรม อำยุรกรรม กุมำรเวช แพทย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุส่ง/ต่อผู้ป่วย
คัดกรองผู้ป่วย ฯลฯ) รักษำผู้ป่วยใน (หออภิบำลผู้ป่วยหนัก หอผู้ป่วยพิเศษ หอผู้ป่วยท่ัวไป ) รักษำพยำบำลเพ่ิมเติม (เภสัชกรรม ธนำคำรเลือด 
ชัณสูตรโรค ท ำคลอด ผ่ำตัด วิสัญญีแพทย์ เวชศำสตร์ฟ้ืนฟู บริกำรท ำแผลฉีดยำ ฯลฯ) ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค (คลินิกให้ค ำปรึกษำสุขภำพ 
คลินิกเด็กดี คลินิกส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคไม่ติดต่อ ฯลฯ) อ ำนวยกำรและบริหำรงำนท่ัวไป

หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน งบประมำณ
ปี 2565

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

จ ำนวนผู้ป่วยนอก รำย 70,416 77,458 85,204 93,725
จ ำนวนผู้ป่วยใน รำย 1,000 1,500 2,000 3,000
จ ำนวนผู้รับกำรรักษำเพ่ิมเติม รำย - 100 200 300
จ ำนวนผู้รับกำรส่งเสริมสุขภำพ
และป้องกันโรค

รำย - 200 500 1,000

จ ำนวนผลงำนกำรค้นคว้ำและ
วิจัยทำงกำรแพทย์

เร่ือง - - - 1

รวมท้ังส้ิน บำท       152,283,800 
เงินงบประมำณ บำท       112,637,200 
เงินนอกงบประมำณ บำท         39,646,600 

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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ผลผลิต: โรงพยำบำลบำงนำกรุงเทพมหำนคร –รหัส 0609011
วัตถุประสงค์: “เพ่ือลดอัตรำกำรบำดเจ็บและกำรตำยจำกอุบัติเหตุและกำรเจ็บป่วย โดยจัดให้มีกำรบริกำรตรวจและบ ำบัดรักษำในระดับทุติยภูมิ
กำรฟ้ืนฟูสภำพร่ำงกำย กำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค และกำรพัฒนำด้ำนกำรแพทย์”

กิจกรรมหลัก: รักษำผู้ป่วยนอกโดยคลินิกเฉพำะทำง (สูติ-นรีเวช ศัลยกรรม อำยุรกรรม กุมำรเวช แพทย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุส่ง/ต่อผู้ป่วย
คัดกรองผู้ป่วย ฯลฯ) รักษำผู้ป่วยใน (หออภิบำลผู้ป่วยหนัก หอผู้ป่วยพิเศษ หอผู้ป่วยท่ัวไป ) รักษำพยำบำลเพ่ิมเติม (เภสัชกรรม ธนำคำรเลือด 
ชัณสูตรโรค ท ำคลอด ผ่ำตัด วิสัญญีแพทย์ เวชศำสตร์ฟ้ืนฟู บริกำรท ำแผลฉีดยำ ฯลฯ) ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค (คลินิกให้ค ำปรึกษำสุขภำพ 
คลินิกเด็กดี คลินิกส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคไม่ติดต่อ ฯลฯ) อ ำนวยกำรและบริหำรงำนท่ัวไป

หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน งบประมำณ
ปี 2565

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

จ ำนวนผู้ป่วยนอก รำย 14,964 15,000 15,000 15,000
จ ำนวนผู้ป่วยใน รำย - - - -
จ ำนวนผู้รับกำรรักษำเพ่ิมเติม รำย 2,494 2,500 2,500 2,500
จ ำนวนผู้รับกำรส่งเสริมสุขภำพ
และป้องกันโรค

รำย - - - -

จ ำนวนผลงำนกำรค้นคว้ำและ
วิจัยทำงกำรแพทย์

เร่ือง - - - -

รวมท้ังส้ิน บำท         30,254,900 
เงินงบประมำณ บำท         27,251,100 
เงินนอกงบประมำณ บำท           3,003,800 

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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ผลผลิต: บริกำรทำงกำรแพทย์ฉุกเฉิน  –รหัส 0609012
วัตถุประสงค์: “เพ่ือให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุและเจ็บป่วยข้ันวิกฤต ให้ควำมช่วยเหลือเบ้ืองต้นแก่ผู้บำดเจ็บและผู้ป่วย พร้อมกำร
เคล่ือนย้ำยไปยังสถำนพยำบำลท่ีเหมำะสมโดยจัดให้มีระบบบริกำรรับแจ้งเหตุ บริหำรเครือข่ำยบริกำรทำงกำรแพทย์ฉุกเฉินในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหำนคร และรถบริกำรทำงกำรแพทย์ฉุกเฉิน”

กิจกรรมหลัก: รับแจ้งเหตุและประสำนกำรให้ควำมช่วยเหลือ บริกำรสำยด่วนทำงกำรแพทย์ บริกำรรถพยำบำลฉุกเฉิน บริหำรจัดกำรระบบ
บริกำรทำงกำรแพทย์ฉุกเฉินในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนคร ฝึกอบรมบุคลำกรและอำสำสมัคร (หลักสูตรปฏิบัติกำรในเหตุภัยพิบัติ หลักสูตรปฏิบัติกำร
สำธำรณภัยสำรเคมี หลักสูตรพยำบำลกู้ชีพ หลักสูตรเวชกรฉุกเฉินข้ันพ้ืนฐำน หลักสูตรปฐมพยำบำลส ำหรับอำสำสมัคร ฝึกทบทวนควำมรู้) 
อ ำนวยกำรและบริหำรงำนท่ัวไป
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หน่วยนับ ปีท่ีผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน งบประมำณ
ปี 2565

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

จ ำนวนเครือข่ำยท่ีให้บริกำรทำงกำร
แพทย์ฉุกเฉิน

แห่ง 62 62 62 62

จ ำนวนรถบริกำรทำงกำรแพทย์
ฉุกเฉินของส ำนักกำรแพทย์

 คัน
(รวม)

29
(224)

29
(224)

29
(224)

29
(224)

จ ำนวนบุคลำกรปฏิบัติงำนให้ควำม
ช่วยเหลือฉุกเฉินของส ำนักกำรแพทย์

จ ำนวน
ผลัด

3 3 3 3

จ ำนวนอำสำสมัครท่ีปฏิบัติหน้ำท่ี คน  -  -  -  - 

จ ำนวนกำรรับแจ้งเหตุและประสำน
กำรให้ควำมช่วยเหลือ

 คร้ัง 500,000 500,000 500,000 500,000

จ ำนวนบุคลำกรท่ีได้รับกำรฝึกอบรม
1.ฟ้ืนฟูวิชำกำรพนักงำนฉุกเฉินกำรแพทย์ 
(Refreshed EMT - Basic)

คน/
ช่ัวโมง/รุ่น 100/24/3 100/24/3 120/24/3 120/24/3

2.หลักสูตรปฐมพยำบำลและช่วยปฏิบัติ
กำรแพทย์ข้ันพ้ืนฐำน
(Emergency Medical Responder : 
EMR)

70/40/2 70/40/2 80/40/2 100/40/2

3.หลักสูตรปฏิบัติกำรแพทย์ข้ันพ้ืนฐำน
และช่วยปฏิบัติกำรแพทย์ข้ันสูง 
(Emergency Medical Techincian 
Basic : EMT-B)

35/115/1 35/115/1 35/115/1 35/115/1

4.พยำบำลกู้ชีพ (EMS Nurse) 30/40/1 30/40/1 40/40/1 40/40/1

5.พัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนศูนย์
ประสำนงำนและส่ังกำรทำงกำรแพทย์
ของกรุงเทพมหำนคร

60/8/2 60/8/2 60/8/2 60/8/2

6.ขับข่ีปลอดภัย 35/40/1 35/40/1 40/40/1 40/40/1
7.ฟ้ืนฟูวิชำกำรและทักษะกำรขับข่ี
ปลอดภัย

30/40/1 30/40/1 30/40/1 30/40/1

รวมท้ังส้ิน บำท       126,148,352 
เงินงบประมำณ บำท         75,685,700 
เงินนอกงบประมำณ บำท         50,462,652 

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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. รำยละเอียดงบประมำณจ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย
ผลผลิต: พัฒนำบุคลำกร บำท
1. งบบุคลำกร บำท
      1.1 เงินเดือน  บำท

01101-1 อัตรำเดิม 39 อัตรำ 13,000,000         บำท
01102-1 เงินเล่ือนข้ัน 823,800             บำท
01106-1 เงินประจ ำต ำแหน่ง 388,800             บำท
01107-1 เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร 640,800             บำท

      1.2 ค่ำจ้ำงประจ ำ บำท
01201-1 อัตรำเดิม 3 อัตรำ 659,800             บำท
01202-1 เงินเพ่ิมค่ำจ้ำงประจ ำ 39,600               บำท

      1.3 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว บำท
02101-1 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 3 อัตรำ 338,400             บำท
02102-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงช่ัวครำว 21,600               บำท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงช่ัวครำว 72,000               บำท

      	1.4 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท
03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของข้ำรำชกำร 28,800               บำท

03135-1 304,800             บำท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 21,600               บำท
03293-1 เงินสมทบเข้ำกองทุนเงินทดแทน 5,200                 บำท
03611-1 ค่ำเคร่ืองแต่งกำย 7,200                 บำท

2. งบด ำเนินงำน บำท
    2.1 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท
        2.1.1 ค่ำตอบแทน บำท
                 ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ ค่ำเบ้ียประชุม

19,962,200                                 
16,352,400                  
14,853,400                  

699,400                      

432,000                      

367,600                      

3,609,800                    
3,496,800                    

507,900                      

ค่ำตอบแทนเหมำจ่ำยแทนกำรจัดหำรถประจ ำต ำแหน่ง
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         2.1.2 ค่ำใช้สอย บำท
                   ส่วนใหญ่เป็นค่ำจ้ำงเหมำบริหำรจัดกำรระบบคอมพิวเตอร์
                   ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ

         2.1.3 ค่ำวัสดุ บำท
                   ส่วนใหญ่เป็นค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน
                  ค่ำวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่ำวัสดุส ำนักงำน ฯลฯ

    		2.2 ค่ำสำธำรณูปโภค บำท
             ค่ำโทรศัพท์ ค่ำโทรศัพท์เคล่ือนท่ี
            ค่ำไปรษณีย์

113,000                      

2,163,100                    

825,800                      
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ผลผลิต: อ ำนวยกำรและบริหำรส ำนัก บำท
1. งบบุคลำกร บำท
    1.1 เงินเดือน  บำท

01101-1 อัตรำเดิม  61 อัตรำ 20,062,900         บำท
01102-1 เงินเล่ือนข้ัน 1,155,000           บำท
01104-1 เงินเพ่ิมค่ำวิชำ 36,000               บำท
01106-1 เงินประจ ำต ำแหน่ง 601,200             บำท
01107-1 เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร 685,200             บำท
01108-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของข้ำรำชกำร 24,800               บำท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของข้ำรำชกำร 31,200               บำท

    	1.2 ค่ำจ้ำงประจ ำ บำท
01201-1 อัตรำเดิม 15 อัตรำ 3,104,300           บำท
01202-1 เงินเพ่ิมค่ำจ้ำงประจ ำ 186,400             บำท
01205-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงประจ ำ 111,700             บำท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงประจ ำ 49,400               บำท

     	1.3 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว บำท
02101-1 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 3 อัตรำ 329,800             บำท
02102-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงช่ัวครำว 30,200               บำท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงช่ัวครำว 72,000               บำท

     	1.4 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท
03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของข้ำรำชกำร 138,700             บำท

03135-1 1,296,000           บำท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 21,600               บำท
03293-1 เงินสมทบเข้ำกองทุนเงินทดแทน 900                   บำท
03611-1 ค่ำเคร่ืองแต่งกำย 24,700               บำท

36,105,800                                 
27,962,000                  
22,596,300                  

ค่ำตอบแทนเหมำจ่ำยแทนกำรจัดหำรถประจ ำต ำแหน่ง

3,451,800                    

432,000                      

1,481,900                    
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2. งบด ำเนินงำน บำท
    2.1 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท
          2.1.1 ค่ำตอบแทน บำท
                    ส่วนใหญ่เป็นค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ                    
                  ค่ำตอบแทนกรรมกำรผู้อ่ำนตรวจและประเมิน
                    ผลงำนทำงวิชำกำร ค่ำเบ้ียประชุม ฯลฯ

         2.1.2 ค่ำใช้สอย บำท

                    ส่วนใหญ่เป็นค่ำจ้ำงเหมำดูแลทรัพย์สินและรักษำ
                     ควำมปลอดภัย ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ
                   ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ

         2.1.3 ค่ำวัสดุ บำท
                    ส่วนใหญ่เป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
                    ค่ำวัสดุไฟฟ้ำ ประปำ งำนบ้ำน งำนครัวและงำนสวน

     ค่ำวัสดุส ำนักงำน ฯลฯ

   	2.2 ค่ำสำธำรณูปโภค บำท
           ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน้ ำประปำ
          ค่ำโทรศัพท์ ค่ำไปรษณีย์

2,161,000                    
5,813,400                    

1,765,200                    

1,887,200                    

2,330,400                    

8,143,800                    
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ผลผลิต: โรงพยำบำลกลำง บำท
1. งบบุคลำกร บำท
      1.1 เงินเดือน บำท

01101-1 อัตรำเดิม 1,043 อัตรำ 353,287,000       บำท

01102-1 เงินเล่ือนข้ัน 20,994,000         บำท

01104-1 เงินเพ่ิมค่ำวิชำ 13,640,400         บำท

01106-1 เงินประจ ำต ำแหน่ง 254,400             บำท

01107-1 เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร 7,636,800           บำท

01108-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของข้ำรำชกำร 322,500             บำท

01109-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของข้ำรำชกำร 56,800               บำท

1.2 ค่ำจ้ำงประจ ำ	 บำท

01201-1 อัตรำเดิม 324 อัตรำ 63,533,000         บำท

01202-1 เงินเพ่ิมค่ำจ้ำงประจ ำ 3,710,200           บำท

01204-1 เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของลูกจ้ำงประจ ำ 8,200                 บำท

01205-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงประจ ำ 1,355,400           บำท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงประจ ำ 956,600             บำท

1.3 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว	 บำท

02101-1 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 172 อัตรำ 17,240,300         บำท

02102-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงช่ัวครำว 2,568,200           บำท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงช่ัวครำว 3,960,000           บำท

1.4 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 บำท

03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของข้ำรำชกำร 157,700             บำท

03123-1 ค่ำตอบแทนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ ท่ีไม่ปฏิบัติ

เวชปฏิบัติส่วนตัว 4,140,000           บำท

03125-1 56,700,000         บำท

03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้ำงประจ ำ 267,900             บำท

03135-1 304,800             บำท

396,191,900                
569,149,300                

770,383,000                               

69,563,400                  

23,768,500                  

79,625,500                  

ค่ำตอบแทนบุคลำกรด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข

ค่ำตอบแทนเหมำจ่ำยแทนกำรจัดหำรถประจ ำต ำแหน่ง
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03136-1 ค่ำตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรฯ ห้วงเวลำ 16,000,000         บำท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1,188,500           บำท

03293-1 เงินสมทบเข้ำกองทุนเงินทดแทน 47,600               บำท

03611-1 ค่ำเคร่ืองแต่งกำย 819,000             บำท
2. งบด ำเนินงำน บำท

2.1 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท
2.1.1 ค่ำตอบแทน บำท

                     ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ ค่ำพยำบำลเวรยำมวิกำล

2.1.2 ค่ำใช้สอย บำท
                     ส่วนใหญ่เป็นค่ำจ้ำงท ำควำมสะอำดอำคำร
                     ค่ำจ้ำงเหมำบริหำรจัดกำรระบบคอมพิวเตอร์
                     ค่ำจ้ำงเหมำดูแลทรัพย์สินและรักษำควำมปลอดภัย ฯลฯ

2.1.3 ค่ำวัสดุ บำท
ส่วนใหญ่เป็นค่ำยำและเวชภัณฑ์ ค่ำวัสดุเคร่ืองบริโภค
ค่ำวัสดุไฟฟ้ำ ประปำ งำนบ้ำน งำนครัว และงำนสวน ฯลฯ

2.2 ค่ำสำธำรณูปโภค		 บำท
ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน้ ำประปำ ค่ำโทรศัพท์
ค่ำโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ค่ำไปรษณีย์

3. งบลงทุน บำท

ค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง บำท
3.1 ค่ำครุภัณฑ์ บำท

กลุ่มงำนรังสีวิทยำ
 05130-1 เคร่ืองตรวจอวัยวะภำยในด้วยคล่ืนเสียงควำมถ่ีสูง

ระบบดิจิตอลประสิทธิภำพสูง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 5,000,000           บำท

56,519,300                  

194,898,700                
158,130,700                
16,146,000                  

85,465,400                  

36,768,000                  

6,000,000                    

6,000,000                    
5,000,000                    
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     3.2 ค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง บำท

     รำยกำรผูกพัน
     0620074-64-02

วัตถุประสงค์

   ปลอดภัยและมีประสิทธิภำพ

 - เพ่ือลดกำรติดเช้ือของผู้ป่วยท่ีต้องเข้ำรับกำรผ่ำตัด
 - เพ่ือพัฒนำสู่ศูนย์ควำมเป็นเลิศในด้ำนกำรผ่ำตัดแขนงต่ำง ๆ       

   และกำรแพร่กระจำยโรค

ระยะเวลำด ำเนินกำร 3 ปี (2564 - 2566)

เป้ำหมำยของโครงกำร
 - ปรับปรุงห้องผ่ำตัดช้ัน 5 โรงพยำบำลกลำงให้มี
   ประสิทธิภำพ มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพ่ือเพ่ิม
   ศักยภำพในกำรรักษำพยำบำลสู่ควำมเป็นเลิศ
   ในด้ำนกำรผ่ำตัดแขนงต่ำง ๆ

กิจกรรมหลัก
 - ร้ือถอนพ้ืน ผนัง ฝ้ำ เพดำน ประตู หน้ำต่ำง ห้องน้ ำ
   และงำนระบบวิศวกรรมประกอบอำคำร
 - ปรับปรุงพ้ืน ผนัง ฝ้ำ เพดำน ห้องน้ ำ ติดต้ังประตู หน้ำต่ำง 
   และงำนระบบวิศวกรรมประกอบอำคำร พ้ืนท่ีประมำณ 2,300 ตร.ม.
 - งำนครุภัณฑ์

โครงกำรปรับปรุงห้องผ่ำตัดโรงพยำบำลกลำง

 - เพ่ือพัฒนำมำตรฐำนห้องผ่ำตัด ลดกำรสะสมเช้ือโรค

1,000,000                    

 - เพ่ือให้ผู้ป่วยท่ีต้องผ่ำตัดได้รับกำรบริกำรอย่ำงรวดเร็ว
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05399-1 ปรับปรุงห้องผ่ำตัดโรงพยำบำลกลำง 1,000,000           บำท
 - ร้ือถอนพ้ืน ผนัง ฝ้ำ เพดำน ประตู หน้ำต่ำง
   ห้องน้ ำ และงำนระบบวิศวกรรมประกอบอำคำร
 - ปรับปรุงพ้ืน ผนัง ฝ้ำ เพดำน ห้องน้ ำ ติดต้ังประตู

   พ้ืนท่ีประมำณ 2,300 ตร.ม.
 - งำนครุภัณฑ์

 เงินงบประมำณ  เงินนอกงบประมำณ

75,000,000        - บำท
1,000,000          - บำท
1,000,000          - บำท

73,000,000        - บำท

4. งบรำยจ่ำยอ่ืน บำท
07103-2 (1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง

     และกำรพัฒนำเพ่ือเพ่ิมคุณภำพชีวิต 72,900               บำท

07103-3 (2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง         
     กำรบูรณำกำรดูแลผู้สูงอำยุภำวะสมองเส่ือม
     อย่ำงครอบคลุม 53,700               บำท

07103-4 (3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมกำรป้องกันและควบคุม 
     กำรติดเช้ือในโรงพยำบำล 63,300               บำท

07103-8 (4) ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง
     เทคโนโลยีกับกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันสูงส ำหรับ
     พยำบำล : Advance CPR for Nurse 48,700               บำท

07103-10 (5) ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง  
     กำรป้องกันและระงับอัคคีภัย 96,400               บำท

ปี 2565 ต้ังงบประมำณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมำณ

335,000                      

งบประมำณท้ังส้ิน
ปี 2564 ต้ังงบประมำณ

     กำรดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care)

                    หน้ำต่ำง  และงำนระบบวิศวกรรมประกอบอำคำร
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ผลผลิต: โรงพยำบำลตำกสิน บำท
1. งบบุคลำกร บำท

1.1 เงินเดือน  บำท
01101-1 อัตรำเดิม 1,075 อัตรำ 351,777,000       บำท
01102-1 เงินเล่ือนข้ัน 20,847,900         บำท
01104-1 เงินเพ่ิมค่ำวิชำ 11,503,200         บำท
01106-1 เงินประจ ำต ำแหน่ง 254,400             บำท
01107-1 เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร 5,061,600           บำท
01108-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของข้ำรำชกำร 287,200             บำท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของข้ำรำชกำร 80,400               บำท

1.2 ค่ำจ้ำงประจ ำ	 บำท
01201-1 อัตรำเดิม 348 อัตรำ 74,710,200         บำท
01202-1 เงินเพ่ิมค่ำจ้ำงประจ ำ 4,461,000           บำท
01205-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงประจ ำ 883,700             บำท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงประจ ำ 458,400             บำท

1.3 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว	 บำท
02101-1 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 202 อัตรำ 20,108,000         บำท
02102-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงช่ัวครำว 2,992,000           บำท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงช่ัวครำว 4,620,000           บำท

1.4 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 บำท
03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของข้ำรำชกำร 53,600               บำท
03123-1 ค่ำตอบแทนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ท่ีไม่ปฏิบัติ

เวชปฏิบัติส่วนตัว 5,760,000           บำท
03125-1 58,000,000         บำท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้ำงประจ ำ 262,200             บำท
03135-1 304,800             บำท
03136-1 ค่ำตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรฯ ห้วงเวลำ 16,000,000         บำท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1,386,000           บำท
03293-1 เงินสมทบเข้ำกองทุนเงินทดแทน 55,500               บำท

80,513,300                  

755,321,400                               

27,720,000                  

581,200,100                
389,811,700                

83,155,100                  

ค่ำตอบแทนเหมำจ่ำยแทนกำรจัดหำรถประจ ำต ำแหน่ง

ค่ำตอบแทนบุคลำกรด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข
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03611-1 ค่ำเคร่ืองแต่งกำย 1,333,000           บำท
2. งบด ำเนินงำน บำท

2.1 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท
2.1.1 ค่ำตอบแทน บำท

ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ ค่ำพยำบำลเวรยำมวิกำล

2.1.2 ค่ำใช้สอย บำท
ส่วนใหญ่เป็นค่ำจ้ำงเหมำดูแลทรัพย์สินและรักษำ
ควำมปลอดภัย ค่ำจ้ำงท ำควำมสะอำดอำคำร ฯลฯ

2.1.3 ค่ำวัสดุ บำท
ส่วนใหญ่เป็นค่ำยำและเวชภัณฑ์ ค่ำวัสดุเคร่ืองบริโภค
ค่ำวัสดุไฟฟ้ำ ประปำ งำนบ้ำน งำนครัว และงำนสวน ฯลฯ

2.2 ค่ำสำธำรณูปโภค		 บำท
ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน้ ำประปำ ค่ำโทรศัพท์
ค่ำโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ค่ำไปรษณีย์

3. งบลงทุน บำท

ค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง บำท
ค่ำครุภัณฑ์ บำท

กลุ่มงำนอำยุรกรรม
หน่วยสมรรถภำพหัวใจ

 05130-10 เคร่ืองทดสอบสมรรถภำพหัวใจขณะออกก ำลังกำย

พร้อมลู่ว่ิงและจักรยำน 1 ชุด 1,400,000           บำท

หน่วยปฏิบัติกำรตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด

 05130-11 เคร่ืองพยุงกำรท ำงำนของหัวใจ โดยใช้บอลลูนใน 

หลอดเลือดชนิดเคล่ือนท่ีได้ 1 เคร่ือง 3,500,000           บำท

4,900,000                    
4,900,000                    

45,527,400                  

169,064,600                
138,760,700                
16,721,500                  

76,511,800                  

30,303,900                  

4,900,000                    
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4. งบรำยจ่ำยอ่ืน บำท
07103-4

และซ้อมแผนอัคคีภัย 156,700             บำท

โครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์

0620075-61-01 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ โรงพยำบำลตำกสิน 494,565,000       บำท

วัตถุประสงค์

   ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบและพ้ืนท่ีใกล้เคียงให้ทันสมัย

   และเพียงพอกับจ ำนวนผู้มำรับบริกำร

 - เพ่ือลดควำมแออัดของสถำนท่ีให้บริกำรผู้ป่วย

   และสำมำรถจัดกำรส่ิงแวดล้อมให้เอ้ืออ ำนวย

   ต่อกำรส่งเสริมสุขภำพ (Healing Environment)

 - เพ่ือพัฒนำกำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพแก่ประชำชน

   ได้อย่ำงครบวงจร ท้ังด้ำนกำรป้องกันโรค

   กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรรักษำพยำบำล

   และกำรฟ้ืนฟูสุขภำพ

 - เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตบุคลำกรของโรงพยำบำล

   ในกำรปฏิบัติงำนในสภำพแวดล้อมท่ีดี เหมำะสม

   เอ้ือต่อกำรปฏิบัติงำน ส่งผลให้เกิดขวัญและก ำลังใจ

   เกิดควำมภำคภูมิใจ เกิดควำมยึดม่ันผูกพัน

   และควำมเช่ือม่ันในศักยภำพของโรงพยำบำล

ระยะเวลำด ำเนินกำร 6 ปี (2561-2566)

เป้ำหมำยของโครงกำร

 - เพ่ือขยำยกำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพแก่ประชำชน

   ครอบคลุมพ้ืนท่ีด้ำนฝ่ังธนบุรีได้เต็มศักยภำพ

   สำมำรถรองรับจ ำนวนผู้ป่วยได้ 600 เตียง

156,700                      

 - เพ่ือพัฒนำโรงพยำบำลให้มีศักยภำพในกำรให้กำร

   บริกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขแก่ประชำชน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรป้องกัน
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 - เพ่ือให้ประชำชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบได้รับ

   กำรบริกำรทำงกำรแพทย์ท่ีสะดวก รวดเร็ว

   ในพ้ืนท่ีใกล้บ้ำน ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง

   และลดกำรส่งต่อผู้ป่วยหนัก

 - เพ่ือให้ประชำชนและบุคลำกรของโรงพยำบำล

   มีคุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน

กิจกรรมหลัก
 - ร้ือถอนและเตรียมงำน

 - ปรับปรุงพ้ืนท่ีช่ัวครำวส่วนผู้ป่วยนอกเพ่ือรองรับ

   กำรย้ำยหน่วยงำนจำกอำคำรท่ีร้ือถอน

 - ก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ สูง 23 ช้ัน 

   พร้อมช้ันจอดรถใต้ดิน 3 ช้ัน จ ำนวน 1 อำคำร

 - ปรับปรุงภูมิทัศน์ ผังบริเวณและส่ิงก่อสร้ำงประกอบอ่ืนๆ

 - จัดหำครุภัณฑ์

งบลงทุน บำท

ค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง บำท

ค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง บำท
05399-1 ก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ โรงพยำบำลตำกสิน 494,565,000       บำท

 - งำนร้ือถอนและเตรียมงำน

   อำคำรสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช (อำคำร 17 ช้ัน)
   เป็นพ้ืนท่ีช่ัวครำวส่วนผู้ป่วยนอก พ้ืนท่ีประมำณ 
   4,300 ตำรำงเมตร
 - ก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ สูง 23 ช้ัน
   พร้อมช้ันจอดรถใต้ดิน 3 ช้ัน จ ำนวน 1 อำคำร
   พ้ืนท่ีใช้สอยประมำณ 63,030 ตำรำงเมตร
 - งำนภูมิทัศน์ งำนผังบริเวณและส่ิงก่อสร้ำงประกอบอ่ืนๆ
 - งำนจัดหำครุภัณฑ์

494,565,000                

494,565,000                

494,565,000                

 - งำนปรับปรุงบริเวณลำนจอดรถยนต์ ช้ัน 2 - ช้ัน 4
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 เงินงบประมำณ  เงินนอกงบประมำณ
2,087,038,618    - บำท

75,947,000        - บำท
169,164,100      - บำท
494,565,000      - บำท

1,347,362,518    - บำท

ผลผลิต: โรงพยำบำลเจริญกรุงประชำรักษ์ บำท
1. งบบุคลำกร บำท

1.1 เงินเดือน  บำท

01101-1 อัตรำเดิม 1,062 อัตรำ 348,274,500       บำท

01102-1 เงินเล่ือนข้ัน 20,648,400         บำท

01104-1 เงินเพ่ิมค่ำวิชำ 11,533,200         บำท

01106-1 เงินประจ ำต ำแหน่ง 254,400             บำท

01107-1 เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร 4,773,600           บำท

01108-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของข้ำรำชกำร 233,100             บำท

01109-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของข้ำรำชกำร 35,400               บำท

1.2 ค่ำจ้ำงประจ ำ	 บำท

01201-1 อัตรำเดิม 289 อัตรำ 58,272,800         บำท

01202-1 เงินเพ่ิมค่ำจ้ำงประจ ำ 3,450,300           บำท

01205-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงประจ ำ 1,020,200           บำท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงประจ ำ 610,400             บำท

1.3 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว	 บำท

02101-1 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 172 อัตรำ 17,639,300         บำท

02102-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงช่ัวครำว 2,580,700           บำท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงช่ัวครำว 4,044,000           บำท

24,264,000                  

63,353,700                  

งบประมำณท้ังส้ิน
ปี 2561 - 2563 ต้ังงบประมำณ

559,640,400                

ปี 2564 ต้ังงบประมำณ
ปี 2565 ต้ังงบประมำณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมำณ

385,752,600                

778,538,100                               
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1.4 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 บำท

03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของข้ำรำชกำร 274,100             บำท
03123-1 ค่ำตอบแทนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ท่ีไม่ปฏิบัติ

เวชปฏิบัติส่วนตัว 4,500,000           บำท

03125-1 58,000,000         บำท

03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้ำงประจ ำ 373,200             บำท

03135-1 304,800             บำท

03136-1 ค่ำตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรฯ ห้วงเวลำ 16,000,000         บำท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1,213,200           บำท

03293-1 เงินสมทบเข้ำกองทุนเงินทดแทน 48,600               บำท

03611-1 ค่ำเคร่ืองแต่งกำย 5,556,200           บำท

2. งบด ำเนินงำน บำท
2.1 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

2.1.1 ค่ำตอบแทน บำท
ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ ค่ำพยำบำลเวรยำมวิกำล

2.1.2 ค่ำใช้สอย บำท
ส่วนใหญ่เป็นค่ำจ้ำงเหมำดูแลทรัพย์สินและรักษำ
ควำมปลอดภัย ค่ำจ้ำงท ำควำมสะอำดอำคำร
ค่ำจ้ำงเหมำบริหำรจัดกำรระบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

2.1.3 ค่ำวัสดุ บำท
ส่วนใหญ่เป็นค่ำยำและเวชภัณฑ์ ค่ำวัสดุเคร่ืองบริโภค
ค่ำวัสดุไฟฟ้ำ ประปำ งำนบ้ำน งำนครัว และงำนสวน ฯลฯ

2.2 ค่ำสำธำรณูปโภค		 บำท
ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน้ ำประปำ ค่ำโทรศัพท์
ค่ำโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ค่ำไปรษณีย์

86,270,100                  

211,858,300                
166,522,300                
17,653,000                  

85,145,800                  

45,336,000                  

63,723,500                  

ค่ำตอบแทนเหมำจ่ำยแทนกำรจัดหำรถประจ ำต ำแหน่ง

ค่ำตอบแทนบุคลำกรด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข
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3. งบลงทุน บำท

ค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง บำท
ค่ำครุภัณฑ์ บำท

กลุ่มงำนเวชศำสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยำ

05130-1

6,800,000           บำท

4. งบรำยจ่ำยอ่ืน บำท
07103-1

     และฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ 84,700               บำท
07103-5 154,700             บำท

ผลผลิต: โรงพยำบำลหลวงพ่อทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ บำท
1. งบบุคลำกร บำท

1.1 เงินเดือน  บำท

01101-1 อัตรำเดิม 230 อัตรำ 78,200,800         บำท

01102-1 เงินเล่ือนข้ัน 4,621,500           บำท

01104-1 เงินเพ่ิมค่ำวิชำ 2,815,200           บำท

01106-1 เงินประจ ำต ำแหน่ง 187,200             บำท

01107-1 เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร 1,574,400           บำท

01108-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของข้ำรำชกำร 25,300               บำท

01109-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของข้ำรำชกำร 6,600                 บำท

1.2 ค่ำจ้ำงประจ ำ	 บำท

01201-1 อัตรำเดิม 74 อัตรำ 15,489,000         บำท

01202-1 เงินเพ่ิมค่ำจ้ำงประจ ำ 929,400             บำท

01205-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงประจ ำ 175,600             บำท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงประจ ำ 191,500             บำท

232,716,000                               
164,148,400                

6,800,000                    

6,800,000                    

87,431,000                  

16,785,500                  

ชุดศูนย์กลำงติดตำมกำรท ำงำนของสัญญำณชีพข้ำงเตียง  

ติดตำมสัญญำณชีพแบบมีหน้ำจอติดตำมสัญญำณชีพ
ผู้ป่วยขณะเคล่ือนย้ำย จ ำนวน 10 เตียง 1 ชุด

(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย

(2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมกำรช่วยชีวิตข้ันสูงในผู้ใหญ่

มีระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจในกำรรักษำ พร้อมเคร่ือง

6,800,000                    

239,400                      



39

1.3 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว	 บำท

02101-1 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 58 อัตรำ 5,969,500           บำท

02102-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงช่ัวครำว 870,500             บำท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงช่ัวครำว 1,368,000           บำท

1.4 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 บำท

03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของข้ำรำชกำร 80,600               บำท

03123-1 ค่ำตอบแทนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ท่ีไม่ปฏิบัติ

เวชปฏิบัติส่วนตัว 2,160,000           บำท

03125-1 42,000,000         บำท

03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้ำงประจ ำ 70,600               บำท

03135-1 304,800             บำท

03136-1 ค่ำตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรฯ ห้วงเวลำ 5,776,000           บำท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 353,800             บำท

03293-1 เงินสมทบเข้ำกองทุนเงินทดแทน 14,200               บำท

03611-1 ค่ำเคร่ืองแต่งกำย 963,900             บำท

2. งบด ำเนินงำน บำท
2.1 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

2.1.1 ค่ำตอบแทน บำท
ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ ค่ำพยำบำลเวรยำมวิกำล

2.1.2 ค่ำใช้สอย บำท
ส่วนใหญ่เป็นค่ำจ้ำงเหมำบริหำรจัดกำรระบบคอมพิวเตอร์
ค่ำบ ำรุงรักษำวัสดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์
ค่ำจ้ำงเหมำดูแลทรัพย์สินและรักษำควำมปลอดภัย ฯลฯ

2.1.3 ค่ำวัสดุ บำท
ส่วนใหญ่เป็นค่ำยำและเวชภัณฑ์ 
ค่ำวัสดุไฟฟ้ำ ประปำ งำนบ้ำน งำนครัว และงำนสวน
ค่ำวัสดุเคร่ืองบริโภค ฯลฯ

33,255,900                  

ค่ำตอบแทนบุคลำกรด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข

51,723,900                  

52,191,500                  
5,337,000                    

13,598,600                  

8,208,000                    

ค่ำตอบแทนเหมำจ่ำยแทนกำรจัดหำรถประจ ำต ำแหน่ง

61,354,500                  
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2.2 ค่ำสำธำรณูปโภค		 บำท
ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน้ ำประปำ ค่ำโทรศัพท์  
ค่ำโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ค่ำไปรษณีย์

3. งบลงทุน บำท

ค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง บำท
ค่ำครุภัณฑ์ บำท

กลุ่มงำนสูตินรีเวชกรรม

05130-1 เคร่ืองตรวจอวัยวะภำยในด้วยคล่ืนเสียงควำมถ่ีสูง 

แบบเส้นระนำบแนวโค้ง 1 เคร่ือง 7,000,000           บำท

4. งบรำยจ่ำยอ่ืน บำท
07103-1 62,600               บำท
07103-2 (2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมป้องกันและควบคุม

     กำรติดเช้ือในโรงพยำบำล 25,800               บำท
07103-3

     เหตุเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ 41,200               บำท
07103-6 (4) ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมเพ่ิมศักยภำพบุคลำกร

     ในกำรให้ค ำปรึกษำเอชไอวีในโรงพยำบำล 83,500               บำท

213,100                      
(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพ

(3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรระงับ

ชนิดปริมำตรส่ีมิติ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แมททริก

9,163,000                    

7,000,000                    
7,000,000                    

7,000,000                    



41

ผลผลิต: โรงพยำบำลเวชกำรุณย์รัศม์ิ บำท
1. งบบุคลำกร บำท

1.1 เงินเดือน  บำท

01101-1 อัตรำเดิม 232 อัตรำ 78,038,000         บำท

01102-1 เงินเล่ือนข้ัน 4,616,600           บำท

01104-1 เงินเพ่ิมค่ำวิชำ 2,856,000           บำท

01106-1 เงินประจ ำต ำแหน่ง 238,800             บำท

01107-1 เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร 1,599,600           บำท

01108-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของข้ำรำชกำร 74,800               บำท

01109-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของข้ำรำชกำร 43,400               บำท

1.2 ค่ำจ้ำงประจ ำ	 บำท

01201-1 อัตรำเดิม 55 อัตรำ 12,394,200         บำท

01202-1 เงินเพ่ิมค่ำจ้ำงประจ ำ 743,700             บำท

01205-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงประจ ำ 90,500               บำท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงประจ ำ 48,800               บำท

1.3 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว	 บำท

02101-1 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 26 อัตรำ 2,663,400           บำท

02102-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงช่ัวครำว 396,600             บำท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงช่ัวครำว 612,000             บำท

1.4 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 บำท

03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของข้ำรำชกำร 32,400               บำท

03123-1 ค่ำตอบแทนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ท่ีไม่ปฏิบัติ

เวชปฏิบัติส่วนตัว 3,600,000           บำท

03125-1 40,000,000         บำท

03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้ำงประจ ำ 239,500             บำท

03135-1 304,800             บำท

03136-1 ค่ำตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรฯ ห้วงเวลำ 8,000,000           บำท

13,277,200                  

3,672,000                    

52,517,700                  

ค่ำตอบแทนเหมำจ่ำยแทนกำรจัดหำรถประจ ำต ำแหน่ง

226,040,100                               
156,934,100                
87,467,200                  

ค่ำตอบแทนบุคลำกรด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข
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03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 183,600             บำท

03293-1 เงินสมทบเข้ำกองทุนเงินทดแทน 7,400                 บำท

03611-1 ค่ำเคร่ืองแต่งกำย 150,000             บำท

2. งบด ำเนินงำน บำท
2.1 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

2.1.1 ค่ำตอบแทน บำท
ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ ค่ำพยำบำลเวรยำมวิกำล

2.1.2 ค่ำใช้สอย บำท
ส่วนใหญ่เป็นค่ำจ้ำงเหมำดูแลทรัพย์สินและรักษำ
ควำมปลอดภัย ค่ำจ้ำงเหมำบริหำรจัดกำรระบบคอมพิวเตอร์
ค่ำจ้ำงท ำควำมสะอำดอำคำร ฯลฯ

2.1.3 ค่ำวัสดุ บำท
ส่วนใหญ่เป็นค่ำยำและเวชภัณฑ์ ค่ำวัสดุเคร่ืองบริโภค

2.2 ค่ำสำธำรณูปโภค		 บำท
ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน้ ำประปำ ค่ำโทรศัพท์
ค่ำโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ค่ำไปรษณีย์

3. งบลงทุน บำท

ค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง บำท
ค่ำครุภัณฑ์ บำท

 05130-13
กลุ่มงำนเวชกรรมฟ้ืนฟู
ชุดอุปกรณ์ฝึกกำรเคล่ือนไหวและกำรท ำงำน
ของมือและน้ิวมือ พร้อมระบบช่วยพยุงแขน
และโต๊ะส ำหรับฝึก 1 เคร่ือง 4,895,000           บำท

51,429,000                  
3,095,400                    

63,986,800                  

18,298,200                  

12,557,800                  

4,895,000                    

4,895,000                    

30,035,400                  

4,895,000                    

ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์และวัสดุเคมี ฯลฯ
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4. งบรำยจ่ำยอ่ืน บำท
07103-2 (1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรป้องกัน

     และระงับอัคคีภัย 137,500             บำท
07103-3

86,700               บำท

ผลผลิต: โรงพยำบำลลำดกระบังกรุงเทพมหำนคร บำท
1. งบบุคลำกร บำท

1.1 เงินเดือน  บำท
01101-1 อัตรำเดิม 222 อัตรำ 77,938,600         บำท
01102-1 เงินเล่ือนข้ัน 2,675,800           บำท
01104-1 เงินเพ่ิมค่ำวิชำ 3,091,200           บำท
01106-1 เงินประจ ำต ำแหน่ง 238,800             บำท
01107-1 เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร 1,398,000           บำท
01108-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของข้ำรำชกำร 5,200                 บำท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของข้ำรำชกำร 5,200                 บำท

1.2 ค่ำจ้ำงประจ ำ	 บำท
01201-1 อัตรำเดิม 55 อัตรำ 12,092,700         บำท
01202-1 เงินเพ่ิมค่ำจ้ำงประจ ำ 684,500             บำท
01205-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงประจ ำ 238,800             บำท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงประจ ำ 264,900             บำท

1.3 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว	 บำท
02101-1 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 37 อัตรำ 3,892,400           บำท
02102-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงช่ัวครำว 547,600             บำท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงช่ัวครำว 888,000             บำท

1.4 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 บำท
03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของข้ำรำชกำร 10,600               บำท
03123-1 ค่ำตอบแทนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ท่ีไม่ปฏิบัติ

     อุบัติภัยกลุ่มชน กรณีสัมผัสสำรเคมี
(2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเตรียมควำมพร้อม

13,280,900                  

5,328,000                    

34,790,400                  

224,200                      

85,352,800                  

175,767,000                               
138,752,100                
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เวชปฏิบัติส่วนตัว 1,680,000           บำท
03125-1 29,042,600         บำท

03135-1 304,800             บำท
03136-1 ค่ำตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรฯ ห้วงเวลำ 3,040,000           บำท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 513,500             บำท
03293-1 เงินสมทบเข้ำกองทุนเงินทดแทน 20,600               บำท
03611-1 ค่ำเคร่ืองแต่งกำย 178,300             บำท

2. งบด ำเนินงำน บำท
2.1 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

2.1.1 ค่ำตอบแทน บำท
ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ ค่ำพยำบำลเวรยำมวิกำล

2.1.2 ค่ำใช้สอย บำท
ส่วนใหญ่เป็นค่ำจ้ำงเหมำบริหำรจัดกำรระบบคอมพิวเตอร์
ค่ำจ้ำงเหมำดูแลทรัพย์สินและรักษำควำมปลอดภัย
ค่ำซักฟอก ฯลฯ

2.1.3 ค่ำวัสดุ บำท
ส่วนใหญ่เป็นค่ำยำและเวชภัณฑ์ ค่ำวัสดุเคร่ืองบริโภค
ค่ำวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

2.2 ค่ำสำธำรณูปโภค		 บำท
             ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน้ ำประปำ ค่ำโทรศัพท์
             ค่ำโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ค่ำไปรษณีย์

3. งบลงทุน บำท

ค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง บำท
ค่ำครุภัณฑ์ บำท

 05130-1
หออภิบำลผู้ป่วยหนัก
เคร่ืองช่วยหำยใจชนิดควบคุมด้วยปริมำตร
และควำมดัน พร้อมเคร่ืองก ำเนิดอำกำศอัด

15,166,900                  

5,965,000                    

5,200,000                    

ค่ำตอบแทนบุคลำกรด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข

5,200,000                    

5,200,000                    

4,500,000                    

6,013,000                    

31,644,900                  
25,679,900                  

ค่ำตอบแทนเหมำจ่ำยแทนกำรจัดหำรถประจ ำต ำแหน่ง
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และชุดวัดค่ำคำร์บอนไดออกไซด์ 1 เคร่ือง 1,200,000           บำท

ห้องผ่ำตัด
05130-6 4,000,000           บำท

4. งบรำยจ่ำยอ่ืน บำท
07103-1

     กำรป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยำบำล 100,800             บำท
07103-2 (2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร

     กำรช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐำน 28,700               บำท
07103-5 (3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรซ้อม

     โรงพยำบำลลำดกระบังกรุงเทพมหำนคร 19,100               บำท
07103-6 (4) ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร

     กำรช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันสูง 21,400               บำท

เคร่ืองเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคล่ือนท่ีแบบซีอำร์ม 1 ชุด

(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร

     แผนอุบัติภัยต่ำงๆ (อุบัติภัยหมู่ สำรเคมีร่ัวไหล)

170,000                      
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ผลผลิต: โรงพยำบำลรำชพิพัฒน์ บำท
1. งบบุคลำกร บำท

1.1 เงินเดือน  บำท
01101-1 อัตรำเดิม 254 อัตรำ 85,773,000         บำท
01102-1 เงินเล่ือนข้ัน 5,138,100           บำท
01104-1 เงินเพ่ิมค่ำวิชำ 3,210,000           บำท
01106-1 เงินประจ ำต ำแหน่ง 120,000             บำท
01107-1 เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร 1,776,000           บำท
01108-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของข้ำรำชกำร 57,700               บำท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของข้ำรำชกำร 18,900               บำท

1.2 ค่ำจ้ำงประจ ำ	 บำท
01201-1 อัตรำเดิม 72 อัตรำ 13,800,800         บำท
01202-1 เงินเพ่ิมค่ำจ้ำงประจ ำ 828,000             บำท
01205-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงประจ ำ 394,900             บำท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงประจ ำ 231,300             บำท

1.3 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว	 บำท
02101-1 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 57 อัตรำ 5,939,400           บำท
02102-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงช่ัวครำว 900,600             บำท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงช่ัวครำว 1,368,000           บำท

1.4 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 บำท
03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของข้ำรำชกำร 70,800               บำท
03123-1 ค่ำตอบแทนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ท่ีไม่ปฏิบัติ

เวชปฏิบัติส่วนตัว 2,760,000           บำท
03125-1 40,000,000         บำท

03135-1 304,800             บำท
03136-1 ค่ำตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรฯ ห้วงเวลำ 4,800,000           บำท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 410,400             บำท
03293-1 เงินสมทบเข้ำกองทุนเงินทดแทน 16,800               บำท

8,208,000                    

168,279,500                

15,255,000                  

239,230,900                               

96,093,700                  

ค่ำตอบแทนบุคลำกรด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข

48,722,800                  

ค่ำตอบแทนเหมำจ่ำยแทนกำรจัดหำรถประจ ำต ำแหน่ง
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03611-1 ค่ำเคร่ืองแต่งกำย 360,000             บำท
2. งบด ำเนินงำน บำท

2.1 ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ บำท
2.1.1 ค่ำตอบแทน บำท

ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ ค่ำพยำบำลเวรยำมวิกำล

2.1.2 ค่ำใช้สอย บำท
ส่วนใหญ่เป็นค่ำจ้ำงเหมำดูแลทรัพย์สินและรักษำ
ควำมปลอดภัย ค่ำจ้ำงท ำควำมสะอำดอำคำร 
ค่ำซักฟอก ฯลฯ

2.1.3 ค่ำวัสดุ บำท
ส่วนใหญ่เป็นค่ำยำและเวชภัณฑ์ ค่ำวัสดุเคร่ืองบริโภค
ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์และวัสดุเคมี ฯลฯ

2.2 ค่ำสำธำรณูปโภค		 บำท
ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน้ ำประปำ ค่ำโทรศัพท์ ค่ำโทรศัพท์เคล่ือนท่ี
ค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ทควำมเร็วสูง  ค่ำไปรษณีย์ 

3. งบลงทุน บำท

ค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง บำท
ค่ำครุภัณฑ์ บำท

กลุ่มงำนกุมำรเวชกรรม
 05130-1 ตู้ให้ควำมอบอุ่นพร้อมระบบท ำหัตถกำรส ำหรับ

ทำรกแรกเกิดในภำวะวิกฤต 1 เคร่ือง 1,300,000           บำท

กลุ่มงำนเวชกรรมฟ้ืนฟู
05130-2 420,000             บำท

ฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป
05130-3

23,162,500                  

8,954,600                    

3,078,000                    

3,078,000                    

รถโดยสำรขนำด 12 ท่ีน่ัง (ดีเซล) ปริมำตรกระบอกสูบ

58,864,600                  
5,800,000                    

29,902,100                  

เคร่ืองบริหำรแขนและขำแบบแอคทีฟและพำสซีฟ 1 เคร่ือง

67,819,200                  

3,078,000                    
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ไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไม่ต่ ำกว่ำ 90 กิโลวัตต์ 1 คัน 1,358,000           บำท

4. งบรำยจ่ำยอ่ืน บำท
07103-1

     รับอุบัติภัยหมู่ 10,000               บำท
07103-2

     ในโรงพยำบำล 23,200               บำท
07103-4 21,000               บำท

(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรซ้อมแผน

(2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมกำรป้องกันกำรติดเช้ือ 

(3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลผู้สูงอำยุด้วยศำสตร์ทำงเลือก

54,200                        
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ผลผลิต: โรงพยำบำลสิรินธร บำท
1. งบบุคลำกร บำท

1.1 เงินเดือน  บำท
01101-1 อัตรำเดิม 696 อัตรำ 201,589,000       บำท
01102-1 เงินเล่ือนข้ัน 12,095,400         บำท
01104-1 เงินเพ่ิมค่ำวิชำ 6,325,200           บำท
01106-1 เงินประจ ำต ำแหน่ง 254,400             บำท
01107-1 เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร 3,177,600           บำท
01108-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของข้ำรำชกำร 184,500             บำท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของข้ำรำชกำร 174,100             บำท

1.2 ค่ำจ้ำงประจ ำ	 บำท
01201-1 อัตรำเดิม 90 อัตรำ 16,089,300         บำท
01202-1 เงินเพ่ิมค่ำจ้ำงประจ ำ 965,400             บำท
01205-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงประจ ำ 440,500             บำท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงประจ ำ 173,700             บำท

1.3 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว	 บำท
02101-1 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 105 อัตรำ 11,017,600         บำท
02102-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงช่ัวครำว 1,582,400           บำท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงช่ัวครำว 2,520,000           บำท

1.4 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 บำท
03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของข้ำรำชกำร 50,600               บำท
03123-1 ค่ำตอบแทนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ท่ีไม่ปฏิบัติ

เวชปฏิบัติส่วนตัว 3,480,000           บำท
03125-1 62,900,000         บำท

03135-1 ค่ำตอบแทนเหมำจ่ำยแทนกำรจัดหำรถประจ ำต ำแหน่ง 304,800             บำท
03136-1 ค่ำตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรฯ ห้วงเวลำ 4,800,000           บำท

74,121,700                  

ค่ำตอบแทนบุคลำกรด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข

17,668,900                  

15,120,000                  

462,893,300                               
330,710,800                
223,800,200                
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03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 756,000             บำท
03293-1 เงินสมทบเข้ำกองทุนเงินทดแทน 30,300               บำท
03611-1 ค่ำเคร่ืองแต่งกำย 1,800,000           บำท

2. งบด ำเนินงำน บำท
2.1 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

2.1.1 ค่ำตอบแทน บำท
ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ ค่ำพยำบำลเวรยำมวิกำล

2.1.2 ค่ำใช้สอย บำท
ส่วนใหญ่เป็นค่ำจ้ำงเหมำดูแลทรัพย์สินและรักษำ
ควำมปลอดภัย ค่ำจ้ำงท ำควำมสะอำดอำคำร
ค่ำซักฟอก ฯลฯ

        2.1.3 ค่ำวัสดุ2.1.3 ค่ำวัสดุ บำท
ส่วนใหญ่เป็นค่ำยำและเวชภัณฑ์ ค่ำวัสดุเคร่ืองบริโภค
ค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน ฯลฯ

2.2 ค่ำสำธำรณูปโภค		 บำท
ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน้ ำประปำ ค่ำโทรศัพท์
ค่ำโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ค่ำไปรษณีย์

3. งบลงทุน บำท

ค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง บำท
ค่ำครุภัณฑ์ บำท

กลุ่มงำนวิสัญญีวิทยำ

05130-3

ออกซิเจนในเลือด ควำมดันโลหิตแบบภำยนอก

และภำยในอุณหภูมิกำย 5 เคร่ือง 2,500,000           บำท

ฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป
05142-2

26,333,000                  

3,858,000                    

127,723,500                
101,390,500                
10,600,000                  

63,149,800                  

27,640,700                  

เคร่ืองติดตำมกำรท ำงำนของหัวใจ ควำมอ่ิมตัวของ 

รถโดยสำรขนำด 12 ท่ีน่ัง (ดีเซล) ปริมำตรกระบอกสูบ

3,858,000                    
3,858,000                    
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ไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไม่ต่ ำกว่ำ 90 กิโลวัตต์ 1 คัน 1,358,000           บำท

4. งบรำยจ่ำยอ่ืน บำท
07103-1 (1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมวิชำกำรประจ ำปี 82,700               บำท
07103-2

     แผนอัคคีภัยในโรงพยำบำล 86,000               บำท
07103-3 (3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรช่วย

     ฟ้ืนคืนชีพข้ันสูง 106,400             บำท
07103-4 141,300             บำท

07103-5

     โรคหลอดเลือดสมอง 35,400               บำท

07103-6

94,400               บำท
07103-7

     วิกฤตทำงหัวใจและหลอดเลือด 54,800               บำท

(4) ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมซ้อมแผนรับอุบัติภัยกลุ่มชน

(5) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเพ่ิมศักยภำพกำรพยำบำลผู้ป่วย 

     และเฝ้ำระวังป้องกันโรคติดเช้ืออุบัติใหม่/อุบัติซ้ ำ

(6) ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร ด้ำนกำรควบคุม

(7) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเพ่ิมศักยภำพกำรพยำบำลผู้ป่วย

601,000                      

(2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรและกำรซ้อม
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ผลผลิต: โรงพยำบำลคลองสำมวำ บำท
1. งบบุคลำกร บำท

1.1 เงินเดือน  บำท
01101-1 อัตรำเดิม 26 อัตรำ 9,140,400           บำท
01102-1 เงินเล่ือนข้ัน 548,500             บำท
01104-1 เงินเพ่ิมค่ำวิชำ 579,600             บำท
01106-1 เงินประจ ำต ำแหน่ง 118,800             บำท
01107-1 เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร 320,400             บำท

1.2 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว	 บำท
02101-1 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 16 อัตรำ 1,677,000           บำท
02102-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงช่ัวครำว 243,000             บำท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงช่ัวครำว 384,000             บำท

1.3 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 บำท
03123-1 ค่ำตอบแทนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ท่ีไม่ปฏิบัติ

เวชปฏิบัติส่วนตัว 660,000             บำท
03125-1 3,000,000           บำท
03136-1 ค่ำตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรฯ ห้วงเวลำ 3,000,000           บำท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 115,200             บำท
03293-1 เงินสมทบเข้ำกองทุนเงินทดแทน 4,700                 บำท
03611-1 ค่ำเคร่ืองแต่งกำย 26,000               บำท

2. งบด ำเนินงำน บำท
2.1 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

2.1.1 ค่ำตอบแทน บำท
ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ

2.1.2 ค่ำใช้สอย บำท
ส่วนใหญ่เป็นค่ำจ้ำงเหมำบริหำรจัดกำรระบบคอมพิวเตอร์
ค่ำจ้ำงเหมำดูแลทรัพย์สินและรักษำควำมปลอดภัย

19,817,600                  
10,707,700                  

2,304,000                    

6,805,900                    

12,254,200                  
11,701,800                  

ค่ำตอบแทนบุคลำกรด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข

32,268,300                                 

300,000                      

4,038,300                    
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ค่ำจ้ำงท ำควำมสะอำดอำคำร ฯลฯ
2.1.3 ค่ำวัสดุ บำท

ส่วนใหญ่เป็นค่ำยำและเวชภัณฑ์ 
ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์และวัสดุเคมี
ค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน ฯลฯ

2.2 ค่ำสำธำรณูปโภค		 บำท
ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน้ ำประปำ ค่ำโทรศัพท์
ค่ำโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ค่ำไปรษณีย์

3. งบลงทุน บำท

ค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง บำท
ค่ำครุภัณฑ์ บำท

กลุ่มงำนบริกำรทำงกำรแพทย์
05130-1

     และระบบบันทึกตรวจสอบอุณหภูมิอัตโนมัติ
     ขนำดบรรจุไม่น้อยกว่ำ 10 คิวบิกฟุต 1 ชุด 61,500               บำท

05130-2 135,000             บำท

196,500                      
196,500                      

(1) ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ 1 ประตู พร้อมสัญญำณเตือน

(2) เคร่ืองป่ันเหว่ียงตกตะกอนชนิดต้ังโต๊ะ 1 เคร่ือง

7,363,500                    

552,400                      

196,500                      
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ผลผลิต: โรงพยำบำลผู้สูงอำยุบำงขุนเทียน บำท
1. งบบุคลำกร บำท

1.1 เงินเดือน  บำท
01101-1 อัตรำเดิม 135 อัตรำ 30,968,400         บำท
01102-1 เงินเล่ือนข้ัน 1,784,000           บำท
01104-1 เงินเพ่ิมค่ำวิชำ 488,400             บำท
01106-1 เงินประจ ำต ำแหน่ง 187,200             บำท
01107-1 เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร 507,600             บำท
01108-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของข้ำรำชกำร 48,000               บำท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของข้ำรำชกำร 37,400               บำท

1.2 ค่ำจ้ำงประจ ำ	 บำท
01201-1 อัตรำเดิม 3 อัตรำ 356,400             บำท
01202-1 เงินเพ่ิมค่ำจ้ำงประจ ำ 21,400               บำท
01205-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงประจ ำ 72,000               บำท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงประจ ำ 41,800               บำท

1.3 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว	 บำท
02101-1 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 15 อัตรำ 1,581,200           บำท
02102-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงช่ัวครำว 218,800             บำท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงช่ัวครำว 360,000             บำท

1.4 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 บำท
03123-1 ค่ำตอบแทนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ท่ีไม่ปฏิบัติ

เวชปฏิบัติส่วนตัว 1,860,000           บำท
03125-1 8,000,000           บำท

03135-1 304,800             บำท
03136-1 ค่ำตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรฯ ห้วงเวลำ 7,464,000           บำท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 108,000             บำท

ค่ำตอบแทนบุคลำกรด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข

ค่ำตอบแทนเหมำจ่ำยแทนกำรจัดหำรถประจ ำต ำแหน่ง

112,637,200                               
54,463,800                  
34,021,000                  

491,600                      

2,160,000                    

17,791,200                  
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03293-1 เงินสมทบเข้ำกองทุนเงินทดแทน 4,400                 บำท
03611-1 ค่ำเคร่ืองแต่งกำย 50,000               บำท

2. งบด ำเนินงำน บำท
2.1 ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ บำท

2.1.1 ค่ำตอบแทน บำท
ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ ค่ำพยำบำลเวรยำมวิกำล

2.1.2 ค่ำใช้สอย บำท
ส่วนใหญ่เป็นค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดอำคำร
ค่ำจ้ำงเหมำบริหำรจัดกำรระบบคอมพิวเตอร์
ค่ำจ้ำงเหมำดูแลทรัพย์สินและรักษำควำมปลอดภัย ฯลฯ

2.1.3 ค่ำวัสดุ บำท
ส่วนใหญ่เป็นค่ำยำและเวชภัณฑ์ 
ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์และวัสดุเคมี
ค่ำวัสดุเคร่ืองบริโภค ฯลฯ

2.2 ค่ำสำธำรณูปโภค		 บำท
ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน้ ำประปำ ค่ำโทรศัพท์
ค่ำโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ค่ำไปรษณีย์

3. งบลงทุน บำท

ค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง บำท
ค่ำครุภัณฑ์ บำท

กลุ่มงำนเวชศำสตร์ผู้สูงอำยุ

05130-2

ควำมถ่ีสูงร่วมกับกำรกระตุ้นไฟฟ้ำ พร้อมโปรแกรม

สุญญำกำศ 1 เคร่ือง 330,000             บำท

10,144,600                  

51,558,200                  
29,023,900                  
5,782,300                    

13,097,000                  

22,534,300                  

6,486,000                    

6,486,000                    
6,486,000                    

เคร่ืองให้กำรรักษำเน้ือเย่ือส่วนลึกชนิดคล่ืนเสียง

ส ำเร็จรูปไม่น้อยกว่ำ 20 โปรแกรม ร่วมกับเคร่ืองดูด
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กลุ่มงำนวิสัญญีวิทยำ
 05130-3 เคร่ืองตรวจอวัยวะภำยในด้วยคล่ืนเสียงควำมถ่ีสูง

ชนิดห้ิวถือ สำมหัวตรวจ 1 เคร่ือง 1,795,000           บำท

กลุ่มงำนรังสีวิทยำ

05130-4 2,500,000           บำท

กลุ่มงำนเภสัชกรรม
05130-5

2 เคร่ือง 166,000             บำท

หอผู้ป่วย 2-2

05130-8

ชนิดให้สำรละลำยและให้เลือด 5 เคร่ือง 275,000             บำท

 05130-12 (1) ยูนิตทันตกรรมระบบอิเล็กทรอนิคชนิดให้แสงสว่ำง
     ท่ีปลำยหัวกรอแบบ LED 1 ชุด 980,000             บำท

05130-13
     และผู้สูงอำยุ 1 ชุด 440,000             บำท

4. งบรำยจ่ำยอ่ืน บำท
07103-1

     กำรช่วยฟ้ืนคืนชีพ 32,100               บำท
07103-2

     แผนรับอุบัติภัยหมู่ 27,500               บำท
07103-3

     เหตุเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ 38,400               บำท
07103-4

     ในโรงพยำบำล 31,200               บำท

129,200                      
(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง กำรปฏิบัติ

(2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง กำรซ้อม

(3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง กำรระงับ

(4) ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง กำรเพ่ิม
     ประสิทธิภำพกำรป้องกันและควบคุมกำรติดเช้ือ

กลุ่มงำนทันตกรรม

เคร่ืองลดควำมช้ืนชนิดล้อเข็นพร้อมติดเคร่ืองสูบน้ ำท้ิง

เคร่ืองควบคุมกำรให้ของเหลวเข้ำสู่หลอดเลือดโดยอัตโนมัติ

(2) ยูนิตทันตกรรมส ำหรับผู้พิกำรทำงกำรเคล่ือนไหว

เคร่ืองวัดควำมหนำแน่นของกระดูกพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด  
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ผลผลิต: โรงพยำบำลบำงนำกรุงเทพมหำนคร บำท
1. งบบุคลำกร บำท

1.1 เงินเดือน  บำท
01101-1 อัตรำเดิม 29 อัตรำ 7,899,200           บำท
01102-1 เงินเล่ือนข้ัน 237,000             บำท
01104-1 เงินเพ่ิมค่ำวิชำ 520,800             บำท
01106-1 เงินประจ ำต ำแหน่ง 67,200               บำท
01107-1 เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร 336,000             บำท
01108-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของข้ำรำชกำร 18,700               บำท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของข้ำรำชกำร 27,800               บำท

1.2 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว	 บำท
02101-1 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 16 อัตรำ 1,702,600           บำท
02102-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงช่ัวครำว 217,400             บำท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงช่ัวครำว 384,000             บำท

1.3 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 บำท
03123-1 ค่ำตอบแทนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ท่ีไม่ปฏิบัติ

เวชปฏิบัติส่วนตัว 600,000             บำท
03125-1 3,000,000           บำท
03145-1 ค่ำตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรฯ ห้วงเวลำ 2,239,000           บำท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 115,200             บำท
03293-1 เงินสมทบเข้ำกองทุนเงินทดแทน 4,700                 บำท
03611-1 ค่ำเคร่ืองแต่งกำย 29,200               บำท

ค่ำตอบแทนบุคลำกรด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข

17,398,800                  
9,106,700                    

2,304,000                    

5,988,100                    

27,251,100                                 
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2. งบด ำเนินงำน บำท
2.1 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บำท

2.1.1 ค่ำตอบแทน บำท
ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ

2.1.2 ค่ำใช้สอย บำท
ส่วนใหญ่เป็นค่ำจ้ำงเหมำบริหำรจัดกำรระบบคอมพิวเตอร์
ค่ำจ้ำงเหมำดูแลทรัพย์สินและรักษำควำมปลอดภัย
ค่ำจ้ำงท ำควำมสะอำดอำคำร ฯลฯ

2.1.3 ค่ำวัสดุ บำท
ส่วนใหญ่เป็นค่ำยำและเวชภัณฑ์ 
ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์และวัสดุเคมี
ค่ำวัสดุส ำนักงำน ฯลฯ

2.2 ค่ำสำธำรณูปโภค		 บำท

3. งบลงทุน บำท

ค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง บำท
ค่ำครุภัณฑ์ บำท

กลุ่มงำนบริกำรทำงกำรแพทย์ 

 05130-1 เคร่ืองป่ันเหว่ียงตกตะกอนชนิดต้ังโต๊ะ 1 เคร่ือง 135,000             บำท

กลุ่มงำนทันตกรรม 

 05130-2 เคร่ืองน่ึงฆ่ำเช้ือด้วยระบบแรงดันไอน้ ำส ำหรับ
ด้ำมกรอฟัน 1 เคร่ือง 210,000             บำท

ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน้ ำประปำ ค่ำโทรศัพท์
ค่ำโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ค่ำไปรษณีย์

9,507,300                    
9,084,100                    

300,000                      

3,963,400                    

4,820,700                    

423,200                      

345,000                      

345,000                      
345,000                      
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ผลผลิต: บริกำรทำงกำรแพทย์ฉุกเฉิน บำท
1. งบบุคลำกร บำท

1.1 เงินเดือน  บำท
01101-1 อัตรำเดิม 24 อัตรำ 7,299,600           บำท
01102-1 เงินเล่ือนข้ัน 438,000             บำท
01104-1 เงินเพ่ิมค่ำวิชำ 243,600             บำท
01106-1 เงินประจ ำต ำแหน่ง 120,000             บำท
01107-1 เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร 405,600             บำท

1.2 ค่ำจ้ำงประจ ำ	 บำท
01201-1 อัตรำเดิม 23 อัตรำ 4,572,900           บำท
01202-1 เงินเพ่ิมค่ำจ้ำงประจ ำ 274,400             บำท
01205-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงประจ ำ 89,100               บำท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงประจ ำ 20,800               บำท

1.3 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว	 บำท
02101-1 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 38 อัตรำ 4,116,000           บำท
02102-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงช่ัวครำว 444,000             บำท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงช่ัวครำว 912,000             บำท

1.4 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	 บำท
03123-1 ค่ำตอบแทนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ท่ีไม่ปฏิบัติ

เวชปฏิบัติส่วนตัว 120,000             บำท
03125-1 8,040,000           บำท

03135-1 304,800             บำท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1,425,600           บำท
03293-1 เงินสมทบเข้ำกองทุนเงินทดแทน 65,200               บำท
03611-1 ค่ำเคร่ืองแต่งกำย 71,200               บำท

4,957,200                    

5,472,000                    

10,026,800                  

ค่ำตอบแทนบุคลำกรด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข

ค่ำตอบแทนเหมำจ่ำยแทนกำรจัดหำรถประจ ำต ำแหน่ง

8,506,800                    

75,685,700                                 
28,962,800                  
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2. งบด ำเนินงำน บำท
2.1 ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ บำท

2.1.1 ค่ำตอบแทน บำท
ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ ค่ำเบ้ียประชุม
ค่ำตอบแทนบุคลำกรตำมโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรเข้ำถึงเพ่ือช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินในระบบ
บริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหำนคร

2.1.2 ค่ำใช้สอย บำท
ส่วนใหญ่เป็นค่ำบ ำรุงรักษำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ส ำหรับระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน
ค่ำจ้ำงบุคลำกรปฏิบัติงำนประจ ำศูนย์บริกำร
กำรแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหำนคร
ค่ำบ ำรุงรักษำระบบเพ่ือสนับสนุนกำรบัญชำกำร
ทำงกำรแพทย์ในเหตุสำธำรณภัย ฯลฯ

2.1.3 ค่ำวัสดุ บำท
ส่วนใหญ่เป็นค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน
ค่ำยำและเวชภัณฑ์ ค่ำวัสดุยำนพำหนะ ฯลฯ

2.2 ค่ำสำธำรณูปโภค		 บำท
ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน้ ำประปำ ค่ำโทรศัพท์
ค่ำโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ค่ำไปรษณีย์

3. งบลงทุน บำท
ค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง บำท
ค่ำครุภัณฑ์ บำท

05130-3 (1) รถพยำบำลฉุกเฉินระดับสูง (E.M.S.) 3 คัน 7,305,000           บำท
05131-4

     ทำงกำรแพทย์ในเหตุสำธำรณภัย (War Room)
     ขนำด 55 น้ิว พร้อมติดต้ัง 8 จอ 1,120,000           บำท

2,328,000                    

38,297,900                  
35,969,900                  
23,552,200                  

8,905,500                    

3,512,200                    

8,425,000                    
8,425,000                    
8,425,000                    

(2) จอภำพ (Video Wall) ส ำหรับห้องบัญชำกำร


