
บริการการแพทยฉุกเฉิน การจัดการศึกษา ฝกอบรม พัฒนาวิชาการทางการแพทย และการพยาบาล

ผลสัมฤทธิ์และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการใชจายงบประมาณ คาเปาหมาย หนวยนับ

ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนไดรับการบริการทางการแพทยที่มีคุณภาพ และเขาถึงการ

รักษาพยาบาลไดอยางรวดเร็ว ทันตอเวลา

- ผูปวยไดรับบริการทางการแพทยที่มีคุณภาพจากโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย 3,940,000 ราย

  และไดรับการสงตอที่มีประสิทธิภาพ

- รอยละของผูปวยฉุกเฉินที่ไดรับบริการจากทีมปฏิบัติการของศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน 15 รอยละ

  กรุงเทพมหานคร (ศูนยเอราวัณ) สํานักการแพทย เพ่ิมขึ้น

          สํานักการแพทยมีภารกิจหนาที่ในการใหบริการตรวจรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค บริหารจัดการระบบ

สํานักการแพทย



อาํนวยการ

 ผูอํานวยการสํานัก (1)

 รองผูอํานวยการสํานัก (3)

โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน

 ผูอํานวยการโรงพยาบาล (1) สํานักงานเลขานุการ  ผูอํานวยการโรงพยาบาล (1)

 รองผูอํานวยการโรงพยาบาล (2)  เลขานุการสํานัก (1)  รองผูอํานวยการโรงพยาบาล (2)

- ขาราชการ (1035) - ขาราชการ (55) - ขาราชการ (1071)

- ลูกจางประจํา (259) - ลูกจางประจํา (15) - ลูกจางประจํา (323)

- ลูกจางชั่วคราว (167) - ลูกจางชั่วคราว (3) - ลูกจางชั่วคราว (194)

- ลูกจางโครงการ (-) - ลูกจางโครงการ (-) - ลูกจางโครงการ (1)

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ 

 ผูอํานวยการโรงพยาบาล (1)  ผูอํานวยการโรงพยาบาล (1)  ผูอํานวยการโรงพยาบาล (1)

 รองผูอํานวยการโรงพยาบาล (2)  รองผูอํานวยการโรงพยาบาล (2)  รองผูอํานวยการโรงพยาบาล (2)

- ขาราชการ (1059) - ขาราชการ (227) - ขาราชการ (229)

- ลูกจางประจํา (250) - ลูกจางประจํา (72) - ลูกจางประจํา (54)

- ลูกจางชั่วคราว (171) - ลูกจางชั่วคราว (54) - ลูกจางชั่วคราว (26)

- ลูกจางโครงการ (-) - ลูกจางโครงการ (-) - ลูกจางโครงการ (-)

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลราชพิพัฒน โรงพยาบาลสิรินธร

 ผูอํานวยการโรงพยาบาล (1)  ผูอํานวยการโรงพยาบาล (1)  ผูอํานวยการโรงพยาบาล (1)

 รองผูอํานวยการโรงพยาบาล (1)  รองผูอํานวยการโรงพยาบาล (2)  รองผูอํานวยการโรงพยาบาล (2)

- ขาราชการ (211) - ขาราชการ (251) - ขาราชการ (686)

- ลูกจางประจํา (42) - ลูกจางประจํา (69) - ลูกจางประจํา (85)

- ลูกจางชั่วคราว (26) - ลูกจางชั่วคราว (57) - ลูกจางชั่วคราว (101)

- ลูกจางโครงการ (-) - ลูกจางโครงการ (-) - ลูกจางโครงการ (-)

สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย โรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน

 ผูอํานวยการ (1)  ผูอํานวยการโรงพยาบาล (1)

 ผูอํานวยการสวน (2)  รองผูอํานวยการโรงพยาบาล (1)

 ผูอํานวยการศูนยแพทยศาสตรศึกษา ชั้นคลินิก (1)

- ขาราชการ (35) - ขาราชการ (133)

- ลูกจางประจํา (3) - ลูกจางประจํา (3)

- ลูกจางชั่วคราว (3) - ลูกจางชั่วคราว (15)

- ลูกจางโครงการ (-) - ลูกจางโครงการ (-)

โรงพยาบาลคลองสามวา ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร

 ผูอํานวยการโรงพยาบาล (1) กรุงเทพมหานคร (ศูนยเอราวัณ)  ผูอํานวยการโรงพยาบาล (1)

 รองผูอํานวยการโรงพยาบาล (-)  ผูอํานวยการศูนย (1)  รองผูอํานวยการโรงพยาบาล (-)

- ขาราชการ (25) - ขาราชการ (23) - ขาราชการ (28)

- ลูกจางประจํา (-) - ลูกจางประจํา (23) - ลูกจางประจํา (-)

- ลูกจางชั่วคราว (16) - ลูกจางชั่วคราว (39) - ลูกจางชั่วคราว (16)

- ลูกจางโครงการ (-) - ลูกจางโครงการ (-) - ลูกจางโครงการ (-)

สํานักการแพทย

โครงสรางหนวยงานและอตัรากําลัง
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ก) งบประมาณจําแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

งบประมาณตามโครงสรางผลผลิต 4,584,994,600    4,584,994,600    

งบประมาณเพ่ือสนบัสนุนชวยเหลือ (Grant) -                   -                   

งบประมาณเพ่ือการชําระหนี้ -                   -                   

งบประมาณเพ่ือชดใชเงินยืมเงินสะสม 464,547,400       464,547,400       

   5,049,542,000                   -      5,049,542,000

ข) งบประมาณตามโครงสรางผลผลิต

งบประมาณภารกิจประจําพื้นฐาน 4,228,678,600 บาท

งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร 356,316,000    บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร 356,316,000    บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตรบูรณาการ -                บาท

(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ผลผลิตรายจายบุคลากร 2,933,212,300    2,933,212,300    

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ผลผลิตพัฒนาบุคลากร 3,375,400          3,375,400          

แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร

ผลผลิตอํานวยการและบริหารสํานัก 75,616,500        75,616,500        

ดานเมืองและการพฒันาเมือง

แผนงานบริการโรงพยาบาลและการแพทยฉุกเฉิน

ผลผลิตโรงพยาบาลกลาง 211,780,900       211,780,900       

ผลผลิตโรงพยาบาลตากสิน 178,237,300       178,237,300       

356,316,000       356,316,000       

ผลผลิตโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 214,384,600       214,384,600       

ผลผลิตโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 62,894,300        62,894,300        

ผลผลิตโรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์ 70,095,700        70,095,700        

ผลผลิตโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 36,224,400        36,224,400        

ผลผลิตโรงพยาบาลราชพิพัฒน 89,815,100        89,815,100        

ผลผลิตโรงพยาบาลสริินธร 220,153,400       220,153,400       

ผลผลิตโรงพยาบาลคลองสามวา 13,230,100        13,230,100        

ผลผลิตโรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน 35,008,600        35,008,600        

ผลผลิตโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 9,340,300          9,340,300          

ผลผลิตบริการทางการแพทยฉุกเฉิน 75,309,700        75,309,700        

4,584,994,600   -                 4,584,994,600   

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนชวยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

สํานักการแพทย

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณท้ังสิ้น

ดาน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

ดานการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

       โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค โรงพยาบาลตากสิน

รวมงบประมาณตามโครงสรางผลผลิต

รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนชวยเหลือ (Grant)
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ง) งบประมาณเพื่อการชําระหนี้

(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

จ) งบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

464,547,400       464,547,400      

รวมงบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม 464,547,400      -                 464,547,400      

ฉ) งบประมาณจําแนกตามประเภทงบรายจาย

(บาท)

ประเภทงบ

รายจาย

เงินเดือนและ

คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว

คาตอบแทน

ใชสอยและวัสดุ
คาสาธารณูปโภค

คาครุภัณฑ 

ที่ดินและ

สิ่งกอสราง

เงินอุดหนุน รายจายอื่น

รวม

งบบุคลากร 2,212,565,200   124,538,700   596,108,400      2,933,212,300     

งบดําเนินงาน 1,019,091,800   191,077,400   1,210,169,200     

งบลงทุน 435,058,000     435,058,000       

งบเงินอดุหนุน -                     -                   

งบรายจายอื่น 471,102,500        471,102,500       

รวมงบประมาณ   2,212,565,200   124,538,700   1,615,200,200   191,077,400     435,058,000                     -         471,102,500      5,049,542,000

งบประมาณเพ่ือชดใชเงินยืมเงินสะสม

รวมงบประมาณเพื่อการชําระหนี้
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ดานการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ผลผลิต : รายจายบุคลากร - รหัส 0102005

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รวมทั้งส้ิน บาท 2,933,212,300    

เงินงบประมาณ บาท 2,933,212,300    

เงินนอกงบประมาณ บาท

สํานักการแพทย

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

วัตถุประสงค : เพ่ือใหกรุงเทพมหานครมีระบบการบริหารงานบุคคลที่มุงเนนประสิทธิภาพ โปรงใส มีมาตรฐาน สามารถสนับสนุนการดาํเนินงาน

วัตถุประสงค : เพ่ือแสดงคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหนวยรับงบประมาณที่กําหนดไวในงบบุคลากร เชน เงินเดือน

งบประมาณ
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา

ของกรุงเทพมหานครโดยรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดใหมีการกําหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล การจัดใหมีสิ่งจูงใจ ขอมูล

ขาวสาร การพัฒนาประสทิธิภาพบุคลากร และการตรวจสอบผลการปฏิบัตงิาน

และคาจางประจํา คาจางชั่วคราว คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจายในลักษณะงบดังกลาว
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แผนงาน: บริหารทรัพยากรบุคคล

ขอมูลขาวสาร การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร และการตรวจสอบผลการปฏิบัตงิาน”  

ผลผลิต: พัฒนาบุคลากร - รหัส 0102002

วัตถุประสงค: “เพ่ือใหทรพัยากรบุคคลกรุงเทพมหานครมีความรู ความสามารถเหมาะสมกับความตองการและสอดคลองกับตาํแหนงหนาที่

และภาระงานที่ไดรับมอบหมาย โดยจัดใหมีการพัฒนาบุคลากรและองคกร การฝกอบรม การใหทุน และการสนับสนุนการเรียนรูดวยตนเอง”  

กิจกรรมหลัก: จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรทางการแพทย ตดิตามประเมนิผลแผนใหสอดคลองกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครพัฒนาบุคลากร

ตามสมรรถนะวิชาชีพ ใหคําปรึกษาและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย จัดใหมีทุนการศึกษาและฝกอบรมในประเทศ ตางประเทศ และทุนวิจัย 

กิจกรรมฝกอบรมความรูตามสายวิชาชีพ (หลักสูตรแพทยศาสตรศึกษา)

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จํานวนบุคลากรที่ไดรับการฝกอบรม คน/ชั่วโมงการ

ฝกอบรม

 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880

จํานวนทุนการศกึษาที่จัดใหกับบุคลากร ทุน  -  -  -  -  - 

จํานวนทุนวิจัยที่จัดใหกับบุคลากร ทุน/สาขาวิชา 1 1 1 1 1

รวมทั้งสิ้น บาท         34,762,200 3,375,400          

เงินงบประมาณ บาท         19,962,200 3,375,400          

เงินนอกงบประมาณ บาท         14,800,000

วัตถุประสงค: “เพ่ือใหกรุงเทพมหานครมีระบบการบริหารงานบุคคลที่มุงเนนประสิทธิภาพ โปรงใส มีมาตรฐาน สามารถสนับสนุนการดาํเนินงาน

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

ของกรุงเทพมหานครโดยรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดใหมีการกําหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล การจัดใหมีสิ่งจูงใจ
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แผนงาน: บริหารงานกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค: “เพ่ือใหการบรหิารงาน การดําเนินการของกรงุเทพมหานครโดยรวมประสบความสาํเร็จอยางมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงาน

ตามหนาที่ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครและนโยบายของผูบรหิาร และตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางเปนรปูธรรมที่ชัดเจน 

โดยจัดใหมีการสนับสนุนการบรหิารงานของผูบริหารกรุงเทพมหานคร การบริหารงานสวนกลางใหแกหนวยงานตาง ๆ ในกรุงเทพมหานคร 

และการอํานวยการและบริหารงานทั่วไปในระดับสํานัก"

ผลผลิต: อํานวยการและบรหิารสํานัก - รหัส 0103009

วัตถุประสงค: “เพ่ือใหการดําเนินงานภายในของสํานัก สาํนักงาน กอง และฝาย หนวยงานและสวนราขการโดยรวมไดรับการสนับสนุน

ประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ  โดยจัดใหมีการอํานวยประสานงาน และสนับสนุนการบรหิารทั่วไป ภายในหนวยงานและสวนราชการ” 

กิจกรรมหลัก: อํานวยการ บริหารงานทั่วไป บริหารงานบุคคล บริหารงานคลัง นโยบายและแผน นิติการ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จํานวนการส่ังการของผูบรหิารสํานัก เร่ือง 300 315 331 347 365

จํานวนการเขารวมประชุมของผูบรหิาร คร้ัง 300 315 331 347 365

จํานวนหนังสือเขา-ออก เรื่อง 61,100 64,155 67,363 70,731 74,267

จํานวนการรบัและติดตามเรื่องราว

รองทุกข

เรื่อง 140 126 114 100 90

จํานวนฎีกาเบิกจายเงิน ฎีกา 2,600 2,730 2,867 3,010 3,160

จํานวนใบเสร็จ/ใบนําสงเงิน ฉบับ 1,500 1,575 1,654 1,736 1,823

จํานวนการจัดซื้อ จัดจาง จัดหา รายการ/

คร้ัง

87 96 100 106 111

จํานวนการรางระเบียบ ขอบังคบั 

ตรวจรางสญัญา ทําสัญญา 

สอบสวนวินัย ใหคําปรึกษา

เรื่อง 722 795 795 795 795

จํานวนการตอนรบัคณะศึกษาดูงาน/

คณะกรรมการสภา

คณะ 2 2 2 2 2

จํานวนการจัดประชุมคณะกรรมการและ

อนุกรรมการ

คร้ัง 195 195 195 195 195

จํานวนพื้นที่ที่อยูในความดูแล ตร.ม. 7,760 7,760 7,760 7,760 7,760

จํานวนยานพาหนะที่อยูในความดแูล คนั 13 13 13 13 13

รวมทั้งสิ้น บาท        146,700,910 75,616,500        

เงินงบประมาณ บาท         36,105,800 75,616,500        

เงินนอกงบประมาณ บาท        110,595,110

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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ดานสาธารณสุข

แผนงาน: บริการโรงพยาบาลและการแพทยฉุกเฉิน

วัตถุประสงค: “เพ่ือใหประชาชนที่เจ็บปวยหรือประสบอุบัติเหตุไดรับการชวยเหลือและเขาถึงบริการรกัษาพยาบาลที่มีคุณภาพและประหยัด

โดยจัดใหมีเครือขายโรงพยาบาลในระดับทุติยภูมิและตตยิภูมิ และระบบบริการการแพทยฉุกเฉินในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร”

ผลผลิต: โรงพยาบาลกลาง –รหัส 0609001

วัตถุประสงค: “เพ่ือใหประชาชนที่เจ็บปวยหรือประสบอุบัติเหตุไดรับการชวยเหลือและเขาถึงบริการรกัษาพยาบาลที่มีคุณภาพและประหยัด

โดยจัดใหมีเครือขายโรงพยาบาลในระดับทุติยภูมิและตตยิภูมิ และระบบบริการการแพทยฉุกเฉินในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร”  

กิจกรรมหลัก: รักษาผูปวยนอกโดยคลินิกเฉพาะทาง (สูติ-นรีเวช ศลัยกรรม อายุรกรรม กุมารเวช  แพทยฉุกเฉินและอุบัติเหตสุง/ตอผูปวย

คัดกรองผูปวย ฯลฯ) รักษาผูปวยใน (หออภิบาลผูปวยหนัก หอผูปวยพิเศษ หอผูปวยทั่วไป) ศูนยความเชี่ยวชาญระดับสูง (ศูนยโรคหัวใจ ฯลฯ) 

รักษาพยาบาลเพ่ิมเติม (เภสัชกรรม ธนาคารเลือด ชัณสูตรโรค ทําคลอด ผาตัด วิสัญญีแพทย เวชศาสตรฟนฟู บริการทําแผลฉีดยา ฯลฯ) 

สงเสริมสุขภาพและปองกันโรค (คลินิกใหคําปรึกษาสุขภาพ คลินิกเด็กดี คลินิกสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคไมตดิตอ ฯลฯ) สอนนักเรียนแพทย 

อํานวยการและบรหิารงานทั่วไป

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จํานวนผูปวยนอก ราย 677,308               711,174          746,733          784,070      823,274

จํานวนผูปวยใน ราย 15,851                16,644           17,477           18,351        19,269

จํานวนผูรับการรักษาโดยศูนย

ความเชี่ยวชาญระดับสูง

ราย 35,000                35,000           35,000           35,000        35,000

จํานวนผูรับการรักษาเพ่ิมเติม ราย 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

จํานวนผูรับการสงเสริมสขุภาพ

และปองกันโรค

ราย 3,900 4,290 4,719 5,191 5,711

จํานวนนักเรียนแพทยระดับปรญิญา คน 48 48 48 48 48

จํานวนนักเรียนแพทยระดับหลงั

ปริญญา

คน 4 4 4 4 4

จํานวนผลงานการคนควาและ

วิจัยทางการแพทย

เรื่อง 5 5 5 5 5

รวมทั้งสิ้น บาท     1,994,865,100 211,780,900       

เงินงบประมาณ บาท        770,383,000 211,780,900       

เงินนอกงบประมาณ บาท     1,224,482,100

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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ผลผลิต: โรงพยาบาลตากสิน –รหัส 0609002

วัตถุประสงค: “เพ่ือลดอัตราการบาดเจ็บและการตายจากอุบัติเหตุและการเจ็บปวย โดยจัดใหมีการบริการตรวจและบําบัดรกัษาในระดับตติยภูมิ

การฟนฟูสภาพรางกาย การสงเสริมสขุภาพและปองกันโรค การแพทยศึกษา และการพัฒนาดานการแพทย”

กิจกรรมหลัก: รักษาผูปวยนอกโดยคลินิกเฉพาะทาง (สูติ-นรีเวช ศลัยกรรม อายุรกรรม กุมารเวช  แพทยฉุกเฉินและอุบัติเหตสุง/ตอผูปวย

คัดกรองผูปวย ฯลฯ) รักษาผูปวยใน (หออภิบาลผูปวยหนัก หอผูปวยพิเศษ หอผูปวยทั่วไป) ศูนยความเชี่ยวชาญระดับสูง (ศูนยโรคหัวใจ ฯลฯ)

รักษาพยาบาลเพ่ิมเติม (เภสัชกรรม ธนาคารเลือด ชันสูตรโรค ทําคลอด ผาตัด วิสญัญีแพทย เวชศาสตรฟนฟู บริการทําแผลฉีดยา ฯลฯ) 

สงเสริมสุขภาพและปองกันโรค (คลินิกใหคําปรึกษาสุขภาพ คลินิกเด็กดี คลินิกสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคไมตดิตอ ฯลฯ) สอนนักเรียนแพทย 

อํานวยการและบรหิารงานทั่วไป

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จํานวนผูปวยนอก ราย 803,647 843,830 886,022 930,324 976,840

จํานวนผูปวยใน ราย 17,835 18,727 19,664 20,648 21,680

จํานวนผูรับการรักษาโดยศูนย

ความเชี่ยวชาญระดับสูง

ราย - 25,000 25,000 25,000 25,000

จํานวนผูรับการรักษาเพ่ิมเติม ราย - 5,000 5,000 5,000 5,000

จํานวนผูรับการสงเสริมสขุภาพ

และปองกันโรค

ราย 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000

จํานวนนักเรียนแพทยระดับปรญิญา คน 40 40 40 40 40

จํานวนนักเรียนแพทยระดับหลงั

ปริญญา

คน 80 80 80 80 80

จํานวนผลงานการคนควาและ

วิจัยทางการแพทย

เรื่อง 3 3 3 3 3

รวมทั้งสิ้น บาท     1,875,887,400 178,237,300       

เงินงบประมาณ บาท        755,321,400 178,237,300       

เงินนอกงบประมาณ บาท     1,120,566,000

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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รหัสโครงการ : 0620075-61-01

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 มหานครปลอดภัย

มิติที่ 1.5 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

เปาประสงคท่ี 1.5.3.2 สงเสริมการเขาถึงระบบบริการและมาตรฐานบริการสาธารณสุขในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมหลัก

 - รื้อถอนและเตรียมงาน

 - ปรับปรุงพ้ืนที่ชั่วคราวสวนผูปวยนอกเพื่อรองรบัการยายหนวยงานจากอาคารที่รื้อถอน

 - กอสรางอาคารอเนกประสงค สงู 23 ชั้น พรอมชั้นจอดรถใตดิน 3 ชั้น จํานวน 1 อาคาร

 - ปรับปรุงภูมิทัศน ผังบริเวณและสิ่งกอสรางประกอบอื่นๆ

 - จัดหาครุภัณฑ

ระยะเวลาดําเนินการ ป 2561 - 2567

งบประมาณทั้งสิ้น 2,087,038,618   บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

รอยละความสําเร็จในการกอสราง รอยละ 18.98 65.70 100

รวมทั้งสิ้น บาท        494,565,000 356,316,000       991,046,518  

เงินงบประมาณ บาท        494,565,000 356,316,000       991,046,518  -

เงินนอกงบประมาณ บาท  - - - -

 - เพ่ือลดความแออัดของสถานที่ใหบริการผูปวยและสามารถจัดการสิ่งแวดลอมใหเอื้ออํานวยตอการสงเสริมสุขภาพ (Healing Environment)

วัตถุประสงค

 - เพ่ือพัฒนาโรงพยาบาลใหมีศกัยภาพในการใหการบริการทางการแพทยและสาธารณสุขแกประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ และพื้นที่ใกลเคียง

   ใหทันสมัยและเพียงพอกับจํานวนผูมารับบรกิาร

โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค โรงพยาบาลตากสิน  

 - เพ่ือพัฒนาการใหบริการดานสุขภาพแกประชาชนไดอยางครบวงจร ทั้งดานการปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพ การรกัษาพยาบาลและการฟนฟู

   สุขภาพ

 - เพ่ือพัฒนาคณุภาพชีวิตบุคลากรของโรงพยาบาลในการปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมที่ดี เหมาะสมเอ้ือตอการปฏิบัติงาน สงผลใหเกิดขวัญและ

   กําลังใจเกิดความภาคภูมิใจ เกิดความยึดมั่นผูกพันและความเช่ือมั่นในศกัยภาพของโรงพยาบาล

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด 
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ผลผลิต: โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารกัษ –รหัส 0609003

วัตถุประสงค: “เพ่ือลดอัตราการบาดเจ็บและการตายจากอุบัติเหตุและการเจ็บปวย โดยจัดใหมีการบริการตรวจและบําบัดรกัษาในระดับตติยภูมิ

การฟนฟูสภาพรางกาย การสงเสริมสขุภาพและปองกันโรค การแพทยศึกษา และการพัฒนาดานการแพทย”

กิจกรรมหลัก: รักษาผูปวยนอกโดยคลินิกเฉพาะทาง (สูติ-นรีเวช ศลัยกรรม อายุรกรรม กุมารเวช  แพทยฉุกเฉินและอุบัติเหตสุง/ตอผูปวย

คัดกรองผูปวย ฯลฯ) รักษาผูปวยใน (หออภิบาลผูปวยหนัก หอผูปวยพิเศษ หอผูปวยทั่วไป) ศูนยความเชี่ยวชาญระดับสูง (ศูนยตรวจรักษา

และผาตัดผานกลองกรุงเทพมหานคร ศนูยโรคหัวใจ ศูนยเวชศาสตรการกีฬา และเวชศาสตรฟนฟู ฯลฯ) รักษาพยาบาลเพ่ิมเติม (เภสัชกรรม 

ธนาคารเลือด ชันสูตรโรค ทําคลอด ผาตัด วิสัญญีแพทย เวชศาสตรฟนฟู บริการทําแผลฉีดยา ฯลฯ) สงเสริมสุขภาพและปองกันโรค 

(คลินิกใหคําปรึกษาสุขภาพ คลินิกเด็กดี คลินิกสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคไมตดิตอ ฯลฯ) สอนนักเรียนแพทย อํานวยการและบริหารงานทั่วไป

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จํานวนผูปวยนอก ราย 780,000 819,000 859,900 902,950 948,100

จํานวนผูปวยใน ราย 22,000 23,100 24,300 25,500 26,800

จํานวนผูรับการรักษาโดยศูนย

ความเชี่ยวชาญระดับสูง

ราย 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

จํานวนผูรับการรักษาเพ่ิมเติม ราย 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000

จํานวนผูรับการสงเสริมสขุภาพ

และปองกันโรค

ราย 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

จํานวนนักเรียนแพทยระดับปรญิญา คน 94 100 100 100 100

จํานวนนักเรียนแพทยระดับหลงัปรญิญา คน 27 30 30 30 34

จํานวนผลงานการคนควาและ

วิจัยทางการแพทย

เรื่อง 9 12 13 14 15

รวมทั้งสิ้น บาท     2,080,329,560 214,384,600       

เงินงบประมาณ บาท        778,538,100 214,384,600       

เงินนอกงบประมาณ บาท     1,301,791,460

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด



 

10

ผลผลิต: โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ –รหัส 0609004

วัตถุประสงค: “เพ่ือลดอัตราการบาดเจ็บและการตายจากอุบัติเหตุและการเจ็บปวย โดยจัดใหมีการบริการตรวจและบําบัดรกัษาในระดับทุติยภูมิ

การฟนฟูสภาพรางกาย การสงเสริมสขุภาพและปองกันโรค และการพัฒนาดานการแพทย”

กิจกรรมหลัก: รักษาผูปวยนอกโดยคลินิกเฉพาะทาง (สูติ-นรีเวช ศลัยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชศาสตร คลินิกผูปวยหัวใจลมเหลว คลินิกจอประสาทตา

คลินิกโรคไต คลินิกศัลยกรรมกระดูกและขอ แพทยฉุกเฉินและอุบัตเิหตุสง/ตอผูปวย คัดกรองผูปวย ฯลฯ) รักษาผูปวยใน (หออภิบาลผูปวยหนัก 

หอผูปวยพิเศษ หอผูปวยทั่วไป) รักษาพยาบาลเพ่ิมเติม (เภสัชกรรม ธนาคารเลือด ชันสูตรโรค ทําคลอด ผาตัด วิสญัญีแพทย เวชศาสตรฟนฟู 

บริการทําแผลฉีดยา ฯลฯ) สงเสริมสุขภาพและปองกันโรค (คลินิกใหคําปรึกษาสุขภาพ คลินิกเด็กดี คลินิกสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคไมตดิตอ ฯลฯ) 

อํานวยการและบรหิารงานทั่วไป

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จํานวนผูปวยนอก ราย 250,876 263,400 276,500 290,300 304,800

จํานวนผูปวยใน ราย 4,217 4,400 4,600 4,800 5,000

จํานวนผูรับการรักษาเพ่ิมเติม ราย 12,194 12,800 13,400 14,000 14,700

จํานวนผูรับการสงเสริมสขุภาพ

และปองกันโรค

ราย 6,000 6,300 6,600 6,900 7,200

จํานวนผลงานการคนควาและ

วิจัยทางการแพทย

เรื่อง 5 5 5 5 5

รวมทั้งสิ้น บาท        505,945,600 62,894,300        

เงินงบประมาณ บาท        232,716,000 62,894,300        

เงินนอกงบประมาณ บาท        273,229,600

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด



 

11

ผลผลิต: โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์ –รหัส 0609005

วัตถุประสงค: “เพ่ือลดอัตราการบาดเจ็บและการตายจากอุบัติเหตุและการเจ็บปวย โดยจัดใหมีการบริการตรวจและบําบัดรกัษาในระดับตติยภูมิ

การฟนฟูสภาพรางกาย การสงเสริมสขุภาพและปองกันโรค การแพทยศึกษา และการพัฒนาดานการแพทย”

กิจกรรมหลัก: รักษาผูปวยนอกโดยคลินิกเฉพาะทาง (สูติ-นรีเวช ศลัยกรรม อายุรกรรม กุมารเวช แพทยฉุกเฉินและอุบัตเิหตุสง/ตอผูปวย

คัดกรองผูปวย ฯลฯ) รักษาผูปวยใน (หออภิบาลผูปวยหนัก หอผูปวยพิเศษ หอผูปวยทั่วไป) รักษาพยาบาลเพ่ิมเติม (เภสัชกรรม ธนาคารเลือด 

ชันสูตรโรค ทําคลอด ผาตัด วิสัญญีแพทย เวชศาสตรฟนฟู บริการทําแผลฉีดยา ฯลฯ) สงเสริมสุขภาพและปองกันโรค (คลินิกใหคําปรึกษาสุขภาพ 

คลินิกเด็กดี คลินิกสงเสริมสขุภาพและปองกันโรคไมติดตอ ฯลฯ) อํานวยการและบรหิารงานทั่วไป

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จํานวนผูปวยนอก ราย 251,000 276,000 276,000 276,000 276,000

จํานวนผูปวยใน ราย 5,000 5,500 5,500 5,500 5,500

จํานวนผูรับการรักษาเพ่ิมเติม ราย 273,304 280,000 280,000 280,000 280,000

จํานวนผูรับการสงเสริมสขุภาพ

และปองกันโรค

ราย 13,715 14,000 14,000 14,000 14,000

จํานวนผลงานการคนควาและ

วิจัยทางการแพทย

เรื่อง - 1 1 1 1

รวมทั้งสิ้น บาท        495,507,660 70,095,700        

เงินงบประมาณ บาท        226,040,100 70,095,700        

เงินนอกงบประมาณ บาท        269,467,560

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด



 

12

ผลผลิต: โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร –รหัส 0609006

วัตถุประสงค: “เพ่ือลดอัตราการบาดเจ็บและการตายจากอุบัติเหตุและการเจ็บปวย โดยจัดใหมีการบริการตรวจและบําบัดรกัษาในระดับทุติยภูมิ

การฟนฟูสภาพรางกาย การสงเสริมสขุภาพและปองกันโรค และการพัฒนาดานการแพทย”

กิจกรรมหลัก: รักษาผูปวยนอกโดยคลินิกเฉพาะทาง (สูติ-นรีเวช ศลัยกรรม อายุรกรรม กุมารเวช แพทยฉุกเฉินและอุบัตเิหตุสง/ตอผูปวย

คัดกรองผูปวย ฯลฯ) รักษาผูปวยใน (หออภิบาลผูปวยหนัก หอผูปวยพิเศษ หอผูปวยทั่วไป) รักษาพยาบาลเพ่ิมเติม (เภสัชกรรม ธนาคารเลือด

ชันสูตรโรค ทําคลอด ผาตัด วิสัญญีแพทย เวชศาสตรฟนฟู บริการทําแผลฉีดยา ฯลฯ) สงเสริมสุขภาพและปองกันโรค (คลินิกใหคําปรึกษาสุขภาพ 

คลินิกเด็กดี คลินิกสงเสริมสขุภาพและปองกันโรคไมติดตอ ฯลฯ) อํานวยการและบรหิารงานทั่วไป

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จํานวนผูปวยนอก ราย 219,998 220,000 220,000 220,000 220,000

จํานวนผูปวยใน ราย 3,523 3,600 3,600 3,600 3,600

จํานวนผูรับการรักษาเพ่ิมเติม ราย 234,921 234,000 234,000 234,000 234,000

จํานวนผูรับการสงเสริมสขุภาพ

และปองกันโรค

ราย 15,202 15,200 15,500 16,000 16,000

จํานวนผลงานการคนควาและ

วิจัยทางการแพทย

เรื่อง 3 3 3 3 3

รวมทั้งสิ้น บาท        282,942,690 36,224,400        

เงินงบประมาณ บาท        175,767,000 36,224,400        

เงินนอกงบประมาณ บาท        107,175,690

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด



 

13

ผลผลิต: โรงพยาบาลราชพิพัฒน –รหัส 0609007

วัตถุประสงค: “เพ่ือลดอัตราการบาดเจ็บและการตายจากอุบัติเหตุและการเจ็บปวย โดยจัดใหมีการบริการตรวจและบําบัดรกัษาในระดับทุติยภูมิ

การฟนฟูสภาพรางกาย การสงเสริมสขุภาพและปองกันโรค และการพัฒนาดานการแพทย”

กิจกรรมหลัก: รักษาผูปวยนอกโดยคลินิกเฉพาะทาง (สูติ-นรีเวช ศลัยกรรม อายุรกรรม กุมารเวช แพทยฉุกเฉินและอุบัตเิหตุสง/ตอผูปวย

คัดกรองผูปวย ฯลฯ) รักษาผูปวยใน (หออภิบาลผูปวยหนัก หอผูปวยพิเศษ หอผูปวยทั่วไป) รักษาพยาบาลเพ่ิมเติม (เภสัชกรรม ธนาคารเลือด 

ชันสูตรโรค ทําคลอด ผาตัด วิสัญญีแพทย เวชศาสตรฟนฟู บริการทําแผลฉีดยา ฯลฯ) สงเสริมสุขภาพและปองกันโรค (คลินิกใหคําปรึกษาสุขภาพ

คลินิกเด็กดี คลินิกสงเสริมสขุภาพและปองกันโรคไมติดตอ ฯลฯ) อํานวยการและบรหิารงานทั่วไป

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จํานวนผูปวยนอก ราย 333,705 367,410 404,151 444,566 489,023

จํานวนผูปวยใน ราย 10,629 11,692 12,861 14,147 15,562

จํานวนผูรับการรักษาเพ่ิมเติม ราย 55,696 56,000 58,000 60,000 66,000

จํานวนผูรับการสงเสริมสขุภาพ

และปองกันโรค

ราย 4,631 4,700 4,800 4,900 5,390

จํานวนผลงานการคนควาและ

วิจัยทางการแพทย

เรื่อง - 1 1 1 1

รวมทั้งสิ้น บาท        662,163,960 89,815,100        

เงินงบประมาณ บาท        239,230,900 89,815,100        

เงินนอกงบประมาณ บาท        422,933,060

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด



 

14

ผลผลิต: โรงพยาบาลสิรินธร –รหัส 0609008

วัตถุประสงค: “เพ่ือลดอัตราการบาดเจ็บและการตายจากอุบัติเหตุและการเจ็บปวย โดยจัดใหมีการบริการตรวจและบําบัดรกัษาในระดับทุติยภูมิ

การฟนฟูสภาพรางกาย การสงเสริมสขุภาพและปองกันโรค และการพัฒนาดานการแพทย”

กิจกรรมหลัก: รักษาผูปวยนอกโดยคลินิกเฉพาะทาง (สูติ-นรีเวช ศลัยกรรม อายุรกรรม กุมารเวช ออโธปดิกส จักษุและโสต ศอ นาสกิ ทันตกรรม

คลินิกวัณโรค คลินิกโรคเอดส คลินิกประกันสังคม คลินิกโรคทั่วไป คลนิิกนอกเวลาราชการ แพทยฉุกเฉินและอุบัติเหตุสง/ตอผูปวยคดักรองผูปวย)

รักษาผูปวยใน (หออภิบาลผูปวยหนัก หอผูปวยพิเศษ หอผูปวยทั่วไป) รักษาพยาบาลเพ่ิมเติม (เภสัชกรรม ธนาคารเลือด ชันสูตรโรค ทําคลอด 

ผาตัด วิสัญญีแพทย หนวยไตเทียม เวชศาสตรฟนฟู บริการทําแผลฉีดยา) สงเสริมสุขภาพและปองกันโรค (คลินิกใหคําปรึกษาสุขภาพ คลินิกเด็กดี 

คลินิกสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคไมตดิตอ อนามัยชุมชน สถานรับเล้ียงเดก็กลางวัน สงเสริมสขุภาพผูสูงอายุ) อํานวยการและบรหิารงานทั่วไป

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จํานวนผูปวยนอก ราย 426,876 448,220 470,631 494,163 518,871

จํานวนผูปวยใน ราย 28,694 30,129 31,636 33,217 34,878

จํานวนผูรับการรักษาเพ่ิมเติม ราย 94,486 99,211 104,171 109,380 114,849

จํานวนผูรับการสงเสริมสขุภาพ ราย 49,275 51,739 54,326 57,042 59,895

และปองกันโรค

จํานวนผลงานการคนควาและ เรื่อง - 1 1 1 1

วิจัยทางการแพทย

รวมทั้งสิ้น บาท     1,533,693,800 220,153,400       

เงินงบประมาณ บาท        462,893,300 220,153,400       

เงินนอกงบประมาณ บาท     1,070,800,500

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด



 

15

ผลผลิต: โรงพยาบาลคลองสามวา –รหัส 0609009

วัตถุประสงค: “เพ่ือลดอัตราการบาดเจ็บและการตายจากอุบัติเหตุและการเจ็บปวย โดยจัดใหมีการบริการตรวจและบําบัดรกัษาในระดับทุติยภูมิ

การฟนฟูสภาพรางกาย การสงเสริมสขุภาพและปองกันโรค และการพัฒนาดานการแพทย”

กิจกรรมหลัก: รักษาผูปวยนอกโดยคลินิกเฉพาะทาง (สูติ-นรีเวช ศลัยกรรม อายุรกรรม กุมารเวช แพทยฉุกเฉินและอุบัตเิหตุสง/ตอผูปวย

คัดกรองผูปวย ฯลฯ) รักษาผูปวยใน (หออภิบาลผูปวยหนัก หอผูปวยพิเศษ หอผูปวยทั่วไป) รักษาพยาบาลเพ่ิมเติม (เภสัชกรรม ธนาคารเลือด 

ชันสูตรโรค ทําคลอด ผาตัด วิสัญญีแพทย เวชศาสตรฟนฟู บริการทําแผลฉีดยา ฯลฯ) สงเสริมสุขภาพและปองกันโรค (คลินิกใหคําปรึกษาสุขภาพ 

คลินิกเด็กดี คลินิกสงเสริมสขุภาพและปองกันโรคไมติดตอ ฯลฯ) อํานวยการและบรหิารงานทั่วไป

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จํานวนผูปวยนอก ราย 22,316 22,400 22,500 22,600 22,700

จํานวนผูปวยใน ราย - - - -

จํานวนผูรับการรักษาเพ่ิมเติม ราย 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500

จํานวนผูรับการสงเสริมสขุภาพ

และปองกันโรค

ราย - - - -

จํานวนผลงานการคนควาและ

วิจัยทางการแพทย

เรื่อง - - - -

รวมทั้งสิ้น บาท         34,318,950 13,230,100        

เงินงบประมาณ บาท         32,268,300 13,230,100        

เงินนอกงบประมาณ บาท           2,050,650

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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ผลผลิต: โรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน –รหัส 06090010

วัตถุประสงค: “เพ่ือลดอัตราการบาดเจ็บและการตายจากอุบัติเหตุและการเจ็บปวย โดยจัดใหมีการบริการตรวจและบําบัดรกัษาในระดับทุติยภูมิ

การฟนฟูสภาพรางกาย การสงเสริมสขุภาพและปองกันโรค และการพัฒนาดานการแพทย”

กิจกรรมหลัก: รักษาผูปวยนอกโดยคลินิกเฉพาะทาง (สูติ-นรีเวช ศลัยกรรม อายุรกรรม กุมารเวช แพทยฉุกเฉินและอุบัตเิหตุสง/ตอผูปวย

คัดกรองผูปวย ฯลฯ) รักษาผูปวยใน (หออภิบาลผูปวยหนัก หอผูปวยพิเศษ หอผูปวยทั่วไป) รักษาพยาบาลเพ่ิมเติม (เภสัชกรรม ธนาคารเลือด 

ชันสูตรโรค ทําคลอด ผาตัด วิสัญญีแพทย เวชศาสตรฟนฟู บริการทําแผลฉีดยา ฯลฯ) สงเสริมสุขภาพและปองกันโรค (คลินิกใหคําปรึกษาสุขภาพ 

คลินิกเด็กดี คลินิกสงเสริมสขุภาพและปองกันโรคไมติดตอ ฯลฯ) อํานวยการและบรหิารงานทั่วไป

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จํานวนผูปวยนอก ราย 70,416 77,458 85,204 93,725 103,098

จํานวนผูปวยใน ราย 1,000 1,500 2,000 3,000 4,000

จํานวนผูรับการรักษาเพ่ิมเติม ราย - 100 200 300 300

จํานวนผูรับการสงเสริมสขุภาพ

และปองกันโรค

ราย - -  -  -

จํานวนผลงานการคนควาและ

วิจัยทางการแพทย

เรื่อง - - -  -

รวมทั้งสิ้น บาท        152,283,800 35,008,600        

เงินงบประมาณ บาท        112,637,200 35,008,600        

เงินนอกงบประมาณ บาท         39,646,600

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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ผลผลิต: โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร –รหัส 0609011

วัตถุประสงค: “เพ่ือลดอัตราการบาดเจ็บและการตายจากอุบัติเหตุและการเจ็บปวย โดยจัดใหมีการบริการตรวจและบําบัดรกัษาในระดับทุติยภูมิ

การฟนฟูสภาพรางกาย การสงเสริมสขุภาพและปองกันโรค และการพัฒนาดานการแพทย”

กิจกรรมหลัก: รักษาผูปวยนอกโดยคลินิกเฉพาะทาง (สูติ-นรีเวช ศลัยกรรม อายุรกรรม กุมารเวช แพทยฉุกเฉินและอุบัตเิหตุสง/ตอผูปวย

คัดกรองผูปวย ฯลฯ) รักษาผูปวยใน (หออภิบาลผูปวยหนัก หอผูปวยพิเศษ หอผูปวยทั่วไป) รักษาพยาบาลเพ่ิมเติม (เภสัชกรรม ธนาคารเลือด 

ชันสูตรโรค ทําคลอด ผาตัด วิสัญญีแพทย เวชศาสตรฟนฟู บริการทําแผลฉีดยา ฯลฯ) สงเสริมสุขภาพและปองกันโรค (คลินิกใหคําปรึกษาสุขภาพ 

คลินิกเด็กดี คลินิกสงเสริมสขุภาพและปองกันโรคไมติดตอ ฯลฯ) อํานวยการและบรหิารงานทั่วไป

หนวยนับ ปปจจุบัน ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จํานวนผูปวยนอก ราย 14,964 15,500 16,335 25,353 39,349

จํานวนผูปวยใน ราย - - - -

จํานวนผูรับการรักษาเพ่ิมเติม ราย 2,494 2,494 2,693 4,942 9,068

จํานวนผูรับการสงเสริมสขุภาพ

และปองกันโรค

ราย - 13,000 13,000 13,000 13,000

จํานวนผลงานการคนควาและ

วิจัยทางการแพทย

เรื่อง - - - -

รวมทั้งสิ้น บาท         30,254,900 9,340,300          

เงินงบประมาณ บาท         27,251,100 9,340,300          

เงินนอกงบประมาณ บาท           3,003,800           2,500,000

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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ผลผลิต: บริการทางการแพทยฉุกเฉิน  –รหัส 0609012

วัตถุประสงค: “เพ่ือใหความชวยเหลือแกผูประสบอุบัติเหตแุละเจ็บปวยขั้นวิกฤต ใหความชวยเหลือเบื้องตนแกผูบาดเจ็บและผูปวย พรอมการ

เคล่ือนยายไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสมโดยจัดใหมีระบบบริการรบัแจงเหตุ บริหารเครือขายบรกิารทางการแพทยฉุกเฉินในเขตพื้นที่

กรุงเทพมหานคร และรถบรกิารทางการแพทยฉุกเฉิน”

กิจกรรมหลัก: รับแจงเหตุและประสานการใหความชวยเหลอื บริการสายดวนทางการแพทย บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน บรหิารจัดการระบบ

บริการทางการแพทยฉุกเฉินในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ฝกอบรมบุคลากรและอาสาสมัคร (หลักสูตรปฏิบัติการในเหตุภัยพิบัต ิหลักสตูรปฏิบัตกิาร

สาธารณภัยสารเคมี หลักสูตรพยาบาลกูชีพ หลักสูตรเวชกรฉุกเฉินข้ันพ้ืนฐาน หลักสตูรปฐมพยาบาลสําหรับอาสาสมัคร ฝกทบทวนความรู ) 

อํานวยการและบรหิารงานทั่วไป

หนวยนับ ปปจจุบัน ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

จํานวนเครือขายที่ใหบริการทางการ

แพทยฉุกเฉิน

แหง 62 62 62 62 62

จํานวนรถบริการทางการแพทย

ฉุกเฉินของสํานักการแพทย

 คัน

(รวม)

29

(224)

29

(224)

29

(224)

29

(224)

29

(224)

จํานวนบุคลากรปฏิบัติงานใหความ

ชวยเหลือฉุกเฉินของสาํนักการแพทย

จํานวนผลัด 3 3 3 3 3

จํานวนอาสาสมัครที่ปฏิบัตหินาที่ คน  -  -  -  -              -   

จํานวนการรบัแจงเหตแุละประสาน

การใหความชวยเหลอื

 ครั้ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

จํานวนบุคลากรที่ไดรับการฝกอบรม

1.ฟนฟูวิชาการพนักงานฉุกเฉินการแพทย 

(Refreshed EMT - Basic)

คน/ชั่วโมง/รุน  

100/24/3

 

100/24/3

 

100/24/3

 

100/24/3

 

100/24/3

2.หลักสูตรปฐมพยาบาลและชวยปฏิบัติ

การแพทยขั้นพ้ืนฐาน (Emergency 

Medical Responder : EMR)

70/40/2 70/40/2 70/40/2 70/40/2 70/40/2

3.หลักสูตรปฏิบัติการแพทยขั้นพื้นฐาน

และชวยปฏิบัตกิารแพทยขั้นสูง 

(Emergency Medical Techincian 

Basic : EMT-B)

35/120/1 35/120/1 35/120/1 35/120/1 35/120/1

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

5.พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานศนูย

ประสานงานและสั่งการทางการแพทยของ

กรุงเทพมหานคร

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

6.ขับขี่ปลอดภัย 40/40/1 40/40/1 40/40/1 40/40/1 40/40/1

7.ฟนฟูวิชาการและทักษะการขับขี่ปลอดภัย 40/40/1 40/40/1 40/40/1 40/40/1 40/40/1

รวมทั้งสิ้น บาท        126,148,352 75,309,700        

เงินงบประมาณ บาท         75,685,700 75,309,700        

เงินนอกงบประมาณ บาท         50,462,652

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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ผลผลิตรายจายบุคลากร บาท

งบบุคลากร บาท

1. เงินเดือน  บาท

01101-1  เงินเดือน 1,733,218,800           บาท

01102-1  เงินเลื่อนข้ันเลื่อนระดับ 96,959,900               บาท

01104-1  เงินเพ่ิมคาวิชา (พ.ค.ว.) 38,862,200               บาท

01106-1  เงินประจําตําแหนงของขาราชการ 31,944,000               บาท

01107-1 24,733,700               บาท

01108-1 851,500                   บาท

01109-1  เงินชวยเหลือคาครองชีพของขาราชการ 351,900                   บาท

2. คาจางประจํา บาท

01201-1 คาจางประจํา 265,146,900             บาท

01202-1 เงินเพ่ิมคาจางประจํา 13,945,600               บาท

01204-1 8,200                       บาท

01205-1 4,084,400                 บาท

01206-1 เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางประจํา 2,458,100                 บาท

3. คาจางชั่วคราว บาท

02101-1 คาจางชั่วคราว 89,222,600               บาท

02102-1 13,681,900               บาท

02103-1 21,634,200               บาท

4. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของขาราชการ 2,631,000                 บาท

03123-1

เวชปฏิบัติสวนตัว 31,092,000               บาท

03125-1 428,200,000             บาท

03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจางประจํา 2,139,900                 บาท

03135-1 4,648,800                 บาท

สํานักการแพทย

งบประมาณตามโครงสรางผลผลิต

ดานการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล

2,933,212,300                       

2,933,212,300   

1,926,922,000   

คาตอบแทนบุคลากรดานการแพทยและสาธารณสขุ

คาตอบแทนบุคลากรทางการแพทยที่ไมปฏิบัติ

คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง

เงินคาตอบแทนเปนรายเดือนของลูกจางประจํา

เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา

 เงินคาตอบแทนเปนรายเดือนของขาราชการ

เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางชั่วคราว

 เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ

เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของลูกจางชั่วคราว

285,643,200     

124,538,700     

596,108,400     
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03136-1 109,040,400             บาท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 17,132,000               บาท

03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 1,224,300                 บาท

คาตอบแทนแพทย ทันตแพทย เภสัชกรหวงเวลา
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ผลผลิตพัฒนาบุคลากร บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

  1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

      1.1.1 คาตอบแทน บาท

      1.1.2 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมครภุัณฑ

คารับรอง ฯลฯ

      1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร คาวัสดุสํานักงาน ฯลฯ

  1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

2. งบรายจายอื่น บาท

07103-1 (1)

สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร 739,000                   บาท

07103-3 (2)

คุณภาพและมหกรรมคุณภาพ (HA) 601,000                   บาท

07103-4 (3) 199,500                   บาท

07103-5 (4)

และสาธารณสุข 219,800                   บาท

07199-1 (5)

และสาธารณสุข 100,000                   บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา คาเบี้ยประชุม

1,516,100        

1,396,100        

450,000           

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล

3,375,400                             

คาใชจายในการสัมมนาวิชาการประจําป ครั้งที่ 19

168,000           

778,100           

120,000           

1,859,300        

คาใชจายในการประชุมวิชาการเครือขายโรงพยาบาล

คาใชจายในการอบรมการวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ

คาโทรศัพท คาโทรศัพทเคลื่อนที่ คาไปรษณีย

คาใชจายในการอบรมจรยิธรรมการวิจัยทางการแพทย

คาใชจายทุนสงเสริมการวิจัยทางการแพทย
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ผลผลิตอํานวยการและบริหารสํานัก บาท

งบดําเนินงาน บาท

1. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

   1.1 คาตอบแทน บาท

สวนใหญเปนคาตอบแทนกรรมการผูอานตรวจและประเมิน

ผลงานทางวิชาการ คาอาหารทําการนอกเวลา

คาเบี้ยประชุม ฯลฯ

   1.2 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาจางเหมาบรหิารจัดการระบบคอมพิวเตอร

คาจางเหมาดูแลทรพัยสินและรักษาความปลอดภัย

คาซอมแซมยานพาหนะ ฯลฯ

   1.3 คาวัสดุ บาท

2. คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศพัท คาโทรศัพทเคลื่อนที่ 

คาไปรษณีย

2,260,000        

แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร

75,616,500                           

75,616,500       

2,956,400        

68,530,700       

73,356,500       

1,869,400        

ประปา งานบาน งานครวั และงานสวน คาวัสดุสํานักงาน ฯลฯ

สวนใหญเปนคาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร คาวัสดุไฟฟา 
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ผลผลิตโรงพยาบาลกลาง บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

  1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

      1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาพยาบาลเวรยามวิกาล คาอาหารทําการนอกเวลา

      1.1.2 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาจางทําความสะอาดอาคาร

คาจางเหมาดูแลทรพัยสินและรักษาความปลอดภัย

คาบํารุงรกัษาวัสดุอุปกรณทางการแพทย ฯลฯ

      1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคายาและเวชภัณฑ คาวัสดุเคร่ืองบริโภค

คาวัสดุไฟฟา ประปา งานบาน งานครวั และงานสวน ฯลฯ

  1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

2. งบลงทุน บาท

   คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

   2.1 คาครุภัณฑ บาท

กลุมงานวิสัญญีวิทยา

05130-1 (1) เครื่องตรวจอวัยวะภายในดวยคลื่นเสียง

2,600,000                 บาท

กลุมงานจักษุวิทยา

05130-2 (2) เครื่องตรวจวิเคราะหกระจกตาดวยระบบ

Laser Confocal 1 เครื่อง 3,500,000                 บาท

กลุมงานเวชกรรมฟนฟู

05130-3 (3)

1 เครื่อง 1,400,000                 บาท

คาไปรษณีย

คาไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศพัท คาโทรศัพทเคลื่อนที่

50,146,400       

85,191,700       

36,412,000       

22,150,000       

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟากลามเนื้อและเสนประสาท

ความถ่ีสูงแบบพกพา พรอมอุปกรณ 1 ชุด

ดานสาธารณสุข

แผนงานบริการโรงพยาบาลและการแพทยฉุกเฉิน

211,780,900                         

189,250,100     

152,838,100     

17,500,000       

22,150,000       

9,670,000        
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กลุมงานทันตกรรม

05130-18 (4) เครื่องสแกนภายในชองปาก 3 มิติ

พรอมอุปกรณ 1 ชุด 2,170,000                 บาท
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  2.2 คาที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

วัตถุประสงค

เปาหมายของโครงการ

กิจกรรมหลัก

 - รื้อถอนพ้ืน ผนัง ฝา เพดาน ประตู หนาตาง หองน้ํา

 - ปรับปรงุหองผาตัดชั้น 5 โรงพยาบาลกลางใหมี

   ประสิทธิภาพ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือเพ่ิม

   ศักยภาพในการรักษาพยาบาลสูความเปนเลิศ

   ในดานการผาตัดแขนงตาง ๆ

   และการแพรกระจายโรค

 - เพ่ือพัฒนามาตรฐานหองผาตัด ลดการสะสมเชื้อโรค

   แขนงตาง ๆ       

 - เพ่ือพัฒนาสูศูนยความเปนเลิศในดานการผาตัด

 - เพ่ือลดการติดเชื้อของผูปวยที่ตองเขารับการผาตัด

   ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

 - เพ่ือใหผูปวยที่ตองผาตัดไดรบัการบริการอยางรวดเรว็

        รายการผูกพัน

        0620074-64-02

ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (2564 - 2567)

12,480,000       

โครงการปรับปรุงหองผาตัดโรงพยาบาลกลาง

   และงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร

 - ปรับปรงุพ้ืน ผนัง ฝา เพดาน หองน้ํา ติดตั้งประตู 

   หนาตาง และงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร 

   พ้ืนที่ประมาณ 2,300 ตร.ม.

 - งานครภุัณฑ
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05399-1 12,480,000               บาท

เงินนอกงบประมาณ

- บาท

- บาท

- บาท

- บาท

- บาท

3. งบรายจายอื่น บาท

07199-7 (1)

เรื่อง การปองกันและระงับอัคคีภัย 96,400                     บาท

07199-10 (2)

and Precision Medicine 84,400                     บาท

07199-11 (3) 200,000                   บาท

และสาธารณสุข

ป 2567 ผูกพันงบประมาณ 60,520,000        

   หนาตาง และงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร

ปรับปรงุหองผาตัดโรงพยาบาลกลาง

   พ้ืนที่ประมาณ 2,300 ตร.ม.

 - งานครภุัณฑ

งบประมาณทั้งสิ้น

ป 2564 ตั้งงบประมาณ

ป 2565 ตั้งงบประมาณ

ป 2566  ตั้งงบประมาณ

75,000,000        

1,000,000         

1,000,000         

12,480,000        

เงินงบประมาณ

 - รื้อถอนพ้ืน ผนัง ฝา เพดาน ประตู หนาตาง

   หองน้ํา และงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร

 - ปรับปรงุพ้ืน ผนัง ฝา เพดาน หองน้ํา ติดตั้งประตู

คาใชจายในการประชุมวิชาการ Transplantation

คาใชจายทุนสงเสริมการวิจัยทางการแพทย

คาใชจายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ

380,800           
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ผลผลิตโรงพยาบาลตากสิน บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

  1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

      1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา คาพยาบาลเวรยามวิกาล

      1.1.2 คาใชสอย บาท

คาซักฟอก คาจางทําความสะอาดอาคาร ฯลฯ 

      1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคายาและเวชภัณฑ คาวัสดุเคร่ืองบริโภค

คาวัสดุวิทยาศาสตรและวัสดุเคมี ฯลฯ

  1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

2. งบลงทุน บาท

   คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

   คาครุภัณฑ บาท

กลุมงานศัลยกรรม

05130-1

มอเตอรกําลังสูง 1 ชุด 9,150,000                 บาท

3. งบรายจายอื่น บาท

07103-1 (1) 549,000                   บาท

07103-2 (2)

โรงพยาบาลตากสิน 363,600                   บาท

07103-8 (3) 260,800                   บาท

07103-14 (4) คาใชจายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การปองกันและซอมแผนอัคคีภัย 190,000                   บาท

07103-19 (5)

Smart Hospital 513,100                   บาท

07199-1 (6)

และสาธารณสุข 200,000                   บาท

คาไปรษณีย

คาไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศพัท คาโทรศัพทเคลื่อนที่

คาใชจายในการสัมมนาพัฒนาสูความเปน

9,150,000        

2,076,500        

เครื่องเอกซเรยฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่

แบบซีอารม พรอมชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล

คาใชจายในการประชุมวิชาการประจําป 2566

คาใชจายในการประชุมวิชาการสูความเปนเลิศ

คาใชจายในการอบรมการชวยฟนคืนชีพข้ันสูง

คาใชจายทุนสงเสริมการวิจัยทางการแพทย

132,839,800     

สวนใหญเปนคาจางเหมาดูแลทรัพยสินและรักษาความปลอดภัย

16,721,500       

39,062,400       

77,055,900       

34,171,000       

9,150,000        

9,150,000        

178,237,300                         

167,010,800     
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร

บาท

วัตถุประสงค

เปาหมายของโครงการ

   สามารถรองรับจํานวนผูปวยได 600 เตียง

 - เพ่ือใหประชาชนในเขตพ้ืนที่รบัผิดชอบไดรับ

   การบริการทางการแพทยที่สะดวก รวดเร็ว

   ในพ้ืนที่ใกลบาน ลดคาใชจายในการเดินทาง

   และลดการสงตอผูปวยหนัก

 - เพ่ือใหประชาชนและบุคลากรของโรงพยาบาล

   มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

รหัสโครงการ : 0620075-61-01

 - เพ่ือพัฒนาโรงพยาบาลใหมีศักยภาพในการใหการ

   บริการทางการแพทยและสาธารณสุขแกประชาชน

   ในพ้ืนที่รับผิดชอบและพ้ืนที่ใกลเคียงใหทันสมัย

   และเพียงพอกับจํานวนผูมารับบริการ

 - เพ่ือลดความแออัดของสถานที่ใหบริการผูปวย

   เอ้ือตอการปฏิบัติงาน สงผลใหเกิดขวัญและกําลังใจ

   และสามารถจัดการสิ่งแวดลอมใหเอ้ืออํานวย

   ตอการสงเสริมสุขภาพ (Healing Environment)

 - เพ่ือพัฒนาการใหบริการดานสุขภาพแกประชาชน

   ไดอยางครบวงจร ทั้งดานการปองกันโรค

   การสงเสรมิสุขภาพ การรักษาพยาบาล

   และการฟนฟูสุขภาพ

 - เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรของโรงพยาบาล

   ในการปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมที่ดี เหมาะสม

โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค โรงพยาบาลตากสิน

356,316,000                         

   เกิดความภาคภูมิใจ เกิดความยึดมั่นผูกพัน

   และความเชื่อมั่นในศักยภาพของโรงพยาบาล

ระยะเวลาดําเนินการ 7 ป (2561 - 2567)

 - เพ่ือขยายการใหบริการดานสุขภาพแกประชาชน

   ครอบคลุมพ้ืนที่ดานฝงธนบุรีไดเต็มศักยภาพ
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กิจกรรมหลัก

 - รื้อถอนและเตรียมงาน

   การยายหนวยงานจากอาคารที่ร้ือถอน

 - กอสรางอาคารอเนกประสงค สูง 23 ชั้น 

   ประกอบอื่นๆ

 - จัดหาครุภัณฑ

งบลงทุน บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

คาที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

รายการผูกพัน

05399-1 356,316,000             บาท

เงินนอกงบประมาณ

- บาท

- บาท

- บาท

- บาท

- บาท

   พ้ืนที่ใชสอยประมาณ 63,030 ตารางเมตร

 - งานภูมิทัศน งานผังบริเวณและสิ่งกอสรางประกอบอ่ืนๆ

 - งานจัดหาครุภัณฑ

งบประมาณทั้งสิ้น

ป 2561 - 2564 ตั้งงบประมาณ

ป 2565 ตั้งงบประมาณ

ป 2566 ตั้งงบประมาณ

ป 2567 ผูกพันงบประมาณ

494,565,000      

2,087,038,618    

245,111,100      

356,316,000      

991,046,518      

เงินงบประมาณ

 - งานปรับปรุงบริเวณลานจอดรถยนต ชั้น 2 - ชั้น 4

   อาคารสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช (อาคาร 17 ชั้น)

   เปนพ้ืนที่ชั่วคราวสวนผูปวยนอก พื้นที่ประมาณ 

   4,300 ตารางเมตร

 - กอสรางอาคารอเนกประสงค สูง 23 ชั้น

   พรอมชั้นจอดรถใตดิน 3 ชั้น จํานวน 1 อาคาร

 - ปรับปรงุพ้ืนที่ชั่วคราวสวนผูปวยนอกเพ่ือรองรับ

   พรอมชั้นจอดรถใตดิน 3 ชั้น จํานวน 1 อาคาร

356,316,000     

356,316,000     

356,316,000     

 - ปรับปรงุภูมิทัศน ผังบริเวณและสิ่งกอสราง

 - งานรื้อถอนและเตรียมงาน

กอสรางอาคารอเนกประสงค โรงพยาบาลตากสิน
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ผลผลิตโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

  1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

      1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาพยาบาลเวรยามวิกาล คาอาหารทําการนอกเวลา

      1.1.2 คาใชสอย บาท

คาจางทําความสะอาดอาคาร คาบํารงุรกัษาวัสดุอุปกรณ

ทางการแพทย ฯลฯ

      1.1.3 คาวัสดุ บาท

คาวัสดุไฟฟา ประปา งานบาน งานครวั และงานสวน ฯลฯ

  1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

2. งบลงทุน บาท

   คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

   คาครุภัณฑ บาท

กลุมงานเวชกรรมฟนฟู

05130-10 (1)

2,000,000                 บาท

กลุมงานเวชกรรมฟนฟู

05130-11 (2) เครื่องใหการรักษาดวยเลเซอรชนิดกําลังสูง

ไมนอยกวา 16 วัตต (High power laser

therapy) 1 เครื่อง 834,000                   บาท

กลุมงานเวชศาสตรฉุกเฉินฯ

05130-12 (3) เครื่องชวยหายใจชนิดควบคุมดวยปรมิาตร

และความดัน ชนิดเคลื่อนยายได 2 เครื่อง 900,000                   บาท

สวนใหญเปนคาจางเหมาดูแลทรัพยสินและรักษาความปลอดภัย

คาไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศพัท คาโทรศัพทเคลื่อนที่

คาไปรษณีย

90,425,000       

43,988,000       

4,314,000        

สวนใหญเปนคายาและเวชภัณฑ คาวัสดุเคร่ืองบริโภค

เครื่องใหการรักษาดวยคลื่นกระแทกชนิดโฟกัส

ระบบความลึกไมนอยกวา 60 มม. (Focused

extracorporeal shockwave therapy) 1 เครื่อง

214,384,600                         

209,196,100     

165,208,100     

19,000,000       

55,783,100       

4,314,000        

4,314,000        
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กลุมงานเวชกรรมฟนฟู

05130-13 (4) เครื่องบําบัดดวยการเคลื่อนไหวเพ่ือลด

การเกรง็และการสั่นของแขนและขา

90 รอบ/นาที 1 เครื่อง 580,000                   บาท

3. งบรายจายอื่น บาท

07103-1 (1)

และฝกซอมดับเพลิงและหนีไฟ 84,700                     บาท

07103-2 (2) คาใชจายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาศักยภาพการวิจัยแกบุคลากร 290,600                   บาท

07103-5 (3) คาใชจายในการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การพัฒนาจรยิธรรมพยาบาล 109,600                   บาท

07103-6 (4) 104,100                   บาท

07103-7 (5)

285,500                   บาท

874,500           

สามารถปรับความเร็วรอบสูงสุด ไมนอยกวา

คาใชจายในการอบรมการชวยชีวิตข้ันสูงในผูใหญ

สําหรบัแพทยและบุคลากรทางการแพทย

คาใชจายในการประชุมวิชาการประจําป ครั้งที่ 22

คาใชจายในการอบรมการปองกันและระงับอัคคีภัย
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ผลผลิตโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

  1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

      1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา คาพยาบาลเวรยามวิกาล

      1.1.2 คาใชสอย บาท

คาบํารุงรกัษาวัสดุอุปกรณทางการแพทย คาซักฟอก ฯลฯ

      1.1.3 คาวัสดุ บาท

คาวัสดุไฟฟา ประปา งานบาน งานครวั และงานสวน ฯลฯ

  1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

2. งบลงทุน บาท

   คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

   คาครุภัณฑ บาท

กลุมงานจักษุวิทยา

05130-1

พรอมอุปกรณ 1 เครื่อง 6,000,000                 บาท

3. งบรายจายอื่น บาท

07103-1 (1) คาใชจายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ชวยฟนคืนชีพ 65,000                     บาท

07103-2 (2)

เหตุเพลิงไหมและอพยพหนีไฟ 44,600                     บาท

07103-3 (3)

ในการใหคําปรึกษาเอชไอวีในโรงพยาบาล 101,500                   บาท

สวนใหญเปนคายาและเวชภัณฑ คาวัสดุเคร่ืองบริโภค

เครื่องผาตัดน้ําวุนลูกตาสวนหลังพรอมเลเซอร

พรอมผาตัดตอกระจกดวยคลื่นเสียงความถ่ีสูง

คาใชจายในการอบรมเชิงปฏิบัติการการระงับ

คาใชจายในการอบรมเพ่ิมศักยภาพบุคลากร

คาไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศพัท คาโทรศัพทเคลื่อนที่

คาไปรษณีย

56,683,200       

47,558,200       

5,538,000        

9,502,700        

32,517,500       

9,125,000        

6,000,000        

6,000,000        

6,000,000        

211,100           

62,894,300                           

สวนใหญเปนคาจางเหมาดูแลทรัพยสินและรักษาความปลอดภัย
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ผลผลิตโรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

  1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

      1.1.1 คาตอบแทน บาท

        

      1.1.2 คาใชสอย บาท

คาจางทําความสะอาดอาคาร คาบรกิารจางเหมาซักฟอก

เสื้อผาผูปวยและสิ่งของเครื่องใชที่จําเปนในโรงพยาบาล ฯลฯ

      1.1.3 คาวัสดุ บาท

คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น ฯลฯ

  1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

2. งบลงทุน บาท

   คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

   คาครุภัณฑ บาท

กลุมงานเวชกรรมฟนฟู

05130-2 ชุดอุปกรณฝกเดินโดยระบบรีโมทควบคุม

แบบระบบปญญาอัจฉรยิะ 1 ชุด 4,490,000                 บาท

3. งบรายจายอื่น บาท

07103-1 (1) คาใชจายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การชวยฟนคืนชีพ 58,500                     บาท

07103-2 (2) คาใชจายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การปองกันและระงับอัคคีภัย 188,400                   บาท

07103-3 (3) คาใชจายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เตรียมความพรอมอุบัติภัยกลุมชน

กรณีสัมผัสสารเคมี 83,100                     บาท

4,490,000        

4,490,000        

4,490,000        

330,000           

3,163,900        

19,519,400       

29,309,300       

13,283,100       

คาไปรษณีย

คาไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศพัท คาโทรศัพทเคลื่อนที่

คาพยาบาลเวรยามวิกาล คาอาหารทําการนอกเวลา

สวนใหญเปนคาจางเหมาดูแลทรัพยสินและรักษาความปลอดภัย

สวนใหญเปนคายาและเวชภัณฑ คาวัสดุเคร่ืองบริโภค

65,275,700       

51,992,600       

70,095,700                           
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ผลผลิตโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

  1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

      1.1.1 คาตอบแทน บาท

1,500,000                 บาท

      1.1.2 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาจางตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ

ทางการแพทย คาซักฟอก คาจางเหมาดูแลทรัพยสิน

และรักษาความปลอดภัย ฯลฯ

      1.1.3 คาวัสดุ บาท

คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น ฯลฯ

  1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

2. งบลงทุน บาท

   คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

   คาครุภัณฑ บาท

05130-5 เครื่องนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ 2 ชุด 1,800,000                 บาท

3. งบรายจายอื่น บาท

07103-1

และระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล 109,100                   บาท

สวนใหญเปนคายาและเวชภัณฑ คาวัสดุเคร่ืองบริโภค

งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและหนวยแพทยกูชีวิต

คาใชจายในการอบรมเชิงปฏิบัติการการปองกัน

5,635,200        

1,800,000        

36,224,400                           

34,315,300       

17,487,700       

คาไปรษณีย คาบริการอินเตอรเน็ทความเร็วสูง

คาไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศพัท คาโทรศัพทเคลื่อนที่

1,800,000        

1,800,000        

109,100           

28,680,100       

4,500,000        

6,692,400        

คาพยาบาลเวรยามวิกาล คาอาหารทําการนอกเวลา
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ผลผลิตโรงพยาบาลราชพิพัฒน บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

  1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

      1.1.1 คาตอบแทน บาท

      1.1.2 คาใชสอย บาท

คาจางทําความสะอาดอาคาร คาซักฟอก ฯลฯ

      1.1.3 คาวัสดุ บาท

และวัสดุเคมี คาวัสดุเครื่องบริโภค ฯลฯ

  1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

2. งบลงทุน บาท

   คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

   คาครุภัณฑ บาท

เพื่อผูสูงอายุ

05130-1 (1) เครื่องตรวจอวัยวะภายในหลอดเลือด

และเสนประสาทดวยคลื่นเสียงความถ่ีสูง

ชนิดเคลื่อนยายได ชนิด 3 หัวตรวจ

ขนาดหนาจอไมนอยกวา 19 นิ้ว 1 เครื่อง 1,990,000                 บาท

05130-2 (2) เครื่องใหแสงเลเซอรสําหรบัการรกัษา

ตามตําแหนงจุดฝงเข็ม 1 ชุด 1,850,000                 บาท

05130-3 (3) อุปกรณฝกความสามารถในการทํางาน

ของมือและนิ้วมือ แบบชุดกระดานหมุด

อัจฉริยะ (Smart Peg Board) 1 ชุด 250,000                   บาท

05130-5 (4) เครื่องฝกการทรงตัวพรอมอุปกรณ

ชวยยกผูปวยจากทานั่งสูทายืน

พรอมซอฟแวรในการฝก 1 เครื่อง 848,000                   บาท

คาพยาบาลเวรยามวิกาล คาอาหารทําการนอกเวลา

สวนใหญเปนคาจางเหมาดูแลทรัพยสินและรักษาความปลอดภัย

81,598,300       

72,257,500       

9,340,800        

8,078,000        

8,078,000        

89,815,100                           

6,300,000        

26,552,700       

39,404,800       

สวนใหญเปนคายาและเวชภัณฑ คาวัสดุวิทยาศาสตร

คาไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศพัท คาโทรศัพทเคลื่อนที่

คาไปรษณีย คาบริการอินเตอรเน็ทความเร็วสูง

ผูสูงอายุ - ศูนยแพทยศาสตรและการเรียนรู

กลุมงานเวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตร

8,078,000        
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กลุมงานอายุรกรรม

05130-7 (5) เครื่องกระตุกหัวใจดวยไฟฟาชนิด 2 เฟส

และวัดคาสัญญาณชีพผูปวย พรอมภาควัด

ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดในการ

หายใจออกแบบจอภาพสี พรอมวัดคุณภาพ

ของการกดหนาอก 3 เครื่อง 1,440,000                 บาท

กลุมงานศัลยกรรม

05130-9 (6) ชุดเครื่องมือกรอกระดูกความเร็วสูงสําหรับ

ผาตัดกระโหลกศีรษะและกระดูกคอ 1 ชุด 1,700,000                 บาท

3. งบรายจายอื่น บาท

07103-3 (1) คาใชจายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ซอมแผนดับเพลิงและระงับอัคคีภัย 43,800                     บาท

07103-7 (2) คาใชจายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การบริหารความเสี่ยงเพ่ือคุณภาพ

และความปลอดภัย 50,800                     บาท

07103-8 (3) 44,200                     บาทคาใชจายในการประชุมวิชาการประจําป 2566

138,800           
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ผลผลิตโรงพยาบาลสิรินธร บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

  1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

      1.1.1 คาตอบแทน บาท

      1.1.2 คาใชสอย บาท

      1.1.3 คาวัสดุ บาท

  1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

2. งบลงทุน บาท

   คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

   คาครุภัณฑ บาท

หออภิบาลทารกแรกเกิด

05130-2 (1)

มีถาดเอกซเรยในตัวมีเครื่องวัดออกซิเจน

ภายในเลือด โดยสามารถปรบัระดับสูงต่ํา

และเคลื่อนยายได 1 เครื่อง 870,000                   บาท

กลุมงานศัลยกรรม

05130-3 (2) เครื่องเอกซเรยฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่

แบบซีอารม พรอมชุดรับภาพชนิด

แฟลตพาแนล 1 ชุด 9,000,000                 บาท

สวนใหญเปนคาจางเหมาดูแลทรัพยสินและรักษาความปลอดภัย

คาไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศพัท คาโทรศัพทเคลื่อนที่

คาไปรษณีย

พรอมอุปกรณชวยชีวิต ชนิดปรับแรงดันอากาศ

เขา-ออก ภายในปอดและเครื่องผสมอากาศ

9,870,000        

9,870,000        

เครื่องใหความอบอุนแกทารกขนาดใหญ

คาพยาบาลเวรยามวิกาล คาอาหารทําการนอกเวลา

220,153,400                         

210,008,800     

179,387,200     

40,866,500       

88,264,800       

50,255,900       

30,621,600       

9,870,000        

คาจางทําความสะอาดอาคาร คาบํารงุรกัษาวัสดุอุปกรณ

ทางการแพทย ฯลฯ

สวนใหญเปนคายาและเวชภัณฑ คาเครื่องแตงกาย

คาวัสดุเคร่ืองบริโภค ฯลฯ
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3. งบรายจายอื่น บาท

07103-1 (1) 101,000                   บาท

07103-4 (2) คาใชจายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การชวยฟนคืนชีพขั้นสูง 103,600                   บาท

07103-6 (3)

แผนอัคคีภัยในโรงพยาบาล 70,000                     บาท

คาใชจายในการอบรมเชิงปฏิบัติการและการซอม

274,600           

คาใชจายในการประชุมวิชาการประจําป
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ผลผลิตโรงพยาบาลคลองสามวา บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

  1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

      1.1.1 คาตอบแทน บาท

      1.1.2 คาใชสอย บาท

      1.1.3 คาวัสดุ บาท

  1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

2. งบลงทุน บาท

   คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

   คาครุภัณฑ บาท

กลุมงานบริการทางการแพทย

05130-1

ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลชนิดไรสาย

พรอมอุปกรณแปลงสัญญาณ 1 ชุด 1,200,000                 บาท

3. งบรายจายอื่น บาท

07103-2 (1) คาใชจายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ

25,000                     บาท

07103-3 (2) คาใชจายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ

แผนเผชิญเหตุการณระงับอัคคีภัย 29,600                     บาท

780,000           

คาอาหารทําการนอกเวลา

สวนใหญเปนคาจางเหมาดูแลทรัพยสินและรักษาความปลอดภัย

คาจางทําความสะอาดอาคาร คาบํารงุรกัษาซอมแซม

เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

สวนใหญเปนคายาและเวชภัณฑ คาวัสดุวิทยาศาสตร

และวัสดุเคมี คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร ฯลฯ

คาไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศพัท คาโทรศัพทเคลื่อนที่

คาไปรษณีย

8,852,700        

ชุดเครื่องรบัสัญญาณภาพเอกซเรยเปนดิจิตอล

เรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติการชวยชีวิตข้ันสูง

1,200,000        

1,200,000        

1,200,000        

54,600            

13,230,100                           

11,975,500       

11,195,500       

300,000           

2,042,800        
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ผลผลิตโรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

  1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

      1.1.1 คาตอบแทน บาท

      1.1.2 คาใชสอย บาท

      1.1.3 คาวัสดุ บาท

  1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

2. งบลงทุน บาท

   คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

   คาครุภัณฑ บาท

กลุมงานทันตกรรม

05130-1 (1)

แตละเกาอี้ทําฟน 1 ชุด 550,000                   บาท

แผนกผูปวยนอก

05130-2 (2)

แบบเคลื่อนที่ 1 เครื่อง 250,000                   บาท

05130-5 (3)

1 เครื่อง 250,000                   บาท

05130-3 (4)

1 เครื่อง 900,000                   บาท

5,070,000        

35,008,600                           

ศูนยเวชศาสตรผูสูงอายุ - กายภาพบําบัด

29,820,200       

27,793,900       

5,832,300        

เครื่องทดสอบสมรรถภาพปอดแบบเคลื่อนที่ได

คาจางเหมาดูแลทรพัยสินและรักษาความปลอดภัย

คาบํารุงรกัษาซอมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ฯลฯ

คาพยาบาลเวรยามวิกาล คาอาหารทําการนอกเวลา

สวนใหญเปนคาจางทําความสะอาดอาคาร

7,388,000        

สวนใหญเปนคายาและเวชภัณฑ คาวัสดุวิทยาศาสตร

และวัสดุเคมี คาวัสดุเครื่องบริโภค ฯลฯ

คาไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศพัท คาโทรศัพทเคลื่อนที่

คาไปรษณีย

ชุดอานและแปลงสัญญาณภาพรังสีเอกซเรย

เปนระบบดิจิตอล พรอมอุปกรณภาพเอกซเรย

14,573,600       

5,070,000        

เครื่องตรวจคัดกรองสมรรถภาพการมองเห็น

ของการลงน้ําหนักของรางกาย พรอมโปรแกรมฝก

เครื่องประเมินการทรงตัวและความสมมาตร

2,026,300        

5,070,000        
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05130-4 (5)

และนิ้วมือ แบบชุดกระดานหมุดอัจฉรยิะ

(Smart Peg Board) 1 ชุด 250,000                   บาท

05130-9 (6)

แบบสัมผัส 1 ชุด 550,000                   บาท

กลุมงานเวชกรรมฟนฟู

05130-8 (7)

เครื่องดูดสุญญากาศ 1 เครื่อง 330,000                   บาท

05130-10 (8) ลูว่ิงไฟฟา ขนาดมอเตอรไมต่ํากวา 3 แรงมา

1 เครื่อง 155,000                   บาท

หองผาตัด

05130-13 (9)

และภายนอก วัดคากาซคารบอนไดออกไซด

320,000                   บาท

ฝายโภชนาการ

05136-12 (10) ครุภัณฑงานครวั 1 ชุด 1,515,000                 บาท

3. งบรายจายอื่น บาท

07103-4 (1) คาใชจายในการประชุมวิชาการประจําป

โรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน 32,800                     บาท

07103-5 (2) คาใชจายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ

37,800                     บาท

07103-6 (3)

ดานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 47,800                     บาท

อุปกรณฝกความคิดความเขาใจระบบดิจิทัล

เรื่อง การระงับเหตุเพลิงไหมและอพยพหนีไฟ

คาใชจายในการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร

118,400           

เครื่องติดตามการทํางานของหัวใจ วัดความอ่ิมตัว

ในลมหายใจออก 1 เครื่อง

ของออกซิเจนในเลือด วัดความดันโลหิตแบบภายใน

ศูนยเวชศาสตรผูสูงอายุ - กิจกรรมบําบัด

อุปกรณฝกความสามารถในการทํางานของมือ

เครื่องใหการรักษาเนื้อเย่ือสวนลึก ชนิดคลื่นเสียง

สําเร็จรูป ไมนอยกวา 20 โปรแกรมรวมกับ

ความถ่ีสูงรวมกับการกระตุนไฟฟา พรอมโปรแกรม
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ผลผลิตโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

  1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

      1.1.1 คาตอบแทน บาท

      1.1.2 คาใชสอย บาท

      1.1.3 คาวัสดุ บาท

  1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

2. งบลงทุน บาท

   คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

   คาครุภัณฑ บาท

หองกายภาพบําบัด

05130-2 (1) เครื่องดึงกระดูกสันหลังแบบอัตโนมัติ

พรอมเตียงปรับระดับสูงต่ําดวยไฟฟา

1 เครื่อง 200,000                   บาท

กลุมงานทันตกรรม

05130-9 (2) เครื่องกรอสําหรบังานศัลยกรรมชองปาก

ชนิดใหแสงสวางดวยหลอดไฟแบบ LED

พรอมอุปกรณ 1 ชุด 180,000                   บาท

3. งบรายจายอื่น บาท

07103-1 (1) คาใชจายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การซอมแผนอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ 37,400                     บาท

คาไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศพัท คาโทรศัพทเคลื่อนที่

คาไปรษณีย

กลุมงานบริการทางการแพทย

คาอาหารทําการนอกเวลา

สวนใหญเปนคาจางเหมาดูแลทรัพยสินและรักษาความปลอดภัย

คาจางเหมาทําความสะอาดอาคาร คาบํารุงรกัษาซอมแซม

เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

สวนใหญเปนคายาและเวชภัณฑ คาวัสดุวิทยาศาสตร

และวัสดุเคมี คาวัสดุสํานักงาน ฯลฯ

9,340,300                             

380,000           

380,000           

380,000           

127,400           

8,832,900        

8,143,500        

300,000           

2,851,700        

4,991,800        

689,400           
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07103-2 (2) คาใชจายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การชวยฟนคืนชีพเบื้องตนและมาตรฐาน

การเคลื่อนยาย 90,000                     บาท
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ผลผลิตบริการทางการแพทยฉุกเฉิน บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

  1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

      1.1.1 คาตอบแทน บาท

      1.1.2 คาใชสอย บาท

      1.1.3 คาวัสดุ บาท

  1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

2. งบลงทุน บาท

   คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

   คาครุภัณฑ บาท

กลุมงานบริการการแพทยฉุกเฉิน

05130-1 (1) เครื่องกระตุกหัวใจชนิดเคลื่อนยายพรอมวัด

ในลมหายใจ 5 เครื่อง 6,000,000                 บาท

กลุมงานมาตรฐานและระบบบริการ

การแพทยฉุกเฉิน

05133-2 (2) 240,000                   บาท

และตรวจวัดปริมาณคารบอนไดออกไซด

หุนฝกชวยชีวิตขั้นพื้นฐานแบบครึ่งตัว 16 ชุด

สวนใหญเปนคาจางเหมาบรหิารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือสนับสนุนการบัญชาการทางการแพทยในเหตุสาธารณภัย

คาจางทําความสะอาดอาคาร ฯลฯ

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คายาและเวชภัณฑ คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

คาไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศพัท คาโทรศัพทเคลื่อนที่

คาไปรษณีย

สวนใหญเปนคาตอบแทนบุคลากรตามโครงการเพ่ิมศักยภาพ

ศูนยรับแจงเหตุและสั่งการระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน

กรงุเทพมหานคร คาตอบแทนบุคลากรตามโครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการเขาถึงเพ่ือชวยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉิน

ในระบบบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 

คาอาหารทําการนอกเวลา ฯลฯ

6,240,000        

6,240,000        

66,444,700       

54,480,200       

8,411,000        

3,553,500        

2,625,000        

6,240,000        

75,309,700                           

69,069,700       

สําหรบัระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน คาจางเหมาบริหารจัดการระบบ

สัญญาณชีพและติดตามคลื่นไฟฟาหัวใจ 12 ลีด
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งบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม บาท

07101-1 (1)

และเงินอื่นที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรบังวดเดือนกรกฎาคม 2564 4,621,300                 บาท

07101-1 (2)

และเงินอื่นที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรบังวดเดือนกรกฎาคม 2564 37,334,600               บาท

07101-1 (3)

และเงินอื่นที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรบังวดเดือนกรกฎาคม 2564 38,717,900               บาท

07101-1 (4)

และเงินอื่นที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรบังวดเดือนกรกฎาคม 2564 36,020,600               บาท

07101-1 (5) ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2564 เพ่ือเบิกจาย

สําหรบัเดือนมิถุนายน 2564 250,600                   บาท

07101-1 (6)

และเงินอื่นที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรบังวดเดือนสิงหาคม 2564 7,371,800                 บาท

07101-1 (7)

และเงินอื่นที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรบังวดเดือนกรกฎาคม 2564 9,106,100                 บาท

เปนเงินเดือนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว

เปนเงินเดือนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว

ผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คาตอบแทนบุคลากรดานการแพทยและสาธารณสขุ

คาตอบแทนแพทย ทันตแพทย เภสัชกรฯ หวงเวลา

และคาพยาบาลเวรยามวิกาล ใหกับเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

ในการเฝาระวัง สอบสวน ปองกัน ควบคุมและรักษา

ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2564 เพ่ือทดรองจาย

เปนเงินเดือนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว

ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2564 เพ่ือทดรองจาย

ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2564 เพ่ือทดรองจาย

เปนเงินเดือนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว

ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2564 เพ่ือทดรองจาย

เปนเงินเดือนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว

ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2564 เพ่ือทดรองจาย

เปนเงินเดือนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว

ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2564 เพ่ือทดรองจาย

464,547,400                         
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07101-1 (8) ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2564 เพ่ือเบิกจาย

สําหรบัเดือนมิถุนายน 2564 452,200                   บาท

07101-1 (9)

และเงินอื่นที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรบังวดเดือนกรกฎาคม 2564 8,212,800                 บาท

07101-1 (10)

และเงินอื่นที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรบังวดเดือนกรกฎาคม 2564 3,100,000                 บาท

07101-1 (11)

และเงินอื่นที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรบังวดเดือนกรกฎาคม 2564 974,900                   บาท

07101-1 (12)

และเงินอื่นที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรบังวดเดือนกรกฎาคม 2564 737,800                   บาท

07101-2 (13)

และเงินอื่นที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรบังวดเดือนสิงหาคม 2564 4,620,400                 บาท

07101-2 (14)

และเงินอื่นที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรบังวดเดือนสิงหาคม 2564 37,229,300               บาท

ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2564 เพ่ือทดรองจาย

เปนเงินเดือนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว

เปนเงินเดือนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว

ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2564 เพ่ือทดรองจาย

เปนเงินเดือนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว

ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2564 เพ่ือทดรองจาย

เปนเงินเดือนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว

ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2564 เพ่ือทดรองจาย

เปนเงินเดือนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว

คาตอบแทนบุคลากรดานการแพทยและสาธารณสขุ

คาตอบแทนแพทย ทันตแพทย เภสัชกรฯ หวงเวลา

และคาพยาบาลเวรยามวิกาล ใหกับเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

ในการเฝาระวัง สอบสวน ปองกัน ควบคุมและรักษา

ผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2564 เพ่ือทดรองจาย

เปนเงินเดือนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว

ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2564 เพ่ือทดรองจาย
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07101-2 (15)

และเงินอื่นที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรบังวดเดือนสิงหาคม 2564 36,622,600               บาท

07101-2 (16)

และเงินอื่นที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรบังวดเดือนสิงหาคม 2564 9,125,600                 บาท

07101-2 (17)

และเงินอื่นที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรบังวดเดือนกรกฎาคม 2564 20,006,300               บาท

07101-2 (18)

และเงินอื่นที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรบังวดเดือนกรกฎาคม 2564 8,727,900                 บาท

07101-2 (19)

และเงินอื่นที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรบังวดเดือนสิงหาคม 2564 38,712,200               บาท

07101-2 (20)

และเงินอื่นที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรบังวดเดือนกรกฎาคม 2564 7,413,000                 บาท

07101-2 (21)

และเงินอื่นที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรบังวดเดือนสิงหาคม 2564 3,122,200                 บาท

07101-2 (22)

และเงินอื่นที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรบังวดเดือนสิงหาคม 2564 977,000                   บาท

ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2564 เพ่ือทดรองจาย

เปนเงินเดือนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว

ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2564 เพ่ือทดรองจาย

เปนเงินเดือนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว

ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2564 เพ่ือทดรองจาย

เปนเงินเดือนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว

ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2564 เพ่ือทดรองจาย

เปนเงินเดือนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว

ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2564 เพ่ือทดรองจาย

เปนเงินเดือนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว

ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2564 เพ่ือทดรองจาย

เปนเงินเดือนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว

ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2564 เพ่ือทดรองจาย

เปนเงินเดือนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว

ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2564 เพ่ือทดรองจาย

เปนเงินเดือนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว
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07101-2 (23)

และเงินอื่นที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรบังวดเดือนสิงหาคม 2564 737,800                   บาท

07101-3 (24)

และเงินอื่นที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรบังวดเดือนสิงหาคม 2564 8,739,000                 บาท

07101-3 (25)

และเงินอื่นที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรบังวดเดือนสิงหาคม 2564 19,986,700               บาท

07101-3 (26)

50,000,000               บาท

07101-3 (27) ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2564 เพ่ือเบิกจาย

สําหรบัเดือนมิถุนายน 2564 471,300                   บาท

07101-3 (28) ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2564 เพ่ือเบิกจาย

สําหรบัเดือนมิถุนายน 2564 1,640,000                 บาท

07101-3 (29) ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2564 เพ่ือเบิกจาย

สําหรบัเดือนมิถุนายน 2564 2,584,300                 บาท

ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2564 เพ่ือทดรองจาย

เปนเงินเดือนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว

คาตอบแทนบุคลากรดานการแพทยและสาธารณสขุ

คาตอบแทนแพทย ทันตแพทย เภสัชกรฯ หวงเวลา

และคาพยาบาลเวรยามวิกาล ใหกับเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

ในการเฝาระวัง สอบสวน ปองกัน ควบคุมและรักษา

ผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คาตอบแทนบุคลากรดานการแพทยและสาธารณสขุ

คาตอบแทนแพทย ทันตแพทย เภสัชกรฯ หวงเวลา

และคาพยาบาลเวรยามวิกาล ใหกับเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

ในการเฝาระวัง สอบสวน ปองกัน ควบคุมและรักษา

ผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เปนเงินเดือนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว

ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2564 เพ่ือทดรองจาย

เปนเงินเดือนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว

ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2564 เพ่ือดําเนินการ

จัดหายา Favipiravir จํานวน 500,000 เม็ด

คาตอบแทนบุคลากรดานการแพทยและสาธารณสขุ

คาตอบแทนแพทย ทันตแพทย เภสัชกรฯ หวงเวลา

และคาพยาบาลเวรยามวิกาล ใหกับเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

ในการเฝาระวัง สอบสวน ปองกัน ควบคุมและรักษา

ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2564 เพ่ือทดรองจาย
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07101-3 (30)

และเงินอื่นที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน

สําหรบังวดเดือนสิงหาคม 2564 8,218,600                 บาท

07101-3 (31) ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2564 เพ่ือเบิกจาย

สําหรบัเดือนมิถุนายน 2564 3,368,500                 บาท

07101-4 (32)

27,160,800               บาท

07101-4 (33) ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2564 เพ่ือเบิกจาย

สําหรบัเดือนมิถุนายน 2564 1,398,200                 บาท

07101-5 (34)

26,785,100               บาท

เปนคางานตามที่ไดรับการแจงหนี้ โครงการกอสราง

อาคารอเนกประสงคโรงพยาบาลตากสิน สําหรบัเปน

คางานครั้งที่ 10 (หลังหักเงินประกันผลงาน 10%)

เปนคางานตามที่ไดรับการแจงหนี้ โครงการกอสราง

อาคารอเนกประสงคโรงพยาบาลตากสิน สําหรบัเปน

คางานครั้งที่ 9 (หลังหักเงินประกันผลงาน 10%)

คาตอบแทนบุคลากรดานการแพทยและสาธารณสขุ

คาตอบแทนแพทย ทันตแพทย เภสัชกรฯ หวงเวลา

และคาพยาบาลเวรยามวิกาล ใหกับเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

ในการเฝาระวัง สอบสวน ปองกัน ควบคุมและรักษา

ผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2564 เพ่ือทดรองจาย

ในการเฝาระวัง สอบสวน ปองกัน ควบคุมและรักษา

คาตอบแทนบุคลากรดานการแพทยและสาธารณสขุ

คาตอบแทนแพทย ทันตแพทย เภสัชกรฯ หวงเวลา

และคาพยาบาลเวรยามวิกาล ใหกับเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

ผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2564 เพ่ือทดรองจาย

ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2564 เพ่ือทดรองจาย

เปนเงินเดือนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว


