
งบประมาณรายจ่าย

  ปี 2565 2,812,332,400    บาท

  ปี 2566 2,954,013,800    บาท

  งบประมาณท้ังส้ิน 3,425,403,400    บาท

  - เงินนอกงบประมาณ 471,389,600       บาท

  - เงินงบประมาณ 2,954,013,800    บาท

รหัส รายจ่ายประจ า

01 ด้านบริหารท่ัวไป 2,954,013,800    บาท

0101 1. แผนงานบริหารท่ัวไป 2,954,013,800    บาท

0101002 1.1 งานมหาวิทยาลัย 1,906,262,200      บาท

0101002-62-01 1.2 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์มะเร็ง

เฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 563,900,000        บาท

0101002-63-04 1.3 โครงการก่อสร้างอาคารสถานพยาบาลบางบอน 44,600,000          บาท

0101002-64-01 1.4 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ ดูแลผู้ป่วย

สูงอายุแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 242,869,600        บาท

0101002-64-03 1.5 โครงการติดต้ังงานระบบและครุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์

ส าหรับอาคารเวชภัณฑ์กลาง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 121,400,000        บาท

0101002-65-01 1.6 โครงการน าสายไฟฟ้าและสายส่ือสารลงใต้ดิน 20,382,000          บาท

0101002-65-02 1.7 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สาธิต พัฒนาการเด็ก

ปฐมวัยกรุงเทพมหานคร ของวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง 12,600,000          บาท

010100-2-65-03 1.8 โครงการก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์ พยาบาลและบุคลากร

ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ซอยสุพรรณ 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 39,000,000          บาท

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
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0101002-66-01 1.9 โครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษาพยาบาลพร้อมอาคาร

ท่ีจอดรถ คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์ 1,000,000           บาท

0101002-66-02 1.10 โครงการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลาง

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 1,000,000           บาท

0101002-66-03 1.11 โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 1,000,000           บาท



เงินเดือน ค่าจ้างช่ัวคราว ค่าตอบแทน ค่า ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน เงินอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รวม

ค่าจ้างประจ า ใช้สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค และส่ิงก่อสร้าง

รายจ่ายประจ า

ด้านบริหารท่ัวไป 2,954,013,800     2,954,013,800    

เงินนอกงบประมาณ -              -             -               -             -               471,389,600       471,389,600       

เงินงบประมาณ -              -             -               -             -               2,954,013,800     2,954,013,800    

1. แผนงานบริหารท่ัวไป -              -             -               -             -               2,954,013,800     2,954,013,800    
1.1 งานมหาวิทยาลัย -              -             -               -             -               1,906,262,200      -        1,906,262,200      

1.2 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์มะเร็งเฉลิม

พระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช -              -             -               -             -               563,900,000        563,900,000        

1.3 โครงการก่อสร้างอาคารสถานพยาบาลบางบอน -              -             -               -             -               44,600,000          44,600,000          

1.4 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ 

ดูแลผู้ป่วยสูงอายุแบบบูรณาการ 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช -              -             -               -             -               242,869,600        242,869,600        

1.5 โครงการติดต้ังงานระบบและครุภัณฑ์

พร้อมอุปกรณ์ส าหรับอาคารเวชภัณฑ์กลาง

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช -              -             -               -             -               121,400,000        121,400,000        

1.6 โครงการน าสายไฟฟ้าและสายส่ือสารลงใต้ดิน -              -             -               -             -               20,382,000          20,382,000          

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ
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เงินเดือน ค่าจ้างช่ัวคราว ค่าตอบแทน ค่า ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน เงินอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รวม

ค่าจ้างประจ า ใช้สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค และส่ิงก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ

3

1.7 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สาธิต พัฒนาการ

เด็กปฐมวัยกรุงเทพมหานคร 

ของวิทยาลัยชุมชนเมือง -              -             -               -             -               12,600,000          12,600,000          

1.8 โครงการก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์ พยาบาล

และบุคคลากรของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ซอยสุพรรณ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช -              -             -               -             -               39,000,000          39,000,000          

1.9 โครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษาพยาบาลพร้อมอาคาร

ท่ีจอดรถ คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์ -              -             -               -             -               1,000,000            1,000,000           

1.10 โครงการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลาง

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล -              -             -               -             -               1,000,000            1,000,000           

1.11 โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช -              -             -               -             -               1,000,000            1,000,000           

-             -             -              -             -              2,954,013,800     -        2,954,013,800    

-             -             -              -             -              3,425,403,400     -        3,425,403,400    

รวมรายจ่ายประจ า

รวมท้ังส้ิน

4
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งบประมาณรายจ่าย 2,954,013,800    บาท

- รายจ่ายประจ า 2,954,013,800    บาท

- รายจ่ายพิเศษ 471,389,600       บาท

รหัส รายจ่ายประจ า

01 ด้านบริหารท่ัวไป

0101 1. แผนงานบริหารท่ัวไป 2,954,013,800    บาท

0101002 1.1 งานมหาวิทยาลัย

  ปี 2565 2,046,016,400    บาท

  ปี 2566 1,906,262,200    บาท

  งบประมาณท้ังส้ิน 2,368,651,800    บาท

  เงินนอกงบประมาณ 462,389,600       บาท

  เงินงบประมาณ 1,906,262,200    บาท

วัตถุประสงค์

 - เพ่ือให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ สร้างการพัฒนาวิชาการ

    และวิชาชีพช้ันสูง รวมตลอดท้ังเผยแพร่ความรู้

 - เพ่ือส่งเสริมการแพทย์ การสาธารณสุข การบริหารจัดการเขตเมือง

งานท่ีจะท า

 - ผลิตบัณฑิตแพทย์ สนองนโยบายการผลิตแพทย์เพ่ิม

 - ผลิตบัณฑิตพยาบาล สนองนโยบายการผลิตพยาบาลเพ่ิม

    บริการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล

 - จัดหาเคร่ืองมือแพทย์ท่ีมีประสิทธิภาพมาใช้กับระบบงาน

    ในโรงพยาบาล เพ่ือความปลอดภัย รวดเร็วในการปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
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รายละเอียดรายจ่าย

06 งบเงินอุดหนุน

062 เงินอุดหนุนท่ัวไปอุดหนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นค่าใช้จ่าย

ในการผลิตบัณฑิตและบริการด้านสาธารณสุข

06201-1 1. เงินอุดหนุนท่ัวไปอุดหนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นค่าใช้จ่าย

ในการผลิตบัณฑิตและบริการด้านสาธารณสุข

เงินอุดหนุนเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 192,335,000       บาท

งบประมาณท้ังส้ิน 192,335,000       บาท

เงินนอกงบประมาณ - บาท

เงินงบประมาณ 192,335,000       บาท

1.1 เงินเดือน 109,147,200       บาท

เงินเดือน 202 อัตรา 92,740,800         บาท

เงินเล่ือนข้ัน 5,564,400           บาท

เงินประจ าต าแหน่ง , 5,467,200           บาท

เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ 5,374,800           บาท

1.2 ค่าจ้างประจ า 83,187,800        บาท

เงินเดือน 329 อัตรา 78,480,200         บาท

เงินเพ่ิมค่าจ้างประจ า 4,510,700           บาท

เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของลูกจ้างประจ า 159,300             บาท

ค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับลูกจ้างประจ า 37,600               บาท
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06202-1 2. เงินอุดหนุนท่ัวไปอุดหนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นค่าใช้จ่าย

ในการผลิตบัณฑิตและบริการด้านสาธารณสุข

เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 1,211,450,500    บาท

งบประมาณท้ังส้ิน 1,324,619,600    บาท

เงินนอกงบประมาณ 113,169,100       บาท

เงินงบประมาณ 1,211,450,500    บาท

ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 2,665  อัตรา 1,080,346,600     บาท

เงินเล่ือนข้ัน 63,586,000         บาท

เงินประจ าต าแหน่งสายวิชาการ 2,894,400           บาท

เงินประจ าต าแหน่ง 64,623,500         บาท

06203-1 3. เงินอุดหนุนท่ัวไปอุดหนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นค่าใช้จ่าย

ในการผลิตบัณฑิตและบริการด้านสาธารณสุข

เงินอุดหนุนเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 281,110,800       บาท

งบประมาณท้ังส้ิน 416,770,400       บาท

เงินนอกงบประมาณ 135,659,600       บาท

เงินงบประมาณ 281,110,800       บาท

3.1 ค่าตอบแทน 127,518,800       บาท

งบประมาณท้ังส้ิน 185,402,800       บาท

เงินนอกงบประมาณ 57,884,000        บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารท าการนอกเวลา

ค่าตอบแทนบุคคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน ฯลฯ

เงินงบประมาณ 127,518,800       บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารท าการนอกเวลา

ค่าพยาบาลเวรยามวิกาล  ค่าตอบแทน

แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ฯ ห้วงเวลา ฯลฯ



 

8

3.2 ค่าใช้สอย 59,612,100        บาท

งบประมาณท้ังส้ิน 76,056,500        บาท

เงินนอกงบประมาณ 16,444,400        บาท

ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ค่าตรวจบัญชี ค่าประกันภัยอาคาร ฯลฯ

เงินงบประมาณ 59,612,100        บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  ค่าบ ารุง -

รักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน

ค่าบ ารุงรักษาเคร่ืองเอ็กซเรย์ ฯลฯ

3.3 ค่าวัสดุ 93,979,900        บาท

งบประมาณท้ังส้ิน 155,311,100       บาท

เงินนอกงบประมาณ 61,331,200        บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่ายาและเวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม

ค่าวัสดุไฟฟ้าและวัสดุงานบ้านฯ ค่าวัสดุส านักงาน ฯลฯ

เงินงบประมาณ 93,979,900        บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุส านักงาน

ค่าวัสดุเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ 

ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน ฯลฯ

06204-1 4. เงินอุดหนุนท่ัวไปอุดหนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นค่าใช้จ่าย

ในการผลิตบัณฑิตและบริการด้านสาธารณสุข

เงินอุดหนุนเป็นค่าสาธารณูปโภค 97,095,500        บาท

งบประมาณท้ังส้ิน 140,146,300       บาท

เงินนอกงบประมาณ 43,050,800        บาท

เงินงบประมาณ 97,095,500        บาท

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าอินเตอร์เน็ต 97,095,500         บาท

ค่าโทรศัพท์  ค่าไปรษณีย์
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06206-1 5 เงินอุดหนุนท่ัวไปอุดหนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นค่าใช้จ่าย

ในการผลิตบัณฑิตและบริการด้านสาธารณสุข

เงินอุดหนุนเป็นเงินอุดหนุน 1,332,000          บาท

งบประมาณท้ังส้ิน 1,332,000          บาท

เงินนอกงบประมาณ -                   บาท

เงินงบประมาณ 1,332,000          บาท

เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ

และลูกจ้างประจ ากรุงเทพมหานคร 1,332,000           บาท

06207-1 6 เงินอุดหนุนท่ัวไปอุดหนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นค่าใช้จ่าย

ในการผลิตบัณฑิตและบริการด้านสาธารณสุข

เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ 33,623,600        บาท

งบประมาณท้ังส้ิน 80,633,700        บาท

เงินนอกงบประมาณ 47,010,100        บาท

เงินงบประมาณ 33,623,600        บาท

ส านักงานอธิการบดี

(1) ค่าใช้จ่ายในการพระราชทานปริญญาบัตร

ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ประจ าปีการศึกษา 2564 3,000,000           บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 16,887,000         บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 436,000             บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร

ระดับสูงด้านการพัฒนาผู้น าเมือง 6,000,000           บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร

ระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร 6,000,000           บาท
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอน

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (General Education)

และหมวดวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์

(Basic Science) 1,000,600           บาท

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

(7) ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาวิชาการ 300,000             บาท

ประจ าปี 2566

06207-2 7. เงินอุดหนุนท่ัวไปอุดหนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นค่าใช้จ่าย

ในการผลิตบัณฑิตและบริการด้านสาธารณสุข

เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษาเพ่ิมเติม

ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศและต่างประเทศ 30,900,000        บาท

งบประมาณท้ังส้ิน 30,900,000        บาท

เงินนอกงบประมาณ - บาท

เงินงบประมาณ 30,900,000        บาท

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม

ประชุม และดูงานในประเทศและต่างประเทศ 30,900,000         บาท

06299-1 8. เงินอุดหนุนท่ัวไปอุดหนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นค่าใช้จ่าย

ในการผลิตบัณฑิตและบริการด้านสาธารณสุข

เงินอุดหนุนเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง

(ค่ารักษาพยาบาล , ค่าเล่าเรียนบุตร , 

เงินบ าเหน็จลูกจ้างท่ีเกษียณอายุ) 58,414,800        บาท

งบประมาณท้ังส้ิน 58,414,800        บาท

เงินนอกงบประมาณ - บาท

เงินงบประมาณ 58,414,800        บาท

เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง 

(ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร , 

เงินบ าเหน็จลูกจ้างท่ีเกษียณอายุ ) 58,414,800         บาท
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1.2 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติ

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

วัตถุประสงค์

 - เพ่ือก่อสร้างอาคารศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติพร้อมครุภัณฑ์ 

    ส าหรับใช้เป็นท่ีรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่ีต้องใช้รังสีรักษาอย่างครบวงจร 

    รองรับผู้ป่วยของท้ังโรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์

    วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และโรงพยาบาลในสังกัด

    ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

 - เพ่ือพัฒนาศักยภาพในด้านการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

    ในการรองรับการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลในสังกัดส านักการแพทย์ 

    และศูนย์บริการสาธารณสุข ส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาล

    ของหน่วยงานอ่ืนๆ

 - เพ่ือสนับสนุนนโยบายของกรุงเทพมหานคร ท่ีจะให้บริการประชาชน 

    ด้านการสาธารณสุข ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงส่งผลให้

    ประชาชนปลอดภัย หายจากความเจ็บป่วย มีสุขภาพดี

 - เพ่ือเป็นศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา เป็นการยกระดับมาตรฐานด้านการเรียน

    การสอนของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (2562 - 2566)

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างอาคารศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติ

   โดยเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 14 ช้ัน (รวมดาดฟ้า)

   แบ่งเป็นช้ันบนดิน 11 ช้ัน (รวมดาดฟ้า) และส่วนใต้ดิน

   ส าหรับใช้เป็นพ้ืนท่ีจอดรถยนต์ 3 ช้ัน

   พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 23,000 ตารางเมตร

   พร้อมครุภัณฑ์

0101002-62-01
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งานท่ีจะท า

ก่อสร้างอาคาร 14 ช้ัน (รวมดาดฟ้า) แบ่งเป็นส่วนบนดิน 11 ช้ัน

(รวมดาดฟ้า) และส่วนใต้ดิน 3 ช้ัน

 - งานเตรียมงาน

 - งานวิศวกรรมโครงสร้าง

 - งานสถาปัตยกรรม

 - งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและระบบป้องกันอัคคีภัย

 - งานระบบไฟฟ้า

 - งานตกแต่งภายใน

 - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

 - งานระบบลิฟท์

 - งานภูมิสถาปัตยกรรม

 - งานครุภัณฑ์

งบลงทุน งบด าเนินการ งบลงทุน

2562-2563 1,000,000       -          121,000,000     

2564 70,000,000      -          200,000,000     

2565 59,000,000      -          149,000,000     

2566 563,900,000    -          -                 

รวม 693,900,000    -          470,000,000     

270,000,000            

208,000,000            

- 122,000,000            

ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ

ปีงบประมาณ
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

รวมท้ังส้ิน
งบด าเนินการ

-

-

- 1,163,900,000          

563,900,000            
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รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2566

1. เงินงบประมาณ 563,900,000     บาท

2. เงินนอกงบประมาณ -                 บาท

เงินงบประมาณ 563,900,000    บาท

06 งบเงินอุดหนุน 563,900,000    บาท

063 เงินอุดหนุนท่ัวไปโครงการให้มหาวิทยาลัย

เป็นค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 563,900,000    บาท

06301-1 เงินอุดหนุนท่ัวไปโครงการให้มหาวิทยาลัย

เป็นค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างอาคารศูนย์มะเร็ง

เฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 563,900,000      บาท

ก่อสร้างอาคาร 14 ช้ัน (รวมดาดฟ้า) แบ่งเป็นส่วนบนดิน 11 ช้ัน

(รวมดาดฟ้า) และส่วนใต้ดิน 3 ช้ัน

 - งานเตรียมงาน

 - งานวิศวกรรมโครงสร้าง

 - งานสถาปัตยกรรม

 - งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและระบบป้องกันอัคคีภัย

 - งานระบบไฟฟ้า

 - งานตกแต่งภายใน

 - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

 - งานระบบลิฟท์

 - งานภูมิสถาปัตยกรรม

 - งานครุภัณฑ์
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(งบประมาณด าเนินการท้ังส้ิน  1,163,900,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ (เงินบริจาค และเงินรายได้) 470,000,000 บาท

เงินงบประมาณ กทม. 693,900,000 บาท

ปี 2562 - 2565 ต้ังไว้ 130,000,000 บาท

ปี 2566 ต้ังไว้ 563,900,000 บาท
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0101002-63-04 1.3 โครงการก่อสร้างอาคารสถานพยาบาล บางบอน

วัตถุประสงค์

 - ก่อสร้างอาคารสถานพยาบาลขนาดเล็กรองรับการให้บริการ

ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในท่ีเจ็บป่วยด้วยโรคท่ีไม่ซับซ้อนเป็นเตียงสังเกตุ

อาการหรือนอนพักไม่นาน โดยเป็นผู้ป่วยตัวอย่างซ่ึงจะเป็นประโยชน์

ต่อการเรียนการสอนและการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิตและพยาบาลศาสตบัณฑิต จ านวน 30 เตียง

 - ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนในเขต

บางบอนและบุคลากรของกรุงเทพมหานครท่ีพักอาศัยในแฟลต

ของกรุงเทพมหานครในเขตบางบอน

 - จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้เวชศาสตร์ครอบครัวและพัฒนาระบบบริการ

ปฐมภูมิและสามารถดูแล ให้ค าปรึกษาปัญหาของคนในครอบครัว ทุกเพศ

ทุกวัย ส าหรับประชาชน และบุคลากรของกรุงเทพมหานคร

ท่ีพักอาศัยในแฟลตของกรุงเทพมหานครในเขตบางบอน

ระยะเวลาด าเนินการ  4 ปี (2563 - 2566)

เป้าหมายของโครงการ

 - ก่อสร้างอาคารสถานพยาบาล เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

    สูง 3 ช้ัน รองรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

    ท้ังผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในไม่เกิน 30 เตียง

    พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 1,710 ตารางเมตร 
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งานท่ีจะท า

 - งานโครงสร้าง

 - งานสถาปัตยกรรม

 - งานระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง 

    และป้องกันอัคคีภัย

 - งานระบบไฟฟ้า และส่ือสาร

 - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

 - งานระบบลิฟต์ 

 - งานครุภัณฑ์

งบลงทุน งบด าเนินการ งบลงทุน

2563 1,000,000       

2564 10,000,000      

2565 10,000,000      

2566 44,600,000      

รวม 65,600,000      

ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ

ปีงบประมาณ
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

รวมท้ังส้ิน
งบด าเนินการ

- 1,000,000                   

- 10,000,000                 

- 65,600,000                 

- 10,000,000                 

- 44,600,000                 
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รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2566

1. เงินงบประมาณ 44,600,000    บาท

2. เงินนอกงบประมาณ -               บาท

เงินงบประมาณ 44,600,000     บาท

06 งบเงินอุดหนุน -               บาท

063 เงินอุดหนุนท่ัวไปโครงการให้มหาวิทยาลัย

เป็นค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 44,600,000     บาท

06301-1 เงินอุดหนุนท่ัวไปโครงการให้มหาวิทยาลัย

เป็นค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างอาคารสถานพยาบาลบางบอน 44,600,000     บาท

 - งานโครงสร้าง

 - งานสถาปัตยกรรม

 - งานระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง 

    และป้องกันอัคคีภัย

 - งานระบบไฟฟ้า และส่ือสาร

 - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

 - งานระบบลิฟต์ 

 - งานครุภัณฑ์

(งบประมาณด าเนินการท้ังส้ิน  65,600,000 บาท

   ปี 2563 - 2565 ต้ังไว้ 21,000,000 บาท

   ปี 2566 ต้ังไว้ 44,600,000 บาท
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0101002-64-01 1.4 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ ดูแลผู้ป่วยสูงอายุ

แบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

วัตถุประสงค์

- เพ่ือจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ ดูแลผู้ป่วยสูงอายุแบบบูรณาการ

- เพ่ือสร้างบุคลากรส าหรับรองรับการดูแลผู้ป่วยสูงอายุแบบบูรณาการ

- เพ่ือพัฒนางานวิจัย และการสร้างองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ

ในเขตเมืองแบบบูรณาการ

ระยะเวลาด าเนินการ  4 ปี (2564 - 2567)

เป้าหมายของโครงการ

- เพ่ือก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ ดูแลผู้ป่วยสูงอายุแบบบูรณาการ

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 7 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 

11,600 ตารางเมตร พร้อมระบบสาธารณูปโภค งานโยธา 

และภูมิสถาปัตยกรรม รองรับการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้และ

ดูแลผู้ป่วยสูงอายุในหลักสูตรต่างๆ ท้ังหมดของ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือจากสหสาขาวิชาชีพท้ัง

ทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
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งานท่ีจะท า

ก่อสร้างอาคารตามแบบเลขท่ี BK -62-01-PL001

- งานวิศวกรรมโครงสร้าง

- งานสถาปัตยกรรม

- งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย

- งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร

- งานระบบระบายอากาศ

- งานระบบลิฟต์

- งานเคร่ืองกลและระบบพิเศษอ่ืนๆ

- งานครุภัณฑ์

งบลงทุน งบด าเนินการ งบลงทุน

2564 1,000,000        -             -                   

2565 10,000,000      -             -                   

2566 242,869,600    -             -                   

2567 24,130,400      

รวม 278,000,000    -             -                   - 278,000,000            

- 1,000,000               

- 10,000,000              

- 242,869,600            

- 24,130,400              

ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ

ปีงบประมาณ
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

รวมท้ังส้ิน
งบด าเนินการ
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รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2566

1. เงินงบประมาณ 242,869,600 บาท

2. เงินนอกงบประมาณ -                 บาท

เงินงบประมาณ 242,869,600      บาท

06 งบเงินอุดหนุน 242,869,600      บาท

063 เงินอุดหนุนท่ัวไปโครงการให้มหาวิทยาลัย

เป็นค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 242,869,600      บาท

06301-1 เงินอุดหนุนท่ัวไปโครงการให้มหาวิทยาลัย

เป็นค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุ

แบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 242,869,600      บาท

ก่อสร้างอาคารตามแบบเลขท่ี BK -62-01-PL001

- งานวิศวกรรมโครงสร้าง

- งานสถาปัตยกรรม

- งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย

- งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร

- งานระบบระบายอากาศ

- งานระบบลิฟต์

- งานเคร่ืองกลและระบบพิเศษอ่ืนๆ

- งานครุภัณฑ์

(งบประมาณด าเนินการท้ังส้ิน  278,000,000 บาท

 ปี 2564 - 2565 ต้ังไว้ 11,000,000 บาท

 ปี2566 ต้ังไว้ 242,869,600       บาท

 ส่วนท่ีเหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)
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0101002-64-03 1.5 โครงการติดต้ังงานระบบและครุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์

ส าหรับอาคารเวชภัณฑ์กลาง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

วัตถุประสงค์

- เพ่ือติดต้ังระบบต่างๆ และครุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์เพ่ิมเติม

เช่น ระบบเวชภัณฑ์ปลอดเช้ือ งานสถาปัตยกรรม 

งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง งานระบบไฟฟ้า - ส่ือสาร

งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งานครุภัณฑ์

ติดต้ังอาคารเป็นต้นส าหรับงานเวชภัณฑ์ปลอดเช้ือ

- เพ่ือให้มีระบบการจัดการด้านการท าความสะอาดเคร่ืองมือ อุปกรณ์

การแพทย์ท่ีทันสมัย ลักษณะ One way system เป็นไปตามมาตรฐาน

- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย์

ให้สามารถรองรับการขยายบริการและเพ่ิมมาตรฐานทางการแพทย์

ระยะเวลาด าเนินการ  3 ปี (2564 - 2566)

เป้าหมายของโครงการ

- ระบบต่างๆ และครุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ได้รับการติดต้ังประกอบ

อาคารเวชภัณฑ์กลางเพ่ิมเติมเพ่ือความสมบรูณ์ย่ิงข้ึน
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งานท่ีจะท า

ติดต้ังงานระบบและครุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ส าหรับ

อาคารเวชภัณฑ์กลาง คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ตามแบบเลขท่ี  I-CSSD-62-9-PL002

- งานโครงสร้าง

- งานสถาปัตยกรรม

- งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง

- งานระบบไฟฟ้า -ส่ือสาร

- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

- งานครุภัณฑ์

งบลงทุน งบด าเนินการ งบลงทุน

2564 1,000,000        -             -                 

2565 122,400,000    -             -                 

2566 121,400,000    -             -                 

รวม 244,800,000    -             -                 

ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ

ปีงบประมาณ
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

รวมท้ังส้ิน
งบด าเนินการ

- 244,800,000               

- 1,000,000                  

- 122,400,000               

- 121,400,000               
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รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2566

1. เงินงบประมาณ 121,400,000     บาท

2. เงินนอกงบประมาณ -                 บาท

เงินงบประมาณ 121,400,000    บาท

06 งบเงินอุดหนุน 121,400,000    บาท

063 เงินอุดหนุนท่ัวไปโครงการให้มหาวิทยาลัย

เป็นค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 121,400,000    บาท

06301-1 เงินอุดหนุนท่ัวไปโครงการให้มหาวิทยาลัย

เป็นค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง งานติดต้ังงานระบบและครุภัณฑ์

พร้อมอุปกรณ์ส าหรับอาคารเวชภัณฑ์กลาง

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 121,400,000      บาท

ติดต้ังงานระบบและครุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ส าหรับ

อาคารเวชภัณฑ์กลาง คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ตามแบบเลขท่ี  I-CSSD-62-9-PL002

- งานโครงสร้าง

- งานสถาปัตยกรรม

- งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง

- งานระบบไฟฟ้า -ส่ือสาร

- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

- งานครุภัณฑ์

(งบประมาณด าเนินการท้ังส้ิน  244,800,000 บาท

 ปี2564 - 2565 ต้ังไว้ 123,400,000 บาท

ปี 2566 ต้ังไว้ 121,400,000 บาท
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0101002-65-1 1.6 โครงการน าสายไฟฟ้าและสายส่ือสารลงใต้ดิน

วัตถุประสงค์

- ติดต้ังสายไฟฟ้าใต้ดิน ไปยังอาคารของคณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์

อาคารสถานีดับเพลิงสามเสน อาคารบริการวิชาการ อาคารส านักงาน

สภามหาวิทยาลัย และพิพิธภัณฑ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ

กรมหม่ืนทิวากรวงศ์ประวัติ

- น าสายส่ือสารซ่ึงประกอบด้วย สาย LAN สายระบบ IP Phone 

สายระบบ CCTV และอ่ืนๆลงใต้ดิน

- เพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าโดยรวมของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

และสถานีดับเพลิงสามเสน

ระยะเวลาด าเนินการ  3 ปี (2565 - 2567)

เป้าหมายของโครงการ

- อาคารของคณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์ อาคารสถานีดับเพลิงสามเสน  

อาคารบริการวิชาการ อาคารส านักงานสภามหาวิทยาลัย และ

พิพิธภัณฑ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหม่ืนทิวากรวงศ์ประวัติ

มีระบบโครงข่ายไฟฟ้าใต้ดินท่ีมาจากสถานีไฟฟ้าย่อยท่ีก่อสร้าง

ภายในบริเวณโรงพยาบาลวชิรพยาบาล และระบบสายส่ือสาร

ซ่ึงประกอบด้วยสาย LAN สายระบบ IP Phone สายระบบ CCTV

และอ่ืนๆ ลงใต้ตินท้ังหมดรวมท้ังมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

และสถานีดับเพลิงสามเสนจะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าลดลง

งานท่ีจะท า

น าสายไฟฟ้าและสายส่ือสารลงใต้ดิน ตามแบบเลขท่ี SUB -P2-001

- งานก่อสร้างระบบสายไฟฟ้าใต้ดินส าหรับสายป้อน 24 V

- งานติดต้ังระบบส่ือสาร
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งบลงทุน งบด าเนินการ งบลงทุน

2565 1,000,000        -             -                

2566 20,382,000      -             -                

2567 142,685,000    -             -                

รวม 164,067,000    -             -                

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2566

1. เงินงบประมาณ 20,382,000     บาท

2. เงินนอกงบประมาณ -               บาท

เงินงบประมาณ 20,382,000    บาท

06 งบเงินอุดหนุน 20,382,000    บาท

063 เงินอุดหนุนท่ัวไปโครงการให้มหาวิทยาลัย

เป็นค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 20,382,000    บาท

06301-1 เงินอุดหนุนท่ัวไปโครงการให้มหาวิทยาลัย

เป็นค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างน าสายไฟฟ้า

และสายส่ือสารลงใต้ดิน 20,382,000     บาท

น าสายไฟฟ้าและสายส่ือสารลงใต้ดิน ตามแบบเลขท่ี SUB -P2-001

- งานก่อสร้างระบบสายไฟฟ้าใต้ดินส าหรับสายป้อน 24 V

- งานติดต้ังระบบส่ือสาร

(งบประมาณด าเนินการท้ังส้ิน  164,067,000 บาท

 ปี 2565 ต้ังไว้ 1,000,000 บาท

 ปี 2566 ต้ังไว้ 20,382,000 บาท

 ส่วนท่ีเหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

- 164,067,000             

- 1,000,000                

- 20,382,000              

- 142,685,000             

ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ

ปีงบประมาณ
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

รวมท้ังส้ิน
งบด าเนินการ
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0101002-65-02 1.7 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สาธิต พัฒนาการ

เด็กปฐมวัยกรุงเทพมหานคร ของวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง

วัตถุประสงค์

- ก่อสร้างอาคารศูนย์สาธิต พัฒนาการเด็กปฐมวัยกรุงเทพมหานคร

ในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

- เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ และเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการฝึกปฏบัติ

ทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยส าหรับบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย

ของกรุงเทพมหานคร

- เป็นศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตในสังคมเมือง

ระยะเวลาด าเนินการ  3 ปี (2565 - 2567)

เป้าหมายของโครงการ

- เพ่ือก่อสร้างอาคารศูนย์สาธิตเด็กปฐมวัย โดยเป็นอาคารคอนกรีต

เสริมเหล็ก 5 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 4,500 ตารางเมตร

พร้อมครุภัณฑ์
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งานท่ีจะท า

ก่อสร้างอาคารอาคารศูนย์สาธิตพัฒนาเด็กปฐมวัย

ตามแบบเลขท่ี NMU - CDC-64

- งานโครงสร้างวิศวกรรม

- งานสถาปัตยกรรม

- งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย 

- งานระบบไฟฟ้า และส่ือสาร

- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ

- งานระบบลิฟท์  

- งานถนนเข้าอาคาร

- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือส่ังท า

- งานครุภัณฑ์ส่ังซ้ือ

งบลงทุน งบด าเนินการ งบลงทุน

2565 1,000,000        -             -                

2566 12,600,000      -             -                

2567 86,400,000      -             -                

รวม 100,000,000    -             -                - 100,000,000             

- 1,000,000                

- 12,600,000              

- 86,400,000              

ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ

ปีงบประมาณ
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

รวมท้ังส้ิน
งบด าเนินการ
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รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2566

1. เงินงบประมาณ 12,600,000     บาท

2. เงินนอกงบประมาณ -               บาท

เงินงบประมาณ 12,600,000    บาท

06 งบเงินอุดหนุน 12,600,000    บาท

063 เงินอุดหนุนท่ัวไปโครงการให้มหาวิทยาลัย

เป็นค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 12,600,000    บาท

06301-1 เงินอุดหนุนท่ัวไปโครงการให้มหาวิทยาลัย

เป็นค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สาธิต พัฒนาการ

เด็กปฐมวัยกรุงเทพมหานคร ของวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง 12,600,000     บาท

ก่อสร้างอาคารศูนย์สาธิตพัฒนาเด็กปฐมวัย

ตามแบบเลขท่ี NMU - CDC-64

- งานโครงสร้างวิศวกรรม

- งานสถาปัตยกรรม

- งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย 

- งานระบบไฟฟ้า และส่ือสาร

- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ

- งานระบบลิฟท์  

- งานถนนเข้าอาคาร

- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือส่ังท า

- งานครุภัณฑ์ส่ังซ้ือ

(งบประมาณด าเนินการท้ังส้ิน  100,000,000 บาท

 ปี2565 ต้ังไว้ 1,000,000       บาท

 ปี2566 ต้ังไว้ 12,600,000     บาท

 ส่วนท่ีเหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)
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0101002-65-03 1.8 โครงการก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์ พยาบาลและบุคลากร

ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ซอยสุพรรณ

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

วัตถุประสงค์

- เพ่ือก่อสร้างอาคารบริเวณซอยสุพรรณ ส าหรับใช้เป็นท่ีพักอาศัย

ให้กับบุคลากรกลุ่มแพทย์ และพยาบาล รวมถึงนักศึกษาแพทย์

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาปฏิบัติการฉุกเฉิน

ท่ีต้องผลัดเปล่ียนหมุนเวียนการปฏิบัติงานตลอด 24 ช่ัวโมง

- เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนท่ีพักอาศัยให้กับกลุ่มบุคลากร

ทางการแพทย์ สนับสนุนนโยบายของกรุงเทพมหานคร 

ท่ีจะให้บุคลากรมีความพร้อมทันทีท่ีจะให้บริการประชาชน

ด้านการสาธารณสุขด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนปลอดภัย หายจากความเจ็บป่วย มีสุขภาพดี

ระยะเวลาด าเนินการ  3 ปี (2565 - 2567)

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์ พยาบาลและบุคลาการของ

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ซอยสุพรรณ

โดยเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 6 ช้ัน 

พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 5,300 ตารางเมตร พร้อมครุภัณฑ์



30

งานท่ีจะท า

ก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์ พยาบาลและบุคลากรของ

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ซอยสุพรรณ

 ตามแบบเลขท่ี  ISu-62-2-PL002

- งานวิศวกรรมโครงสร้าง

- งานสถาปัตยกรรม

- งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย

- งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร

- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ

- งานระบบลิฟท์

- งานครุภัณฑ์

- งานผังบริเวณและส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ (งานภูมิทัศน์)

งบลงทุน งบด าเนินการ งบลงทุน

2565 1,000,000        -             -                

2566 39,000,000      -             -                

2567 206,800,000    -             -                

รวม 246,800,000    -             -                - 246,800,000             

- 1,000,000                

- 39,000,000              

- 206,800,000             

ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ

ปีงบประมาณ
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

รวมท้ังส้ิน
งบด าเนินการ
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รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2566

1. เงินงบประมาณ 39,000,000     บาท

2. เงินนอกงบประมาณ -               บาท

เงินงบประมาณ 39,000,000    บาท

06 งบเงินอุดหนุน 39,000,000    บาท

063 เงินอุดหนุนท่ัวไปโครงการให้มหาวิทยาลัย

เป็นค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 39,000,000    บาท

06301-1 เงินอุดหนุนท่ัวไปโครงการให้มหาวิทยาลัย

เป็นค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร

หอพักแพทย์ พยาบาลและบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์

วชิรพยาบาล ซอยสุพรรณ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 39,000,000     บาท

ก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์ พยาบาลและบุคลากรของ

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ซอยสุพรรณ

 ตามแบบเลขท่ี  ISu-62-2-PL002

- งานวิศวกรรมโครงสร้าง

- งานสถาปัตยกรรม

- งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย

- งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร

- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ

- งานระบบลิฟท์

- งานครุภัณฑ์

- งานผังบริเวณและส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ (งานภูมิทัศน์)

(งบประมาณด าเนินการท้ังส้ิน  246,800,000 บาท

 ปี2565 ต้ังไว้ 1,000,000 บาท

 ปี2566 ต้ังไว้ 39,000,000     บาท

 ส่วนท่ีเหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)
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0101002-66-01 1.9 โครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษาพยาบาลพร้อม

อาคารท่ีจอดรถ คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์

วัตถุประสงค์

- เพ่ือก่อสร้างอาคารหอพักส าหรับนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์

เพ่ือลดความแออัด และตอบรับนโยบายการเพ่ิมการผลิตก าลังคน

ด้านการพยาบาล

- ก่อสร้างอาคารท่ีจอดรถเพ่ือรองรับจ านวนบุคลากรของ

คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ระยะเวลาด าเนินการ  6 ปี (2566 - 2571)

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างอาคารหอพักส าหรับนักศึกษาพยาบาล

โดยเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 13 ช้ัน (รวมดาดฟ้า)

โดยมีพ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 23,000 ตารางเมตร พร้อมครุภัณฑ์

- ก่อสร้างอาคารท่ีจอดรถ โดยเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ช้ัน

งานท่ีจะท า

ก่อสร้างหอพักนักศึกษาพยาบาลพร้อมอาคารท่ีจอดรถ

คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์

 ตามแบบเลขท่ี KCN2-4-5-2564

- งานเตรียมงานและงานร้ือถอน

- งานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์

 - งานวิศวกรรมโครงสร้าง

 - งานสถาปัตยกรรม

 - งานระบบสุขาภิบาลดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย

 - งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร
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 - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

 - งานระบบลิฟท์

- งานก่อสร้างอาคารจอดรถ คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์

 - งานวิศวกรรมโครงสร้าง

 - งานสถาปัตยกรรม

 - งานระบบสุขาภิบาลดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย

 - งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร

 - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

 - งานระบบลิฟท์

- งานก่อสร้างทางเดินและทางเช่ือมอาคาร คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์

- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือส่ังท า

- งานผังบริเวณและส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ (งานภูมิทัศน์)

งบลงทุน งบด าเนินการ งบลงทุน

2566 1,000,000        -                -                

2567 180,000,000    -                10,000,000     

2568 180,000,000    -                10,000,000     

2569 180,000,000    -                10,000,000     

2570 180,000,000    -                10,000,000     

2571 199,000,000    -                10,000,000     

รวม 920,000,000    -                50,000,000     

ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ

ปีงบประมาณ
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

รวมท้ังส้ิน
งบด าเนินการ

- 1,000,000                   

- 190,000,000               

- 190,000,000               

- 970,000,000               

-

-

-

190,000,000               

190,000,000               

209,000,000               
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รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2566

1. เงินงบประมาณ 1,000,000      บาท

2. เงินนอกงบประมาณ -               บาท

เงินงบประมาณ 1,000,000      บาท

06 งบเงินอุดหนุน 1,000,000      บาท

063 เงินอุดหนุนท่ัวไปโครงการให้มหาวิทยาลัย

เป็นค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 1,000,000      บาท

06301-1 เงินอุดหนุนท่ัวไปโครงการให้มหาวิทยาลัย

เป็นค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร

หอพักนักศึกษาพยาบาลพร้อมอาคารท่ีจอดรถ 

คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์ 1,000,000       บาท

ก่อสร้างหอพักนักศึกษาพยาบาลพร้อมอาคารท่ีจอดรถ

คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์

 ตามแบบเลขท่ี KCN2-4-5-2564

- งานเตรียมงานและงานร้ือถอน

- งานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์

 - งานวิศวกรรมโครงสร้าง

 - งานสถาปัตยกรรม

 - งานระบบสุขาภิบาลดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย

 - งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร

 - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

 - งานระบบลิฟท์

- งานก่อสร้างอาคารจอดรถ คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์

 - งานวิศวกรรมโครงสร้าง

 - งานสถาปัตยกรรม

 - งานระบบสุขาภิบาลดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย

 - งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร
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 - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

 - งานระบบลิฟท์

- งานก่อสร้างทางเดินและทางเช่ือมอาคาร คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์

- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือส่ังท า

- งานผังบริเวณและส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ (งานภูมิทัศน์)

(งบประมาณด าเนินการท้ังส้ิน  970,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ (เงินบริจาค และเงินรายได้) 50,000,000 บาท

เงินงบประมาณ กทม. 920,000,000 บาท

ปี 2566 ต้ังไว้ 1,000,000 บาท

 ส่วนท่ีเหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)
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0101002-66-02 1.10 โครงการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลาง

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 

วัตถุประสงค์

- เพ่ือก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางใหม่ให้สามารถรองรับ

ปริมาณน้ าเสียจากอาคารท้ังหมดในคณะแพทยศาตร์วชิรพยาบาล

ท่ีมีอยู่เดิมและอาคารท่ีก่อสร้างใหม่จ านวนหลายอาคาร

- เพ่ือให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัยข้ึน

โดยเป็นระบบท่ีดูแลและบ ารุงรักษาได้ง่าย มีเสถียรภาพสูง 

ประหยัดพลังงานใช้พ้ืนท่ีน้อย และการบ าบัดน้ าเสียอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ระยะเวลาด าเนินการ  3 ปี (2566 - 2568)

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางใหม่ท่ีสามารถบ าบัดน้ าเสีย

ได้ไม่น้อยกว่า 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

งานท่ีจะท า

ก่อสร้างระบบน้ าเสียส่วนกลางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ตามแบบเลขท่ี Vajira -Im-2-2564-W-3

 - งานวิศวกรรมโครงสร้าง

 - งานสถาปัตยกรรม

- งานระบบสุขาภิบาลดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย

- งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร

- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือส่ังท า

- งานผังบริเวณและส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ (งานภูมิทัศน์)



 

37

งบลงทุน งบด าเนินการ งบลงทุน

2566 1,000,000        -                -                

2567 167,000,000    -                25,000,000     

2568 53,670,000      -                25,000,000     

รวม 221,670,000    -                50,000,000     

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2566

1. เงินงบประมาณ 1,000,000      บาท

2. เงินนอกงบประมาณ -               บาท

เงินงบประมาณ 1,000,000      บาท

06 งบเงินอุดหนุน 1,000,000      บาท

063 เงินอุดหนุนท่ัวไปโครงการให้มหาวิทยาลัย

เป็นค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 1,000,000      บาท

06301-1 เงินอุดหนุนท่ัวไปโครงการให้มหาวิทยาลัย

เป็นค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างโครงการก่อสร้าง

ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลาง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 1,000,000       บาท

ก่อสร้างระบบน้ าเสียส่วนกลางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ตามแบบเลขท่ี Vajira -Im-2-2564-W-3

 - งานวิศวกรรมโครงสร้าง

 - งานสถาปัตยกรรม

- งานระบบสุขาภิบาลดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย

- งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร

- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือส่ังท า

- งานผังบริเวณและส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ (งานภูมิทัศน์)

- 271,670,000             

- 1,000,000                

- 192,000,000             

- 78,670,000              

ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ

ปีงบประมาณ
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

รวมท้ังส้ิน
งบด าเนินการ
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(งบประมาณด าเนินการท้ังส้ิน  271,670,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ (เงินบริจาค และเงินรายได้) 50,000,000 บาท

เงินงบประมาณ กทม. 221,670,000 บาท

ปี 2566 ต้ังไว้ 1,000,000 บาท

 ส่วนท่ีเหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)
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0101002-66-03 1.11 โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

วัตถุประสงค์

- เพ่ือให้มีอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติพร้อมครุภัณฑ์

ส าหรับใช้เป็นท่ีรักษาผู้ป่วยตติยภูมิข้ันสูงท่ีมีความซับซ้อนท้ังผู้ป่วย

ติดเช้ือและไม่ได้ติดเช้ือโควิค 19 และยังสามารถรองรับการรักษาผู้ป่วย

โรคโควิค 19 ท่ีมีความซับซ้อน รองรับผู้ป่วยของท้ังโรงพยาบาลวชิรพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 และโรงพยาบาลในสังกัดส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

- เพ่ือพัฒนาศักยภาพในด้านการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 

ในการรองรับการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข

ในสังกัดส านักการแพทย์ และส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาล

หน่วยงานอ่ืนๆ 

ระยะเวลาด าเนินการ  6 ปี (2566 - 2571)

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ โดยเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

จ านวน 23 ช้ัน (ไม่รวมดาดฟ้า) แบ่งเป็นส่วนบนดิน 20 ช้ัน (ไม่รวมดาดฟ้า)

และส่วนใต้ดิน 3 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอยภายในอาคารประมาณ 63,500 ตารางเมตร

งานท่ีจะท า

ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ตามแบบเลขท่ี SPUI-PL0001

 - งานวิศวกรรมโครงสร้าง

 - งานสถาปัตยกรรม

- งานระบบสุขาภิบาล
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- งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร

- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

- งานภูมิสถาปัตยกรรม

- งานตกแต่งอาคาร

- งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

งบลงทุน งบด าเนินการ งบลงทุน

2566 1,000,000            -             9,000,000        

2567 250,000,000        -             

2568 750,000,000        -             

2569 750,000,000        

2570 750,000,000        

2571 991,686,000        698,314,000    

รวม 3,492,686,000      -             707,314,000    - 4,200,000,000          

- 10,000,000              

- 250,000,000             

- 750,000,000             

-

-

-

750,000,000             

750,000,000             

1,690,000,000          

ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ

ปีงบประมาณ
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

รวมท้ังส้ิน
งบด าเนินการ
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รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2566

1. เงินงบประมาณ 1,000,000      บาท

2. เงินนอกงบประมาณ 9,000,000      บาท

เงินงบประมาณ 1,000,000       บาท

06 งบเงินอุดหนุน 1,000,000       บาท

063 เงินอุดหนุนท่ัวไปโครงการให้มหาวิทยาลัย

เป็นค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 1,000,000       บาท

06301-1 เงินอุดหนุนท่ัวไปโครงการให้มหาวิทยาลัย

เป็นค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างโครงการก่อสร้าง

อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 1,000,000       บาท

ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ตามแบบเลขท่ี SPUI-PL0001

 - งานวิศวกรรมโครงสร้าง

 - งานสถาปัตยกรรม

- งานระบบสุขาภิบาล

- งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร

- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

- งานภูมิสถาปัตยกรรม

- งานตกแต่งอาคาร

- งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

(งบประมาณด าเนินการท้ังส้ิน  4,200,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ (เงินบริจาค และเงินรายได้) 707,314,000 บาท

เงินงบประมาณ กทม. 3,492,686,000 บาท

ปี 2566 ต้ังไว้ 1,000,000 บาท

 ส่วนท่ีเหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)


