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สํานักการแพทย
งบประมาณรายจาย
ป 2556
ป 2557
- รายจายประจํา
- รายจายพิเศษ

2,596,327,000 บาท
2,829,790,000 บาท
2,829,790,000 บาท
บาท

รหัส
รายจายประจํา
06
ดานการสาธารณสุข
2,829,790,000 บาท
0601
1. แผนงานบริหารทั่วไป
77,414,700 บาท
0601001
1.1 งานบริหารทั่วไปดานการสาธารณสุข
0601001-55-01
1.2 โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลในเขตดอนเมือง
0601001-56-01
1.3 โครงการโรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน
0620
2. แผนงานบริการดานการแพทย
2,716,004,300 บาท
0620074
2.1 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลกลาง
0620075
2.2 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน
0620076
2.3 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ
0620077
2.4 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร
0620084
2.5 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์
0620078-51-01 2.6 โครงการกอสรางอาคารศูนยสุขภาพโรงพยาบาลหนองจอก
0620079
2.7 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
0620081
2.8 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลราชพิพัฒน
0620082
2.9 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร
0620082-55-01 2.10 โครงการจัดตั้งศูนยอุบัติเหตุ (Trauma Center)

76,314,700 บาท
100,000 บาท
1,000,000 บาท

602,860,300 บาท
670,506,400 บาท
557,943,700 บาท
142,498,900 บาท
147,331,700 บาท
1,000,000 บาท
113,956,100 บาท
168,598,400 บาท
262,059,600 บาท
100,000 บาท

0620083
0620083-57-01

0620085

2.11 งานบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
2.12 โครงการศูนยบริการการแพทยฉุกเฉินเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
2.13 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน

0621
3. แผนงานพัฒนาดานการแพทยและอนามัย 36,371,000 บาท
0621079
3.1 งานวิชาการ
0621079-52-01 3.2 โครงการพัฒนาระบบศูนยขอมูลผูปวย สํานักการแพทย

33,009,000 บาท

1,000,000 บาท
15,140,200 บาท

9,310,000 บาท
27,061,000 บาท

สํานักการแพทย

ดาน/แผนงาน/งาน/โครงการ

คาจางชั่วคราว

1,432,546,000 100,951,500
25,983,000
264,000
25,983,000
264,000
1,399,107,800 100,687,500
327,228,500
17,677,200
396,443,800
22,706,500

คาตอบแทน
คาครุภัณฑ ที่ดนิ
คาสาธารณูปโภค
ใชสอย และวัสดุ
และสิ่งกอสราง
820,657,900 103,709,400
41,935,800
1,791,500
41,935,800
1,791,500
777,942,700 101,807,500
160,361,400
30,070,000
155,261,200
16,405,000

189,855,000
2,332,400
1,232,400
100,000
1,000,000
187,522,600
36,757,200
37,260,400

เงินอุดหนุน

รายจายอื่น

รวม

8,733,000 173,337,200 2,829,790,000
171,500
4,936,500
77,414,700
171,500
4,936,500
76,314,700
100,000
1,000,000
8,521,000 140,415,200 2,716,004,300
2,055,000
28,711,000
602,860,300
2,491,000
39,938,500
670,506,400

301,868,700

17,153,800

166,486,000

15,203,200

30,001,300

1,966,500

25,264,200

557,943,700

69,169,400

9,380,000

45,372,900

5,378,000

7,549,000

437,500

5,212,100

142,498,900

68,489,500

2,772,000

53,161,400

9,253,400

9,035,000

397,000

4,223,400

147,331,700

-

-

-

-

1,000,000

-

-

1,000,000

59,068,600

2,640,000

33,403,100

4,257,400

9,332,400

293,500

4,961,100

113,956,100

69,262,200
96,036,100

9,218,000
14,256,000

50,692,300
98,887,500

4,678,900
15,263,900

29,740,300
20,413,400

305,000
457,500

4,701,700
16,745,200

168,598,400
262,059,600
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รายจายประจํา
ดานการสาธารณสุข
1. แผนงานบริหารทั่วไป
1.1 งานบริหารทั่วไปดานการสาธารณสุข
1.2 โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลในเขตดอนเมือง
1.3 โครงการโรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน
2. แผนงานบริการดานการแพทย
2.1 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลกลาง
2.2 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน
2.3 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาล
เจริญกรุงประชารักษ
2.4 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาล
หลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
2.5 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาล
เวชการุณยรัศมิ์
2.6 โครงการกอสรางอาคารศูนยสุขภาพ
โรงพยาบาลหนองจอก
2.7 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาล
ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
2.8 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาล
ราชพิพัฒน
2.9 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร

เงินเดือนและ
คาจางประจํา

สํานักการแพทย

ดาน/แผนงาน/งาน/โครงการ

คาจางชั่วคราว

-

-

7,019,200

4,521,800
7,455,200
7,455,200

2,772,000

2,112,000
-

1,432,546,000 100,951,500
1,432,546,000 100,951,500

คาตอบแทน
คาครุภัณฑ ที่ดนิ
คาสาธารณูปโภค
ใชสอย และวัสดุ
และสิ่งกอสราง

9,906,800

4,410,100
779,400
779,400

897,700

-

2,796,300

-

400,000
110,400
110,400

3,637,300
-

820,657,900 103,709,400
820,657,900 103,709,400

189,855,000
189,855,000

เงินอุดหนุน

รายจายอื่น

รวม

100,000

100,000

59,000

9,558,000

33,009,000

-

1,000,000

1,000,000

27,985,500
924,500

15,140,200

-

59,000
40,500
40,500

36,371,000
9,310,000

27,061,000
27,061,000
8,733,000 173,337,200 2,829,790,000
8,733,000 173,337,200 2,829,790,000
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2.10 โครงการจัดตั้งศูนยอุบัติเหตุ
(Trauma Center) และศูนยลางสารเคมี
และอาวุธชีวภาพ
2.11 งานบริการการแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร
2.12 โครงการศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
5 ธันวาคม 2554
2.13 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาล
ผูสูงอายุบางขุนเทียน
3. แผนงานพัฒนาดานการแพทยและอนามัย
3.1 งานวิชาการ
3.2 โครงการพัฒนาระบบศูนยขอมูลผูปวย
สํานักการแพทย
รวมรายจายประจํา
รวมทั้งสิ้น

เงินเดือนและ
คาจางประจํา

4

สํานักการแพทย
งบประมาณรายจาย
- รายจายประจํา
- รายจายพิเศษ
รหัส
06
0601
0601001

รายจายประจํา
ดานการสาธารณสุข
1. แผนงานบริหารทั่วไป
1.1 งานบริหารทั่วไปดานการสาธารณสุข
ป 2556
ป 2557

2,829,790,000 บาท
2,829,790,000 บาท
- บาท

2,829,790,000 บาท
77,414,700 บาท
51,284,500 บาท
76,314,700 บาท

วัตถุประสงค
- เพื่อใหการบริหารของสํานักการแพทยเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ
- เพื่อการประสานงานระหวางสวนราชการในสังกัด
สํานักการแพทย 11 แหง คือ โรงพยาบาล 9 แหง
งานวิชาการ งานบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทํา
- อํานวยการดานสารบรรณและธุรการ การเจาหนาที่
การคลัง งบประมาณและพัสดุ การสัญญาและการ
ติดตอประสานงานกับสวนราชการในสังกัด 11 แหง
และกับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

01
01101-1
01102-1
01106-1
01108-1
01109-1

รายละเอียดรายจาย
1. เงินเดือนและคาจางประจํา
25,983,000 บาท
1.1 เงินเดือน
23,435,600 บาท
อัตราเดิม 65 อัตรา
เงินเลื่อนขั้น
เงินประจําตําแหนง
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับขาราชการ
เงินชวยเหลือคาครองชีพสําหรับขาราชการ

21,247,000 บาท
1,227,000 บาท
534,000 บาท
183,800 บาท
243,800 บาท

5

01201-1
01202-1
01205-1
01206-1

1.2 คาจางประจํา
2,547,400 บาท
อัตราเดิม 16 อัตรา
เงินเพิ่มคาจางประจํา
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับลูกจางประจํา
เงินชวยเหลือคาครองชีพสําหรับลูกจางประจํา

02
02101-1
02102-1
02103-1

2. คาจางชั่วคราว
คาจางชั่วคราว 2 อัตรา
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับลูกจางชั่วคราว
เงินชวยเหลือคาครองชีพสําหรับลูกจางชั่วคราว

03
031

3. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
41,935,800 บาท
3.1 คาตอบแทน
3,075,000 บาท
สวนใหญเปนคาอาหารทําการนอกเวลา
คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหา
รถประจําตําแหนง คาตอบแทนกรรมการ
ผูอานตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ ฯลฯ
3.2 คาใชสอย
37,587,800 บาท
สวนใหญเปนคาบริการบํารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร คาจางเหมาดูแลทรัพยสิน
และรักษาความปลอดภัย ฯลฯ
3.3 คาวัสดุ
1,273,000 บาท
สวนใหญเปนคาวัสดุสํานักงาน
คาวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร
คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น
คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

032

264,000 บาท
137,800 บาท
78,200 บาท
48,000 บาท
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4. คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา คาน้ําประปา
คาโทรศัพท คาไปรษณีย

1,791,500 บาท

05

5. คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
คาครุภัณฑ
กลุมงานบริหารงานทั่วไป
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน

1,232,400 บาท
1,232,400 บาท

05142-1

2,202,000 บาท
128,100 บาท
95,100 บาท
122,200 บาท

1,232,400 บาท
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06
06105-1

07
07101-1

07101-2

6. เงินอุดหนุน
เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแกบุตรขาราชการ
และลูกจางประจํากรุงเทพมหานคร
7. รายจายอื่น
(1) ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2555
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือขาราชการ
และลูกจางกรุงเทพมหานคร
(คารักษาพยาบาล, คาเลาเรียนบุตร
และเงินชวยเหลือคาทําศพ)
(2) ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2556
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือขาราชการ
และลูกจางกรุงเทพมหานคร
(คารักษาพยาบาล, คาเลาเรียนบุตร
และเงินชวยเหลือคาทําศพ)

171,500 บาท
171,500 บาท
4,936,500 บาท

1,936,500 บาท

3,000,000 บาท
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0601001-55-01 1.2 โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลในเขตดอนเมือง
วัตถุประสงค
- เพือ่ ใหประชาชนไดรับบริการทางการแพทยที่ครอบคลุม
ทั้งทางดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค
การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
- เพือ่ สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในเขตดอนเมือง เขตสายไหม เขตหลักสี่ เขตบางเขน
และพื้นที่ใกลเคียง
- เพือ่ เพิ่มโอกาสและขยายการใหบริการดานการแพทย
ใหครอบคลุมประชาชนทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (2555 – 2558)
เปาหมายของโครงการ
- กอสรางอาคารโรงพยาบาล อาคารที่จอดรถยนต
อาคารสนับสนุนการรักษา
อาคารหอพักแพทยและพยาบาล
งานที่จะทํา
- กอสรางอาคารโรงพยาบาล 1 หลัง พื้นที่ใชสอย 26,600 ตร.ม.
- กอสรางอาคารที่จอดรถยนต สูง 5 ชัน้ 1 หลัง
พื้นทีใ่ ชสอย 10,200 ตร.ม.
- กอสรางอาคารสนับสนุนการรักษา สูง 2 ชั้น 1 หลัง
พื้นทีใ่ ชสอย 6,500 ตร.ม.
- กอสรางอาคารหอพักแพทยและพยาบาล สูง 8 ชั้น 1 หลัง
- งานปรับถมดิน และปรับปรุงภูมิทัศน
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ประมาณการคาใชจายของโครงการ

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

ปงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น
งบดําเนินการ

งบลงทุน

งบดําเนินการ

งบลงทุน

2555-2556

-

-

-

-

2557

-

100,000

-

-

100,000

2558

-

989,900,000

-

-

989,900,000

รวม

-

990,000,000

-

-

990,000,000

05
053
05399-1

รายละเอียดรายจายของโครงการปงบประมาณ 2557
1. เงินงบประมาณ
2. เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
คาที่ดินและสิ่งกอสราง

-

100,000 บาท
- บาท
100,000 บาท
100,000 บาท
100,000 บาท

กอสรางอาคารโรงพยาบาลในเขตดอนเมือง
- กอสรางอาคารโรงพยาบาล 1 หลัง พื้นที่ใชสอย 26,600 ตร.ม.
- กอสรางอาคารที่จอดรถยนต สูง 5 ชั้น 1 หลัง
พื้นที่ใชสอย 10,200 ตร.ม.
- กอสรางอาคารสนับสนุนการรักษา สูง 2 ชั้น 1 หลัง
พื้นที่ใชสอย 6,500 ตร.ม.
- กอสรางอาคารหอพักแพทยและพยาบาล สูง 8 ชั้น 1 หลัง
- งานปรับถมดิน และปรับปรุงภูมิทัศน
(งบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น
990,000,000 บาท
ป 2555-2556 ตั้งไว
- บาท
ป 2557 ตั้งไว
100,000 บาท
สวนที่เหลือผูกพันงบประมาณปตอไป)

100,000 บาท
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0601001-56-01 1.3 โครงการโรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน
วัตถุประสงค
- เพือ่ ใหผูสูงอายุไดรับบริการทางการแพทย ตลอดจนการ
สงเสริมสุขภาพ การปองกันและควบคุมโรค รวมถึงการ
บําบัดรักษาเฉพาะดานแกผูสูงอายุ ที่มีประสิทธิภาพ
- เพือ่ เปนสถาบันฝกอบรมทางดานเวชศาสตรผูสงู อายุ
และการพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุใหสามารถดูแลและให
ความชวยเหลือผูสูงอายุไดอยางมีประสิทธิภาพ
- เพือ่ ขยายการใหบริการดานการรักษาพยาบาลใหครอบคลุม
ประชาชนทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (2556 – 2560)
เปาหมายของโครงการ
- จัดตั้งโรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียนเพื่อใหบริการแก
ผูสงู อายุและประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตบางขุนเทียนและ
เขตใกลเคียง ประกอบดวย อาคารหอพักผูปวยใน 238 เตียง
และอาคารหอพักผูสูงอายุ 32 เตียง รวมทั้งสิ้น 270 เตียง
รวมพื้นที่ใชสอยประมาณ 103,805 ตร.ม.
งานที่จะทํา
- กอสรางอาคารโรงพยาบาลและศูนยเวชศาสตรผูสูงอายุ
- กอสรางอาคารหอพักผูปวย อาคารสถานพักฟนผูสูงอายุ
- กอสรางหอพักบุคลากร อาคารบริการ อาคารซอมบํารุง
หอพระ สถานีสูบน้ํา ผังแมบท
- งานภูมิสถาปตยกรรม
- งานตกแตงภายใน
- จัดหาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
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ประมาณการคาใชจายของโครงการ

เงินงบประมาณ

ป
งบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

งบดําเนินการ

งบลงทุน

งบดําเนินการ

งบลงทุน

2556

-

1,000,000

-

-

1,000,000

2557

-

1,000,000

-

-

1,000,000

2558

-

1,003,126,000

-

-

1,003,126,000

2559

-

1,003,126,000

-

-

1,003,126,000

2560
รวม

05
053
05399-1

1,003,128,000
-

3,011,380,000

1,003,128,000
-

-

รายละเอียดรายจายของโครงการปงบประมาณ 2557
1. เงินงบประมาณ
2. เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
1,000,000 บาท
คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
1,000,000 บาท
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
1,000,000 บาท
กอสรางโรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน
- กอสรางอาคารโรงพยาบาลและศูนยเวชศาสตรผูสูงอายุ
- กอสรางอาคารหอพักผูปวย อาคารสถานพักฟนผูสูงอายุ
- กอสรางหอพักบุคลากร อาคารบริการ อาคารซอมบํารุง
หอพระ สถานีสูบน้ํา ผังแมบท
- งานภูมิสถาปตยกรรม
(งบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น
3,011,380,000 บาท
ป 2556 ตั้งไว
1,000,000 บาท
ป 2557 ตั้งไว
1,000,000 บาท
สวนที่เหลือผูกพันงบประมาณปตอไป)

3,011,380,000

1,000,000 บาท
- บาท

1,000,000 บาท

11
0620
0620074

2. แผนงานบริการดานการแพทย
2,716,004,300 บาท
2.1 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลกลาง
ป 2556
576,250,900 บาท
ป 2557
602,860,300 บาท

วัตถุประสงค
- เพื่อบริการประชาชนในดานการรักษาพยาบาล
- จัดหาเครื่องมือแพทยที่มีประสิทธิภาพมาใชกับ
ระบบงานในโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัย
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน

งานที่จะทํา
- อํานวยการและบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานดานธุรการ
การเจาหนาที่ การคลัง งบประมาณและพัสดุ
การอํานวยความสะดวกทั่วไป และการประสานงาน
กับสวนราชการอื่นในสังกัด โดยมีขาราชการ
และลูกจาง ประมาณ 1,403 คน
- ใหการบําบัดรักษาผูปวยทั้งสิ้นประมาณ
615,567 คน โดยแยกเปน
ผูปวยนอก

ประมาณ 598,603 คน

ผูปวยใน

ประมาณ

จํานวนเตียง

01
01101-1
01102-1
01104-1
01106-1
01107-1
01108-1
01109-1

16,964 คน
412 เตียง

รายละเอียดรายจาย
1. เงินเดือนและคาจางประจํา
327,228,500 บาท
1.1 เงินเดือน
263,763,300 บาท
อัตราเดิม 867 อัตรา
เงินเลื่อนขั้น
เงินเพิ่มคาวิชา
เงินประจําตําแหนง
เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับขาราชการ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับขาราชการ
เงินชวยเหลือคาครองชีพสําหรับขาราชการ

223,296,400 บาท
12,933,200 บาท
13,993,200 บาท
120,000 บาท
4,295,500 บาท
3,780,000 บาท
5,345,000 บาท

12

01201-1
01202-1
01204-1
01205-1
01206-1

1.2 คาจางประจํา
63,465,200 บาท
อัตราเดิม 377 อัตรา
เงินเพิ่มคาจางประจํา
เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับลูกจางประจํา
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับลูกจางประจํา
เงินชวยเหลือคาครองชีพสําหรับลูกจางประจํา

52,775,000 บาท
3,029,200 บาท
136,000 บาท
3,800,000 บาท
3,725,000 บาท

02
02101-1
02102-1
02103-1

2. คาจางชั่วคราว
17,677,200 บาท
คาจางชั่วคราว 165 อัตรา
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับลูกจางชั่วคราว
เงินชวยเหลือคาครองชีพสําหรับลูกจางชั่วคราว

10,867,200 บาท
2,908,000 บาท
3,902,000 บาท

03
031

3. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
160,361,400 บาท
3.1 คาตอบแทน
70,026,800 บาท
สวนใหญเปนคาอาหารทําการนอกเวลา
คาพยาบาลเวรยามวิกาล คาตอบแทน
บุลากรทางดานการแพทยและสาธารณสุข ฯลฯ
3.2 คาใชสอย
31,251,600 บาท
สวนใหญเปนคาจางเหมาดูแลทรัพยสินและ
รักษาความปลอดภัย คาจางทําความสะอาด
อาคาร คาซักฟอก คาบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ
ทางการแพทย ฯลฯ
3.3 คาวัสดุ
59,083,000 บาท
สวนใหญเปนคาเวชภัณฑ คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงฯ
คาวัสดุไฟฟา ประปา งานบานฯ คาวัสดุเครื่องบริโภค ฯลฯ

032

04

4. คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา คาน้ําประปา
คาโทรศัพท คาไปรษณีย
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5. คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
36,757,200 บาท
คาครุภัณฑ
36,757,200 บาท
กลุมงานโสต ศอ นาสิก
(1) ชุดเครื่องตรวจวินิจฉัยการทํางานของหูชั้นกลาง
พรอมอุปกรณคอมพิวเตอร 1 ชุด
(2) ชุดตรวจการไดยินระดับกานสมอง 1 ชุด
(3) ชุดเครื่องตรวจวินิจฉัยการไดยิน 1 ชุด
(4) ชุดเครื่องคารบอนไดออกไซดเลเซอร สําหรับผาตัด
โรคหู คอ จมูก 1 ชุด

05130-2
05130-4
05130-11
05130-13

30,070,000 บาท

490,000 บาท
1,920,000 บาท
499,000 บาท
1,890,000 บาท
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05130-3

กลุมงานศัลยกรรม
หองผาตัด
กลองสองตรวจลําไสใหญชนิดวิดีทัศนภาพรายละเอียดสูง
และมีระบบคลื่นแสงเพื่อตรวจแยกรอยโรค 1 ตัว

1,800,000 บาท

05130-5

กลุมงานชันสูตรโรคกลาง
หนวยจุลชีววิทยา
ตูเย็นเก็บอาหารเพาะเชื้อ ขนาดไมต่ํากวา 45 คิวบิกฟุต 1 ตู

500,000 บาท

05130-10

หนวยเคมีคลินิก
ตูกําจัดไอระเหยของสารเคมี ขนาดไมนอยกวา 1,100 มม. 1 ตู

257,800 บาท

05130-6
05130-7

05130-8

05130-9

05130-12

05130-14

กลุมงานวิสัญญีวิทยา
(1) เครื่องดมยาสลบชนิดซับซอนพรอมเครื่องชวยหายใจ 3 เครื่อง
(2) เครื่องเฝาระวังติดตามการทํางานของหัวใจพรอมแผนภาพ
ติดตามการทํางานภาวะหัวใจขาดเลือด สามารถ
วัดความดันโลหิต ทั้งภายในและภายนอก
วัดคากาซคารบอนไดออกไซด ความอิ่มตัวของ
ออกซิเจนในเลือด อุณหภูมิ อัตราการหายใจ 6 เครื่อง

4,320,000 บาท

1,920,000 บาท

กลุมงานรังสีวิทยา
เครื่องเอกซเรยชนิดเคลื่อนที่ระบบดิจิตอลประสิทธิภาพสูง
กําลังไมนอยกวา 30 กิโลวัตต พรอมอุปกรณ 1 ชุด

7,500,000 บาท

กลุมงานผูปวยนอก
หองผาตัดเล็ก
กลองสองตรวจกระเพาะอาหารและลําไสเล็กสวนตนชนิดวิดีทัศน
แบบสองผานจมูกได (Transnasal) 1 ตัว

1,600,000 บาท

กลุมงานอายุรกรรม
เครื่องตรวจอวัยวะภายในและหัวใจดวยคลื่นเสียงความถี่สูง
ชนิดเคลื่อนยายได (Portable Ultrasound) 1 เครื่อง

2,500,000 บาท

กลุมงานจักษุวิทยา
(Excellence center)
(1) เครื่องผาตัดน้ําวุนตาสวนหลังพรอมเลเซอร
พรอมผาตัดตอกระจกดวยคลื่นเสียงความถี่สูง
พรอมอุปกรณ 1 เครื่อง

5,900,000 บาท
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05130-15
05130-16

05130-17
05130-18

05142-1
06
06105-1

07
07101-1

07101-2

07103-1
07103-2
07103-3
07103-4
07103-8

(2) เครื่องวัดความผิดปกติของสายตาและความโคงกระจกตา
แบบอัตโนมัติ 2 เครื่อง
(3) ชุดตรวจวัดสายตาปรับระดับดวยไฟฟาพรอมอุปกรณ 2 ชุด
กลุมงานศัลยกรรมกระดูก
(Excellence center)
(1) ชุดเครื่องกรองอากาศใหปราศจากเชื้อโรคและหามเลือด
ชนิดใชแกสไนโตรเจน 2 ชุด
(2) เครื่องหามเลือดดวยลมชนิดไฟฟาแบบเคลื่อนที่
พรอมอุปกรณ 1 ชุด
ฝายบริหารงานทั่วไป
รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน
6. เงินอุดหนุน
เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแกบุตรขาราชการ
และลูกจางประจํากรุงเทพมหานคร

900,000 บาท
3,000,000 บาท

300,000 บาท
228,000 บาท

1,232,400 บาท
2,055,000 บาท

7. รายจายอื่น
28,711,000 บาท
(1) ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2555
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือขาราชการ
และลูกจางกรุงเทพมหานคร
(คารักษาพยาบาล, คาเลาเรียนบุตร
และเงินชวยเหลือคาทําศพ)
(2) ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2556
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือขาราชการ
และลูกจางกรุงเทพมหานคร
(คารักษาพยาบาล, คาเลาเรียนบุตร
และเงินชวยเหลือคาทําศพ)
(3) คาใชจายในการประชุมใหญทางวิชาการประจําป
ครบรอบ 116 ป โรงพยาบาลกลาง
(4) คาใชจายในการประชุมใหญวิชาการพยาบาลประจําป
(5) คาใชจายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานปฏิบัติการ
พยาบาลการชวยฟนคืนชีพขั้นสูง
(6) คาใชจายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกูชีพ
ทารกแรกเกิด
(7) คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงาน
ดานการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

2,055,000 บาท

6,568,900 บาท

20,000,000 บาท
156,400 บาท
106,900 บาท
153,900 บาท
38,400 บาท
390,600 บาท

15
07103-9
07103-10
07103-18
07114-1
07199-1
07199-2

(8) คาใชจายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาล
ผูปวยวิกฤต
(9) คาใชจายในการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ดานเด็กและสตรี
(10) คาใชจายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปองกัน
และระงับอัคคีภัย
(11) คาใชจายในการจัดหนวยแพทยเคลื่อนที่
(12) คาใชจายโครงการทุนสงเสริมการวิจัยทางการแพทย
(13) คาใชจายในการสนับสนุนคายาสําหรับโรงพยาบาลกลาง
แกผูปวยที่ยากไร
200,000 บาท

161,700 บาท
51,600 บาท
82,600 บาท
600,000 บาท
200,000 บาท
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2.2 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน
ป 2556
ป 2557

613,936,700 บาท
670,506,400 บาท

วัตถุประสงค
- เพื่อบริการประชาชนในดานการรักษาพยาบาล
- จัดหาเครื่องมือแพทยที่มีประสิทธิภาพมาใชกับ
ระบบงานในโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัย
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน

งานที่จะทํา
- อํานวยการและบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานดานธุรการ
การเจาหนาที่ การคลัง งบประมาณและพัสดุ
การอํานวยความสะดวกทั่วไป และการประสานงาน
กับสวนราชการอื่นในสังกัด โดยมีขาราชการ
และลูกจาง ประมาณ 1,514 คน
- ใหการบําบัดรักษาผูปวยทั้งสิ้นประมาณ
532,257 คน โดยแยกเปน
ผูปวยนอก ประมาณ 514,690 คน
ผูปวยใน
จํานวนเตียง

01
01101-1
01102-1
01104-1
01106-1
01107-1
01108-1
01109-1

ประมาณ

17,567 คน
430 เตียง

รายละเอียดรายจาย
1. เงินเดือนและคาจางประจํา
396,443,800 บาท
1.1 เงินเดือน
317,529,500 บาท
อัตราเดิม 899 อัตรา
เงินเลื่อนขั้น
เงินเพิ่มคาวิชา
เงินประจําตําแหนง
เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับขาราชการ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับขาราชการ
เงินชวยเหลือคาครองชีพสําหรับขาราชการ

282,383,500 บาท
15,641,000 บาท
10,500,000 บาท
210,000 บาท
84,000 บาท
3,710,000 บาท
5,001,000 บาท

17

01201-1
01202-1
01205-1
01206-1

1.2 คาจางประจํา
78,914,300 บาท
อัตราเดิม 432 อัตรา
เงินเพิม่ คาจางประจํา
เงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราวสําหรับลูกจางประจํา
เงินชวยเหลือคาครองชีพสําหรับลูกจางประจํา

72,008,000 บาท
3,214,000 บาท
1,340,300 บาท
2,352,000 บาท

02
02101-1
02102-1
02103-1

2. คาจางชั่วคราว
22,706,500 บาท
คาจางชั่วคราว 183 อัตรา
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับลูกจางชั่วคราว
เงินเพิ่มชวยเหลือคาครองชีพสําหรับลูกจางชั่วคราว

12,752,500 บาท
4,266,000 บาท
5,688,000 บาท

03
031

3. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
155,261,200 บาท
3.1 คาตอบแทน
78,674,400 บาท
สวนใหญเปนคาอาหารทําการนอกเวลา
คาพยาบาลเวรยามวิกาล คาตอบแทน
บุคลากรดานการแพทยและสาธารณสุข ฯลฯ
3.2 คาใชสอย
14,224,000 บาท
สวนใหญเปนคาจางเหมาดูแลทรัพยสินและ
รักษาความปลอดภัย คาบํารุงรักษา
วัสดุอุปกรณทางการแพทย ฯลฯ
3.3 คาวัสดุ
62,362,800 บาท
สวนใหญเปนคาเวชภัณฑ
คาวัสดุเครื่องบริโภค คาเครื่องแตงกาย
คาวัสดุวิทยาศาสตรและวัสดุเคมี
คาฟลมเอ็กซเรย น้ํายา และอุปกรณ ฯลฯ

032

04

4. คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา คาน้ําประปา
คาโทรศัพท คาไปรษณีย

16,405,000 บาท
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05

05130-1
05130-2
05130-3

05130-10

05130-16

05130-4

05130-5

05130-6

05130-9

05130-11
05130-12

5. คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
37,260,400 บาท
5.1 คาครุภัณฑ
37,260,400 บาท
กลุมงานศัลยกรรม
(1) เครื่องเอกซเรยสองตรวจและระบบหลอดเลือด
ประสิทธิภาพสูงแบบเคลื่อนที่ ชนิด c-arm 1 ชุด
(2) กลองสองทอไตและกรวยไตแบบงอได 1 ชุด
(3) ชุดกลองสองตรวจกระเพาะอาหารและลําไสเล็กสวนตน
ชนิดวิดีทัศนภาพรายละเอียดสูง พรอมชุดประมวล
สัญญาณวิดีทัศนและมีระบบปรับคลื่นแสง
เพื่อตรวจแยกรอยโรค 1 ชุด
(4) เครื่องเลเซอรสลายนิ่ว 1 ชุด

6,000,000 บาท
1,200,000 บาท

3,800,000 บาท
3,500,000 บาท

หอผูปวยศัลยกรรมชาย
เครื่องชวยหายใจชนิดควบคุมดวยปริมาตรและความดัน
พรอมระบบวัดสมรรถภาพทางการหายใจของผูปวย
พรอมเครื่องผลิตอากาศ 4 เครื่อง

4,800,000 บาท

กลุมงานวิสัญญีวิทยา
เครื่องดมยาสลบชนิดซับซอนพรอมเครื่องชวยหายใจ 3 เครื่อง

4,320,000 บาท

กลุมงานทันตกรรม
ยูนิตทันตกรรมระบบอิเล็กทรอนิค ชนิดใหแสงสวาง
ที่ปลายหัวกรอ แบบ LED 2 ชุด

1,960,000 บาท

กลุมงานอายุรกรรม
หอผูปวย ซี.ซี.ยู
เครื่องชวยหายใจชนิดควบคุมดวยปริมาตรและความดัน
พรอมระบบวัดสมรรถภาพทางการหายใจของผูปวย
พรอมเครื่องผลิตอากาศ 1 เครื่อง
กลุมงานเวชศาสตรฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา
เครื่องตรวจอวัยวะภายในดวยคลื่นเสียงความถี่สูง
แบบดอปเปอรสี ระบบดิจิตอล 1 เครื่อง
กลุมงานศัลยกรรมประสาท
(Excellence Center)
(1) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟาสมองขณะผาตัด
พรอมเครื่องกระตุนสมองดวยไฟฟา 1 ชุด
(2) ชุดเครื่องมือเจาะตัดและกรอกะโหลกศีรษะแบบไฟฟา
(Craniotome : electrical system) 1 ชุด

1,150,000 บาท

1,000,000 บาท

3,500,000 บาท
1,284,000 บาท
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05130-13

05130-15

05130-14
05142-14
06
06105-1

07
07101-1

07101-2

07103-1
07103-5
07103-6
07103-11
07199-3

(3) ชุดเครื่องมือยึดกะโหลกศีรษะติดกับเตียงผาตัด
(Skull clamp) 1 ชุด

434,000 บาท

กลุมงานกุมารเวชกรรม
เครื่องใหความอบอุนแกทารกขนาดใหญ พรอมอุปกรณ
ชวยชีวิตปรับแรงดันอากาศเขา-ออกภายในปอด
และเครื่องผสมอากาศ มีถาดเอกซเรยในตัว
และมีเครื่องวัดออกซิเจนภายในเลือด
โดยสามารถปรับระดับสูง-ต่ํา ดวยระบบไฟฟา
ชนิดเคลื่อนที่ได 1 ชุด

880,000 บาท

ฝายบริหารงานทั่วไป
(1) รถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง 1 คัน
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน
6. เงินอุดหนุน
เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแกบุตรขาราชการ
และลูกจางประจํากรุงเทพมหานคร

2,200,000 บาท
1,232,400 บาท
2,491,000 บาท

7. รายจายอื่น
39,938,500 บาท
(1) ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2555
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือขาราชการ
และลูกจางกรุงเทพมหานคร
(คารักษาพยาบาล, และคาเลาเรียนบุตร
และเงินชวยเหลือคาทําศพ)
(2) ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2556
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือขาราชการ
และลูกจางกรุงเทพมหานคร
(คารักษาพยาบาล, คาเลาเรียนบุตร
และเงินชวยเหลือคาทําศพ)
(3) คาใชจายในการอบรมการพยาบาลผูปวยวิกฤต
(4) คาใชจายในการประชุมวิชาการ การปองกันและควบคุม
การติดเชื้อ ประจําป 2557
(5) คาใชจายในการประชุมวิชาการ ประจําป 2557
(6) คาใชจายโครงการสัปดาหรณรงคยุติความรุนแรงตอเด็ก
และสตรี เฉลิมพระเกียรติ
(7) คาใชจายโครงการทุนสงเสริมการวิจัยทางการแพทย

2,491,000 บาท

9,438,200 บาท

30,000,000 บาท
128,500 บาท
98,200 บาท
60,600 บาท
13,000 บาท
200,000 บาท
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0620076

2.3 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ
ป 2556
ป 2557

524,175,200 บาท
557,943,700 บาท

วัตถุประสงค
- เพื่อบริการประชาชนในดานการรักษาพยาบาล
- จัดหาเครื่องมือแพทยที่มีประสิทธิภาพมาใชกับ
ระบบงานในโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัย
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน

งานที่จะทํา
- อํานวยการและบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานดานธุรการ
การเจาหนาที่ การคลัง งบประมาณและพัสดุ
การอํานวยความสะดวกทั่วไป และการประสานงาน
กับสวนราชการอื่นในสังกัด โดยมีขาราชการและ
ลูกจางประมาณ 1,351 คน
- ใหการบําบัดรักษาผูปวยทั้งสิ้นประมาณ
711,830 คน โดยแยกเปน
ผูปวยนอก

ประมาณ 691,768 คน

ผูปวยใน

ประมาณ 20,062 คน

จํานวนเตียง

01
01101-1
01102-1
01104-1
01106-1
01107-1
01108-1
01109-1

402 เตียง

รายละเอียดรายจาย
1. เงินเดือนและคาจางประจํา
301,868,700 บาท
1.1 เงินเดือน
246,875,000 บาท
อัตราเดิม 872 อัตรา
เงินเลื่อนขั้น
เงินเพิ่มคาวิชา
เงินประจําตําแหนง
เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับขาราชการ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับขาราชการ
เงินชวยเหลือคาครองชีพสําหรับขาราชการ

208,241,000 บาท
11,520,000 บาท
11,192,000 บาท
120,000 บาท
3,242,000 บาท
7,324,000 บาท
5,236,000 บาท
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01201-1
01202-1
01204-1
01205-1
01206-1

1.2 คาจางประจํา
54,993,700 บาท
อัตราเดิม 339 อัตรา
เงินเพิ่มคาจางประจํา
เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับลูกจางประจํา
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับลูกจางประจํา
เงินชวยเหลือคาครองชีพสําหรับลูกจางประจํา

46,637,800 บาท
1,478,000 บาท
92,900 บาท
3,505,000 บาท
3,280,000 บาท

02
02101-1
02102-1
02103-1

2. คาจางชั่วคราว
17,153,800 บาท
คาจางชั่วคราว 140 อัตรา
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับลูกจางชั่วคราว
เงินชวยเหลือคาครองชีพสําหรับลูกจางชั่วคราว

8,883,400 บาท
4,998,400 บาท
3,272,000 บาท

03
031

3. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
166,486,000 บาท
3.1 คาตอบแทน
76,410,800 บาท
สวนใหญเปนคาอาหารทําการนอกเวลา
คาตอบแทนบุคลากรดานการแพทยฯ
คาพยาบาลเวรยามวิกาล คาตอบแทน
แพทย ทันตแพทย เภสัชกรฯ หวงเวลา ฯลฯ
3.2 คาใชสอย
20,932,200 บาท
สวนใหญเปนคาจางเหมาดูแลทรัพยสิน
และรักษาความปลอดภัย คาจาง
ทําความสะอาดอาคาร ฯลฯ
3.3 คาวัสดุ
69,143,000 บาท
สวนใหญเปนคาเวชภัณฑ
คาวัสดุเครื่องบริโภค คาวัสดุไฟฟา
ประปา งานบานฯ คาเครื่องแตงกาย
คาวัสดุวิทยาศาสตรและวัสดุเคมี ฯลฯ

032

04

4. คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา คาน้ําประปา
คาโทรศัพท คาไปรษณีย

15,203,200 บาท
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05

05130-1
05130-2
05130-16

05130-3

05130-4

05130-5

05130-6

05130-7

05130-8
05130-9

05130-10

5. คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
30,001,300 บาท
คาครุภัณฑ
30,001,300 บาท
กลุมงานอายุรกรรม
(1) กลองสองตรวจปอดและหลอดลมอยางเรียวเล็กชนิดวิดีทัศน
ภาพรายละเอียดสูง 1 ตัว
(2) เครื่องตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟาหัวใจ 24 ชั่วโมง
ชนิดพกพาติดตัว 1 เครือ่ ง
(3) เครื่องชวยพยุงหัวใจ โดยใชบอลลูนในหลอดเลือดแดงใหญ
อัตโนมัติ 1 เครื่อง
หอผูปวยอายุรกรรมชาย
เครื่องกระตุกหัวใจแบบ 2 เฟส พรอมระบบกระตุกหัวใจอัตโนมัติ
มีภาควัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 1 เครื่อง

1,200,000 บาท
840,000 บาท
2,350,000 บาท

270,000 บาท

กลุมงานกุมารเวชกรรม
หอผูปวยหนักทารกแรกเกิด
ตูอบเด็กแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤตชนิดควบคุมอุณหภูมิแบบผนัง 2 ชั้น
ประตูเปด-ปด 2 ดาน 5 ตู

1,960,000 บาท

หอผูปวยทารกแรกเกิดปวย
ตูอบเด็กแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤตชนิดควบคุมอุณหภูมิแบบผนัง 2 ชั้น
ประตูเปด-ปด 2 ดาน 2 ตู

784,000 บาท

หออภิบาลผูปวยหนักกุมาร
ตูอบเด็กแรกเกิดชนิดควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ แบบผนัง 2 ชั้น
พรอมอุปกรณชั่งน้ําหนักได ถาดเอกซเรย ระบบควบคุมความชื้น
ระบบปรับออกซิเจน ปรับระดับสูงต่ําดวยไฟฟา 2 ตู
กลุมงานเวชกรรมฟนฟู
(1) ลูเดินและวิ่งเพื่อทดสอบสมรรถภาพและฟนฟูผูปวยโรคหัวใจ
กําลังมอเตอรไมต่ํากวา 2.5 แรงมา ปรับความชันดวย
ระบบไฟฟา 2 เครื่อง
(2) เครื่องใหการรักษาเนื้อเยื่อสวนลึกชนิดคลื่นไมโครเวฟ 1 เครื่อง
(3) เครื่องใหการรักษาเนื้อเยื่อสวนลึกชนิดคลื่นเสียงความถี่สูง
2 เครื่อง
กลุมงานธนาคารเลือด
เครื่องปนเหวี่ยงแยกสวนประกอบของเลือด
ชนิดควบคุมอุณหภูมิ 1 เครือ่ ง

1,424,000 บาท

538,000 บาท
230,000 บาท
180,000 บาท

1,700,000 บาท
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05130-11
05130-22

05130-12

05130-23

05130-17

05130-18
05130-21

กลุมงานชันสูตรโรคกลาง
(1) เครื่องนึ่งฆาเชื้อดวยไอน้ําระบบอัตโนมัติ แบบ 1 ประตู
ขนาดความจุไมนอยกวา 320 ลิตร 1 เครื่อง
(2) ตูปฎิบัติการปลอดเชื้อระดับ 2 ขนาดความกวางของตู
ไมนอยกวา 1.2 เมตร 1 ตู
กลุมงานสูติ-นรีเวชกรรม
หองตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง
เครื่องตรวจบันทึกและติดตามอัตราการเตนของหัวใจทารก
ในครรภและการบีบรัดตัวของมดลูกชนิดบันทึกการดิ้นของทารก
อัตโนมัติ 1 เครื่อง

1,980,000 บาท
460,000 บาท

200,000 บาท

หองผาตัด
เตียงผาตัดระบบไฟฟาพรอมขาหยั่ง 2 ตัว 1 ชุด

2,250,000 บาท

ฝายการพยาบาล
หอผูปวยกึ่งวิกฤต
เครื่องติดตามการทํางานของหัวใจ วัดความอิ่มตัวของออกซิเจน
ในเลือด วัดความดันโลหิตแบบภายนอก การหายใจ ขนาดจอภาพ
ไมนอยกวา 10.4 นิ้ว 8 เครื่อง

1,560,000 บาท

กลุมงานทันตกรรม
(1) เครื่องเอกซเรยฟนระบบดิจิตอล พรอมวัสดุอุปกรณ 1 ชุด
(2) ยูนิตทันตกรรมระบบอิเล็คทรอนิค ชนิดใหแสงสวาง
ที่ปลายหัวกรอแบบ LED 1 ชุด

1,890,000 บาท
980,000 บาท

กลุมงานสูตินรีเวชกรรม
(Exellence Center)
เครื่องตรวจอวัยวะภายในดวยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดประมวลผล
ดวยความเร็วสูง 1 เครื่อง

1,990,000 บาท

05130-19

หองผาตัด
ชุดเครื่องมือผาตัดผานกลองพื้นฐานทางนรีเวชกรรม 1 ชุด

2,550,500 บาท

05130-13
05142-15

ฝายบริหารงานทั่วไป
(1) รถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง 1 คัน
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน

2,200,000 บาท
2,464,800 บาท

05130-20
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06105-1

07
07101-1

07101-2

07103-1

07103-5
07103-7
07103-8
07103-19
07103-22
07103-28
07199-1

6. เงินอุดหนุน
เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแกบุตรขาราชการ
และลูกจางประจํากรุงเทพมหานคร

1,966,500 บาท

7. รายจายอื่น
25,264,200 บาท
(1) ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2555
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือขาราชการ
และลูกจางกรุงเทพมหานคร
(คารักษาพยาบาล, และคาเลาเรียนบุตร
และเงินชวยเหลือคาทําศพ)
(2) ชดใชเงินยืมเงินสะสม ป 2556
เพื่อเบิกจายเปนเงินชวยเหลือขาราชการ
และลูกจางกรุงเทพมหานคร
(คารักษาพยาบาล, คาเลาเรียนบุตร
และเงินชวยเหลือคาทําศพ)
(3) คาใชจายในการสัมมนาวิชาการดานการผาตัดผานกลอง
ประจําป 2557 (4th Bangkok Annual Congress in Minimally
Invasive Surgery : BMIS 2014)
(4) คาใชจายในการอบรมการปองกันและระงับอัคคีภัย
(5) คาใชจายในการอบรมเชิงปฏิบัติการการชวยฟนคืนชีพขั้นสูง
(ผูใหญ) แกบุคลากรทางการพยาบาล
(6) คาใชจายในการอบรมการชวยฟนคืนชีพผูปวยเด็ก
และทารกแรกเกิด
(7) คาใชจายในการปฐมนิเทศบุคลากรใหมทางการพยาบาล
(8) คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยแกบุคลากร
(9) คาใชจายในการอบรมวิชาการ เรื่อง การใหความรู
เรื่องโรคหัวใจในผูใหญและเด็ก
(10) คาใชจายโครงการทุนสงเสริมการวิจัยทางการแพทย

1,966,500 บาท

9,450,500 บาท

15,000,000 บาท

319,600 บาท
58,700 บาท
31,200 บาท
54,100 บาท
49,000 บาท
69,600 บาท
31,500 บาท
200,000 บาท
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2.4 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
ป 2556
ป 2557

135,963,100 บาท
142,498,900 บาท

วัตถุประสงค
- เพื่อบริการตรวจรักษาโรคตางๆ แกประชาชน
- จัดหาเครื่องมือแพทยที่มีประสิทธิภาพมาใชกับ
ระบบงานในโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัย
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน

งานที่จะทํา
- อํานวยการและบริหารทั่วไป ปฎิบัติงานดานธุรการ
การเจาหนาที่ การคลัง งบประมาณและพัสดุ
การอํานวยความสะดวกทั่วไป และการประสานงาน
กับสวนราชการอื่นในสังกัด โดยมีขาราชการ
และลูกจาง ประมาณ 376 คน
- มีโครงการเพิ่มการบริการรักษาพยาบาล
ตลอด 24 ชั่วโมง รับคนไขรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพิ่ม
- ใหการบําบัดรักษาผูปวยทั้งสิ้นประมาณ
276,330 คน โดยแยกเปน
ผูปวยนอก

ประมาณ 271,499 คน

ผูปวยใน

ประมาณ

จํานวนเตียง

01
01101-1
01102-1
01104-1
01106-1
01107-1
01108-1
01109-1

4,831 คน
100 เตียง

รายละเอียดรายจาย
1. เงินเดือนและคาจางประจํา
69,169,400 บาท
1.1 เงินเดือน
58,333,700 บาท
อัตราเดิม 238 อัตรา
เงินเลื่อนขั้น
เงินเพิ่มคาวิชา
เงินประจําตําแหนง
เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับขาราชการ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับขาราชการ
เงินชวยเหลือคาครองชีพสําหรับขาราชการ

47,966,800 บาท
2,753,300 บาท
1,882,800 บาท
187,200 บาท
768,000 บาท
3,682,400 บาท
1,093,200 บาท
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01201-1
01202-1
01204-1
01205-1
01206-1

1.2 คาจางประจํา
10,835,700 บาท
คาจางประจํา 68 อัตรา
เงินเพิ่มคาจางประจํา
เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับลูกจางประจํา
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับ
ลูกจางประจํา
เงินชวยเหลือคาครองชีพสําหรับลูกจางประจํา

02
2. คาจางชั่วคราว
9,380,000 บาท
02101-1
คาจางชั่วคราว 70 อัตรา
02102-1
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับลูกจางชั่วคราว
02103-1
เงินชวยเหลือคาครองชีพสําหรับลูกจางชั่วคราว
03
031

032

04

3. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
3.1 คาตอบแทน
สวนใหญเปนคาตอบแทนบุคลากรดาน
การแพทยและสาธารณสุข คาอาหารทําการ
นอกเวลา คาพยาบาลเวรยามวิกาล
คาตอบแทนแพทย ทันตแพทย
และเภสัชกรหวงเวลา ฯลฯ
3.2 คาใชสอย
สวนใหญเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซม
ทรัพยสิน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
คาซอมแซมครุภัณฑ คาซักฟอก ฯลฯ
3.3 คาวัสดุ
สวนใหญเปนคาเวชภัณฑ คาวัสดุ
เครื่องบริโภค คาวัสดุวิทยาศาสตรและ
วัสดุเคมี คาเครื่องแตงกาย คาฟลมเอ็กซเรย
น้ํายาและอุปกรณ ฯลฯ
4. คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา คาน้ําประปา
คาโทรศัพท คาไปรษณีย

45,372,900 บาท
29,116,100 บาท

2,897,900 บาท

13,358,900 บาท

5,378,000 บาท

8,400,600 บาท
504,000 บาท
18,000 บาท
838,500 บาท
1,074,600 บาท

4,523,400 บาท
3,126,600 บาท
1,730,000 บาท
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05

05130-1

05130-2

05130-3

05130-4

5. คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
7,549,000 บาท
คาครุภัณฑ
7,549,000 บาท
กลุมงานชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด
เครื่องติดฉลากเพื่อจําแนกสิ่งสงตรวจแบบอัตโนมัติ 1 เครือ่ ง
กลุมงานเวชกรรมฟนฟู
เครื่องใหการรักษาเนื้อเยื่อสวนลึก ชนิดคลื่นสั้น
พรอมอิเล็กโตรด 1 เครื่อง
หออภิบาลผูปวยหนัก
(1) เครื่องเฝาระวังติดตามการทํางานของหัวใจ พรอมแผนภาพ
ติดตามการทํางานภาวะหัวใจขาดเลือด สามารถวัดความดันโลหิต
ทั้งภายในและภายนอก วัดคากาซคารบอนไดออกไซด
ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด อุณหภูมิ อัตราการหายใจ
1 เครื่อง
(2) เครื่องกระตุกหัวใจแบบ 2 เฟส พรอมระบบกระตุกหัวใจอัตโนมัติ
มีภาควัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 1 เครื่อง

580,000 บาท

400,000 บาท

320,000 บาท
270,000 บาท

05130-5

งานวิสัญญี
เครื่องดมยาสลบมาตรฐาน พรอมเครื่องชวยหายใจ 1 เครื่อง

05130-6

หองคลอด
เตียงทําคลอดชนิดปรับระดับดวยไฟฟา 1 เตียง

450,000 บาท

หอผูปวยหลังคลอดและเด็ก
ตูอบเด็กแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤตชนิดควบคุมอุณหภูมิแบบผนัง 2 ชั้น
ประตูเปด-ปด 2 ดาน 2 ตู

784,000 บาท

หอผูปวยชาย
เครื่องชวยหายใจชนิดควบคุมดวยปริมาตร และความดัน
สําหรับเด็กจนถึงผูใหญ พรอมเครื่องผลิตอากาศ 1 เครื่อง

700,000 บาท

05130-7

05130-8

05130-9

05136-10

กลุมงานรังสีวิทยา
เครื่องตรวจอวัยวะภายในดวยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี
ระบบ Fully Digital พรอมอุปกรณ 1 เครื่อง
ฝายบริหารงานทั่วไป
เครื่องซักผา ขนาด 50 ปอนด 1 เครื่อง

1,300,000 บาท

2,500,000 บาท

245,000 บาท
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6. เงินอุดหนุน
เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแกบุตรขาราชการ
06105-1
ลูกจางประจํากรุงเทพมหานคร

437,500 บาท

07
7. รายจายอื่น
5,212,100 บาท
07101-1
(1) ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2555
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือขาราชการ
และลูกจางกรุงเทพมหานคร
(คารักษาพยาบาล, คาเลาเรียนบุตร
และเงินชวยเหลือคาทําศพ)
07101-2
(2) ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2556
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือขาราชการ
และลูกจางกรุงเทพมหานคร
(คารักษาพยาบาล, คาเลาเรียนบุตร
และเงินชวยเหลือคาทําศพ)
07103-1
(3) คาใชจายในการอบรมเชิงปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ
07103-2
(4) คาใชจายในการประชุมวิชาการประจําป โรงพยาบาล
หลวงพอทวีศักดิ์ฯ
07103-3
(5) คาใชจายในการอบรมเชิงปฏิบัติการการระงับเหตุเพลิงไหม
และอพยพหนีไฟ
07103-5
(6) คาใชจายในการอบรมปองกันและควบคุมการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล
07103-7
(7) คาใชจายในการประชุมวิชาการดานเภสัชกรรม

437,500 บาท

2,425,400 บาท

2,500,000 บาท
92,500 บาท
91,800 บาท
49,000 บาท
28,500 บาท
24,900 บาท
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0620084

2.5 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์
ป 2556

151,014,100 บาท

ป 2557

147,331,700 บาท

วัตถุประสงค
- เพื่อบริการตรวจรักษาโรคตางๆ แกประชาชน
- จัดหาเครื่องมือแพทยที่มีประสิทธิภาพมาใชกับ
ระบบงานในโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัย
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน

งานที่จะทํา
- อํานวยการและบริหารทั่วไป ปฎิบัติงานดานธุรการ
การเจาหนาที่ การคลัง งบประมาณและพัสดุ
การอํานวยความสะดวกทั่วไป และการประสานงาน
กับสวนราชการอื่นในสังกัด โดยมีขาราชการ
และลูกจาง ประมาณ 318 คน
- มีโครงการเพิ่มการบริการรักษาพยาบาล
ตลอด 24 ชั่วโมง รับคนไขรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพิ่ม
- ใหการบําบัดรักษาผูปวยทั้งสิ้นประมาณ
203,986 คน โดยแยกเปน
ผูปวยนอก

ประมาณ 200,215 คน

ผูปวยใน

ประมาณ

จํานวนเตียง

01
01101-1
01102-1
01104-1
01106-1
01107-1
01108-1
01109-1

3,771 คน
76 เตียง

รายละเอียดรายจาย
1. เงินเดือนและคาจางประจํา
68,489,500 บาท
1.1 เงินเดือน
58,906,400 บาท
อัตราเดิม 237 อัตรา
เงินเลื่อนขั้น
เงินเพิ่มคาวิชา
เงินประจําตําแหนง
เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับขาราชการ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับขาราชการ
เงินชวยเหลือคาครองชีพสําหรับขาราชการ

49,304,400 บาท
2,778,000 บาท
1,646,400 บาท
187,200 บาท
741,600 บาท
3,035,300 บาท
1,213,500 บาท

30
1.2 คาจางประจํา
9,583,100 บาท
อัตราเดิม 60 อัตรา
เงินเพิม่ คาจางประจํา
เงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราวสําหรับลูกจางประจํา
เงินชวยเหลือคาครองชีพสําหรับลูกจางประจํา

8,621,900 บาท
334,800 บาท
163,900 บาท
462,500 บาท

02
2. คาจางชั่วคราว
2,772,000 บาท
02101-1
คาจางชั่วคราว 21 อัตรา
02102-1
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับลูกจางชั่วคราว
02103-1
เงินชวยเหลือคาครองชีพสําหรับลูกจางชั่วคราว

1,355,300 บาท
912,700 บาท
504,000 บาท

01201-1
01202-1
01205-1
01206-1

03
031

032

04

3. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
53,161,400 บาท
3.1 คาตอบแทน
34,031,400 บาท
สวนใหญเปนคาตอบแทนบุคลากรทางดาน
การแพทยและสาธารณสุข คาอาหารทําการ
นอกเวลา คาพยาบาลเวรยามวิกาล
คาตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับแพทย
สาขาสงเสริมพิเศษ ฯลฯ
3.2 คาใชสอย
8,383,900 บาท
สวนใหญเปนคาจางเหมาดูแลทรัพยสินและรักษา
ความปลอดภัย คาจางทําความสะอาดอาคาร
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
คาซอมแซมครุภัณฑ ฯลฯ
3.3 คาวัสดุ
10,746,100 บาท
สวนใหญเปนคาเวชภัณฑ คาวัสดุ
เครื่องบริโภค คาวัสดุวิทยาศาสตร
และวัสดุเคมี คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและ
น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
4. คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา คาน้ําประปา
คาโทรศัพท คาไปรษณีย

9,253,400 บาท
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5. คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
9,035,000 บาท
คาครุภัณฑ
9,035,000 บาท
กลุมงานชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด
05130-1
ระบบสารสนเทศหองปฎิบัติการ (LIS) พรอมคอมพิวเตอรเครือขาย
6 ชุด และสิทธิการเชื่อมตอเครื่องวิเคราะห 4 เครื่อง 1 ระบบ

1,200,000 บาท

หนวยจายกลาง
เครื่องนึ่งฆาเชื้อดวยไอน้ําระบบอัตโนมัติ แบบ 1 ประตู
ขนาดความจุไมนอยกวา 320 ลิตร 1 เครื่อง

1,980,000 บาท

05130-2

05130-3

05130-4

05130-6

05130-7

หองผาตัด
เครื่องจี้และตัดดวยไฟฟาระบบควบคุมความรอนอัตโนมัติ
พรอมซอรฟแวรสําหรับใชตัดและจี้หามเลือดในระบบ
ทางเดินอาหาร 1 เครื่อง

850,000 บาท

กลุมงานวิสัญญี
เครื่องดมยาสลบชนิดซับซอนพรอมเครื่องชวยหายใจ 1 เครื่อง

1,440,000 บาท

กลุมงานรังสีวิทยา
เครื่องตรวจอวัยวะภายในดวยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี
ระบบ Fully Digital พรอมอุปกรณ 1 ชุด

2,500,000 บาท

หออภิบาลผูปวยหนัก
เตียงผูปวยชนิดปรับระดับดวยไฟฟา ชั่งน้ําหนักได
และเอกซเรยผานไดพรอมที่นอนปองกันแผลกดทับ 2 เตียง

1,065,000 บาท

06
6. เงินอุดหนุน
06105-1
เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแกบุตรขาราชการ
และลูกจางประจํากรุงเทพมหานคร
07
7. รายจายอื่น
07101-1
(1) ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2555
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือขาราชการ
และลูกจางกรุงเทพมหานคร
(คารักษาพยาบาล, คาเลาเรียนบุตร
และเงินชวยเหลือคาทําศพ)

397,000 บาท
397,000 บาท
4,223,400 บาท

2,000,000 บาท
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07101-2

07103-2
07103-3

(2) ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2556
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือขาราชการ
และลูกจางกรุงเทพมหานคร
(คารักษาพยาบาล, คาเลาเรียนบุตร
และเงินชวยเหลือคาทําศพ)
(3) คาใชจายในการอบรมการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์
(4) คาใชจายในการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการปองกัน
และระงับอัคคีภัย

2,000,000 บาท
113,500 บาท
109,900 บาท
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0620078-51-01 2.6 โครงการกอสรางอาคารศูนยสุขภาพโรงพยาบาลหนองจอก

วัตถุประสงค
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของโรงพยาบาลในดาน
การรักษาพยาบาล และการสงเสริมสุขภาพของ
ประชาชนในพืน้ ที่เขตหนองจอกและบริเวณใกลเคียง
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถใหบริการไดอยางทั่วถึง

ระยะเวลาดําเนินการ 8 ป (2551-2558)

เปาหมายของโครงการ
- กอสรางอาคาร 4 ชั้น 1 หลัง และโรงจอดรถยนต 1 หลัง
พื้นที่ใชสอย 2,050 ตารางเมตร
- กอสรางเสาธง ถนน ทางเทา ลานจอดรถยนต
รั้วเหล็ก รั้วคอนกรีต ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟา
ระบบน้ําประปา ระบบลิฟท งานจัดสวน
- จัดหาครุภัณฑ

ประมาณการคาใชจายของโครงการ

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

ปงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น
งบดําเนินการ

งบลงทุน

งบดําเนินการ

งบลงทุน

-

-

-

-

2557

-

1,000,000

-

-

1,000,000

2558

-

49,580,000

-

-

49,580,000

รวม

-

50,580,000

-

-

50,580,000

2551- 2556

-
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รายละเอียดรายจายของโครงการปงบประมาณ 2557
1. เงินงบประมาณ
2. เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
05
053
05399-1

1,000,000 บาท
บาท
1,000,000 บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
1,000,000 บาท
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
1,000,000 บาท
กอสรางอาคารศูนยสุขภาพ โรงพยาบาลหนองจอก
- กอสรางอาคาร 4 ชั้น 1 หลัง และโรงจอดรถยนต 1 หลัง
พื้นที่ใชสอย 2,050 ตารางเมตร
- กอสรางเสาธง ถนน ทางเทา ลานจอดรถยนต
รั้วเหล็ก รั้วคอนกรีต ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟา
ระบบน้ําประปา ระบบลิฟท งานจัดสวน
- จัดหาครุภัณฑ
(งบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น
50,580,000 บาท
ป 2551 - 2556 ตั้งไว
ป 2557 ตั้งไว
สวนที่เหลือผูกพันงบประมาณปตอไป)

บาท
1,000,000 บาท

1,000,000 บาท
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2.7 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
ป 2556
ป 2557

104,107,300 บาท
113,956,100 บาท

วัตถุประสงค
- เพื่อบริการตรวจรักษาโรคตางๆ แกประชาชน
- จัดหาเครื่องมือแพทยที่มีประสิทธิภาพมาใชกับ
ระบบงานในโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัย
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน

งานที่จะทํา
- อํานวยการและบริหารทั่วไป ปฎิบัติงานดานธุรการ
การเจาหนาที่ การคลัง งบประมาณและพัสดุ
การอํานวยความสะดวกทั่วไป และการประสานงาน
กับสวนราชการอื่นในสังกัด โดยมีขาราชการ
และลูกจาง ประมาณ 288 คน
- มีโครงการเพิ่มการบริการรักษาพยาบาล
ตลอด 24 ชั่วโมง รับคนไขรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพิ่ม
- ใหการบําบัดรักษาผูปวยทั้งสิ้นประมาณ
169,649 คน โดยแยกเปน
ผูปวยนอก

ประมาณ 166,425 คน

ผูปวยใน

ประมาณ

จํานวนเตียง

01
01101-1
01102-1
01104-1
01106-1
01107-1
01108-1
01109-1

3,224 คน
60 เตียง

รายละเอียดรายจาย
1. เงินเดือนและคาจางประจํา
59,068,600 บาท
1.1 เงินเดือน
48,445,000 บาท
อัตราเดิม 204 อัตรา
เงินเลื่อนขั้น
เงินเพิ่มคาวิชา
เงินประจําตําแหนง
เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับขาราชการ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับขาราชการ
เงินชวยเหลือคาครองชีพสําหรับขาราชการ

41,019,500 บาท
2,278,500 บาท
1,150,800 บาท
187,200 บาท
540,000 บาท
2,922,200 บาท
346,800 บาท
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01201-1
01202-1
01205-1
01206-1

1.2 คาจางประจํา
10,623,600 บาท
อัตราเดิม 64 อัตรา
เงินเพิม่ คาจางประจํา
เงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราวสําหรับลูกจางประจํา
เงินชวยเหลือคาครองชีพสําหรับลูกจางประจํา

8,925,600 บาท
391,200 บาท
632,400 บาท
674,400 บาท

02
02101-1
02102-1
02103-1

2. คาจางชั่วคราว
2,640,000 บาท
คาจางชั่วคราว 20 อัตรา
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับลูกจางชั่วคราว
เงินชวยเหลือคาครองชีพสําหรับลูกจางชั่วคราว

1,310,400 บาท
849,600 บาท
480,000 บาท

03
031

3. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
33,403,100 บาท
3.1 คาตอบแทน
22,794,800 บาท
สวนใหญเปนคาตอบแทนบุคลากร
ดานการแพทยและสาธารณสุข
คาอาหารทําการนอกเวลา
คาพยาบาลเวรยามวิกาล ฯลฯ
3.2 คาใชสอย
2,526,900 บาท
สวนใหญเปนคาซอมแซมครุภัณฑ
คาซักฟอก คาจางเหมาดูแลทรัพยสิน
และรักษาความปลอดภัย ฯลฯ
3.3 คาวัสดุ
8,081,400 บาท
สวนใหญเปนคาเวชภัณฑ
คาวัสดุเครื่องบริโภค คาวัสดุไฟฟา ประปา
งานบานฯ คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามัน
หลอลื่น คาวัสดุสํานักงาน ฯลฯ

032

04

4. คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา คาน้ําประปา
คาโทรศัพท คาไปรษณีย

4,257,400 บาท

05

5. คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
คาครุภัณฑ
ฝายบริหารงานทั่วไป
(1) รถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง 2 คัน
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน

9,332,400 บาท
9,332,400 บาท

05130-1
05142-6

4,400,000 บาท
1,232,400 บาท

37

05130-2

05130-3

05130-4

05130-5

06
06105-1

07
07101-1

07101-2

07103-1
07103-2
07103-3

ฝายการพยาบาล
หนวยจายกลาง
เครื่องลางทําความสะอาดและทําลายเชื้อ แบบ 2 ประตู
พรอมอบแหงขนาดไมนอยกวา 350 ลิตร 1 เครื่อง

1,900,000 บาท

กลุมงานโสต ศอ นาสิก
ชุดเครื่องมือและอุปกรณตรวจทางโสต ศอ นาสิก พรอมกลอง
และอุปกรณวิดีทัศนคุณภาพสูง 1 ชุด

660,000 บาท

หออภิบาลผูปวยหนัก
เครื่องกระตุกหัวใจแบบ 2 เฟส พรอมระบบกระตุกหัวใจอัตโนมัติ
มีภาควัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 1 เครื่อง

270,000 บาท

หองคลอด
เครื่องใหความอบอุนแกทารกขนาดใหญ พรอมอุปกรณชวยชีวิต
ชนิดปรับแรงดันอากาศเขา - ออกภายในปอด และเครื่องผสมอากาศ
มีเอกซเรยในตัว และมีเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด โดยสามารถ
ปรับระดับสูงต่ําดวยระบบไฟฟา ชนิดเคลื่อนที่ได 1 เครื่อง

870,000 บาท

6. เงินอุดหนุน
เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแกบุตรขาราชการ
และลูกจางประจํากรุงเทพมหานคร

293,500 บาท

7. รายจายอื่น
4,961,100 บาท
(1) ชดใชเงินยืมเงินสะสม ป 2555
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือขาราชการ
และลูกจางกรุงเทพมหานคร
(คารักษาพยาบาล, คาเลาเรียนบุตร
และเงินชวยเหลือคาทําศพ)
(2) ชดใชเงินยืมเงินสะสม ป 2556
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือขาราชการ
และลูกจางกรุงเทพมหานคร
(คารักษาพยาบาล, คาเลาเรียนบุตร
และเงินชวยเหลือคาทําศพ)
(3) คาใชจายในการอบรมการปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล
(4) คาใชจายในการอบรมเชิงปฏิบัติการการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน
(5) คาใชจายในการอบรมเชิงปฏิบัติการการชวยฟนคืนชีพขั้นสูง

293,500 บาท

1,756,200 บาท

3,000,000 บาท

97,500 บาท
42,200 บาท
65,200 บาท

38
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2.8 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลราชพิพัฒน
ป 2556

149,009,400 บาท

ป 2557

168,598,400 บาท

วัตถุประสงค
- เพื่อบริการตรวจรักษาโรคตางๆ แกประชาชน
- จัดหาเครื่องมือแพทยที่มีประสิทธิภาพมาใชกับ
ระบบงานในโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัย
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน

งานที่จะทํา
- อํานวยการและบริหารทั่วไป ปฎิบัติงานดานธุรการ
การเจาหนาที่ การคลัง งบประมาณและพัสดุ
การอํานวยความสะดวกทั่วไป และการประสานงาน
กับสวนราชการอื่นในสังกัด โดยมีขาราชการ
และลูกจาง ประมาณ 388 คน
- ใหการบําบัดรักษาผูปวยทั้งสิ้นประมาณ
252,842 คน โดยแยกเปน
ผูปวยนอก

ประมาณ 244,223 คน

ผูปวยใน

ประมาณ

จํานวนเตียง

01
01101-1
01102-1
01104-1
01106-1
01107-1
01108-1
01109-1

8,619 คน
132 เตียง

รายละเอียดรายจาย
1. เงินเดือนและคาจางประจํา
69,262,200 บาท
1.1 เงินเดือน
60,972,000 บาท
อัตราเดิม 258 อัตรา
เงินเลื่อนขั้น
เงินเพิ่มคาวิชา
เงินประจําตําแหนง
เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับขาราชการ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับขาราชการ
เงินชวยเหลือคาครองชีพสําหรับขาราชการ

48,672,600 บาท
2,352,500 บาท
1,766,400 บาท
187,200 บาท
777,600 บาท
6,821,100 บาท
394,600 บาท

39
8,290,200 บาท

01206-1

1.2 คาจางประจํา
อัตราเดิม 57 อัตรา
เงินเพิม่ คาจางประจํา
เงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราวสําหรับ
ลูกจางประจํา
เงินชวยเหลือคาครองชีพสําหรับลูกจางประจํา

02
02101-1
02102-1
02103-1

2. คาจางชั่วคราว
คาจางชั่วคราว 73 อัตรา
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับลูกจางชั่วคราว
เงินชวยเหลือคาครองชีพสําหรับลูกจางชั่วคราว

9,218,000 บาท

03
031

3. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
50,692,300 บาท
3.1 คาตอบแทน
29,331,000 บาท
สวนใหญเปนคาตอบแทนบุคลากรดาน
การแพทยและสาธารณสุข
คาอาหารทําการนอกเวลา
คาพยาบาลเวรยามวิกาล ฯลฯ
3.2 คาใชสอย
5,802,500 บาท
สวนใหญเปนคาซักฟอก
คาจางเหมาดูแลทรัพยสินและรักษา
ความปลอดภัย คาจางทําความสะอาด
อาคาร เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ
3.3 คาวัสดุ
15,558,800 บาท
สวนใหญเปนคาเวชภัณฑ คาวัสดุ
เครื่องบริโภค คาฟลมเอกซเรย น้ํายาและ
อุปกรณ คาเครื่องแตงกาย คาวัสดุ
วิทยาศาสตรและวัสดุเคมี ฯลฯ

01201-1
01202-1
01205-1

032

5,564,400 บาท
333,800 บาท
1,083,400 บาท
1,308,600 บาท

4,521,300 บาท
3,020,700 บาท
1,676,000 บาท

04

4. คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา คาน้ําประปา
คาโทรศัพท คาไปรษณีย

05

5. คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
29,740,300 บาท
คาครุภัณฑ
29,740,300 บาท
กลุมงานกายภาพบําบัด
เวชกรรมฟนฟู
เครื่องใหการรักษาเนื้อเยื่อสวนลึกชนิดคลื่นเสียงความถี่สูง
รวมกับการกระตุนไฟฟา พรอมโปรแกรมสําเร็จรูปไมนอยกวา
20 โปรแกรม 1 เครื่อง

05130-2

กลุมงานชันสูตรโรคกลาง

4,678,900 บาท

160,500 บาท
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05130-3

05130-1
05130-17
05130-31

05130-4
05130-5
05130-6
05130-18

05130-7
05130-10
05130-19

05130-8
05130-13
05130-22

05130-9

05130-11
05130-20

ตูเก็บเกร็ดเลือดพรอมเครื่องเขยา 1 ตู
ฝายการพยาบาล
หองผาตัด
(1) เครื่องจี้และตัดพรอมระบบเชื่อมปดหลอดเลือด
ดวยระบบไฟฟา 1 เครื่อง
(2) ชุดเครื่องมือผาตัดศัลยกรรมกระดูกขนาดใหญพรอมวัสดุยึด
ดามกระดูก 1 ชุด
(3) เตียงผาตัดไฟฟาแบบควบคุมการจัดทา
ดวยระบบรีโมทคอนโทรลไมโครโปรเซสเซอร
พรอมอุปกรณ 1 ชุด
หองวิสัญญี
(1) เครื่องดมยาสลบชนิดซับซอน พรอมเครื่องชวยหายใจ 1 เครื่อง
(2) ชุดเครื่องมือผาตัดพื้นฐานทางสูติกรรม 1 ชุด
(3) ชุดเครื่องมือผาตัดพื้นฐานทางนรีเวชกรรม 1 ชุด
(4) ชุดเครื่องมือผาตัดศัลยกรรมกระดูกขนาดเล็ก 1 ชุด
หองคลอด
(1) เตียงรอคลอดสามารถปรับเปนเตียงคลอด 2 เตียง
(2) เครื่องควบคุมการใหของเหลวเขาสูหลอดเลือด
โดยอัตโนมัติ 2 เครื่อง
(3) เครื่องติดตามการทํางานของหัวใจ วัดความอิ่มตัวของออกซิเจน
ในเลือด วัดความดันโลหิตแบบภายนอก การหายใจ ขนาดจอภาพ
ไมนอยกวา 10.4 นิ้ว 1 เครื่อง
หองอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
(1) เครื่องชวยหายใจอัตโนมัติชนิดเคลื่อนที่ได 1 เครื่อง
(2) เครื่องควบคุมการใหของเหลวเขาสูหลอดเลือดโดยอัตโนมัติ 4 เครื่อง
(3) เครื่องติดตามการทํางานของหัวใจ วัดความอิ่มตัวของออกซิเจน
ในเลือด วัดความดันโลหิตแบบภายนอก การหายใจ ขนาดจอภาพ
ไมนอยกวา 10.4 นิ้ว 2 เครื่อง
หองตรวจหัวใจ
เครื่องกระตุกหัวใจแบบ 2 เฟส พรอมระบบกระตุกหัวใจอัตโนมัติ
มีภาควัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 1 เครื่อง
หอผูปวยกุมารเวชกรรม
(1) เครื่องควบคุมการใหของเหลวเขาสูหลอดเลือดโดยอัตโนมัติ 2 เครื่อง
(2) เครื่องติดตามการทํางานของหัวใจ วัดความอิ่มตัวของออกซิเจน
ในเลือด วัดความดันโลหิตแบบภายนอก การหายใจ ขนาดจอภาพ
ไมนอยกวา 10.4 นิ้ว 1 เครื่อง

276,000 บาท

1,900,000 บาท
930,000 บาท

2,000,000 บาท

1,440,000 บาท
427,000 บาท
566,000 บาท
600,000 บาท

280,000 บาท
90,000 บาท

195,000 บาท

200,000 บาท
180,000 บาท

390,000 บาท

270,000 บาท

90,000 บาท

195,000 บาท
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05130-12
05130-21

05130-14
05130-27

05130-15
05130-24

05130-16
05130-25

05130-23

05130-26

หอผูปวยสูตินรีเวชกรรม
(1) เครื่องควบคุมการใหของเหลวเขาสูหลอดเลือดโดยอัตโนมัติ 1 เครื่อง
(2) เครื่องติดตามการทํางานของหัวใจ วัดความอิ่มตัวของออกซิเจน
ในเลือด วัดความดันโลหิตแบบภายนอก การหายใจ ขนาดจอภาพ
ไมนอยกวา 10.4 นิ้ว 1 เครื่อง
หอผูปวยพิเศษ
(1) เครื่องควบคุมการใหของเหลวเขาสูหลอดเลือดโดยอัตโนมัติ 3 เครื่อง
(2) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ สามารถวิเคราะหและประมวลผล
ชนิดจอภาพ ขนาดไมนอ ยกวา 7 นิ้ว และสามารถพิมพผล
ดวยกระดาษ A4 1 เครื่อง
หอผูปวยสามัญ 1
(1) เครื่องควบคุมการใหของเหลวเขาสูหลอดเลือดโดยอัตโนมัติ 1 เครื่อง
(2) เครื่องควบคุมการใหของเหลวเขาสูหลอดเลือดโดยอัตโนมัติ
ชนิดใหสารละลายและใหเลือดได 3 ชองทางพรอมกัน 1 เครื่อง

45,000 บาท

195,000 บาท

135,000 บาท

240,000 บาท

45,000 บาท
235,400 บาท

หอผูปวยสามัญ 2
(1) เครื่องควบคุมการใหของเหลวเขาสูหลอดเลือดโดยอัตโนมัติ 1 เครื่อง
(2) เครื่องควบคุมการใหของเหลวเขาสูหลอดเลือดโดยอัตโนมัติ
ชนิดใหสารละลายและใหเลือดได 3 ชองทางพรอมกัน 1 เครื่อง

235,400 บาท

หองสองกลอง
เครื่องติดตามการทํางานของหัวใจ วัดความอิ่มตัวของออกซิเจน
ในเลือด วัดความดันโลหิตแบบภายนอก การหายใจ ขนาดจอภาพ
ไมนอยกวา 10.4 นิ้ว 1 เครื่อง

195,000 บาท

กลุมงานทันตกรรม
ยูนิตทันตกรรมระบบอิเล็กทรอนิค ชนิดใหแสงสวางที่ปลายหัวกรอ
แบบ LED 1 ชุด

980,000 บาท

05130-28

กลุมงานรังสีวิทยา
เครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอรความเร็วสูง 16 Slices พรอมอุปกรณ 1 ชุด

05130-29

ฝายบริหารงานทั่วไป
รถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง 1 คัน

45,000 บาท

15,000,000 บาท

2,200,000 บาท
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06105-1

07
07101-1

07101-2

07103-2
07103-3
07103-4
07103-8
07103-9

6. เงินอุดหนุน
เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแกบุตรขาราชการ
และลูกจางประจํากรุงเทพมหานคร

305,000 บาท

7. รายจายอื่น
4,701,700 บาท
(1) ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2555
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือขาราชการ
และลูกจางกรุงเทพมหานคร
(คารักษาพยาบาล, คาเลาเรียนบุตร
และเงินชวยเหลือคาทําศพ)
(2) ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2556
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือขาราชการ
และลูกจางกรุงเทพมหานคร
(คารักษาพยาบาล, คาเลาเรียนบุตร
และเงินชวยเหลือคาทําศพ)
(3) คาใชจายในการอบรมการชวยฟนคืนชีพในผูใหญ
(4) คาใชจายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรับอุบัติภัยหมู
(5) คาใชจายในการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการปองกัน
และควบคุมการติดเชื้อ
(6) คาใชจายในการอบรมเชิงปฏิบัติการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
(7) คาใชจายในการประชุมวิชาการประจําป 2557

305,000 บาท

2,176,400 บาท

2,300,000 บาท
51,900 บาท
24,000 บาท
23,700 บาท
52,900 บาท
72,800 บาท
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2.9 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร
ป 2556

234,629,300 บาท

ป 2557

262,059,600 บาท

วัตถุประสงค
- เพื่อบริการตรวจรักษาโรคตางๆ แกประชาชน
- จัดหาเครื่องมือแพทยที่มีประสิทธิภาพมาใชกับ
ระบบงานในโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัย
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน

งานที่จะทํา
- อํานวยการและบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานดานธุรการ
การเจาหนาที่ การคลัง งบประมาณและพัสดุ
การอํานวยความสะดวกทั่วไป และการประสานงาน
กับสวนราชการอื่นในสังกัด โดยมีขาราชการ
และลูกจาง ประมาณ 571 คน
- ใหการบําบัดรักษาผูปวยทั้งสิ้นประมาณ
356,441 คน โดยแยกเปน
ผูปวยนอก

ประมาณ

337,886 คน

ผูปวยใน

ประมาณ

18,555 คน

จํานวนเตียง

01
01101-1
01102-1
01104-1
01106-1
01107-1
01108-1
01109-1

227 เตียง

รายละเอียดรายจาย
1. เงินเดือนและคาจางประจํา
96,036,100 บาท
1.1 เงินเดือน
86,545,800 บาท
อัตราเดิม 396 อัตรา
เงินเลื่อนขั้น
เงินเพิ่มคาวิชา
เงินประจําตําแหนง
เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับขาราชการ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับขาราชการ
เงินชวยเหลือคาครองชีพสําหรับขาราชการ

73,213,900 บาท
4,135,200 บาท
2,286,000 บาท
238,800 บาท
642,000 บาท
4,645,300 บาท
1,384,600 บาท
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01201-1
01202-1
01205-1
01206-1

1.2 คาจางประจํา
อัตราเดิม 67 อัตรา
เงินเพิม่ คาจางประจํา
เงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราวสําหรับ
ลูกจางประจํา
เงินชวยเหลือคาครองชีพสําหรับลูกจางประจํา

9,490,300 บาท
6,075,800 บาท
364,600 บาท
1,417,900 บาท
1,632,000 บาท

02
02101-1
02102-1
02103-1

2. คาจางชั่วคราว
14,256,000 บาท
คาจางชั่วคราว 108 อัตรา
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับลูกจางชั่วคราว
เงินชวยเหลือคาครองชีพสําหรับลูกจางชั่วคราว

03
031

3. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
3.1 คาตอบแทน
สวนใหญเปนคาตอบแทนบุคลากรทางดาน
การแพทยและสาธารณสุข คาอาหารทําการ
นอกเวลา คาตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ
สําหรับแพทยสาขาสงเสริมพิเศษ ฯลฯ
3.2 คาใชสอย
สวนใหญเปนคาจางดูแลทรัพยสินและ
รักษาความปลอดภัย คาซักฟอก
คาจางทําความสะอาดอาคาร
คาซอมแซมยานพาหนะ ฯลฯ
3.3 คาวัสดุ
สวนใหญเปนคาเวชภัณฑ
คาเครื่องแตงกาย คาวัสดุเครื่องบริโภค
คาวัสดุวิทยาศาสตรและวัสดุเคมี
คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร ฯลฯ

98,887,500 บาท
52,924,300 บาท

04

4. คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา คาน้ําประปา
คาโทรศัพท คาไปรษณีย

15,263,900 บาท

05

5. คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
20,413,400 บาท
คาครุภัณฑ
20,413,400 บาท
กลุมงานเวชกรรมฟนฟู
(1) เครื่องกระตุนกลามเนื้อและเสนประสาท 1 เครื่อง
(2) เครื่องมือใหการรักษาดวยความเย็น 1 เครื่อง
(3) เครื่องตมแผนประคบความรอน 1 เครื่อง

032

05130-1
05130-2
05130-3

6,959,000 บาท
4,705,000 บาท
2,592,000 บาท

20,076,200 บาท

25,887,000 บาท

107,000 บาท
449,400 บาท
165,000 บาท
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05130-4

05130-5

05130-6
05130-7

05130-8
05130-18

05130-9
05130-10

05130-11

กลุมงานอายุรกรรม
ชุดกลองสองตรวจกระเพาะอาหารและลําไสเล็กสวนตน
และกลองสองตรวจลําไสใหญภาพรายละเอียดสูง
พรอมชุดประมวลสัญญาณวิดีทัศน และมีระบบปรับคลื่นแสง
เพื่อตรวจแยกรอยโรค 1 ชุด

5,400,000 บาท

กลุมงานทันตกรรม
เครื่องเอกซเรยฟนทั้งปากและกะโหลกศีรษะระบบดิจิตอล 1 ชุด

2,700,000 บาท

กลุมงานวิสัญญี
(1) เครื่องตรวจกลามเนื้อและเสนประสาทดวยคลื่นเสียง
ความถีส่ ูง 1 เครื่อง
(2) เครื่องอุนน้ําเกลือ สารน้ํา ผาหมและอุปกรณทางการแพทย
ขนาดความจุไมนอยกวา 800 ลิตร 1 เครื่อง
หองผาตัด
(1) เครื่องจี้ไฟฟาชนิดสามารถทํางานได 2 ทางในเวลาเดียวกัน 1 เครื่อง
(2) เตียงผาตัดไฟฟาแบบควบคุมการจัดทาดวยระบบ
รีโมทคอนโทรลไมโครโปรเซสเซอร พรอมอุปกรณ 1 ชุด
กลุมงานออรโธปดิกส
(1) ชุดเครื่องมือผาตัดศัลยกรรมกระดูก
เพื่อทดแทนของเดิมที่ชํารุด 1 ชุด
(2) ชุดอุปกรณผาตัดเปดแผลเล็กในการใสแผนโลหะดามกระดูก
ชนิดกวางบริเวณกระดูกตนขา 1 ชุด
หนวยจายกลาง
เครื่องลางดวยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบมีทอเสียบลางภายใน
ขนาดไมนอยกวา 40 ลิตร 1 เครื่อง

1,800,000 บาท
312,000 บาท

540,000 บาท
2,000,000 บาท

350,000 บาท
160,000 บาท

550,000 บาท

05130-13
05130-16

กลุมงานเวชศาสตรฉุกเฉินและบริการทางการแพทยฉุกเฉิน
(1) เครื่องติดตามการทํางานของหัวใจแบบเคลื่อนที่ 2 เครื่อง
(2) รถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง 2 คัน

05130-19

หนวยงานไตเทียม
เครื่องลางตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ ชนิด 2 หัว 1 เครื่อง

480,000 บาท

05130-20

หนวยแพทยกูชีวิต
เสาอากาศวิทยุสื่อสารพรอมอุปกรณ 1 ชุด

400,000 บาท

600,000 บาท
4,400,000 บาท
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06
06105-1

07
07101-1

07101-2

07103-1
07103-2
07103-3
07103-4
07103-5
07103-11
07199-1

6. เงินอุดหนุน
เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแกบุตรขาราชการ
และลูกจางประจํากรุงเทพมหานคร

457,500 บาท

7. รายจายอื่น
16,745,200 บาท
(1) ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2555
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือขาราชการ
และลูกจางกรุงเทพมหานคร
(คารักษาพยาบาล, คาเลาเรียนบุตร
และเงินชวยเหลือคาทําศพ)
(2) ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2556
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือขาราชการ
และลูกจางกรุงเทพมหานคร
(คารักษาพยาบาล, คาเลาเรียนบุตร
และเงินชวยเหลือคาทําศพ)
(3) คาใชจายในการประชุมวิชาการประจําป
(4) คาใชจายในการอบรมซอมแผนรับอุบัติภัยกลุมชน
(5) คาใชจายในการอบรมเชิงปฏิบัติการการชวยฟนคืนชีพขั้นสูง
(6) คาใชจายในการอบรมเชิงปฏิบัติการการเคลื่อนยายผูปวย
และการชวยฟนคืนชีพเบื้องตน
(7) คาใชจายในการอบรมเชิงปฏิบัติการและซอมแผนอัคคีภัย
ในโรงพยาบาล
(8) คาใชจายโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการดูแลผูปวย
ใชเครื่องชวยหายใจ
(9) คาใชจายโครงการทุนสงเสริมการวิจัยทางการแพทย

457,500บาท

5,646,000 บาท

10,000,000 บาท
123,800 บาท
96,600 บาท
201,000 บาท
165,600 บาท
236,200 บาท
76,000 บาท
200,000 บาท
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0620082-55-01 2.10 โครงการจัดตั้งศูนยอุบัติเหตุ (Trauma Center)
และศูนยลางสารเคมีและอาวุธชีวภาพ
วัตถุประสงค
- เพื่อเปนศูนยอุบัติเหตุที่ใหบริการดูแลรักษาประชากรของ
กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกลเคียงที่ครบวงจร และสามารถ
รองรับผูปวยทั้งชาวไทยและตางชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลใหสามารถรับภัยพิบัติตาง ๆ
ที่อาจเกิดขึ้นตอคนในชุมชนและประเทศชาติไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (2555– 2558)
เปาหมายของโครงการ
- จัดตั้งศูนยอุบัติเหตุ (Trauma Center) ระดับ 2
และศูนยลางสารเคมีและอาวุธชีวภาพ
งานที่จะทํา
- จางบุคลากร
- จัดหาครุภัณฑ
- กอสรางอาคารหองลางตัวและปรับปรุงภายนอกอาคาร
- จัดอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานแกบุคลากร
ประมาณการคาใชจายของโครงการ

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

ปงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น
งบดําเนินการ

งบลงทุน

งบดําเนินการ

งบลงทุน

2555-2556

-

-

-

-

2557

-

100,000

-

-

100,000

2558

-

171,389,600

-

-

171,389,600

รวม

-

171,489,600

-

-

171,489,600

-
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07
07199-1

รายละเอียดรายจายของโครงการปงบประมาณ 2557
1. เงินงบประมาณ
100,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ
- บาท
เงินงบประมาณ
100,000 บาท
รายจายอื่น
100,000 บาท
จัดตั้งศูนยอุบัติเหตุ (Trauma Center) และศูนยลางสารเคมี
และอาวุธชีวภาพ
- คาใชจายในการจางบุคลากร
- คาใชจายในการจัดหาครุภัณฑ
- คาใชจายในการกอสรางอาคารหองลางตัว
และปรับปรุงภายนอกอาคาร
- คาใชจายในการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน
(งบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น
171,489,600 บาท
ป 2555-2556 ตั้งไว
- บาท
ป 2557 ตั้งไว
100,000 บาท
สวนที่เหลือผูกพันงบประมาณปตอไป)

100,000 บาท
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0620083

2.11 งานบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
ป 2556

24,283,700 บาท

ป 2557

33,009,000 บาท

วัตถุประสงค
- เพื่อใหบริการการแพทยฉุกเฉินของสํานักการแพทย
กรุงเทพมหานคร
- เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉิน ของสํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร
งานที่จะทํา
- เปนศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ ใหคําปรึกษาแนะนํา
ดานปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน
- ใหบริการสายดวนทางการแพทย
- เปนศูนยกลางประสานงานและพัฒนาเครือขาย
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางการแพทย
ทั้งในสถานการณปกติ และกรณีสาธารณภัย
อุบัติภัย และวินาศภัย

01
01101-1
01102-1
01106-1
01107-1
01108-1
01201-1
01202-1
01205-1
01206-1

รายละเอียดรายจาย
1. เงินเดือนและคาจางประจํา
7,019,200 บาท
1.1 เงินเดือน
3,727,300 บาท
อัตราเดิม 11 อัตรา
เงินเลื่อนขั้น
เงินประจําตําแหนง
เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับขาราชการ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับขาราชการ
1.2 คาจางประจํา
3,291,900 บาท
อัตราเดิม 20 อัตรา
เงินเพิ่มคาจางประจํา
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับ
ลูกจางประจํา
เงินชวยเหลือคาครองชีพสําหรับลูกจางประจํา

3,231,800 บาท
136,900 บาท
67,200 บาท
151,200 บาท
140,200 บาท
2,145,100 บาท
244,800 บาท
468,700 บาท
433,300 บาท
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02
02101-1
02102-1
02103-1

2. คาจางชั่วคราว
คาจางชั่วคราว 21 อัตรา
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับลูกจางชั่วคราว
เงินชวยเหลือคาครองชีพสําหรับลูกจางชั่วคราว

2,772,000 บาท

03
031

3. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
3.1 คาตอบแทน
สวนใหญเปนคาตอบแทนบุคลากรทางดาน
การแพทยและสาธารณสุข คาอาหาร
ทําการนอกเวลา คาตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ
สําหรับแพทยสาขาสงเสริมพิเศษ ฯลฯ
3.2 คาใชสอย
สวนใหญเปนคาซอมแซมครุภัณฑ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
คาซอมแซมยานพาหนะ ฯลฯ
3.3 คาวัสดุ
สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและ
น้ํามันหลอลื่น คาวัสดุสํานักงาน
คาวัสดุยานพาหนะ คาวัสดุอุปกรณ
คอมพิวเตอร ฯลฯ

9,906,800 บาท
6,271,300 บาท

032

1,431,000 บาท
837,000 บาท
504,000 บาท

2,363,000 บาท

1,272,500 บาท

04

4. คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา คาน้ําประปา
คาโทรศัพท คาไปรษณีย

05

5. คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
2,796,300 บาท
คาครุภัณฑ
2,796,300 บาท
(1) หุนฝกปฎิบัติการชวยชีวิตขั้นสูงผูใหญ พรอม Laptop Computer 3 ชุด
(2) หุนทารกสําหรับฝกการชวยชีวิตขั้นสูง 2 ชุด
(3) ชุดฝกหัตถการทางสูติศาสตร 4 ชุด
(4) หุนทารกฝกชวยชีวิตแบบ 1 ชุด บรรจุ 4 ตัว 2 ชุด
(5) เครื่องกระตุกหัวใจดวยไฟฟาอัตโนมัติสําหรับใชในการสอน 2 เครื่อง
(6) หุนโครงกระดูกทางกายภาพ 1 ตัว
(7) หุนจําลองรางกายไมแสดงเพศ 1 ตัว

05130-3
05130-4
05130-5
05130-7
05130-8
05130-9
05130-10
06
06105-1

6. เงินอุดหนุน
เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแกบุตรขาราชการ
และลูกจางประจํากรุงเทพมหานคร

897,700 บาท

1,980,000 บาท
418,000 บาท
180,000 บาท
72,000 บาท
80,000 บาท
45,000 บาท
21,300 บาท

59,000 บาท
59,000 บาท
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07
07103-1
07103-2
07103-3
07103-4
07199-1

7. รายจายอื่น
9,558,000 บาท
(1) คาใชจายในการจัดประชุมวิชาการทางการแพทยฉุกเฉิน
ประจําป 2557
(2) คาใชจายในการอบรมหลักสูตรเวชกรฉุกเฉิน
ขั้นพื้นฐาน EMT Basic
(3) คาใชจายในการอบรมหลักสูตรพยาบาลกูชีพ EMS Nurse
(4) คาใชจายในการอบรมการซอมแผนปฏิบัติการ
ทางการแพทยกรณีเผชิญเหตุสาธารณภัย
(5) คาใชจายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเขาถึง
เพื่อชวยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉินในระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร

164,800 บาท
513,000 บาท
236,700 บาท
102,500 บาท

8,541,000 บาท
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0620083-57-01 2.12 โครงการศูนยบริการการแพทยฉุกเฉินเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
วัตถุประสงค
- เพื่อใหประชาชนไดรับบริการการชวยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
และฉุกเฉินไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ลดอัตราการเสียชีวิต
และทุพพลภาพของผูปวยฉุกเฉินกอนถึงโรงพยาบาล
- เพื่อใหผูไดรับบาดเจ็บจากเหตุสาธารณภัยไดรับการชวยเหลือ
ทางการแพทยดวยระบบที่มีประสิทธิภาพ
- เพื่อจัดทําฐานขอมูลของระบบบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร และระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ
ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินอยางมีประสิทธิภาพ มีระบบ
ขอมูลสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ วางแผน
ในการดําเนินงาน และพัฒนาระบบ
- เพื่อใหระบบบริการการแพทยฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหานคร
มีความเปนเอกภาพ ลดความขัดแยง และความซ้ําซอนในการ
ใหการชวยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉิน
ระยะเวลาดําเนินการ 2 ป (2557 – 2558)
เปาหมายของโครงการ
- พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับระบบบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานครเปนฐานขอมูลของระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
การแจงเหตุและการระบุตําแหนงของจุดเกิดเหตุ โดยแสดง
จุดเกิดเหตุและ/หรือระบุตําแหนงการเกิดเหตุบนระบบแผนที่
กรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะหและการสรางรายงาน
รวมทั้งระบุการใหความชวยเหลือผานระบบเครือขาย Internet
- พัฒนาระบบการติดตามและระบุตําแหนงรถพยาบาลฉุกเฉินกรุงเทพมหานครและระบบการประสานงานหนวยปฏิบัติการ
และทีมปฏิบัติการในการใหความชวยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉิน
ไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
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งานที่จะทํา
- ติดตั้งระบบฐานขอมูลของระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
ภาวะการเจ็บปวย การดําเนินการชวยเหลือกอนนําสง
สถานพยาบาล
- ติดตั้งระบบรับแจงเหตุที่สามารถบอกตําแหนง
จุดเกิดเหตุในแผนที่ ตําแหนงของรถพยาบาลฉุกเฉิน
ระบบรายงานผล และการบริหารจัดการขอมูล
- ติดตั้งระบบติดตามยานพาหนะและระบบนําทางรถพยาบาล
- จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและระบบสํารองขอมูล
รองรับซอฟตแวรและการพัฒนาซอฟตแวร ของระบบ
การบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
ประมาณการคาใชจาย
ประมาณการคาใชจายของโครงการ

เงินงบประมาณ

ป
งบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

งบดําเนินการ

งบลงทุน

งบดําเนินการ

งบลงทุน

2557

-

1,000,000

-

-

1,000,000

2558

-

45,414,500

-

-

45,414,500

รวม

-

46,414,500

-

-

46,414,500

รายละเอียดรายจายของโครงการปงบประมาณ 2557
1. เงินงบประมาณ

1,000,000

บาท
2. เงินนอกงบประมาณ

-

บาท
07
07199-1

เงินงบประมาณ
1,000,000 บาท
รายจายอื่น
1,000,000 บาท
โครงการศูนยบริการการแพทยฉุกเฉินเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
1,000,000 บาท
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
- คาใชจายในการติดตั้งระบบฐานขอมูลของระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉิน ภาวะการเจ็บปวย การดําเนินการชวยเหลือ
กอนนําสงสถานพยาบาล
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- คาใชจายในการติดตั้งระบบรับแจงเหตุที่สามารถบอกตําแหนง
จุดเกิดเหตุในแผนที่ ตําแหนงของรถพยาบาลฉุกเฉิน
ระบบรายงานผล และการบริหารจัดการขอมูล
- คาใชจายในการติดตั้งระบบติดตามยานพาหนะ
และระบบนําทางรถพยาบาล
- คาใชจายในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณ
และระบบสํารองขอมูลรองรับซอฟตแวร
และการพัฒนาซอฟตแวรของระบบ
การบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
- คาใชจายในการจัดอบรมเจาหนาที่ในการใชงานโปรแกรม
(งบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น
ป 2557 ตั้งไว
สวนที่เหลือผูกพันงบประมาณปตอไป)

46,414,500 บาท
1,000,000 บาท
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0620085

2.13 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน
ป 2556

- บาท

ป 2557

15,140,200 บาท

วัตถุประสงค
- เพื่อใหบริการทางการแพทย สงเสริมสุขภาพ
การปองกัน และควบคุมโรค บําบัดรักษาเฉพาะดาน
แกผูสูงอายุ
- เพื่อฝกอบรมทางดานเวชศาสตรผูสูงอายุ พัฒนา ดูแล
ผูสูงอายุใหสามารถดูแล และใหความชวยเหลือผูสูงอายุ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
งานที่จะทํา
- อํานวยการและบริหารทั่วไป ปฎิบัติงานดานธุรการ
การเจาหนาที่ การคลัง งบประมาณและพัสดุ
การอํานวยความสะดวกทั่วไป และการประสานงาน
กับสวนราชการอื่นในสังกัด โดยมีขาราชการ
และลูกจาง ประมาณ 44 คน
- ใหการบําบัดรักษาผูปวยนอกในเวลาราชการ
เนื่องจากปจจุบันมีสถานที่ใหบริการเปนอาคารชั่วคราว
อาคารโรงพยาบาลอยูระหวางดําเนินการกอสราง

01101-1
01102-1
01106-1
01108-1
01109-1

รายละเอียดรายจาย
1. เงินเดือนและคาจางประจํา
เงินเดือน
อัตราเดิม 26 อัตรา
เงินเลื่อนขั้น
เงินประจําตําแหนง
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับขาราชการ
เงินชวยเหลือคาครองชีพสําหรับขาราชการ

02
02101-1
02102-1
02103-1

2. คาจางชั่วคราว
2,112,000 บาท
คาจางชั่วคราว 18 อัตรา
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับลูกจางชั่วคราว
เงินชวยเหลือคาครองชีพสําหรับลูกจางชั่วคราว

01

4,521,800 บาท
4,521,800 บาท
4,108,400 บาท
179,200 บาท
120,000 บาท
26,600 บาท
87,600 บาท

1,057,300 บาท
670,700 บาท
384,000 บาท
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03
031

032

3. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
4,410,100 บาท
3.1 คาตอบแทน
1,178,900 บาท
สวนใหญเปนคาตอบแทนบุคลากรทางดาน
การแพทยและสาธารณสุข เงินตอบแทนพิเศษฯ
คาอาหารทําการนอกเวลา ฯลฯ
3.2 คาใชสอย
1,971,900 บาท
สวนใหญเปนคาซอมแซมครุภัณฑ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
คาจางทําความสะอาดอาคาร ฯลฯ
3.3 คาวัสดุ
1,259,300 บาท
สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและ
น้ํามันหลอลื่น คาวัสดุสํานักงาน
คาเครื่องแตงกาย คายาและเวชภัณฑ ฯลฯ

04

4. คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา คาน้ําประปา
คาโทรศัพท คาไปรษณีย

05

5. คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
คาครุภัณฑ
สํานักงานผูบริหาร 1 เครื่อง
ฝายการพยาบาล 1 เครื่อง
งานเวชระเบียน 1 เครื่อง
เครื่องโทรสารแบบใชกระดาษธรรมดา
สงเอกสารไดครั้งละ 20 แผน 3 เครื่อง

05119-10

05130-1
05199-1
05203-3

05130-7
05130-8
05130-9
05198-11
05198-12

400,000 บาท

3,637,300 บาท
3,637,300 บาท

ฝายบริหารงานทั่วไป
(1) รถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง 1 คัน
(2) เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 100 กิโลวัตต 1 เครื่อง
(3) เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)
ความเร็ว 30 แผนตอนาที 1 เครื่อง
ฝายการพยาบาล
(1) เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดสอดแขน 1 เครื่อง
(2) ชุดเครื่องมือผาตัดศัลยกรรมชุดเล็ก 2 ชุด
(3) ชุดเย็บแผล 10 ชุด
(4) เกาอี้กลมสเตนเลสปรับสูง-ต่ําได แบบมีลอเลื่อน 1 ตัว
(5) เกาอี้กลมสเตนเลสปรับสูง-ต่ําได แบบไมมีลอเลื่อน 1 ตัว

54,000 บาท

2,200,000 บาท
785,000 บาท
120,000 บาท

75,000 บาท
153,000 บาท
90,000 บาท
5,400 บาท
5,400 บาท
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05198-13
05198-14
05198-15
05203-2

06
06105-1

(6) ตูล็อคเกอร ขนาด 6 ประตู 2 ตู
(7) ตูล็อคเกอร ขนาด 3 ประตู 1 ตู
(8) ตูบานเลื่อนกระจกซอนตูบานเลื่อนกระจก พรอมขารองตู 2 ชุด
(9) เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)
ความเร็ว 30 แผนตอนาที 1 เครื่อง
6. เงินอุดหนุน
เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแกบุตรขาราชการ
และลูกจางประจํากรุงเทพมหานคร

10,800 บาท
4,900 บาท
13,800 บาท
120,000 บาท

59,000 บาท
59,000 บาท
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0621
0621079

3. แผนงานพัฒนาดานการแพทยและอนามัย
3.1 งานวิชาการ

36,371,000 บาท

ป 2556

29,572,800 บาท

ป 2557

9,310,000 บาท

วัตถุประสงค
- เพือ่ ใหการบริหารงานของสํานักการแพทย
เปนไปโดยมีประสิทธิภาพ
- สนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการของ
สํานักการแพทย
ที่จะทํา
- ประสานงานระหวางสวนราชการในสังกัด 11 แหง
ไดแก งานบริหารทั่วไปดานการแพทย โรงพยาบาล
ในสังกัดสํานักการแพทย 9 แหง
- ปฏิบัติงานตามโครงการของสํานักการแพทย
- อํานวยการดานวิชาการแพทย การจัดฝกอบรม
- และการจัดสงขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม
และดูงานตาง ๆ
- อํานวยการดานเก็บขอมูลตาง ๆ รวบรวมจัดทําสถิติ
รายงาน และเผยแพรสถิติรายงานใหกับผูที่เกี่ยวของ
และผูสนใจทั่วไป และขอมูลวิชาการแพทย
- ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานและงบประมาณ
ของสวนราชการในสังกัด โดยนําเทคโนโลยีทางดาน
คอมพิวเตอรมาใชในการปฏิบัติงาน
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01
01101-1
01102-1
01106-1
01107-1
01108-1
01109-1
01201-1
01202-1
01205-1
01206-1
03
031

032

รายละเอียดรายจาย
1. เงินเดือนและคาจางประจํา
7,455,200 บาท
1.1 เงินเดือน
7,029,200 บาท
อัตราเดิม 24 อัตรา
เงินเลื่อนขั้น
เงินประจําตําแหนง
เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับขาราชการ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับขาราชการ
เงินชวยเหลือคาครองชีพสําหรับขาราชการ
1.2 คาจางประจํา
426,000 บาท
อัตราเดิม 3 อัตรา
เงินเพิ่มคาจางประจํา
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับลูกจางประจํา
เงินชวยเหลือคาครองชีพสําหรับลูกจางประจํา
2. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
2.1 คาตอบแทน
คาอาหารทําการนอกเวลา
คาเบีย้ ประชุม
เงินตอบแทนพิเศษของขาราชการ
2.2 คาใชสอย
คาซอมแซมยานพาหนะ
คาซอมแซมครุภัณฑ คารับรอง
2.3 คาวัสดุ
สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและ
น้ํามันหลอลื่น คาวัสดุสํานักงาน
คาเครื่องแตงกาย คาวัสดุยานพาหนะ
คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร ฯลฯ

04

3. คาสาธารณูปโภค
คาโทรศัพท คาไปรษณีย

06
06105-1

4. เงินอุดหนุน
เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแกบุตรขาราชการ
และลูกจางประจํากรุงเทพมหานคร

6,094,500 บาท
280,000 บาท
67,200 บาท
151,200 บาท
280,300 บาท
156,000 บาท
306,800 บาท
18,400 บาท
52,800 บาท
48,000 บาท

779,400 บาท
349,600 บาท

123,300 บาท

306,500 บาท

110,400 บาท

40,500 บาท
40,500 บาท
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07
07103-1
07199-1

5. รายจายอื่น
924,500 บาท
(1) คาใชจายในการสัมมนาวิชาการประจําป ครั้งที่ 12
สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร
(2) คาใชจายโครงการทุนสงเสริมการวิจัยทางการแพทย
และสาธารณสุข

824,500 บาท
100,000 บาท
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3.2 โครงการพัฒนาระบบศูนยขอมูลผูปวย สํานักการแพทย
วัตถุประสงค
- เพื่อพัฒนาระบบศูนยขอมูลผูปวยสํานักการแพทย
ใหสามารถแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงขอมูลรวมกันไดระหวาง
สวนราชการในสังกัดสํานักการแพทย
- เพื่อปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงพยาบาล
- เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการ
ระยะเวลาดําเนินการ 8 ป (2552-2559)
เปาหมายของโครงการ
- จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณอื่น ๆ เพื่อรองรับ
ระบบจัดการฐานขอมูล
- จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
และปรับปรุงโปรมแกรมระบบสารสนเทศ ระบบการจัดการ
ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ
- จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อรองรับโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
- จัดหาและติดตั้งอุปกรณการรักษาความปลอดภัย
ของระบบเครือขายที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐานสากล
งานที่จะทํา
- ติดตั้งระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบของ
สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร
- ติดตั้งโปรแกรมสําหรับเชื่อมโยงขอมูล Data Center และ
Backup Site เพื่อรองรับขอมูลสรุปของโรงพยาบาลในสังกัด
กรุงเทพมหานคร
- ติดตั้งโปรแกรมระบบงานที่ Data Center และ Backup Site
- นําเขาขอมูลผูปวยเกาที่สรุปแลวเขาสูฐานขอมูลของ
Data Center และ Backup Site
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- ทําการทดสอบการทํางานของระบบฐานขอมูลและโปรแกรม
ที่ติดตั้ง
- ติดตั้งโปรแกรมระบบงานและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานโรงพยาบาล (e – PHIS) ของโรงพยาบาลกลาง
โรงพยาบาลตากสิน และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ
- จัดทําคูมือและอบรมเจาหนาที่ใหใชงานโปรแกรมที่ติดตั้งได
ประมาณการคาใชจายของโครงการ

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

ปงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น
งบดําเนินการ

งบลงทุน

งบดําเนินการ

งบลงทุน

2552-2556

-

-

-

-

-

2557

-

27,061,000

-

-

27,061,000

2558

-

121,774,200

-

-

121,774,200

2559

-

121,774,200

-

-

121,774,200

รวม

-

270,609,400

-

-

270,609,400

รายละเอียดรายจายของโครงการปงบประมาณ 2557
1. เงินงบประมาณ

27,061,000 บาท

2. เงินนอกงบประมาณ

-

เงินงบประมาณ

27,061,000 บาท

07

รายจายอื่น

27,061,000 บาท

07199-1

โครงการพัฒนาระบบศูนยขอมูลผูปวย สํานักการแพทย
- คาใชจายในการติดตั้งระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ
- คาใชจายในการติดตั้งระบบฐานขอมูล
- คาใชจายในการติดตั้งโปรแกรมระบบงาน
- คาใชจายในการนําเขาขอมูลเกา
- คาใชจายในการทดสอบการทํางานของระบบฐานขอมูล
และโปรแกรมที่ติดตั้ง
- คาใชจายในการจัดอบรมเจาหนาที่ในการใชงานโปรแกรม

บาท

27,061,000 บาท
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(งบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น
270,609,400 บาท
ป 2552-2556 ตั้งไว
บาท
ป 2557 ตั้งไว
27,061,000 บาท
สวนทีเ่ หลือผูกพันงบประมาณปตอไป)
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โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี กรุงเทพมหานคร
-

แผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สานักการแพทย์
จานวน 42 โครงการ งบประมาณ 4,974,400 บาท
โครงการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและสัมมนา ณ ต่างประเทศ (ตั้ง
งบประมาณที่สถาบันพัฒนาข้าราชการ กรุงเทพมหานคร จานวน 33 โครงการ
งบประมาณ 14,670,000 บาท

