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7.5.2 โครงการที่ 2 :  โครงการองคค์วามรูด้า้นสุขภาพไดร้บัการพฒันาอย่างเหมาะสม

7.6 แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาบริการประชาชนและการพฒันาประสทิธภิาพภาครฐั

7.6.1 โครงการที่ 1 :  โครงการยกระดบัระบบบริหารจดัการกรมการแพทย์

แนวใหมด่ว้ยระบบดจิทิลั (Digital DMS New Management System)

สารบญั

วสิยัทศัน ์พนัธกจิ ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บัจากการใชจ่้ายงบประมาณ

เปรียบเทยีบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

จ าแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จ าแนกตามลกัษณะรายจ่าย

จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

7.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั

7.2 แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

7.2.1 ผลผลติที่ 1 :  องคค์วามรูด้า้นสุขภาพไดร้บัการพฒันาและถ่ายทอด

7.4 แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ

7.4.1 โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาบริการสุขภาพประชาชนตามช่วงวยั

7.4.2  โครงการที่ 2 :  โครงการพฒันาบริการสุขภาพประชาชนตามช่วงวยั

กลุ่มในครรภ/์แรกเกดิ/ปฐมวยั

7.5 แผนงานยุทธศาสตรเ์สริมสรา้งใหค้นมสุีขภาวะที่ดี

7.5.1 โครงการที่ 1 :  โครงการสนบัสนุนการเป็นเมอืงศูนยก์ลางบริการสุขภาพ

7.3 แผนงานยุทธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันานวตักรรม

7.3.1 โครงการที่ 1 :  โครงการจดัต ัง้ศูนยก์ารแพทยแ์มน่ย าแห่งชาติ

(National Precision Medicine Center)

7.4.3  โครงการที่ 3 :  โครงการพฒันาสุขภาพความปลอดภยัของวยัแรงงาน

เพื่อเพิ่มผลผลติของประเทศ

7.5.3 โครงการที่ 3 :  โครงการพฒันาและส่งเสริมความรอบรูด้า้นการรกัษา

และฟ้ืนฟูสุขภาพที่ถูกตอ้งส าหรบัประชาชนและบคุลากรทางการแพทย์
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ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

7.8 แผนงานบูรณาการเตรียมความพรอ้มเพื่อรองรบัสงัคมสูงวยั

7.7 แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

7.7.1 โครงการที่ 1 :  โครงการผูเ้สพ ผูต้ดิยาเสพตดิไดร้บัการบ าบดั รกัษาและ

สารบญั

7.8.2 โครงการที่ 2 :  โครงการสรา้งการรบัรูใ้หป้ระชาชน เตรียมความพรอ้ม

ก่อนเขา้วยัสูงอายุในทกุมติิ

รายงานสถานะและแผนการใชจ่้ายเงนินอกงบประมาณ

7.8.1 โครงการที่ 1 :  โครงการส่งเสริมใหผู้สู้งอายุเขา้ถงึระบบและนวตักรรม

การดูแลสุขภาพ
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจ านวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่ ามาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

กระทรวงสาธารณสขุ

กรมการแพทย์

งบประมาณ  ปี 2564  ปี 2565

8,775,182,100                     7,809,015,500              

-                                    -                              

ประชาชนไดร้บับริการทางการแพทยท์ีม่คุีณภาพและมาตรฐานวชิาชพีอย่างเสมอภาค ภายในปี พ.ศ. 2565

สรา้งและถ่ายทอดองคค์วามรู ้นวตักรรม เทคโนโลยทีางการแพทยท์ีส่มคุณค่า 

(Appropriate Medical Technology) เสริมสรา้งการมส่ีวนร่วม (Co - Creation) 

ทางวชิาการและบริการทางการแพทยใ์นทกุภาคส่วน เพือ่พฒันาการแพทยข์องประเทศสู่มาตรฐานสากล
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3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

ผลสมัฤทธ์ิ
หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั ปี 2564 ปี 2565

(1) ผลสมัฤทธิ์ : ประชาชนมสุีขภาพดดีว้ยองคค์วามรู ้

ทางวชิาการและบริการทางการแพทยท์ี่มคุีณภาพ

และมาตรฐานวชิาชพีอย่างเสมอภาค

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละของผูป่้วยยาเสพตดิ

เขา้รบัการบ าบดัรกัษา และตดิตามดูแลอย่างต่อเน่ือง 1 ปี

รอ้ยละ 55 55

- ตวัชี้วดั : จ านวนผูสู้งอายุเขา้ถงึระบบการดูแลสุขภาพ 

และนวตักรรมเทคโนโลยทีางการแพทย์

คน 637,900 213,500

- ตวัชี้วดั : อตัราตายของผูป่้วยโรคกลา้มเน้ือหวัใจตาย

เฉียบพลนั ชนิด STEMI

ไมเ่กนิรอ้ยละ 8 8

60 60

- ตวัชี้วดั : อตัราตายของผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง นอ้ยกวา่รอ้ยละ 7 7

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละผูป่้วยมะเร็ง 5 อนัดบัแรก 

ไดร้บัการรกัษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

(รอ้ยละของผูป่้วยที่ไดร้บัการรกัษาดว้ยการผ่าตดั

ภายในระยะเวลา 4 สปัดาห)์

มากกวา่

หรือเท่ากบัรอ้ยละ

70 75

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละผูป่้วยมะเร็ง 5 อนัดบัแรก 

ไดร้บัการรกัษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

(รอ้ยละของผูป่้วยที่ไดร้บัการรกัษาดว้ยเคมบี  าบดั

ภายในระยะเวลา 6 สปัดาห)์

มากกวา่

หรือเท่ากบัรอ้ยละ

70 75

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละผูป่้วยมะเร็ง 5 อนัดบัแรก

ไดร้บัการรกัษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

(รอ้ยละของผูป่้วยที่ไดร้บัการรกัษาดว้ยรงัสรีกัษา

ภายในระยะเวลา 6 สปัดาห)์

มากกวา่

หรือเท่ากบัรอ้ยละ
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4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จ าแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

          หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

รวมทัง้สิ้น 7,956.9536              8,775.1821              7,809.0155               

1. งบประมาณรายจ่ายบคุลากร 4,661.9088              4,845.3681              4,922.6301               

5.8876                   5.8513                    

2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 3,045.5840              3,624.5928              2,651.1450               

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ 448.0883                980.4774                252.0881                 

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาบริการประชาชนและการพฒันาประสทิธิภาพภาครฐั -                          -                          9.9980                    

แผนงานยุทธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันานวตักรรม 10.4850                  -                          2.0000                    

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวติ 7.4252                   

269.3484                219.2404                 

แผนงานบูรณาการเตรียมความพรอ้มเพื่อรองรบัสงัคมสูงวยั 20.3279                  

แผนงานยุทธศาสตรเ์สริมสรา้งใหค้นมสุีขภาวะที่ดี 2,579.5855              2,638.2278              2,381.2076               

26.3728                  16.0000                  

3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 249.4608                305.2212                235.2404                 

แผนงานบูรณาการรฐับาลดจิทิลั -                          9.5000                   -                           

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 229.1329                
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5. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 8,775.1821      7,809.0155      6,337.2687      6,329.5414      6,421.1136      

รวมเงินงบประมาณ ลา้นบาท 8,775.1821      7,809.0155      6,337.2687      6,329.5414      6,421.1136      

รวมเงินนอกงบประมาณ ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

1. เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินการภาครฐั

 เงินงบประมาณ ลา้นบาท 4,845.3681  4,922.6301  5,168.7576  5,427.2037  5,698.5624  

 เงินนอกงบประมาณ ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

2. ประชาชนทกุกลุม่วยัมีสุขภาพดี 

(แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพ

ทรพัยากรมนุษย)์

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ : จ านวนบคุลากรทางการแพทย์

และสาธารณสุขที่ไดร้บัการพฒันาวชิาการ

คน 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : ความพงึพอใจของบคุลากร

ทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงินงบประมาณ ลา้นบาท 980.4774    252.0881    251.0707    251.0707    251.0707    

 เงินนอกงบประมาณ ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

3. ประชาชนทกุกลุม่วยัมีสุขภาพดี 

(แผนงานยุทธศาสตรก์ารวิจยัและพฒันานวตักรรม)

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : ระดบัความส าเร็จในการพฒันา

การแพทยแ์ม่นย า (Precision Medicine)

ระดบั -                 3 4 5 5

 เงินงบประมาณ ลา้นบาท -              2.0000       2.0000       2.0000       2.0000       

 เงินนอกงบประมาณ ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

4. ประชาชนทกุกลุม่วยัมีสุขภาพดี 

(แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวิต)

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ : บคุลากรน าองคค์วามรู/้

เทคโนโลยดีา้นการดูแลสุขภาพประชาชนตามช่วงวยั

ไปประยุกตใ์ช ้

ราย 650 750 800 850 900

 เงินงบประมาณ ลา้นบาท 5.8876       5.8513       5.8513       5.8513       5.8513       

 เงินนอกงบประมาณ ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

5. ประชาชนทกุกลุม่วยัมีสุขภาพดี 

(แผนงานยุทธศาสตรเ์สริมสรา้งใหค้นมีสุขภาวะที่ดี)

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : อตัราตายของผูป่้วย

โรคกลา้มเน้ือหวัใจตายเฉียบพลนัชนิด STEMI

นอ้ยกว่า

หรือ

เท่ากบั

รอ้ยละ

8 8 8 8 8

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : รอ้ยละอตัราตายของผูป่้วย

โรคหลอดเลอืดสมอง

นอ้ยกว่า

รอ้ยละ

7 7 7 7 7

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : รอ้ยละผูป่้วยมะเร็ง 5 อนัดบัแรก

ไดร้บัการรกัษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

(รอ้ยละของผูป่้วยที่ไดร้บัการรกัษาดว้ยการผ่าตดั

ภายในระยะเวลา 4 สปัดาห)์

มากกว่า

หรือ

เท่ากบั

รอ้ยละ

70 75 75 80 85

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : รอ้ยละผูป่้วยมะเร็ง 5 อนัดบัแรก

ไดร้บัการรกัษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

(รอ้ยละของผูป่้วยที่ไดร้บัการรกัษาดว้ยเคมบี  าบดั

ภายในระยะเวลา 6 สปัดาห)์

มากกว่า

หรือ

เท่ากบั

รอ้ยละ

70 75 75 80 85

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : รอ้ยละผูป่้วยมะเร็ง 5 อนัดบัแรก

ไดร้บัการรกัษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

(รอ้ยละของผูป่้วยที่ไดร้บัการรกัษาดว้ยรงัสรีกัษา

ภายในระยะเวลา 6 สปัดาห)์

มากกว่า

หรือ

เท่ากบั

รอ้ยละ

60 60 65 70 75

 เงินงบประมาณ ลา้นบาท 2,638.2278  2,381.2076  799.3524    556.4815    401.1529    

 เงินนอกงบประมาณ ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

6. ประชาชนทกุกลุม่วยัมีสุขภาพดี 

(แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาบริการประชาชน

และการพฒันาประสิทธิภาพภาครฐั)

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : ระดบัความส าเร็จของการพฒันา

สารสนเทศอจัฉริยะ

ระดบั -                 3 -                 -                 -                 

 เงินงบประมาณ ลา้นบาท -              9.9980       -              -              -              

 เงินนอกงบประมาณ ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

7. ผูเ้สพ ผูต้ิดยาเสพติดที่มีภาวะยุ่งยากซบัซอ้น

ไดร้บัการบ าบดัรกัษาฟ้ืนฟูอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ : จ านวนผูป่้วยยาเสพตดิ

ไดร้บับริการดา้นการแพทยร์ะดบัตตยิภูมิ

คน 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : รอ้ยละของผูป่้วยยาเสพตดิ

เขา้รบัการบ าบดัรกัษา และตดิตามดูแลอย่างต่อเน่ือง 1 ปี

รอ้ยละ 55 55 60 65 70

 เงินงบประมาณ ลา้นบาท 269.3484    219.2404    219.2404    219.2404    219.2404    

 เงินนอกงบประมาณ ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

8. ผูสู้งอายุเขา้ถึงระบบการดูแลสุขภาพ และนวตักรรม

เทคโนโลยีทางการแพทย์

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ : จ านวนผูสู้งอายุเขา้ถงึระบบ

การดูแลสุขภาพ และนวตักรรมเทคโนโลยทีางการแพทย์

คน 637,900 213,500         -              -              -              

 เงินงบประมาณ ลา้นบาท 26.3728      16.0000      -              -              -              

 เงินนอกงบประมาณ ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
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เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

7. ประชาชนทกุกลุม่วยัมีสุขภาพดี 

(แผนงานบูรณาการรฐับาลดิจิทลั)

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ : จ านวนธุรกรรมการใหบ้ริการ มากกว่า

ธุรกรรม

ต่อปี

50,000 -              -              -              -              

 เงินงบประมาณ ลา้นบาท 9.5000       -              -              -              -              

 เงินนอกงบประมาณ ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568
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6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จ าแนกตามลกัษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย บาท

รายจ่ายประจ า บาท

รายจ่ายลงทนุ บาท

6.2 จ าแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนุน งบรายจ่ายอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 4,565.7481  893.3487        2,288.4034      47.0748         14.4405         7,809.0155      

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 4,565.7481  356.8820        -                  -                  -                  4,922.6301      

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้ง

ศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

-              203.7510        -                  45.8946         2.4425           252.0881        

ผลผลติที่ 1 : องคค์วามรูด้า้นสุขภาพ

ไดร้บัการพฒันาและถ่ายทอด

            -          203.7510                -            45.8946           2.4425        252.0881

3. แผนงานยุทธศาสตรก์ารวิจยัและพฒันา

นวตักรรม

-              -                  -                  -                  2.0000           2.0000           

โครงการที่ 1 : โครงการจดัต ัง้ศูนยก์ารแพทย์

แม่นย าแห่งชาต ิ(National Precision 

Medicine Center)

            -                  -                  -                  -             2.0000           2.0000

4. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพคน

ตลอดช่วงชีวิต

-              5.8513           -                  -                  -                  5.8513           

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาบริการสุขภาพ

ประชาชนตามช่วงวยั

            -             2.2524                -                  -                  -             2.2524

โครงการที่ 2 : โครงการพฒันาบริการสุขภาพ

ประชาชนตามช่วงวยักลุ่มในครรภ/์แรกเกิด/

ปฐมวยั

            -             1.6709                -                  -                  -             1.6709

โครงการที่ 3 : โครงการพฒันาสุขภาพ

ความปลอดภยัของวยัแรงงาน

เพื่อเพิ่มผลผลติของประเทศ

            -             1.9280                -                  -                  -             1.9280

5. แผนงานยุทธศาสตรเ์สริมสรา้งใหค้นมีสุขภาวะที่ดี -              91.6240         2,288.4034      1.1802           -                  2,381.2076      

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุน

การเป็นเมอืงศูนยก์ลางบริการสุขภาพในอาเซยีน

            -             1.4737                -             1.1802                -             2.6539

โครงการที่ 2 : โครงการองคค์วามรูด้า้นสุขภาพ

ไดร้บัการพฒันาอย่างเหมาะสม

            -            87.4970      2,288.4034                -                  -        2,375.9004

โครงการที่ 3 : โครงการพฒันาและส่งเสริม

ความรอบรูด้า้นการรกัษาและฟ้ืนฟูสุขภาพ

ที่ถูกตอ้งส าหรบัประชาชนและบคุลากร

ทางการแพทย์

            -             2.6533                -                  -                  -             2.6533

7,809,015,500                       

5,510,614,100                      

2,298,401,400                      

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจ่าย
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แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนุน งบรายจ่ายอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจ่าย

6. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาบริการประชาชน

และการพฒันาประสิทธิภาพภาครฐั

-              -                  -                  -                  9.9980           9.9980           

โครงการที่ 1 : โครงการยกระดบัระบบบริหาร

จดัการกรมการแพทยแ์นวใหม่ดว้ยระบบดจิทิลั 

(Digital DMS New Management System)

            -                  -                  -                  -             9.9980           9.9980

7. แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม 

และบ าบดัรกัษาผูต้ิดยาเสพติด

-              219.2404        -                  -                  -                  219.2404        

โครงการที่ 1 : โครงการผูเ้สพ ผูต้ดิยาเสพตดิ

ไดร้บัการบ าบดั รกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

            -          219.2404                -                  -                  -          219.2404

8. แผนงานบูรณาการเตรียมความพรอ้ม

เพื่อรองรบัสงัคมสูงวยั

-              16.0000         -                  -                  -                  16.0000         

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมใหผู้สู้งอายุ

เขา้ถงึระบบและนวตักรรมการดูแลสุขภาพ

            -            14.4529                -                  -                  -            14.4529

โครงการที่ 2 : โครงการสรา้งการรบัรูใ้หป้ระชาชน

เตรียมความพรอ้มก่อนเขา้วยัสูงอายุในทกุมติิ

            -             1.5471                -                  -                  -             1.5471
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7. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

4,845.3681       4,922.6301       5,059.7539       5,294.8975       5,541.7983       

4,845.3681       4,922.6301       5,059.7539       5,294.8975       5,541.7983       

4,514.4149       4,565.7481       4,702.8719       4,938.0155       5,184.9163       

330.9532         356.8820         356.8820         356.8820         356.8820         

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

7.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั                       4,922,630,100

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงิน
งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้*

เงินนอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

รายการบคุลากรภาครฐั 4,922,630,100 บาท

1. งบบคุลากร 4,565,748,100         บาท

1.1 เงินเดือนและคา่จา้งประจ า 4,342,421,200         บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 4,048,977,400         บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจ า 293,443,800           บาท

1.2 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ 223,326,900           บาท

2. งบด าเนินงาน 356,882,000           บาท

2.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 356,882,000           บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 1,682,400              บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษของขา้ราชการที่ไดร้บัเงนิเดอืนเตม็ข ัน้ 15,896,100             บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษของลูกจา้งประจ าที่ไดร้บัเงนิเดอืนเตม็ข ัน้ 1,285,100              บาท

(4) เงนิค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนผูป้ฏบิตังิานในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 426,000                บาท

(5) เงนิเพิ่มส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตพุเิศษผูป้ฏบิตังิานดา้นสาธารณสุข 266,778,000           บาท

(6) เงนิเพิ่มพเิศษส าหรบัแพทย ์ทนัตแพทย ์และเภสชักรไมท่  าเวชปฏบิตัส่ิวนตวั

หรือปฏบิตังิานในโรงพยาบาลเอกชน 59,810,000             บาท

(7) ค่าตอบแทนพเิศษส าหรบัพนกังานราชการผูป้ฏบิตังิานในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 690,000                บาท

(8) ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายพื้นที่พเิศษ ส าหรบัก าลงัคนดา้นสาธารณสุขที่ปฏบิตังิานในพื้นที่พเิศษ 1,260,000              บาท

(9) ค่าตอบแทนส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตพุเิศษของพนกังานราชการ 264,000                บาท

(10) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 8,345,300              บาท

(11) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 445,100                บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนุน งบรายจ่ายอืน่ รวม

203.7510               -  45.8946     2.4425      252.0881   

203.7510                    -  14.3104                      -  218.0614      

              -                -  31.5842        2.4425         34.0267        

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จ าแนกตามแหล่งเงิน

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 944,900

( 1,523,361 )

944,900 1,040,000 1,144,000 1,258,400

เรื่อง 31 31 35 40 45

( 25 )

รอ้ยละ 80

( 88.42 )

80 80 80 80

รอ้ยละ 90

( 94.27 )

90 90 90 90

รอ้ยละ 95

( - )

- 95 95 95

ลา้นบาท 980.4774       252.0881       251.0707       251.0707       251.0707       

ลา้นบาท 980.4774       252.0881       251.0707       251.0707       251.0707       

ลา้นบาท 232.9377      203.7510      202.7336      202.7336      202.7336      

ลา้นบาท 668.8268                    -                -                -                -  

ลา้นบาท 68.4662        45.8946        45.8946        45.8946        45.8946        

ลา้นบาท 10.2467        2.4425         2.4425         2.4425         2.4425         

ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

งบรายจ่าย

7.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์                    252,088,100

7.2.1  ผลผลิตที่ 1 :  องคค์วามรูด้า้นสุขภาพไดร้บัการพฒันาและถ่ายทอด                    252,088,100

- พฒันาองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยทีางการแพทย ์

- พฒันาคุณภาพมาตรฐานในการบ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย ์

- ถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยทีางการแพทยแ์ก่บคุลากรของสถานบริการสุขภาพ ท ัง้ภาครฐัและเอกชน 

- เพิ่มพูนความรูแ้ละทกัษะการปฏบิตังิานแก่บคุลากรทางการแพทย ์

- จดับริการทางการแพทยร์ะดบัตตยิภูมเิพื่อการศึกษา ประเมนิ พฒันา ถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยี

หน่วย:ลา้นบาท

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาการรกัษาระดบัตตยิภูมแิละสูงกว่า

2. พฒันาและถ่ายทอดองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงิน
หน่วยนับ

กิจกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปริมาณ : จ านวนผูป่้วยที่ไดร้บับริการดา้นการแพทย์

เพื่อการศึกษา พฒันาและถ่ายทอดองคค์วามรู ้

เชิงคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูป่้วยที่ไดร้บับริการ

ดา้นการแพทย์

เชิงปริมาณ : จ านวนองคค์วามรูท้ี่ศึกษาและถ่ายทอด

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงินนอกงบประมาณ

เชิงคุณภาพ : แพทยเ์ฉพาะทางผ่านการศึกษา

ตามเกณฑม์าตรฐาน

เชิงคุณภาพ : รอ้ยละความส าเร็จการแลกเปลีย่น

งานวชิาการและการบริการของโครงการที่เกิดจาก

ความร่วมมอืกบัต่างประเทศ

รวมทัง้สิ้น

เงินงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลติ : องคค์วามรูด้า้นสขุภาพไดร้บัการพฒันาและถา่ยทอด 252,088,100 บาท

1. งบด าเนินงาน 203,751,000           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 118,672,800           บาท

(1) รายการไมผู่กพนั 113,500,700           บาท

(1) ค่าตอบแทนพยาบาลปฏบิตังิานเวรบา่ย - ดกึ 24,700,000             บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 914,400                บาท

(3) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 8,608,900              บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบริการ 7,200,000              บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 3,004,500              บาท

(6) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 357,900                บาท

(7) วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 68,715,000             บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต ์3 คนั 1,017,400              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 5,680,800              บาท

ปี 2561 - 2562 ตัง้งบประมาณ 2,628,600              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,017,400              บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 1,017,400              บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 1,017,400              บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต ์2 คนั 594,000                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 3,564,000              บาท

ปี 2561 - 2562 ตัง้งบประมาณ 1,188,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 594,000                บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 594,000                บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 594,000                บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 594,000                บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต ์12 คนั 3,560,700              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 16,031,300             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,788,500              บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 3,560,700              บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 3,560,700              บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 3,560,700              บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 3,560,700              บาท
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1.2 คา่สาธารณูปโภค 85,078,200             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 69,613,900             บาท

(2) ค่าประปา 11,243,700             บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 4,220,600              บาท

2. งบเงินอดุหนุน 45,894,600             บาท

2.1 เงินอดุหนุนทัว่ไป 45,894,600             บาท

1) เงนิอดุหนุนเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิารทางการแพทย์ 14,310,400             บาท

2) เงนิอดุหนุนเป็นทนุการศึกษาเพื่อพฒันาบคุลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข 344,200                บาท

3) เงนิอดุหนุนการเรียนการสอนแพทยเ์ฉพาะทาง 31,240,000             บาท

3. งบรายจ่ายอื่น 2,442,500              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูด้า้นการแพทย์ 2,442,500              บาท
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บาท

บาท

7.3.1.1   วตัถปุระสงค ์

7.3.1.2   สถานที่ด าเนินการ

7.3.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     6  ปี (ปี 2565 ถึง  ปี 2570)

7.3.1.4   วงเงินท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.1.5  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนุน งบรายจ่ายอืน่ รวม

-             -             -             2.0000      2.0000      

-                -                -                2.0000         2.0000         

7.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหล่งเงิน

เริ่มตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ระดบั - 3 4 5 5

ลา้นบาท -                 2.0000          2.0000          2.0000          6.0000          

ลา้นบาท -                 2.0000          2.0000          2.0000          6.0000          

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                2.0000         2.0000         2.0000         6.0000         

ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

เชิงคุณภาพ : ระดบัความส าเร็จในการพฒันา

การแพทยแ์ม่นย า (Precision Medicine)

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงินนอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

1. พฒันาคุณภาพการรกัษาทางการแพทย์

กิจกรรม
งบรายจ่าย

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงิน
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

7.3  แผนงานยุทธศาสตรก์ารวิจยัและพฒันานวตักรรม                       2,000,000

7.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการจดัต ัง้ศูนยก์ารแพทยแ์ม่นย าแห่งชาติ 

(National Precision Medicine Center)                       2,000,000

- จดัต ัง้ศูนยก์ารแพทยแ์ม่นย าแห่งชาต ิเพื่อศึกษาวจิยัและรวบรวมพนัธุกรรมของคนไทยกบัการใชย้า

  (Pharmacogenetics) รองรบัการวจิยัของกระทรวงสาธารณสุข

รวมทัง้สิ้น

 จงัหวดันนทบรุี

                   12,000,000

                   12,000,000

หน่วย:ลา้นบาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจดัต ัง้ศูนยก์ารแพทยแ์ม่นย าแหง่ชาติ 

(National Precision Medicine Center) 2,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 2,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในโครงการจดัต ัง้ศูนยก์ารแพทยแ์มน่ย าแหง่ชาต ิ

(National Precision Medicine Center) 2,000,000              บาท
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บาท

บาท

7.4.1.1   วตัถปุระสงค ์

7.4.1.2   สถานที่ด าเนินการ

7.4.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     9  ปี (ปี 2562 ถึง  ปี 2570)

7.4.1.4   วงเงินท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.1.5  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนุน งบรายจ่ายอืน่ รวม

2.2524      -             -             -             2.2524      

2.2524         -                -                -                2.2524         1. การพฒันาศกัยภาพและขยายศูนยเ์ครือข่ายการเรียนการสอน

ส าหรบัเด็กป่วยที่ดอ้ยโอกาสทางการศึกษาในโรงพยาบาล

ดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างต่อเน่ืองและย ัง่ยนื

ตามแนวพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ 

กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรม
งบรายจ่าย

7.4  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                       5,851,300

7.4.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาบริการสุขภาพประชาชนตามช่วงวยั                       2,252,400

- พฒันาองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยทีางการแพทยด์า้นการดูแลสุขภาพกลุ่มสตรีต ัง้ครรภ ์

  และพฒันาการเด็กปฐมวยั กลุ่มวยัเรียน กลุ่มวยัท างาน ผูสู้งอายุและผูพ้กิาร 

- เพิ่มพูนความรูแ้ละทกัษะการปฏบิตังิานแก่บคุลากรทางการแพทย ์

- จดับริการทางการแพทยร์ะดบัตตยิภูม ิเพื่อการศึกษา ประเมนิ พฒันา ถ่ายทอดองคค์วามรู ้

รวมทัง้สิ้น

 13 เขตสุขภาพ

                   32,143,700

                   32,143,700

หน่วย:ลา้นบาท
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7.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหล่งเงิน

เริ่มตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 55,000

( 30,880 )

55,000 60,000 65,000 70,000

รอ้ยละ 85

( 78.61 )

90 90 90 90

ลา้นบาท 18.6293        2.2524          2.2524          2.2524          6.7572          

ลา้นบาท 18.6293        2.2524          2.2524          2.2524          6.7572          

ลา้นบาท 18.6293        2.2524         2.2524         2.2524         6.7572         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

เงินนอกงบประมาณ

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เชิงปริมาณ : จ านวนเด็กดอ้ยโอกาส (เด็กเจ็บป่วย)

ไดร้บัโอกาสทางการศึกษาในหลกัสูตรการเรียน

การสอนที่เหมาะสม

เชิงคุณภาพ : เด็กดอ้ยโอกาส (เด็กเจ็บป่วย) 

ไดร้บัการศึกษาและสามารถเขา้สู่การเรียนต่อ

ในระบบภาคปกต/ิการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.)

เงินงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงิน
หน่วยนับ

งบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพฒันาบริการสขุภาพประชาชนตามช่วงวยั 2,252,400 บาท

1. งบด าเนินงาน 2,252,400              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,252,400              บาท

2,252,400              บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพและขยายศูนยเ์ครือข่ายการเรียนการสอน

ส าหรบัเดก็ป่วยที่ดอ้ยโอกาสทางการศึกษาในโรงพยาบาลดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ

อยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนืตามแนวพระราชด าริสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจา้ 

กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี
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7.4.2  โครงการที่ 2 :  โครงการพฒันาบริการสุขภาพประชาชนตามช่วงวยักลุม่ในครรภ/์แรกเกิด/ปฐมวยั       1,670,900 บาท

7.4.2.1   วตัถปุระสงค ์

7.4.2.2   สถานที่ด าเนินการ

7.4.2.3   ระยะเวลาด าเนินการ     9  ปี (ปี 2562 ถึง  ปี 2570)

7.4.2.4   วงเงินท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.2.5  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนุน งบรายจ่ายอืน่ รวม

1.6709      -             -             -             1.6709      

1.6709         -                -                -                1.6709         

7.4.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหล่งเงิน

เริ่มตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 5,000 12,000 12,500 13,000 13,500

( 4,545 )

อย่างนอ้ย

รอ้ยละ

87

( 100 )

90 90 90 90

ลา้นบาท 13.6766        1.6709          1.6709          1.6709          5.0127          

ลา้นบาท 13.6766        1.6709          1.6709          1.6709          5.0127          

ลา้นบาท 13.6766        1.6709         1.6709         1.6709         5.0127         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงินนอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงินงบประมาณ

1. การพฒันาศกัยภาพบคุลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

การสรา้งเสริมพฒันาการเด็ก (เด็กกลุ่มเสี่ยง เด็กพฒันาการล่าชา้ 

และเด็กที่มคีวามตอ้งการพเิศษ)

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงิน

เชิงปริมาณ : จ านวนเด็กไดร้บัการคดักรองพฒันาการ

เชิงคุณภาพ : เด็กที่มปีญัหาพฒันาการล่าชา้

ไดร้บับริการส่งเสริมและกระตุน้พฒันาการ

      - งบด าเนินงาน

หน่วยนับ

- พฒันาองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยทีางการแพทย ์ดา้นการดูแลสุขภาพกลุ่มในครรภ/์แรกเกิด/ปฐมวยั 

- เพิ่มพูนความรูแ้ละทกัษะการปฏบิตังิานแก่บคุลากรทางการแพทย ์

- จดับริการทางการแพทยร์ะดบัตตยิภูม ิเพื่อการศึกษา ประเมนิ พฒันา ถ่ายทอดองคค์วามรู ้

 13 เขตสุขภาพ

                   23,702,000

                   23,702,000

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพฒันาบริการสขุภาพประชาชนตามช่วงวยักลุ่มในครรภ/์แรกเกดิ/ปฐมวยั 1,670,900 บาท

1. งบด าเนินงาน 1,670,900              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,670,900              บาท

1,670,900              บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพบคุลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งการสรา้งเสริมพฒันาการเดก็ 

(เดก็กลุ่มเสี่ยง เดก็พฒันาการลา่ชา้ และเดก็ที่มคีวามตอ้งการพเิศษ )
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      1,928,000 บาท

7.4.3.1   วตัถปุระสงค ์

7.4.3.2   สถานที่ด าเนินการ

7.4.3.3   ระยะเวลาด าเนินการ     6  ปี (ปี 2565 ถึง  ปี 2570)

7.4.3.4   วงเงินท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.3.5  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนุน งบรายจ่ายอืน่ รวม

1.9280      -             -             -             1.9280      

1.9280         -                -                -                1.9280         

7.4.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหล่งเงิน

เริ่มตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ - 80 80 80 80

รอ้ยละ - 50 50 50 50

ลา้นบาท -                 1.9280          1.9280          1.9280          5.7840          

ลา้นบาท -                 1.9280          1.9280          1.9280          5.7840          

ลา้นบาท -                1.9280         1.9280         1.9280         5.7840         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

เชิงปริมาณ : โรงงานที่ก าหนดเขา้ร่วมโครงการ

สรา้งระบบดูแลสุขภาพ ความปลอดภยั

ในกลุ่มวยัแรงงาน

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงินนอกงบประมาณ

เชิงคุณภาพ : โรงงานที่มรีะดบัความส าเร็จ

ในการจดัระบบการระบบดูแลสุขภาพ 

ความปลอดภยัในกลุ่มวยัแรงงาน

รวมทัง้สิ้น

เงินงบประมาณ

กิจกรรม
งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาสุขภาพ ความปลอดภยัของวยัแรงงาน

เพื่อเพิ่มผลผลติของประเทศ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงิน
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

- เพื่อสรา้งรูปแบบการตรวจสุขภาพวยัแรงงานที่เหมาะกบัความเสี่ยงในการท างาน 

- เพื่อพฒันาบคุลากรทางการแพทยใ์นการดูแลสุขภาพวยัแรงงาน 

- เพื่อสรา้งเครือข่ายโรงงานในการสรา้งระบบการดูแลสุขภาพ ความปลอดภยัส าหรบัวยัแรงงาน

 13 เขตสุขภาพ

                   11,568,000

                   11,568,000

7.4.3  โครงการที่ 3 :  โครงการพฒันาสุขภาพความปลอดภยัของวยัแรงงาน เพื่อเพิ่มผลผลิตของประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

1,928,000 บาท

1. งบด าเนินงาน 1,928,000              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,928,000              บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาสุขภาพความปลอดภยัของวยัแรงงาน เพื่อเพิ่มผลผลติของประเทศ 1,928,000              บาท

โครงการ : โครงการพฒันาสขุภาพความปลอดภยัของวยัแรงงาน เพื่อเพิ่มผลผลติของประเทศ
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บาท

บาท

7.5.1.1   วตัถปุระสงค ์

7.5.1.2   สถานที่ด าเนินการ

7.5.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     9  ปี (ปี 2562 ถึง  ปี 2570)

7.5.1.4   วงเงินท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.5.1.5  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนุน งบรายจ่ายอืน่ รวม

1.4737      -             1.1802      -             2.6539      

1.4737         -                1.1802         -                2.6539         

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาระบบบริการการแพทยเ์พื่อสรา้งเครือข่าย

กบัประเทศประชาคมอาเซยีน

7.5  แผนงานยุทธศาสตรเ์สริมสรา้งใหค้นมีสุขภาวะที่ดี                  2,381,207,600

7.5.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนยก์ลางบริการสุขภาพในอาเซียน                       2,653,900

- พฒันาหน่วยงานใหม้ศีกัยภาพเพื่อการสรา้งบทบาทของไทยในประชาคมอาเซยีน 

- ถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยทีางการแพทยแ์ก่บคุลากรทางการแพทยข์องประเทศ

  ในประชาคมอาเซยีน 

- จดับริการทางการแพทยร์ะดบัตตยิภูมแิก่ผูป่้วยของประเทศในประชาคมอาเซยีน

 ประเทศไทย และต่างประเทศ

                 149,817,200

                 149,817,200



24

7.5.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหล่งเงิน

เริ่มตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 95

( - )

95 95 95 95

รอ้ยละ 95

( - )

95 95 95 95

ลา้นบาท 133.8938       2.6539          2.6539          2.6539          7.9617          

ลา้นบาท 133.8938       2.6539          2.6539          2.6539          7.9617          

ลา้นบาท 64.7957        1.4737         1.4737         1.4737         4.4211         

ลา้นบาท               -  -                -                -                -                

ลา้นบาท 6.8836         1.1802         1.1802         1.1802         3.5406         

ลา้นบาท 62.2145        -                -                -                -                

ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

เงินนอกงบประมาณ

เงินงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เชิงคุณภาพ : ความส าเร็จของการแลกเปลีย่น

งานวชิาการและการบริการของโครงการ

ที่เกิดจากความร่วมมอืกบัประเทศ

ในกลุ่มประเทศอาเซยีนและทวปีเอเซยี

รวมทัง้สิ้น

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงิน
หน่วยนับ

เชิงคุณภาพ : ความส าเร็จของการแลกเปลีย่น

งานวชิาการและการบริการดา้นการแพทย์

ของโครงการสนบัสนุนการเป็นเมอืงศูนยก์ลาง

บริการสุขภาพในอาเซยีน

ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**งบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนยก์ลางบริการสขุภาพในอาเซียน 2,653,900 บาท

1. งบด าเนินงาน 1,473,700              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,473,700              บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเครือข่ายวชิาการและบริการกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซยีน 1,473,700              บาท

2. งบเงินอดุหนุน 1,180,200              บาท

2.1 เงินอดุหนุนทัว่ไป 1,180,200              บาท

1,180,200              บาท

1) โครงการศูนยส์มาคมแหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(อาเซยีน) เพื่อผูสู้งอายุ

ที่มศีกัยภาพและนวตักรรม (ASEAN Centre for Active Ageing and Innovation : ACAI)
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บาท

7.5.2.1   วตัถปุระสงค ์

7.5.2.2   สถานที่ด าเนินการ

7.5.2.3   ระยะเวลาด าเนินการ     9  ปี (ปี 2562 ถึง  ปี 2570)

7.5.2.4   วงเงินท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.5.2.5  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนุน งบรายจ่ายอืน่ รวม

87.4970     2,288.4034             -              -  2,375.9004 

44.2000        98.7295                      -                -  142.9295      

22.7586                      -                -                -  22.7586        

20.5384        2,189.6739                  -                -  2,210.2123    

กิจกรรม

รวมทัง้สิ้น

                 2,375,900,400

- ถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยทีางการแพทยแ์ก่เครือข่ายสถานบริการสุขภาพ ท ัง้ภาครฐัและเอกชน 

- เพิ่มพูนความรูแ้ละทกัษะการปฏบิตังิานแก่เครือข่ายบคุลากรทางการแพทย ์

- พฒันาความเป็นเลศิทางการแพทย ์

- พฒันาและถ่ายทอดองคค์วามรู ้เพื่อแกไ้ขปญัหาสุขภาพส าคญั 

- พฒันาระบบบริการสุขภาพ

 13 เขตสุขภาพ

              11,552,603,400

7.5.2  โครงการที่ 2 :  โครงการองคค์วามรูด้า้นสุขภาพไดร้บัการพฒันาอย่างเหมาะสม

              11,486,313,400

                   66,290,000

2. บูรณาการการพฒันาดา้นสุขภาพ

หน่วย:ลา้นบาท

1. บริการบ าบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิและสารเสพตดิ 

สุราและบหุรีท่ี่มภีาวะยุ่งยากซบัซอ้น

3. พฒันาเครือข่ายและแกไ้ขปญัหาสุขภาพของประชาชน

งบรายจ่าย
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7.5.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหล่งเงิน

เริ่มตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ดา้น 10

( 11 )

10 12 13 14

โครงการ 10

( 5 )

10 12 14 16

คน 6,500

( 3,616 )

6,500 6,500 6,500 6,500

ระดบั 3

( 5 )

3 4 5 5

รอ้ยละ 80

( 85 )

80 80 80 80

ลา้นบาท 7,260.6438     2,375.9004     794.0452       551.1743       570.8397       

ลา้นบาท 7,194.3538     2,375.9004     794.0452       551.1743       570.8397       

ลา้นบาท 304.8584      87.4970        87.4970        87.4970        262.4910      

ลา้นบาท 6,889.4954    2,288.4034    706.5482      463.6773      308.3487      

ลา้นบาท               -                -                -                -                -  

ลา้นบาท               -                -                -                -                -  

ลา้นบาท 66.2900                      -                -                -                -  

ลา้นบาท 66.2900                      -                -                -                -  

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

เชิงปริมาณ : จ านวนโครงการเพื่อการแกไ้ขปญัหา

สุขภาพของประชาชน

เชิงปริมาณ : จ านวนผูป่้วยสารเสพตดิ สุรา บหุรี่

ที่ไดร้บับริการดา้นการแพทยร์ะดบัตตยิภูมิ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงิน
หน่วยนับ

      - เงนิรายได ้ 

      - งบรายจ่ายอืน่

เงินงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

เชิงคุณภาพ : ระดบัความส าเร็จของการตอบสนอง

ความตอ้งการดา้นวชิาการ (Technical Support) 

ต่อเครือข่ายเขตสุขภาพ

เชิงคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูป่้วยสารเสพตดิ

ที่ไดร้บับริการดา้นการแพทยร์ะดบัตตยิภูมิ

รวมทัง้สิ้น

      - งบเงนิอุดหนุน

เงินนอกงบประมาณ

เชิงปริมาณ : จ านวนดา้นการบูรณาการโครงการ

ดา้นสุขภาพ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

2,375,900,400 บาท

1. งบด าเนินงาน 87,497,000             บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 87,497,000             บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 3,046,500              บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขปญัหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ 17,491,900             บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 19,430,900             บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและถา่ยทอดองคค์วามรูด้า้นกญัชาทางการแพทย์ 1,029,600              บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบเทคโนโลยดีจิทิลัดา้นสุขภาพทางการแพทยเ์ฉพาะทาง 2,298,100              บาท

(6) วสัดุเวชภณัฑ ์(สารเสพตดิ) 44,200,000             บาท

2. งบลงทนุ 2,288,403,400         บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 2,288,403,400         บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 1,767,705,700         บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑส์ านกังาน 500,000                บาท

(1) ครุภณัฑส์ านกังานที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 500,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(1.1) ตูเ้ยน็บรรจยุา พรอ้มเครื่องบนัทกึและเตอืนอณุหภูม ิสถาบนัโรค

ผวิหนงั แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 5 ตู ้ 500,000                บาท

2.1.1.2 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 5,000,000              บาท

(1) ปรบัปรุงระบบจดัเกบ็และกระจายภาพทางการแพทย ์(PACS) 

และระบบคอมพวิเตอรแ์มข่่ายพรอ้มระบบจดัเกบ็ขอ้มลูมลัตมิเีดยี

และเอกสารดจิทิลัทางการแพทย ์ชนิด Non - DICOM 

โรงพยาบาลมะเร็งอบุลราชธานี ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี 

จงัหวดัอบุลราชธานี 1 ระบบ 5,000,000              บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑก์ารศึกษา 20,920,000             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 3,920,000              บาท

รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)

(1.1) หุ่นจ าลองทารกแรกเกดิ ส าหรบัฝึกช่วยชีวติทารกแรกเกดิ สถาบนั

สุขภาพเดก็แหง่ชาตมิหาราชินี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร 3 ชุด 1,500,000              บาท

(1.2) หุ่นจ าลองเดก็ช่วงอาย ุ1-5 ปี ส าหรบัฝึกช่วยชีวติข ัน้สูงในเดก็อาย ุ

1-5 ปี สถาบนัสุขภาพเดก็แหง่ชาตมิหาราชินี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

 กรุงเทพมหานคร    3 ชุด 1,500,000              บาท

(1.3) หุ่นจ าลองฝึกปฏบิตักิารช่วยชีวติข ัน้สูงขนาดเตม็ตวั แบบผูใ้หญ่ 

สถาบนับ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูผูต้ดิยาเสพตดิแหง่ชาตบิรมราชชนนี ต าบล

ประชาธิปตัย ์อ าเภอธญับรุี จงัหวดัปทมุธานี 2 ตวั 920,000                บาท

โครงการ : โครงการองคค์วามรูด้า้นสขุภาพไดร้บัการพฒันาอย่างเหมาะสม
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(2) เครื่องฝึกสอนทกัษะทางทนัตกรรมแบบเสมอืนจริง 3 มติ ิ

สถาบนัทนัตกรรม ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบรุี จงัหวดันนทบรุี 10 ชุด 17,000,000             บาท

2.1.1.4 ครุภณัฑก์ารแพทย์ 1,695,863,700         บาท

(1) ครุภณัฑก์ารแพทยท์ี่มรีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 56,909,900             บาท

รวม 79 รายการ (รวม 195 หน่วย)

(1.1) เครื่องวดัความดนัลูกตาชนิดไมส่มัผสัแบบอตัโนมตั ิโรงพยาบาล

เมตตาประชารกัษ ์(วดัไร่ขงิ) ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดั

นครปฐม 1 เครื่อง 600,000                บาท

(1.2) เครื่องปรบัอณุหภูมร่ิางกาย โรงพยาบาลราชวถิ ีแขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง 1,700,000              บาท

(1.3) เครื่องเฝ้าตดิตามสญัญาณชีพแบบพกพาและเคลือ่นยา้ย 

โรงพยาบาลราชวถิ ีแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 

2 เครื่อง 1,100,000              บาท

(1.4) เครื่องวดัความดนัตาแบบอตัโนมตั ิ(Auto Tonometer) 

โรงพยาบาลราชวถิ ีแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 

1 เครื่อง 580,000                บาท

(1.5) โตะ๊ตรวจและอปุกรณ์ตรวจหู คอ จมกู โรงพยาบาลราชวถิ ี

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 2 ชุด 1,400,000              บาท

(1.6) ชุดกลอ้งและระบบถา่ยทอดสญัญาณภาพ ส าหรบัโคมไฟผา่ตดั 

(Full HD Camera) โรงพยาบาลเมตตาประชารกัษ ์(วดัไร่ขงิ) 

ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 2 ชุด 1,800,000              บาท

(1.7) เตยีงผา่ตดัทางจกัษุและศลัยกรรมบริเวณใบหนา้ 

(Surgical Stools) โรงพยาบาลเมตตาประชารกัษ ์(วดัไร่ขงิ) 

ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 4 เตยีง 3,800,000              บาท

(1.8) เครื่องตรวจวดัปริมาณและคุณภาพการมองเหน็ โรงพยาบาล

เมตตาประชารกัษ ์(วดัไร่ขงิ) ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน 

จงัหวดันครปฐม 4 เครื่อง 1,600,000              บาท

(1.9) เครื่องช่วยใส่ทอ่ช่วยหายใจระบบวดิทีศันแ์บบมอืถอื (Video 

Laryngoscope with Blade) โรงพยาบาลเลดิสนิ แขวงสลีม 

เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 230,000                บาท

(1.10) เครื่องใหอ้ากาศผสมออกซเิจนอตัราการไหลสูง  (Humidifier 

with Integrated Flow Generator) โรงพยาบาลเลดิสนิ แขวงสลีม 

เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 240,000                บาท

(1.11) เลนสส่์องตรวจหู คอ จมกู ขนาด 2.7 มลิลเิมตร 

โรงพยาบาลเลดิสนิ แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 1 เลนส์ 184,000                บาท

(1.12) ชุดกลอ้งส่องตรวจโพรงจมกูและกลอ่งเสยีง ชนิดไฟเบอรอ์อฟตกิ 

แบบมช่ีองใส่เครื่องมอื โรงพยาบาลเลดิสนิ แขวงสลีม เขตบางรกั 

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 579,900                บาท
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(1.13) ชุดผา่ตดักลอ่งเสยีงพรอ้มอปุกรณ์จบั โรงพยาบาลเลดิสนิ 

แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 170,000                บาท

(1.14) ชุดเครื่องมอืส าหรบัผา่ตดัโพรงจมกูและหู โรงพยาบาลเลดิสนิ 

แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 115,000                บาท

(1.15) เครื่องมอืผา่ตดักลอ่งเสยีงและหลอดอาหาร โรงพยาบาลเลดิสนิ 

แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 500,000                บาท

(1.16) ชุดเครื่องมอืผา่ตดัจลุศลัยกรรม Basic Reconstruction 

โรงพยาบาลเลดิสนิ แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 443,400                บาท

(1.17) มอเตอรไ์ฟฟ้าส าหรบัเลีอ่ยกระดูกใบหนา้และขากรรไกร 

โรงพยาบาลเลดิสนิ แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 564,900                บาท

(1.18) ที่รองรบัล  าตวัผูป่้วยทา่นอนคว า่ ชนิดโปร่งแสงเอกซเรย ์

โรงพยาบาลเลดิสนิ แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 1 ชิ้น 600,000                บาท

(1.19) เครื่องกระตกุหวัใจดว้ยไฟฟ้า Biphasic โรงพยาบาลเลดิสนิ 

แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 6 เครื่อง 1,500,000              บาท

(1.20) เครื่องใหส้ารละลายทางกระบอกฉีดยา (Syringe Pump) 

โรงพยาบาลเลดิสนิ แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10 เครื่อง 500,000                บาท

(1.21) เตยีงคลอดไฟฟ้า โรงพยาบาลเลดิสนิ แขวงสลีม เขตบางรกั 

กรุงเทพมหานคร 2 เตยีง 800,000                บาท

(1.22) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดนัขนาดกลาง 

โรงพยาบาลเลดิสนิ แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 

12 เครื่อง 9,600,000              บาท

(1.23) เครื่องวเิคราะหอ์งคป์ระกอบร่างกายแบบแยกส่วน 

โรงพยาบาลเลดิสนิ แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 300,000                บาท

(1.24) เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ชนิดตัง้โตะ๊ (Portable Autoclave) 

ขนาดความจไุมน่อ้ยกว่า 85 ลติร สถาบนัทนัตกรรม ต าบลตลาดขวญั 

อ าเภอเมอืงนนทบรุี จงัหวดันนทบรุี 1 เครื่อง 590,000                บาท

(1.25) เตาเผาเซรามกิทางทนัตกรรม สถาบนัทนัตกรรม ต าบลตลาดขวญั

 อ าเภอเมอืงนนทบรุี จงัหวดันนทบรุี 2 ชุด 535,000                บาท

(1.26) เครื่องท าความสะอาดและหลอ่ลืน่ดา้มกรอ สถาบนัทนัตกรรม 

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบรุี จงัหวดันนทบรุี 2 เครื่อง 170,000                บาท

(1.27) เครื่องตดัแต่งปูนพลาสเตอร ์สถาบนัทนัตกรรม ต าบลตลาดขวญั 

อ าเภอเมอืงนนทบรุี จงัหวดันนทบรุี 2 เครื่อง 124,000                บาท

(1.28) เครื่องวดัความมชีีวติของฟนั สถาบนัทนัตกรรม ต าบลตลาดขวญั

 อ าเภอเมอืงนนทบรุี จงัหวดันนทบรุี 5 เครื่อง 102,500                บาท

(1.29) เครื่องตดัวสัดุอดุคลองรากฟนั สถาบนัทนัตกรรม 

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบรุี จงัหวดันนทบรุี 2 เครื่อง 80,000                  บาท
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(1.30) เครื่องอ่านและแปลงสญัญาณขอ้มลูเอกซเรยเ์ป็นระบบดจิติอล 

สถาบนัทนัตกรรม ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบรุี 

จงัหวดันนทบรุี 5 ชุด 2,000,000              บาท

(1.31) เครื่องแสดงการสบฟนัชนิดปรบัไดท้กุส่วน (Fully Adjustable 

Articulator) สถาบนัทนัตกรรม ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบรุี 

จงัหวดันนทบรุี 16 ชุด 2,400,000              บาท

(1.32) ชุดปฏบิตักิารถา่ยทอดวดีทิศันแ์ละบนัทกึทางการแพทยแ์ละ

ทนัตกรรม สถาบนัทนัตกรรม ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบรุี 

จงัหวดันนทบรุี 5 ชุด 1,075,000              บาท

(1.33) เครื่องควบคุมรอ้นเยน็เป็นจงัหวะ (Temperature and 

Humidity Chamber) สถาบนัทนัตกรรม ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง

นนทบรุี จงัหวดันนทบรุี 1 เครื่อง 749,000                บาท

(1.34) เครื่องกระตกุไฟฟ้าหวัใจชนิดไบเฟสคิแบบจอสพีรอ้มภาควดั

คารบ์อนไดออกไซดแ์ละออกซเิจน โรงพยาบาลมะเร็งอดุรธานี 

ต าบลหนองไผ ่อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี 2 เครื่อง 1,100,000              บาท

(1.35) เครื่องตดิตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชีพอตัโนมตัิ

พรอ้มตดิตามความดนัโลหติแดงและระดบัออกซเิจนในเลอืดแดง 

โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธญับรุี ต าบลบงึสนัน่ อ าเภอธญับรุี 

จงัหวดัปทมุธานี 6 เครื่อง 2,100,000              บาท

(1.36) เครื่องถา่ยภาพชิ้นเน้ือทางพยาธิวทิยา (Digital Imaging 

System for Pathologic Gross Examination) สถาบนัพยาธิ 

สถาบนัพยาธิวทิยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 

2 เครื่อง 1,498,000              บาท

(1.37) เครื่องตดัชิ้นเน้ือแบบมอืหมนุ (Rotary Microtome) สถาบนั

พยาธิวทิยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง 1,000,000              บาท

(1.38) เครื่องกระตกุหวัใจไฟฟ้าอตัโนมตั ิ (AED) โรงพยาบาล

มหาวชิราลงกรณธญับรุี ต าบลบงึสนัน่ อ าเภอธญับรุี 

จงัหวดัปทมุธานี 2 เครื่อง 100,000                บาท

(1.39) เครื่องลา้งเครื่องมอืท ัง้ภายในและภายนอกดว้ยคลืน่ความถี่สูง

แบบอตัโนมตั ิ(Ultrasonic) สถาบนัโรคทรวงอก ต าบลบางกระสอ อ าเภอ

เมอืงนนทบรุี จงัหวดันนทบรุี 1 เครื่อง 850,000                บาท

(1.40) ระบบเครื่องผลติยาครีมพรอ้มถงัผสม ขนาดไมน่อ้ยกว่า 

100 ลติร สถาบนัโรคผวิหนงั แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร 3 ระบบ 1,050,000              บาท

(1.41) ตูแ้ช่ยา โรงพยาบาลโรคผวิหนงัเขตรอ้นภาคใต ้จงัหวดัตรงั 

ต าบลบา้นควน อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั 2 ตู ้ 107,800                บาท
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(1.42) เครื่องตรวจวเิคราะหผ์วิความละเอยีดสูง (Dermatoscope) 

โรงพยาบาลโรคผวิหนงัเขตรอ้นภาคใต ้จงัหวดัตรงั ต าบลบา้นควน 

อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั 1 ชุด 54,000                  บาท

(1.43) เครื่องผลติออกซเิจน 10 ลติร โรงพยาบาลสมเดจ็

พระสงัฆราชญาณสงัวรเพื่อผูสู้งอาย ุจงัหวดัชลบรุี ต าบลหว้ยใหญ่ 

อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุี 1 เครื่อง 37,000                  บาท

(1.44) เครื่องจี้หา้มเลอืดดว้ยไฟฟ้า (Electrosurgical Units) 

สถาบนัสุขภาพเดก็แหง่ชาตมิหาราชินี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง 1,000,000              บาท

(1.45) เครื่องกระตุน้ระบบประสาทดว้ยไฟฟ้ากระแสตรง (Transcranial

 Direct Current Stimulator) สถาบนัสริินธรเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทยแ์หง่ชาต ิต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบรุี จงัหวดั

นนทบรุี 1 ชุด 950,000                บาท

(1.46) ลู่ฝึกเดนิและโปรแกรมวเิคราะหก์ารเดนิส าหรบัผูป่้วย (Treadmill

 with Gait Analysis Program) สถาบนัสริินธรเพื่อการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพทางการแพทยแ์หง่ชาต ิต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบรุี

 จงัหวดันนทบรุี 1 เครื่อง 950,000                บาท

(1.47) เครื่องฝึกการทรงตวัพรอ้มอปุกรณ์ช่วยยกผูป่้วยจากทา่นัง่สู่ทา่ยนื 

(Static & Dynamic Standing Balance Training) สถาบนัสริินธร

เพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแ์หง่ชาต ิต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบรุี จงัหวดันนทบรุี  2 เครื่อง 1,740,000              บาท

(1.48) เครื่องมอืรกัษาดว้ยความเยน็ (Cryotherapy) สถาบนัสริินธรเพื่อ

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแ์หง่ชาต ิต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบรุี จงัหวดันนทบรุี 1 เครื่อง 820,000                บาท

(1.49) เครื่องช่วยพยงุในการทรงตวัเพื่อฝึกเดนิส าหรบัเดก็ (Partial 

Weight  Bearing Device) สถาบนัสริินธรเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทยแ์หง่ชาต ิต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบรุี จงัหวดั

นนทบรุี 1 เครื่อง 817,000                บาท

(1.50) โตะ๊ฝึกยนื (Standing Frame) สถาบนัสริินธรเพื่อการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพทางการแพทยแ์หง่ชาต ิต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบรุี

 จงัหวดันนทบรุี 2 เครื่อง 1,100,000              บาท

(1.51) อปุกรณ์ฝึกความคดิความเขา้ใจระบบดจิทิลัแบบสมัผสั 

สถาบนัสริินธรเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแ์หง่ชาต ิ

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบรุี จงัหวดันนทบรุี 1 ชุด 550,000                บาท

(1.52) เครื่องใหก้ารบ าบดัดว้ยคลืน่กระแทก (Shockwave) 

โรงพยาบาลเวชชารกัษ ์ล  าปาง ต าบลศาลา อ าเภอเกาะคา 

จงัหวดัล  าปาง 1 เครื่อง 950,000                บาท
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(1.53) อปุกรณ์ฝึกความคดิความเขา้ใจระบบดจิทิลัแบบสมัผสั 

โรงพยาบาลเวชชารกัษ ์ล  าปาง ต าบลศาลา อ าเภอเกาะคา 

จงัหวดัล  าปาง 1 ชุด 550,000                บาท

(1.54) อปุกรณ์ฝึกยนื (TUGS Prone Stander) โรงพยาบาลเวชชารกัษ์

 ล  าปาง ต าบลศาลา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง 1 เครื่อง 275,900                บาท

(1.55) เครื่องวดัความดนัสอดแขน เครื่องช ัง่น า้หนกัวดัส่วนสูงพรอ้ม

ระบบเชื่อมต่อและแสดงผลบนฐานขอ้มลูโรงพยาบาล โรงพยาบาลเวชชา

รกัษ ์ล  าปาง ต าบลศาลา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง 1 ชุด 250,000                บาท

(1.56) หุ่นฝึกช่วยชีวติข ัน้พื้นฐานสามารถแสดงคุณภาพการท า CPR ได ้

แบบครึ่งตวั โรงพยาบาลเวชชารกัษ ์ล  าปาง ต าบลศาลา อ าเภอเกาะคา 

จงัหวดัล  าปาง 1 ตวั 150,000                บาท

(1.57) ชุดโตะ๊แต่งปูนพรอ้มตะแกรงสแตนเลสบริเวณพื้นลา่งพรอ้ม

ปากกาจบังาน โรงพยาบาลเวชชารกัษ ์ล  าปาง ต าบลศาลา อ าเภอเกาะคา 

จงัหวดัล  าปาง 1 ชุด 225,000                บาท

(1.58) เครื่องขูดหนิน า้ลายระบบเพยีโซอเิลคทริค สถาบนับ าบดัรกัษา

และฟ้ืนฟูผูต้ดิยาเสพตดิแหง่ชาตบิรมราชชนนี ต าบลประชาธิปตัย ์อ าเภอ

ธญับรุี จงัหวดัปทมุธานี 1 เครื่อง 47,000                  บาท

(1.59) เครื่องถา่ยภาพรงัสเีอกซเรยฟ์นัเคลือ่นที่แบบกลอ้งถา่ยรูป 

สถาบนับ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูผูต้ดิยาเสพตดิแหง่ชาตบิรมราชชนนี ต าบล

ประชาธิปตัย ์อ าเภอธญับรุี จงัหวดัปทมุธานี 1 เครื่อง 95,000                  บาท

(1.60) เครื่องกรอฟนัไมโครมอเตอร ์ส าหรบักรอฟนัและกรอกระดูก 

สถาบนับ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูผูต้ดิยาเสพตดิแหง่ชาตบิรมราชชนนี ต าบล

ประชาธิปตัย ์อ าเภอธญับรุี จงัหวดัปทมุธานี 1 เครื่อง 55,000                  บาท

(1.61)  เตยีงเฟาวเ์ลอร ์ชนิดไฟฟ้า สถาบนับ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูผูต้ดิยา

เสพตดิแหง่ชาตบิรมราชชนนี ต าบลประชาธิปตัย ์อ าเภอธญับรุี จงัหวดั

ปทมุธานี 9 เตยีง 408,500                บาท

(1.62) รถเขน็ผา้เป้ือน สถาบนับ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูผูต้ดิยาเสพตดิ

แหง่ชาตบิรมราชชนนี ต าบลประชาธิปตัย ์อ าเภอธญับรุี 

จงัหวดัปทมุธานี 3 คนั 40,500                  บาท

(1.63) แบบทดสอบเชาวนป์ญัญาส าหรบัผูใ้หญ่ สถาบนับ าบดัรกัษาและ

ฟ้ืนฟูผูต้ดิยาเสพตดิแหง่ชาตบิรมราชชนนี  ต าบลประชาธิปตัย ์อ าเภอ

ธญับรุี จงัหวดัปทมุธานี 1 ชุด 65,000                  บาท

(1.64) แบบทดสอบเชาวนป์ญัญาส าหรบัเดก็ สถาบนับ าบดัรกัษาและ

ฟ้ืนฟูผูต้ดิยาเสพตดิแหง่ชาตบิรมราชชนนี ต าบลประชาธิปตัย ์อ าเภอ

ธญับรุี จงัหวดัปทมุธานี 1 ชุด 65,000                  บาท
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(1.65) ชุดแบบประเมนิทางดา้นประสาทจติวทิยา (Neuropsychological

 Assessment Battery) สถาบนับ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูผูต้ดิยาเสพตดิ

แหง่ชาตบิรมราชชนนี ต าบลประชาธิปตัย ์อ าเภอธญับรุี จงัหวดัปทมุธานี 

1 ชุด 85,000                  บาท

(1.66) เตยีงฟาวเ์ลอร ์ชนิดไฟฟ้า โรงพยาบาลธญัญารกัษเ์ชียงใหม ่ต าบล

ขี้เหลก็ อ าเภอแมร่ิม จงัหวดัเชียงใหม ่5 เตยีง 227,000                บาท

(1.67) เครื่องตรวจวดัความอิ่มตวัของออกซเิจนในเลอืดและชีพจร 

(Pulse Oximeter) โรงพยาบาลธญัญารกัษเ์ชียงใหม ่ต าบลขี้เหลก็ 

อ าเภอแมร่ิม จงัหวดัเชียงใหม ่4 เครื่อง 140,000                บาท

(1.68) รถเขน็ท าแผล โรงพยาบาลธญัญารกัษข์อนแก่น ต าบลศิลา อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 5 คนั 58,500                  บาท

(1.69) เครื่องมอืช่วยคน้หาเสน้เลอืดด า โรงพยาบาลธญัญารกัษข์อนแก่น

 ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 1 เครื่อง 90,000                  บาท

(1.70) เปลสนาม โรงพยาบาลธญัญารกัษส์งขลา ต าบลเกาะแตว้ อ าเภอ

เมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 2 ชุด 16,000                  บาท

(1.71) เครื่องกระตกุไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตั ิ (AED) พรอ้มตูต้ ัง้พื้น

จอแสดงผล และระบบสญัญาณเตอืน โรงพยาบาลธญัญารกัษส์งขลา 

ต าบลเกาะแตว้ อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 เครื่อง 95,000                  บาท

(1.72) เครื่องวดัความดนัโลหติชนิดอตัโนมตั ิแบบสอดแขน 

โรงพยาบาลธญัญารกัษส์งขลา ต าบลเกาะแตว้ อ าเภอเมอืงสงขลา 

จงัหวดัสงขลา 1 เครื่อง 70,000                  บาท

(1.73) เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบเคลือ่นยา้ยได ้โรงพยาบาลธญัญา

รกัษส์งขลา ต าบลเกาะแตว้ อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 3 เครื่อง 42,000                  บาท

(1.74) เตยีงเฟาวเ์ลอร ์ชนิดมอืหมนุ แบบ ก โรงพยาบาลธญัญารกัษ์

อดุรธานี ต าบลหนองไผ ่อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี 10 เตยีง 155,000                บาท

(1.75) รถเขน็อปุกรณ์ช่วยชีวติฉุกเฉิน โรงพยาบาลธญัญารกัษอ์ดุรธานี 

ต าบลหนองไผ ่อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี 1 คนั 39,000                  บาท

(1.76) รถเขน็ชนิดนัง่ โรงพยาบาลธญัญารกัษอ์ดุรธานี ต าบลหนองไผ ่

อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี 2 คนั 15,000                  บาท

(1.77) เครื่องดูดเสมหะ โรงพยาบาลธญัญารกัษอ์ดุรธานี ต าบลหนองไผ ่

อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี 1 เครื่อง 14,000                  บาท

(1.78) เครื่องวดัความดนัโลหติชนิดอตัโนมตัแิบบสอดแขน โรงพยาบาล

ธญัญารกัษอ์ดุรธานี ต าบลหนองไผ ่อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี

 1 เครื่อง 70,000                  บาท

(1.79) รถเขน็ทางการแพทย ์โรงพยาบาลธญัญารกัษอ์ดุรธานี 

ต าบลหนองไผ ่อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี 1 คนั 60,000                  บาท

(2) เครื่องเอกซเรยเ์คลือ่นที่ระบบดจิทิลั (Portable) โรงพยาบาลราชวถิี

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง 10,000,000             บาท
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(3) เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถี่สูง ชนิด 6 หวัตรวจ

โรงพยาบาลราชวถิ ีแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 8,500,000              บาท

(4) เครื่องเอกซเรยค์อมพวิเตอร ์ชนิด 443 สไลด ์โรงพยาบาลราชวถิ ี

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 25,000,000             บาท

(5) เครื่องผา่ตดัน า้วุน้ลูกตาพรอ้มเลเซอร ์โรงพยาบาลราชวถิ ี

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 4,640,000              บาท

(6) เครื่องควบคุมอณุหภูมร่ิางกายของผูป่้วย 

โดยใชแ้ผน่ไฮโดรเจลยดึตดิผวิหนงั โรงพยาบาลราชวถิ ี

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,300,000              บาท

(7) เครื่องตดิตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชีพระบบรวมศูนย์

ไมน่อ้ยกว่า 10 เตยีง โรงพยาบาลราชวถิ ีแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 6,900,000              บาท

(8) ชุดแขวนเครื่องมอืแพทยก์บัเพดานและระบบกา๊ซทางการแพทย์

ระบบไฟฟ้า พรอ้มระบบชุดไฟส่องท าหตัถการแบบแขวนคู่ (Double Arm)

โรงพยาบาลราชวถิ ีแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 5 ชุด 5,000,000              บาท

(9) เครื่องกระตกุไฟฟ้าแบบ 2 เฟส ชนิดเคลือ่นยา้ยจอภาพส ี

พรอ้มวดัสญัญาณชีพ ภาควดัคารบ์อนไดออกไซดใ์นลมหายใจออก

และภาคบนัทกึขอ้มลูพรอ้มวดัคุณภาพของการกดหนา้อก 

โรงพยาบาลราชวถิ ีแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง 2,000,000              บาท

(10) เครื่องตรวจตาพรอ้มอปุกรณ์ต่อพว่ง เพื่อถา่ยภาพแบบดจิทิลั

(Slit Lamp) โรงพยาบาลราชวถิ ีแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,400,000              บาท

(11) เครื่องตรวจความหนาแน่นกระดูก (Bone Mineral Densitometer) 

โรงพยาบาลราชวถิ ีแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 6,100,000              บาท

(12) โตะ๊ตรวจและอปุกรณ์ตรวจหู คอ จมกู พรอ้มชุดถา่ยทอดสญัญาณ

กลอ้งส่องตรวจจมกูและคอ โรงพยาบาลราชวถิ ีแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 2 ชุด 4,000,000              บาท

(13) โตะ๊ตรวจและอปุกรณ์ตรวจหู คอ จมกู พรอ้มชุดถา่ยทอดสญัญาณ

กลอ้งส่องตรวจจมกู, ล าคอ และกลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลราชวถิ ี

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 ชุด 3,000,000              บาท

(14) เครื่องเอกซเรยต์รวจสวนหวัใจและหลอดเลอืด ชนิดสองระนาบ

โรงพยาบาลราขวถิ ีแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 45,000,000             บาท

(15) เครื่องอบท าลายเชื้อจลุนิทรียด์ว้ยสารละลายไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด์

ร่วมกบัแกส๊พลาสมาอณุหภูมติ า่ (Hydrogen Peroxide Plasma Sterilizer)

โรงพยาบาลเมตตาประชารกัษ ์(วดัไร่ขงิ) ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน 

จงัหวดันครปฐม 1 เครื่อง 5,000,000              บาท
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(16) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 กา๊ซ พรอ้มเครื่องช่วยหายใจ

และวเิคราะหก์า๊ซคารบ์อนไดออกไซดแ์ละยาดมสลบขณะผา่ตดั

พรอ้มเครื่องตดิตามการท างานของหวัใจ (Anesthesia Machine) 

โรงพยาบาลเมตตาประชารกัษ ์(วดัไร่ขงิ) ต าบลไร่ขงิ 

อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 2 เครื่อง 3,980,000              บาท

(17) เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าที่ตาพรอ้มคอมพวิเตอรว์เิคราะหผ์ล 

แบบ Multifocal ERG/Multifocal VEP 

โรงพยาบาลเมตตาประชารกัษ ์(วดัไร่ขงิ) ต าบลไร่ขงิ 

อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 1 เครื่อง 5,000,000              บาท

(18) เครื่องเอกซเรยเ์คลือ่นที่ระบบดจิทิลั ขนาดไมน่อ้ยกว่า 300 mA

(Mobile Portable X - ray Digital High Frequency 300 mA) 

โรงพยาบาลเมตตาประชารกัษ ์(วดัไร่ขงิ) ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน 

จงัหวดันครปฐม 1 เครื่อง 4,600,000              บาท

1,470,000              บาท

(20) กลอ้งจลุทรรศนผ์า่ตดัตา พรอ้มระบบบอกต าแหน่งองศาสายตาเอยีง 

(Surgical Microscope with Computer Assisted Cataract Surgery) 

โรงพยาบาลเมตตาประชารกัษ ์(วดัไร่ขงิ) ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน 

จงัหวดันครปฐม 1 ชุด 9,000,000              บาท

8,500,000              บาท

(22) เครื่องผา่ตดัน า้วุน้ลูกตาส่วนหลงัพรอ้มเลเซอร ์

(Vitrectomy Machine with Laser Module) 

โรงพยาบาลเมตตาประชารกัษ ์(วดัไร่ขงิ) ต าบลไร่ขงิ 

อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 1 เครื่อง 4,640,000              บาท

(23) เครื่องผา่ตดัตอ้หนิมมุเปิดดว้ยคารบ์อนไดออกไซดเ์ลเซอร ์

(CO2 Laser Non - Penetrating Deep Sclerectomy) 

โรงพยาบาลเมตตาประชารกัษ ์(วดัไร่ขงิ) ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน 

จงัหวดันครปฐม 1 เครื่อง 3,500,000              บาท

(24) เครื่องตรวจวเิคราะหก์ระจกตาดว้ยระบบ Laser Confocal Microscope

 โรงพยาบาลเมตตาประชารกัษ ์(วดัไร่ขงิ) ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดั

นครปฐม 1 เครื่อง 3,500,000              บาท

(19) เครื่องตรวจวเิคราะหค์วามผดิปกตภิายในลูกตาและส่วนหลงัของลูกตา

และสามารถวดัความยาวลูกตาดว้ยคลืน่เสยีงความถี่สูง 

(A and B Scan Ophthalmic Ultrasound) โรงพยาบาลเมตตาประชารกัษ ์

(วดัไร่ขงิ) ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 1 เครื่อง

(21) เครื่องตรวจวเิคราะหร์ะบบการไหลเวยีนของเสน้เลอืดในจอประสาทตา

ดว้ยการฉีดส ีFluorescene และ ICG ระบบเลเซอรส์แกน 

พรอ้มระบบตรวจวเิคราะหภ์าพตดัขวางของจอประสาทตา

ดว้ยระบบ Spectral Domain OCT โรงพยาบาลเมตตาประชารกัษ ์(วดัไร่ขงิ)

ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 1 เครื่อง
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3,100,000              บาท

5,160,000              บาท

9,261,000              บาท

(28) เครื่องตรวจลานสายตา โรงพยาบาลเมตตาประชารกัษ ์(วดัไร่ขงิ) 

ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 1 เครื่อง 2,600,000              บาท

(29) เครื่องฝนเลนสแ์บบอตัโนมตั ิ(Automatic Lens Edger) 

โรงพยาบาลเมตตาประชารกัษ ์(วดัไร่ขงิ) ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน 

จงัหวดันครปฐม 1 เครื่อง 1,000,000              บาท

(30) เครื่องเอกซเรยท์ ัว่ไประบบดจิทิลั โรงพยาบาลเลดิสนิ แขวงสลีม 

เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 12,000,000             บาท

(31) เครื่องวเิคราะหช์นิดของแบคทเีรียโดยเทคนิคแมสสเปกโตรมเิตอร ์

โรงพยาบาลเลดิสนิ แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 9,000,000              บาท

3,852,000              บาท

(33) เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าสมองชนิดเคลือ่นที่ได ้ชนิด 64 ช่องสญัญาณ 

(EEG 64 Channel) โรงพยาบาลเลดิสนิ แขวงสลีม เขตบางรกั 

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,000,000              บาท

(34) เครื่องตรวจและตดิตามคลืน่หวัใจและสญัญาณชีพ โรงพยาบาลเลดิสนิ

แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,500,000              บาท

(35) กลอ้งส่องตรวจทอ่น า้ดแีละตบัอ่อน ชนิดวดีทิศันแ์บบคมชดัสูง 

(Duodeno Video Scope) โรงพยาบาลเลดิสนิ แขวงสลีม เขตบางรกั 

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,000,000              บาท

(36) เครื่องดูดไขมนัชนิดอลัตราโซนิค (Vaser) โรงพยาบาลเลดิสนิ 

แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 5,500,000              บาท

(37) เครื่องลา้งภาชนะระบบสายพานล าเลยีง โรงพยาบาลเลดิสนิ แขวงสลีม 

เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,500,000              บาท

(38) เครื่องตดิตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชีพประจ าเตยีง

ส าหรบัผูป้วยวกิฤต (SICU) โรงพยาบาลเลดิสนิ แขวงสลีม เขตบางรกั 

กรุงเทพมหานคร 4 เครื่อง 4,000,000              บาท

(39) เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อไอน า้อตัโนมตั ิโรงพยาบาลเลดิสนิ แขวงสลีม 

เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 4,800,000              บาท

(32) เครื่องวนิิจฉยัปริมาณไขมนัและพงัผดืในตบั (Portable Non - Invasive

Liver Fibrosis Diagnosis System) โรงพยาบาลเลดิสนิ แขวงสลีม 

เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

(25) เครื่องช่วยผา่ตดัและบอกต าแหน่งองศาสายตาเอยีง

ดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์(Callisto Eye) โรงพยาบาลเมตตาประชารกัษ ์(วดัไร่ขงิ) 

ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 1 เครื่อง

(27) ชุดโตะ๊ส าหรบัวางเครื่องมอืตรวจและวดัสายตาและเกา้อี้ส  าหรบัคนไขน้ ัง่

(Refraction Unit) โรงพยาบาลเมตตาประชารกัษ ์(วดัไร่ขงิ) ต าบลไร่ขงิ 

อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 3 ชุด

(26) เครื่องผา่ตดัตอ้กระจกดว้ยคลืน่ความถี่สูง (Phacoemulsification Machine) 

โรงพยาบาลเมตตาประชารกัษ ์(วดัไร่ขงิ) ต าบลไร่ขงิ 

อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 2 เครื่อง
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(40) เครื่องเป่าแหง้อปุกรณ์ทางการแพทย ์โรงพยาบาลเลดิสนิ แขวงสลีม 

เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง 2,000,000              บาท

9,000,000              บาท

(42) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดนัขนาดใหญ่ 

โรงพยาบาลเลดิสนิ แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10 เครื่อง 12,000,000             บาท

(43) กลอ้งส่องตรวจทอ่ไตแบบโคง้งอได ้ชนิดตวัรบัสญัญาณภาพ

ที่ปลายกลอ้งแบบดจิทิลั โรงพยาบาลเลดิสนิ แขวงสลีม เขตบางรกั 

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,900,000              บาท

(44) เครื่องถา่ยภาพรงัสที ัง้ปากและกระโหลกศีรษะเทคนิครงัสส่ีวนตดั

อาศยัคอมพวิเตอรล์  ารงัสรูีปกรวย สถาบนัทนัตกรรม ต าบลตลาดขวญั 

อ าเภอเมอืงนนทบรุี จงัหวดันนทบรุี 1 เครื่อง 8,920,000              บาท

(45) เครื่องทดสอบความแขง็แรงดา้นทนัตกรรม 

(Dental Material Testing Machine) สถาบนัทนัตกรรม 

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบรุี จงัหวดันนทบรุี 1 เครื่อง 1,540,800              บาท

(46) เครื่องวเิคราะหล์  าดบัเบสของสารพนัธุกรรมแบบอตัโนมตั ิ

(Genetic Analyzer) สถาบนัพยาธิวทิยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 6,000,000              บาท

(47) เครื่องพมิพต์ลบัชิ้นเน้ือทางพยาธิวทิยาอตัโนมตั ิ

(Automatic Cassette Labeling) สถาบนัพยาธิวทิยา 

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง 2,400,000              บาท

1,400,000              บาท

(49) เครื่องตรวจการท างานของเสน้ประสาทและกลา้มเน้ือดว้ยไฟฟ้า

และเครื่องวเิคราะหก์ารส ัน่ สถาบนัประสาทวทิยา แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 4,000,000              บาท

(50) เครื่องเอกซเรยฟ์ลูออโรสโคปเคลือ่นที่แบบซอีารม์ 

ชุดรบัภาพชนิดแฟลตพาแนล (Flat Panel Detector) 

สถาบนัประสาทวทิยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 11,000,000             บาท

(51) กลอ้งผา่ตดัจลุศลัยกรรมประสาท พรอ้มชุดถา่ยทอดสญัญาณภาพ

ความละเอยีดสูง สถาบนัประสาทวทิยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 17,000,000             บาท

(52) เครื่องถา่ยภาพจอประสาทตาและวเิคราะหก์ารไหลเวยีนของเลอืด

ในจอประสาทตา (Fundus with FFA and ICG) 

สถาบนัประสาทวทิยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 ชุด 5,500,000              บาท

2,500,000              บาท

(41) เครื่องศูนยก์ลางตดิตามการท างานของสญัญาณชีพ ไมน่อ้ยกว่า 18 เตยีง 

โรงพยาบาลเลดิสนิ แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง

(48) เครื่องเตรียมชิ้นเน้ืออตัโนมตัริะบบปิด (Enclosed Tissue Processor) 

สถาบนัพยาธิวทิยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

(53) เครื่องกระตุน้ดว้ยคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้า (Transcranial Magnetic Stimulation) 

สถาบนัประสาทวทิยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
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2,800,000              บาท

(55) เครื่องลา้งเครื่องมอือตัโนมตั ิขนาดไมน่อ้ยกว่า 320 ลติร 

สถาบนัประสาทวทิยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,800,000              บาท

(56) เครื่องจ าลองการรกัษาดว้ยคลืน่สนามแมเ่หลก็ไฟฟ้า ขนาด 1.5 เทสลา 

(MRI Simulator) สถาบนัมะเร็งแหง่ชาต ิแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 85,000,000             บาท

3,300,000              บาท

(58) เครื่องตรวจหวัใจดว้ยคลืน่เสยีงความถี่สูงชนิด 4 มติ ิ

(4 Dimensionnal Echocardiography)  สถาบนัประสาทวทิยา 

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 5,000,000              บาท

(59) กลอ้งส่องตรวจและผา่ตดัภายในช่องทอ้งระบบวดีทิศัน ์ 

ความละเอยีด 4K ชนิดสรา้งภาพดว้ยการเปลง่แสง Fluorescence 

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาต ิแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 ชุด 5,500,000              บาท

(60) เครื่องบนัทกึวเิคราะหค์ลืน่ไฟฟ้าสมองดว้ยระบบวดีทิศัน ์

พรอ้มอปุกรณ์กระตุน้สมองดว้ยไฟฟ้ากระแสตรงผา่นกะโหลกศีรษะ 

(Cortical Stimulation) สถาบนัประสาทวทิยา แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,550,000              บาท

(61) ชุดกลอ้งส่องตรวจเพื่อวนิิจฉยัระบบทางเดนิอาหาร ตบั ตบัอ่อน

และทอ่ทางเดนิน า้ด ีแบบคมชดัสูง พรอ้มชุดควบคุมสญัญาณภาพ 

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาต ิแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 ชุด 6,000,000              บาท

6,000,000              บาท

(63) ชุดกลอ้งส่องทางเดนิอาหารเพื่อท าการรกัษา สถาบนัมะเร็งแหง่ชาต ิ

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 ชุด 6,000,000              บาท

(64) ชุดเครื่องมอืผา่ตดัต่อมลูกหมากผา่นกลอ้งแบบ Bipolar พรอ้มเครื่องจี้

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาต ิแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,200,000              บาท

(65) ชุดกลอ้งส่องตรวจทอ่ทางเดนิปสัสาวะ แบบโคง้งอไดต้รงปลาย

ชนิดวดีโิอ (High Definition) สถาบนัมะเร็งแหง่ชาต ิแขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 ชุด 4,300,000              บาท

10,000,000             บาท

(54) เครื่องอบฆ่าเชื้อดว้ยไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด ์ความจไุมน่อ้ยกว่า 140 ลติร 

สถาบนัประสาทวทิยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

(62) ชุดกลอ้งส่องตรวจพรอ้มเครื่องประมวลผล เพื่อวนิิจฉยัต าแหน่งเสน้เลอืด

ที่อยู่ในช ัน้ลกึ (Deep Blood Vessel) ในระบบทางเดนิอาหาร

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาต ิแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 ชุด

(66) เครื่องตรวจดว้ยคลืน่เสยีงความถี่สูงระบบดจิทิลั 

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาต ิแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง

(57) เครื่องอบฆ่าเชื้ออตัโนมตัชินิดอณุหภูมติ า่ดว้ยแกส๊เอทลินีออกไซด ์ 100% 

แบบเจาะแกส๊อตัโนมตั ิขนาดความจไุมน่อ้ยกว่า 240  ลติร สถาบนัประสาทวทิยา 

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
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(67) เครื่องตรวจหาต าแหน่งการเจาะชิ้นเน้ืออวยัวะต่าง ๆ 

ดว้ยคลืน่เสยีงความถี่สูง สถาบนัมะเร็งแหง่ชาต ิแขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,500,000              บาท

(68) เครื่องเอกซเรยเ์คลือ่นที่ระบบดจิทิลั สถาบนัประสาทวทิยา 

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 7,000,000              บาท

(69) เครื่องลา้งเครื่องมอืแพทยอ์ตัโนมตั ิขนาดไมน่อ้ยกว่า 250 ลติร 

แบบ 2 ประตู สถาบนัมะเร็งแหง่ชาต ิแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,000,000              บาท

(70) ชุดเครื่องดูดสลายเน้ืองอกดว้ยคลืน่ความถี่สูง 

สถาบนัประสาทวทิยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 ชุด 5,500,000              บาท

(71) โคมไฟผา่ตดัตดิเพดาน ชนิดหลอดแอลอดีโีคมคู่

พรอ้มระบบกลอ้งส่งสญัญาณภาพ สถาบนัประสาทวทิยา แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,000,000              บาท

(72) โคมไฟผา่ตดั LED พรอ้มกลอ้ง สถาบนัประสาทวทิยา แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,000,000              บาท

(73) เครื่องเอกซเรยฟ์ลูโอโรสโคปเคลือ่นที่แบบซอีารม์ชุดรบัภาพ 

ชนิดแฟลตพาแนล โรงพยาบาลสงฆ ์แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 9,500,000              บาท

6,500,000              บาท

(75) โตะ๊ตรวจและอปุกรณ์ตรวจหู คอ จมกู พรอ้มชุดถา่ยทอดสญัญาณ

กลอ้งส่องตรวจจมกูและคอ โรงพยาบาลสงฆ ์แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 5,900,000              บาท

(76) เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถี่สูงชนิดส ี

โรงพยาบาลสงฆ ์แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 4,700,000              บาท

28,000,000             บาท

25,000,000             บาท

(79) เครื่องวดัเลนสแ์กว้ตาเทยีมและวดัความโคง้กระจกตาส่วนหนา้

แบบไมส่มัผสัลูกตา โรงพยาบาลสงฆ ์แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,500,000              บาท

(80) เครื่องตรวจวเิคราะหส์มรรถภาพปอด พรอ้มตูว้ดัปริมาณความจปุอด 

โรงพยาบาลสงฆ ์แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,100,000              บาท

(81) เครื่องสลายตอ้กระจก โรงพยาบาลสงฆ ์แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,000,000              บาท

(74) เครื่องวเิคราะหโ์รคตอ้หนิและโรคทางจอประสาทตา โดยใชเ้ลเซอรส์แกน

โรงพยาบาลสงฆ ์แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

(77) เครื่องเอกซเรยค์อมพวิเตอรค์วามเร็วสูง ชนิดไมน่อ้ยกว่า 128 Slices

ต่อการหมนุ 1 รอบ (Multi-Slice Computed Tomography) 

โรงพยาบาลมะเร็งล  าปาง ต าบลพชิยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง 1 เครื่อง

(78) เครื่องรกัษาดว้ยความรอ้นแบบตื้น (Superficial Hyperthermia) 

โรงพยาบาลมะเร็งล  าปาง ต าบลพชิยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง 1 เครื่อง
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(82) ระบบวางแผนรงัสรีกัษาทางไกล (Remote Planning in 

Radiotherapy System) โรงพยาบาลมะเร็งล  าปาง ต าบลพชิยั 

อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง 1 ระบบ 21,000,000             บาท

(83) เตยีงผา่ตดัระบบไฟฟ้าแบบสไลดพ์ื้นเตยีงดว้ยรีโมทคอนโทรล 

โรงพยาบาลสงฆ ์แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 2 ชุด 5,000,000              บาท

3,000,000              บาท

(85) เครื่องลา้งกลอ้งส่องตรวจ โรงพยาบาลสงฆ ์แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง 3,600,000              บาท

(86) ชุดเครื่องตรวจวเิคราะหก์ารนอนหลบั ชนิดความละเอยีดสูง 

โรงพยาบาลสงฆ ์แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,800,000              บาท

(87) ระบบการรกัษาแบบรงัสศีลัยกรรมของเครื่องเร่งอนุภาคแบบเกลยีวหมนุ

โรงพยาบาลมะเร็งอดุรธานี ต าบลหนองไผ ่อ าเภอเมอืงอดุรธานี 

จงัหวดัอดุรธานี 1 ชุด 65,900,000             บาท

(88) เครื่องเอกซเรยด์จิทิลัหลอดเลอืด ชนิดสองระนาบ 

(Biplane Digital Subtraction Angiography) พรอ้มโปรแกรม

ส าหรบัการรกัษาทางระบบประสาท โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ่

ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม ่1 เครื่อง 48,000,000             บาท

(89) เครื่องเอกซเรยฟ์นัท ัง้ปาก พรอ้มกะโหลกศีรษะแบบ 2 มติ ิ

โรงพยาบาลมะเร็งอดุรธานี ต าบลหนองไผ ่อ าเภอเมอืงอดุรธานี 

จงัหวดัอดุรธานี 1 เครื่อง 1,800,000              บาท

(90) เครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั

โรงพยาบาลมะเร็งอดุรธานี ต าบลหนองไผ ่อ าเภอเมอืงอดุรธานี 

จงัหวดัอดุรธานี 1 เครื่อง 1,200,000              บาท

180,000,000           บาท

(92) กลอ้งส่องตรวจระบบทางเดนิน า้ดแีละตบัอ่อน

ดว้ยคลืน่เสยีงความถี่สูง (EUS) โรงพยาบาลมะเร็งอบุลราชธานี 

ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี 1 ชุด 7,000,000              บาท

(93) เครื่องทดสอบสมรรถภาพหวัใจขณะออกก าลงักาย 

พรอ้มชุดจกัรยานส าหรบันอนปัน่ สถาบนัโรคทรวงอก ต าบลบางกระสอ 

อ าเภอเมอืงนนทบรุี จงัหวดันนทบรุี 1 เครื่อง 1,850,000              บาท

(94) เครื่องเอกซเรยท์ ัว่ไป ขนาดไมน่อ้ยกว่า 1,000 mA 

แบบแขวนเพดานดจิทิลั 1 จอรบัภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอบุลราชธานี 

ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี 1 เครื่อง 6,420,000              บาท

(84) โคมไฟผา่ตดัแขวนเพดานชนิดหลอดแอลอดีแีบบโคมคู่ โรงพยาบาลสงฆ ์

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 2 ชุด

(91) เครื่องเร่งอนุภาคพลงังานสูง พรอ้มระบบวางแผนการรกัษา SRS, SBRT 

โรงพยาบาลมะเร็งอบุลราชธานี ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี 

จงัหวดัอบุลราชธานี 1 ชุด
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(95) เครื่องตรวจหวัใจดว้ยคลืน่เสยีงสะทอ้นความถี่สูงชนิด 4 มติ ิ

(4 Dimensionnal Echocardiography) สถาบนัโรคทรวงอก 

ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบรุี จงัหวดันนทบรุี 1 เครื่อง 5,500,000              บาท

(96) กลอ้งส่องตรวจปอดและหลอดลม เพื่อการท า Electromagnetic 

Navigation Bronchoscopy สถาบนัโรคทรวงอก ต าบลบางกระสอ 

อ าเภอเมอืงนนทบรุี จงัหวดันนทบรุี 1 เครื่อง 1,513,100              บาท

(97) เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อโรคดว้ยไอน า้ระบบอตัโนมตั ิ

ขนาดไมน่อ้ยกว่า 570 ลติร สถาบนัโรคทรวงอก ต าบลบางกระสอ 

อ าเภอเมอืงนนทบรุี จงัหวดันนทบรุี 1 เครื่อง 4,500,000              บาท

(98) เครื่องหวัใจและปอดเทยีม (Heart - Lung Machine) 

สถาบนัโรคทรวงอก ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบรุี 

จงัหวดันนทบรุี 1 เครื่อง 5,500,000              บาท

(99) ชุดเครื่องจี้กลา้มเน้ือเรียบหลอดลมดว้ยความรอ้น 

สถาบนัโรคทรวงอก ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบรุี 

จงัหวดันนทบรุี 1 ชุด 2,214,900              บาท

(100) เครื่องตรวจวเิคราะหท์างพนัธุกรรม GeneXpert IV - 4 

สถาบนัโรคทรวงอก ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบรุี 

จงัหวดันนทบรุี 1 เครื่อง 1,512,000              บาท

(101) เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถี่สูง ชนิดหิ้วถอื 

สถาบนัโรคทรวงอก ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบรุี

จงัหวดันนทบรุี 1 เครื่อง 2,500,000              บาท

(102) เครื่องเอกซเรยเ์คลือ่นที่ดจิทิลั ขนาดไมน่อ้ยกว่า 300 mA 

โรงพยาบาลมะเร็งอบุลราชธานี ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี 

จงัหวดัอบุลราชธานี 1 เครื่อง 5,000,000              บาท

(103) เครื่องลา้งเครื่องมอือตัโนมตั ิชนิดลา้งเร็ว 

ขนาดความจไุมน่อ้ยกว่า 350 ลติร แบบ 2 ประตู 

โรงพยาบาลมะเร็งอบุลราชธานี ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี 

จงัหวดัอบุลราชธานี 1 เครื่อง 2,450,000              บาท

(104) กลอ้งส่องตรวจกระเพาะอาหารและล าไสเ้ลก็ส่วนตน้ 

ชนิดวดีทิศันแ์บบคมชดัสูง โรงพยาบาลมะเร็งอบุลราชธานี ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี 2 ตวั 3,000,000              บาท

(105) เครื่อง Picosecond รกัษาโรคความผดิปกตขิองเมด็ส ีริ้วรอย 

หลมุสวิและลบรอยสกั สถาบนัโรคผวิหนงั แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 9,000,000              บาท

(106) เครื่องฉายรงัสชีนิดอตัราปริมาณรงัสสูีงพเิศษ ส าหรบัเทคนิครงัสรีกัษา

ร่วมพกิดัพรอ้มระบบภาพน าวถิแีบบสามมติแิละแบบสเตอริโอสโคปิก 

โรงพยาบาลมะเร็งลพบรุี ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมอืงลพบรุี 

จงัหวดัลพบรุี 1 เครื่อง 218,000,000           บาท



43

(107) เครื่องเลเซอรก์ าจดัขนรกัษาความผดิปกตขิองเสน้เลอืดและเมด็ส ี

และริ้วรอยเหี่ยวยน่ สถาบนัโรคผวิหนงั แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 5,600,000              บาท

(108) เครื่องเลเซอรร์กัษาโรคที่มคีวามผดิปกตขิองเสน้เลอืดในชัน้ผวิหนงั 

สถาบนัโรคผวิหนงั แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 5,500,000              บาท

5,200,000              บาท

4,200,000              บาท

(111) เครื่องตรวจอวยัวะดว้ยคลืน่สนามแมเ่หลก็ไฟฟ้า ขนาด 1.5 เทสลา 

โรงพยาบาลมะเร็งลพบรุี ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมอืงลพบรุี 

จงัหวดัลพบรุี 1 เครื่อง 60,000,000             บาท

(112) โตะ๊ตดัชิ้นเน้ือ พรอ้มชุดถา่ยภาพ สถาบนัโรคผวิหนงั 

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 ชุด 3,000,000              บาท

(113) เครื่องเลเซอรช์นิดคารบ์อนไดออกไซด ์(Fractional CO2 Laser) 

สถาบนัโรคผวิหนงั แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,000,000              บาท

2,000,000              บาท

(115) เครื่องยอ้มสสีไลดช์ิ้นเน้ืออตัโนมตัพิรอ้มระบบอบสไลด ์

สถาบนัโรคผวิหนงั แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,300,000              บาท

(116) ชุดโปรแกรมช่วยเหลอืโปรแกรมวางแผนรกัษา 

(Assisting Radiotherapy Planning) โรงพยาบาลมะเร็งชลบรุี 

ต าบลเสมด็ อ าเภอเมอืงชลบรุี จงัหวดัชลบรุี 1 ชุด 2,800,000              บาท

(117) เครื่องสแกนสไลดอ์ตัโนมตัแิละแสดงภาพเสมอืนดูจากกลอ้งจลุทรรศน ์

(Virtual Digital  Slide Scanner) โรงพยาบาลมะเร็งชลบรุี ต าบลเสมด็ 

อ าเภอเมอืงชลบรุี จงัหวดัชลบรุี 1 เครื่อง 6,000,000              บาท

(118) เตยีงเคลือ่นยา้ยผูป่้วยส าหรบัเทคนิคการฉายรงัสรีะยะใกลแ้บบ 3 มติิ

โรงพยาบาลมะเร็งชลบรุี ต าบลเสมด็ อ าเภอเมอืงชลบรุี จงัหวดัชลบรุี 2 ตวั 2,500,000              บาท

(119) เครื่องใส่แร่รงัสรีกัษาระยะใกลพ้รอ้มเครื่องวางแผนการรกัษา

แบบสามมติ ิ(High Dose Rate Brachytherapy and 3D Treatment 

Planning System) โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎรธ์านี ต าบลขนุทะเล 

อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 เครื่อง 35,000,000             บาท

(120) เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถี่สูง 

(Ultrasonography) โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎรธ์านี ต าบลขนุทะเล 

อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 เครื่อง 4,200,000              บาท

(110) เครื่องรกัษารอยโรคเมด็ส,ี รอยสกั (Q - Switched Nd : YAG Laser)

สถาบนัโรคผวิหนงั แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

(109) เครื่องเพิ่มความแขง็แรง กระชบัของกลา้มเน้ือหนา้ทอ้งสะโพกและตน้ขา

สถาบนัโรคผวิหนงั แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

(114) เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถี่สูง ชนิดใชใ้นหอ้งผา่ตดั 

โรงพยาบาลมะเร็งลพบรุี ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมอืงลพบรุี 

จงัหวดัลพบรุี 1 เครื่อง
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3,500,000              บาท

5,500,000              บาท

(123) เครื่องเลเซอรช์นิดคารบ์อนไดออกไซดพ์รอ้มอปุกรณ์ 

(Fractional CO2) โรงพยาบาลโรคผวิหนงัเขตรอ้นภาคใตจ้งัหวดัตรงั 

ต าบลบา้นควน อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั 1 เครื่อง 8,000,000              บาท

45,000,000             บาท

(125) เครื่องกระตุน้ดว้ยคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้า 

(Transcranial Magnetic Stimulation) 

โรงพยาบาลสมเดจ็พระสงัฆราชญาณสงัวรเพื่อผูสู้งอาย ุจงัหวดัชลบรุี 

ต าบลหว้ยใหญ่ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุี 1 ชุด 4,000,000              บาท

(126) ระบบการรกัษาดว้ยล ารงัสโีปรตอน โดยเทคนิคแบบสามมติิ

ของเครื่องเร่งอนุภาคแบบอโุมงคห์มนุดว้ยอตัราความเร็วสูง 

โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธญับรุี ต าบลบงึสนัน่ อ าเภอธญับรุี 

จงัหวดัปทมุธานี 1 ระบบ 26,000,000             บาท

(127) เครื่องตดิตามการท างานของหวัใจและระบบไหลเวยีน

ชนิด Bedside Monitor สถาบนัสุขภาพเดก็แหง่ชาตมิหาราชินี 

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 ชุด 25,200,000             บาท

(128) เครื่องผา่ตดัสลายตอ้กระจกและผา่ตดัน า้วุน้ลูกตาส่วนหลงั 

พรอ้มเลเซอรร์กัษาโรคจอประสาทตาดว้ยคลืน่แสง 

(Phaco and Small-Guage Vitrectomy System) 

สถาบนัสุขภาพเดก็แหง่ชาตมิหาราชินี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 6,500,000              บาท

(129) กลอ้งถา่ยภาพลูกตาส่วนหนา้และจอประสาทตา

พรอ้มอปุกรณ์ส าหรบัต่อเขา้คอมพวิเตอร ์(Retinal Camera) 

สถาบนัสุขภาพเดก็แหง่ชาตมิหาราชินี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 4,500,000              บาท

(124) เครื่องถา่ยภาพรงัสแีกมมาหลายระนาบพรอ้มเอกซเรยค์อมพวิเตอร ์

(Single Photon Emission Computed Tomography/Computed 

Tomography Machine – SPECT/CT) โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธญับรุี 

ต าบลบงึสนัน่ อ าเภอธญับรุี จงัหวดัปทมุธานี 1 เครื่อง

(121) กลอ้งส่องตรวจมะเร็งปากมดลูก ระบบวดีทิศัน ์

พรอ้มกลอ้งถา่ยทอดสญัญาณภาพ ชนิดความคมชดัสูงระดบั 3 Ship Full HD 

และโปรแกรมจดัการฐานขอ้มลูของผูป่้วย พรอ้มเครื่องจี้ในการรกัษา

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎรธ์านี ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 ชุด

(122) เครื่องเลเซอรร์กัษาโรคที่มคีวามผดิปกตขิองเสน้เลอืดแดงในชัน้ผวิหนงั 

(V - Beam) โรงพยาบาลโรคผวิหนงัเขตรอ้นภาคใตจ้งัหวดัตรงั 

ต าบลบา้นควน อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั 1 เครื่อง
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(130) ตูอ้บชิ้นงานดว้ยคลืน่อนิฟาเรด พรอ้มถาดรองชิ้นงานแบบปรบัหมนุได ้

(Infrared Heating Cabinet for Sheet Materials with 

Rotatable Material Cart) สถาบนัสุขภาพเดก็แหง่ชาตมิหาราชินี 

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,040,000              บาท

(131) เตยีงผา่ตดัศลัยกรรมกระดูกและขอ้ระบบไฟฟ้า พรอ้มอปุกรณ์ 

(Orthopedic Operating Table, Fracture Table) 

สถาบนัสุขภาพเดก็แหง่ชาตมิหาราชินี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร 1 เตยีง 4,100,000              บาท

(132) เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อโรคดว้ยไอน า้ระบบอตัโนมตั ิ

ขนาดความจไุมน่อ้ยกว่า 600 ลติร โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธญับรุี 

ต าบลบงึสนัน่ อ าเภอธญับรุี จงัหวดัปทมุธานี 1 เครื่อง 4,800,000              บาท

(133) เครื่องดมยาสลบพรอ้มเครื่องช่วยหายใจ (Anesthesia Machine) 

สถาบนัสุขภาพเดก็แหง่ชาตมิหาราชินี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง 4,000,000              บาท

(134) เครื่องรกัษาโรคตาดว้ยเลเซอรช์นิดไดโอดเลเซอร ์(Laser Indirect 

Ophthalmoscope (LIO)) สถาบนัสุขภาพเดก็แหง่ชาตมิหาราชินี 

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,800,000              บาท

(135) เครื่องตดิตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชีพระบบรวมศูนย์

ไมน่อ้ยกว่า 10 เตยีง โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธญับรุี ต าบลบงึสนัน่ 

อ าเภอธญับรุี จงัหวดัปทมุธานี 1 ชุด 6,900,000              บาท

(136) โคมไฟผา่ตดัตดิเพดานชนิดหลอดแอลอดีโีคมคู่

พรอ้มระบบกลอ้งส่งสญัญาณภาพ สถาบนัสุขภาพเดก็แหง่ชาตมิหาราชินี 

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 2 ชุด 3,800,000              บาท

(137) เครื่องเอกซเรยเ์คลือ่นที่ระบบดจิทิลั (X - ray Portable Digital) 

สถาบนัสุขภาพเดก็แหง่ชาตมิหาราชินี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 4,600,000              บาท

1,800,000              บาท

12,000,000             บาท

(140) เครื่องจี้และตดัดว้ยคลืน่เสยีงความถี่สูง

พรอ้มระบบการจี้และตดัแอดวานซไ์บโพลาร ์(Ultrasonic Scalpel) 

สถาบนัสุขภาพเดก็แหง่ชาตมิหาราชินี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,000,000              บาท

7,200,000              บาท

(139) เครื่องช่วยหายใจแบบผลติอากาศ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธญับรุี

ต าบลบงึสนัน่ อ าเภอธญับรุี จงัหวดัปทมุธานี 10 เครื่อง

(138) เตยีงผา่ตดัใหญ่ควบคุมดว้ยไฟฟ้าระบบอเิลก็โตรไฮโดรลคิ 

(Electrohydraulic Operating Table) สถาบนัสุขภาพเดก็แหง่ชาตมิหาราชินี 

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 เตยีง

(141) ตูใ้หค้วามอบอุ่น พรอ้มระบบท าหตัถการส าหรบัทารกแรกเกดิในภาวะวกิฤต ิ

(Radiant Warmer with Incubator) สถาบนัสุขภาพเดก็แหง่ชาตมิหาราชินี 

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 6 เครื่อง
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1,000,000              บาท

1,300,000              บาท

6,000,000              บาท

2,500,000              บาท

2,500,000              บาท

(147) ชุดกลอ้งส่องตรวจทางเดนิหายใจพรอ้มชุดประมวลสญัญาณ

ระบบวดีทิศัน ์สถาบนัสริินธรเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแ์หง่ชาติ

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบรุี จงัหวดันนทบรุี 1 ชุด 1,800,000              บาท

(148) เครื่องวดัและวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของร่างกาย 

(Body Composition Measurement) 

สถาบนัสริินธรเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแ์หง่ชาต ิ

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบรุี จงัหวดันนทบรุี 1 เครื่อง 1,290,000              บาท

1,700,000              บาท

(150) ระบบบริหารการจดัและจ่ายยาอตัโนมตัสิ  าหรบัหอ้งจ่ายยาผูป่้วยนอก 

โรงพยาบาลนพรตันราชธานี แขวงคนันายาว เขตคนันายาว 

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 38,500,000             บาท

25,000,000             บาท

(152) เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถี่สูง

พรอ้มระบบปฏบิตักิารประมวลผลภาพคลืน่แมเ่หลก็ 

ร่วมกบัภาพอลัตราซาวดเ์พื่อเกบ็ชิ้นเน้ือในต่อมลูกหมาก 

ชนิดผา่นทางทวารหนกั โรงพยาบาลนพรตันราชธานี แขวงคนันายาว 

เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 13,000,000             บาท

(143) กลอ้งถา่ยภาพจอประสาทตาดจิทิลัระบบอตัโนมตั ิ

(Non - Mydriatic Auto Fundus Camera) สถาบนัสุขภาพเดก็แหง่ชาตมิหาราชินี 

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

(142) เครื่องประเมนิและฝึกการทรงตวัในผูป่้วยเดก็ที่มปีญัหาทางการเคลือ่นไหว 

(Balance Assessment and Training) สถาบนัสุขภาพเดก็แหง่ชาตมิหาราชินี 

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 ชุด

(145) ชุดเฝ้าตดิตามการท างานของหวัใจแบบไรส้าย (Telelmetry Cardiac Rehabilitation) 

สถาบนัสริินธรเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแ์หง่ชาต ิ

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบรุี จงัหวดันนทบรุี 1 ชุด

(151) เครื่องตรวจหาชนิดและปริมาณยา และเมตาบอไลทข์องยาในพลาสมา

ดว้ยเทคนิคโครมาโตกราฟแบบของเหลวสมรรถนะสูง และตรวจวดัมวลโมเลกลุ

แบบสองข ัน้ตอน พรอ้มชุดเตรียมตวัอยา่งแบบอตัโนมตั ิโรงพยาบาลนพรตันราชธานี 

แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

(146) ชุดถา่ยทอดสญัญาณภาพ พรอ้มกลอ้งส่องระบบทางเดนิหายใจระบบวดีทิศัน ์

สถาบนัสริินธรเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแ์หง่ชาติ

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบรุี จงัหวดันนทบรุี 1 ชุด

(149) เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าของกลา้มเน้ือและระบบประสาท 

โรงพยาบาลเวชชารกัษล์  าปาง ต าบลศาลา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง 1 ชุด

(144) ชุดบูรณาการประสาทความรูส้กึส าหรบัผูร้บับริการทกุช่วงวยั (Multisensory Room)

สถาบนัสริินธรเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแ์หง่ชาต ิ

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบรุี จงัหวดันนทบรุี 1 ชุด
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(153) ระบบการตรวจประเมนิความเสี่ยงดา้นสุขภาพ

จากการไดร้บัสารโพลไีซคลกิอะโรมาตกิไฮโดรคารบ์อนในฝุ่ นละออง

ขนาด 2.5 ไมครอน โรงพยาบาลนพรตันราชธานี แขวงคนันายาว 

เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 10,000,000             บาท

(154) เครื่องปอดและหวัใจเทยีม พรอ้มเครื่องปรบัอณุหภูม ิ

โรงพยาบาลนพรตันราชธานี แขวงคนันายาว เขตคนันายาว 

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 5,800,000              บาท

(155) เครื่องตรวจวเิคราะหร์ะบบการขบัถา่ยปสัสาวะแบบไรส้าย

พรอ้มเตยีงตรวจ โรงพยาบาลนพรตันราชธานี แขวงคนันายาว 

เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 4,500,000              บาท

(156) เครื่องตรวจวดัความหนาแน่นของมวลกระดูก 

โรงพยาบาลนพรตันราชธานี แขวงคนันายาว เขตคนันายาว 

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,500,000              บาท

(157) กลอ้งส่องดูปากมดลูกพรอ้มระบบคอมพวิเตอรส์  าหรบัจดัเกบ็ขอ้มลู 

โรงพยาบาลนพรตันราชธานี แขวงคนันายาว เขตคนันายาว 

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,000,000              บาท

(158) เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงสะทอ้นความถี่สูง

ชนิดเคลือ่นยา้ยได ้โรงพยาบาลนพรตันราชธานี แขวงคนันายาว 

เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,000,000              บาท

(159) เครื่องกราดภาพภายในช่องปากแทนการพมิพฟ์นั 

โรงพยาบาลนพรตันราชธานี แขวงคนันายาว เขตคนันายาว 

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,850,000              บาท

(160) เครื่องลา้งกลอ้งส่องตรวจระบบทางเดนิอาหาร 

โรงพยาบาลนพรตันราชธานี แขวงคนันายาว เขตคนันายาว 

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,800,000              บาท

(161) เตยีงท าหตัถการปรบัระดบัดว้ยไฟฟ้าพรอ้มเกา้อี้ 

โรงพยาบาลนพรตันราชธานี แขวงคนันายาว เขตคนันายาว 

กรุงเทพมหานคร 1 เตยีง 1,000,000              บาท

(162) เครื่องตรวจวดัอตัราการไหลเวยีนของเลอืด 

สถาบนัประสาทวทิยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,000,000              บาท

2.1.1.5 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,172,000              บาท

(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ี่มรีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 672,000                บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(1.1) กลอ้งจลุทรรศนช์นิด 3 ตา พรอ้มชุดถา่ยภาพดจิติอล โรงพยาบาล

โรคผวิหนงัเขตรอ้นภาคใต ้จงัหวดัตรงั ต าบลบา้นควน อ าเภอเมอืงตรงั 

จงัหวดัตรงั 1 กลอ้ง 230,000                บาท
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(1.2) เครื่องหมนุเหวีย่งแบบความเร็วสูงควบคุมอณุหภูม ิสถาบนั

บ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูผูต้ดิยาเสพตดิแหง่ชาตบิรมราชชนนี ต าบล

ประชาธิปตัย ์อ าเภอธญับรุี จงัหวดัปทมุธานี 1 เครื่อง 416,000                บาท

(1.3) เครื่องวดัความเป็นกรดด่าง ชนิดใชใ้นหอ้งปฏบิตักิาร สถาบนั

บ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูผูต้ดิยาเสพตดิแหง่ชาตบิรมราชชนนี  ต าบล

ประชาธิปตัย ์อ าเภอธญับรุี จงัหวดัปทมุธานี 1 เครื่อง 26,000                  บาท

(2) กลอ้งจลุทรรศนช์นิดดูพรอ้มกนั 10 คน พรอ้มชุดถา่ยภาพระบบดจิทิลั

สถาบนัพยาธิวทิยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 กลอ้ง 1,300,000              บาท

(3) กลอ้งจลุทรรศนฟ์ลูออเรสเซนต ์สถาบนัโรคผวิหนงั แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 กลอ้ง 1,200,000              บาท

2.1.1.6 ครุภณัฑอ์ื่น ๆ 42,250,000             บาท

(1) ลฟิตโ์ดยสารแบบมหีอ้งเครื่อง โรงพยาบาลเลดิสนิ แขวงสลีม เขตบางรกั

กรุงเทพมหานคร 10 ตวั 42,250,000             บาท

2.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 520,697,700           บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิ่งก่อสรา้งประกอบ 19,768,200             บาท

(1) อาคารพกัเจา้หนา้ที่ 72 ยูนิต 6 ชัน้ โรงพยาบาลมะเร็งอดุรธานี 

ต าบลหนองไผ ่อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี 1 หลงั 19,768,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 74,390,000             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 18,914,600             บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 19,768,200             บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 35,707,200             บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสรา้งประกอบ 408,663,800           บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสรา้งประกอบที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท 59,960,900             บาท

รวม 17 รายการ (รวม 17 หน่วย)

(1.1) ปรบัปรุงหอ้งเคมบี  าบดั โรงพยาบาลเลดิสนิ แขวงสลีม เขตบางรกั 

กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 7,300,000              บาท

(1.2) ปรบัปรุงระบบปรบัอากาศหอ้งทนัตกรรม ช ัน้ 1 อาคารสถาบนั

ทนัตกรรม (คลนิิกชัน้ 1B) สถาบนัทนัตกรรม ต าบลตลาดขวญั 

อ าเภอเมอืงนนทบรุี จงัหวดันนทบรุี 1 รายการ 1,350,000              บาท

(1.3) ปรบัปรุงอาคารทนัตกรรม 6 ชัน้ (งานทาสอีาคารและปรบัปรุงหอ้ง

สุขา) สถาบนัทนัตกรรม ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบรุี จงัหวดั

นนทบรุี  1 รายการ 4,922,000              บาท

(1.4) ปรบัปรุงหอ้งพเิศษหอผูป่้วยใน  พรอ้มครุภณัฑป์ระกอบ 5 หอ้ง 

โรงพยาบาลโรคผวิหนงัเขตรอ้นภาคใต ้จงัหวดัตรงั ต าบลบา้นควน 

อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั 1 รายการ 1,250,000              บาท

(1.5) ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารพกัแพทยแ์ละอาคารพกัเจา้หนา้ที่ 3 หลงั 

โรงพยาบาลโรคผวิหนงัเขตรอ้นภาคใต ้ จงัหวดัตรงั ต าบลบา้นควน 

อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั 1 รายการ 9,996,000              บาท
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(1.6) ปรบัปรุงระบบระบายอากาศงานบริการผูป่้วยนอก 

สถาบนับ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูผูต้ดิยาเสพตดิแหง่ชาตบิรมราชชนนี 

ต าบลประชาธิปตัย ์อ าเภอธญับรุี จงัหวดัปทมุธานี  1 รายการ 4,500,000              บาท

(1.7) อาคารพกัขยะ แบบเลขที่ 11004  พื้นที่อาคาร 155 ตร.ม. 

สถาบนับ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูผูต้ดิยาเสพตดิแหง่ชาตบิรมราชชนนี 

ต าบลประชาธิปตัย ์อ าเภอธญับรุี จงัหวดัปทมุธานี  1 รายการ 2,220,300              บาท

(1.8) ปรบัปรุงหอ้งน า้ตกึอ านวยการ ช ัน้ 3,4,5 สถาบนับ าบดัรกัษาและ

ฟ้ืนฟูผูต้ดิยาเสพตดิแหง่ชาตบิรมราชชนนี ต าบลประชาธิปตัย ์อ าเภอ

ธญับรุี จงัหวดัปทมุธานี  1 รายการ 3,400,000              บาท

(1.9) ปรบัปรุงอาคารฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางสมองในกลุ่มผูป่้วยยาเสพตดิ 

แบบ Day Care Programme สถาบนับ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ผูต้ดิยาเสพตดิแหง่ชาตบิรมราชชนนี ต าบลประชาธิปตัย ์อ าเภอธญับรุี 

จงัหวดัปทมุธานี 1 รายการ 7,900,000              บาท

(1.10) รัว้โรงพยาบาลธญัญารกัษเ์ชียงใหม ่ร ัว้คอนกรีตบลอ็ก 

แบบเลขที่ 3882/2526 ความยาว 500 เมตร โรงพยาบาลธญัญารกัษ์

เชียงใหม ่ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอแมร่ิม จงัหวดัเชียงใหม ่1 รายการ 2,500,000              บาท

(1.11) รัว้หอผูป่้วยเอื้ออาทร แบบเลขที่ 5419 ขนาดความยาว 150 เมตร

 โรงพยาบาลธญัญารกัษเ์ชียงใหม ่ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอแมร่ิม จงัหวดั

เชียงใหม ่1 รายการ 493,600                บาท

(1.12) รัว้โดมอเนกประสงค ์ความยาว 97 เมตร โรงพยาบาลธญัญารกัษ์

เชียงใหม ่ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอแมร่ิม จงัหวดัเชียงใหม ่1 รายการ 200,000                บาท

(1.13) อาคารโรงครวั โรงอาหาร 2 ชัน้ โรงพยาบาลธญัญารกัษ์

แมฮ่่องสอน ต าบลปางหม ูอ าเภอเมอืง จงัหวดัแมฮ่่องสอน 1 หลงั 9,490,000              บาท

(1.14) งานซอ่มแซมและปรบัปรุง อาคารสถานที่ โรงพยาบาล

ธญัญารกัษข์อนแก่น ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น 

จงัหวดัขอนแก่น 1 รายการ 3,155,000              บาท

(1.15) ปรบัปรุงทางเขา้โรงพยาบาลธญัญารกัษส์งขลา โรงพยาบาล

ธญัญารกัษส์งขลา ต าบลเกาะแตว้ อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 

1 รายการ 484,000                บาท

(1.16) ปรบัปรุงต่อเตมิพื้นที่การใหบ้ริการ หอ้งสงัเกตการณ์สาธิตกลุ่ม

บ าบดัและฝึกปฏบิตั ิโรงพยาบาลธญัญารกัษป์ตัตานี ต าบลรูสะมแิล 

อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี 1 รายการ 400,000                บาท

(1.17) หอ้งจ ากดัพฤตกิรรมผูป่้วยระยะฟ้ืนฟูสมรรถภาพ (Fast Model) 

โรงพยาบาลธญัญารกัษป์ตัตานี ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี 

จงัหวดัปตัตานี 1 หอ้ง 400,000                บาท
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(2) ศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพทางการแพทยภู์มภิาค ต าบลโนนสมบูรณ์ 

อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น 1 รายการ -                        บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 399,000,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 74,323,100             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 132,402,500           บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 116,155,200           บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ -                        บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 76,119,200             บาท

(3) อาคารผูป่้วยนอก 5 ชัน้ ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 หลงั 126,390,400           บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 176,276,600           บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 26,441,500             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 23,444,700             บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 126,390,400           บาท

(4) อาคารสนบัสนุนบริการทางการแพทยแ์ละที่จอดรถ 

สถาบนัสริินธรเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแ์หง่ชาต ิ

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบรุี จงัหวดันนทบรุี 1 หลงั 57,789,500             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 243,000,000           บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 46,876,400             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 99,545,100             บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 57,789,500             บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 38,789,000             บาท

62,930,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 217,000,000           บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 42,013,800             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 86,016,200             บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 62,930,000             บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 26,040,000             บาท

32,878,500             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 874,500,000           บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 196,000,000           บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 32,878,500             บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 79,929,300             บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 257,343,500           บาท

ปี 2568 ผูกพนังบประมาณ 308,348,700           บาท

(6) อาคารอบุตัเิหตแุละฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวถิ ีแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร 1 หลงั

(5) อาคารนวตักรรมและเทคโนโลยสุีขภาพประเทศไทย 4.0 

เพื่อสุขภาวะของผูสู้งอาย ุสถาบนัเวชศาสตรส์มเดจ็พระสงัฆราชญาณสงัวรเพื่อผูสู้งอาย ุ

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบรุี จงัหวดันนทบรุี 1 หลงั
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4,460,500              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 328,500,000           บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 88,866,300             บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 4,460,500              บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 90,534,600             บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 144,638,600           บาท

30,847,600             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 154,238,000           บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 30,847,600             บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 61,695,200             บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 61,695,200             บาท

16,400,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 82,000,000             บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 16,400,000             บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 65,600,000             บาท

17,006,400             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 85,032,000             บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 17,006,400             บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 68,025,600             บาท

2.1.2.3 ค่าส ารวจออกแบบ 49,000,000             บาท

(1) ค่าออกแบบโครงการก่อสรา้งอาคารผูป่้วยนอก

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาต ิแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 49,000,000             บาท

2.1.2.4 ค่าก่อสรา้งอื่น ๆ 43,265,700             บาท

24,024,400             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 120,106,900           บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 24,024,400             บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 96,082,500             บาท

(2) ก่อสรา้งแนวทอ่ส่งน า้เสยีภายในพื้นที่

สถาบนับ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูผูต้ดิยาเสพตดิแหง่ชาตบิรมราชชนนี 

ต าบลประชาธิปตัย ์อ าเภอธญับรุี จงัหวดัปทมุธานี 1 รายการ 19,241,300             บาท

(9) อาคารสนบัสนุนบริการ ศูนยป์ระชุม และที่จอดรถ โรงพยาบาลมะเร็งล  าปาง 

ต าบลพชิยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง 1 หลงั

(7) อาคารผูป่้วยหนกัและผูป่้วยใน โรงพยาบาลมะเร็งอบุลราชธานี ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี 1 หลงั

(1) อาคารที่จอดรถ 10 ชัน้ สถาบนับ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูผูต้ดิยาเสพตดิแหง่ชาตบิรมราชชนนี 

ต าบลประชาธิปตัย ์อ าเภอธญับรุี จงัหวดัปทมุธานี 1 หลงั

(8) อาคารพกัอาศยั ค.ส.ล. สูง 8 ชัน้ หอพกัแพทย ์พยาบาล และเจา้หนา้ที่

อาคารชุด 2 หลงั โรงพยาบาลนพรตันราชธานี แขวงคนันายาว เขตคนันายาว

กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

(10) อาคารผูป่้วยนอก 3 ชัน้ โรงพยาบาลธญัญารกัษเ์ชียงใหม ่ต าบลขี้เหลก็

อ าเภอแมร่ิม จงัหวดัเชียงใหม ่1 หลงั
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บาท

7.5.3.1   วตัถปุระสงค ์

7.5.3.2   สถานที่ด าเนินการ

7.5.3.3   ระยะเวลาด าเนินการ     6  ปี (ปี 2565 ถึง  ปี 2570)

7.5.3.4   วงเงินท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.5.3.5  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนุน งบรายจ่ายอืน่ รวม

2.6533      -             -             -             2.6533      

2.6533         -                -                -                2.6533         

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาและส่งเสริมความรอบรูด้า้นการรกัษาและฟ้ืนฟูสุขภาพที่ถูกตอ้ง

ส าหรบัประชาชนและบคุลากรทางการแพทย์

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจ่าย

7.5.3  โครงการที่ 3 :  โครงการพฒันาและส่งเสริมความรอบรูด้า้นการรกัษา

และฟ้ืนฟูสุขภาพที่ถูกตอ้งส าหรบัประชาชนและบคุลากรทางการแพทย์                       2,653,300

 13 เขตสุขภาพ

                   15,919,800

                   15,919,800

- พฒันาชุดความรู ้(Health Literacy) และการเผยแพร่องคค์วามรูใ้นการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะองคค์วามรู ้

  ในการป้องกนัโรคระดบัทตุยิภูม ิ(Secondary Prevention) และระดบัตตยิภูม ิ(Tertiary Prevention) 

  เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดโรคแทรกซอ้น ความพกิาร หรือแมก้ระท ัง่การเสยีชีวติก่อนวยัอนัควร 

- พฒันาศกัยภาพการเสริมสรา้งความรอบรูด้า้นสุขภาพ (Health Literacy) ส าหรบัประชาชน 

  ใหแ้ก่บคุลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข 

- ส่งเสริมใหชุ้มชน/แกนน าชุมชน มคีวามรอบรูด้า้นสุขภาพ เกิดเครือข่ายการป้องกนัโรคและชุมชนน าร่อง

  ที่มคีวามรอบรูด้า้นสุขภาพ 

- ส่งเสริมใหป้ระชาชน/ผูป่้วย/ผูม้ารบับริการ มคีวามรอบรูด้า้นสุขภาพ 

- ถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละแลกเปลีย่นเรียนรูก้ารดูแลสุขภาพของผูป่้วยและผูดู้แลที่เขา้รบัการบ าบดัรกัษา 

  ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการตดิตามหลงัเขา้รบัการบริการทางการแพทย์
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7.5.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหล่งเงิน

เริ่มตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ - 70 75 80 85

ลา้นบาท -                 2.6533          2.6533          2.6533          7.9599          

ลา้นบาท -                 2.6533          2.6533          2.6533          7.9599          

ลา้นบาท -                2.6533         2.6533         2.6533         7.9599         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงินนอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงิน
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงคุณภาพ : รอ้ยละของการรบัรูแ้ละเขา้ใจถงึ

ความรอบรูด้า้นสุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย 

กรมการแพทย์
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพฒันาและสง่เสริมความรอบรูด้า้นการรกัษา

และฟ้ืนฟสูขุภาพที่ถูกตอ้งส าหรบัประชาชนและบคุลากรทางการแพทย์ 2,653,300 บาท

1. งบด าเนินงาน 2,653,300              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,653,300              บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการสรา้งความรอบรูด้า้นสุขภาพแก่ประชาชน 2,653,300              บาท
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บาท

บาท

7.6.1.1   วตัถปุระสงค ์

7.6.1.2   สถานที่ด าเนินการ

7.6.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     1  ปี (ปี 2565)

7.6.1.4   วงเงินท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.6.1.5  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนุน งบรายจ่ายอืน่ รวม

-             -             -             9.9980      9.9980      

-                -                -                9.9980         9.9980         

7.6.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหล่งเงิน

เริ่มตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ระดบั - 3 - - -

ลา้นบาท -                 9.9980          -                 -                 -                 

ลา้นบาท -                 9.9980          -                 -                 -                 

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                9.9980         -                -                -                

ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงินนอกงบประมาณ

ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงคุณภาพ : ระดบัความส าเร็จของการพฒันา

สารสนเทศอจัฉริยะ

รวมทัง้สิ้น

เงินงบประมาณ

1. พฒันาดจิทิลัเพื่อการดูแลสุขภาพ

กิจกรรม
งบรายจ่าย

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงิน
หน่วยนับ

งบประมาณ

7.6  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาบริการประชาชนและการพฒันาประสิทธิภาพภาครฐั                       9,998,000

7.6.1  โครงการที่ 1 :  โครงการยกระดบัระบบบริหารจดัการกรมการแพทยแ์นวใหม่

ดว้ยระบบดิจิทลั (Digital DMS New Management System)                       9,998,000

- พฒันาคลงัขอ้มูล (Data Warehouse) สนบัสนุนการใชส้ารสนเทศอจัฉริยะ

  ตามความตอ้งการสารสนเทศระดบัสูง

รวมทัง้สิ้น

จงัหวดันนทบรุี

                    9,998,000

                    9,998,000

หน่วย:ลา้นบาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

9,998,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 9,998,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในโครงการยกระดบัระบบบริหารจดัการกรมการแพทยแ์นวใหม่

ดว้ยระบบดจิทิลั (Digital DMS New Management System) 9,998,000              บาท

โครงการ : โครงการยกระดบัระบบบริหารจดัการกรมการแพทยแ์นวใหม่

ดว้ยระบบดิจิทลั (Digital DMS New Management System)
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บาท

บาท

7.7.1.1   วตัถปุระสงค ์

7.7.1.2   สถานที่ด าเนินการ

7.7.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     9  ปี (ปี 2562 ถึง  ปี 2570)

7.7.1.4   วงเงินท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.7.1.5  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนุน งบรายจ่ายอืน่ รวม

219.2404   -             -             -             219.2404   

20.0274        -                -                -                20.0274        

199.2130      -                -                -                199.2130      

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาและถ่ายทอดองคค์วามรูด้า้นการบ าบดัรกัษายาเสพตดิ

2. บริการบ าบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิที่มภีาวะยุ่งยากซบัซอ้น

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจ่าย

               2,044,508,900

               2,044,508,900

7.7  แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ิดยาเสพติด                    219,240,400

7.7.1  โครงการที่ 1 :  โครงการผูเ้สพ ผูต้ิดยาเสพติดไดร้บัการบ าบดั รกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ                    219,240,400

- พฒันาองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยทีางการแพทยด์า้นยาเสพตดิ 

- ถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยทีางการแพทยด์า้นยาเสพตดิแก่บคุลากรของสถานบริการสุขภาพ   

  ท ัง้ภาครฐัและภาคเอกชน 

- จดับริการบ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ เพื่อการศึกษา ประเมนิ พฒันา 

  ถ่ายทอดองคค์วามรู ้และเทคโนโลยี

 สถาบนับ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูผูต้ดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี และโรงพยาบาลธญัญารกัษภู์มภิาค 6 แห่ง



58

7.7.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหล่งเงิน

เริ่มตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เรื่อง 10 10 12 14 16

( 2 )

คน 13,300

( 6,611 )

13,300 13,300 13,300 13,300

รอ้ยละ 80

( 82.80 )

80 80 80 80

ลา้นบาท 729.0665       219.2404       219.2404       219.2404       657.7212       

ลา้นบาท 729.0665       219.2404       219.2404       219.2404       657.7212       

ลา้นบาท 729.0665      219.2404      219.2404      219.2404      657.7212      

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงินนอกงบประมาณ

เชิงคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูป่้วยยาเสพตดิ

ที่ไดร้บับริการดา้นการแพทยร์ะดบัตตยิภูมิ

รวมทัง้สิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

เชิงปริมาณ : จ านวนผูป่้วยยาเสพตดิไดร้บับริการ

ดา้นการแพทยร์ะดบัตตยิภูมิ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงิน
หน่วยนับ

เชิงปริมาณ : จ านวนองคค์วามรูท้ี่ศึกษาและถ่ายทอด

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผูเ้สพ ผูต้ิดยาเสพติดไดร้บัการบ าบดั รกัษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 219,240,400 บาท

1. งบด าเนินงาน 219,240,400           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 219,240,400           บาท

2,520,000              บาท

2,571,000              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริม ป้องกนั บ าบดัรกัษา และพฒันาสมรรถภาพผูป่้วยยาเสพตดิ 7,856,400              บาท

(4) วสัดุเวชภณัฑ ์(ยาเสพตดิ) 196,693,000           บาท

(5) วสัดุอาชีวบ าบดั 9,600,000              บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบการดูแลผูป่้วยยาเสพตดิอยา่งครบวงจรโดยชุมชนมส่ีวนร่วม

(Seamless Comprehensive Approach with Community)

(1) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามดูแลผูป่้วยยาเสพตดิ ดา้นการบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ
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บาท

บาท

7.8.1.1   วตัถปุระสงค ์

7.8.1.2   สถานที่ด าเนินการ

7.8.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     4  ปี (ปี 2562 ถึง  ปี 2565)

7.8.1.4   วงเงินท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.8.1.5  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนุน งบรายจ่ายอืน่ รวม

14.4529     -             -             -             14.4529     

14.4529        -                -                -                14.4529        1. การพฒันาการดูแลผูสู้งอายุ

                     14,452,900

- เพื่อพฒันาระบบการป้องกนัโรคระดบัทตุยิภูม ิเพื่อดูแลรกัษากลุ่มอาการหรือโรคที่พบบ่อยในผูสู้งอายุ 

- เพื่อเสริมสรา้งความเขม้แขง็ทางสงัคมและระบบการดูแลผูสู้งอายุสมองเสื่อม 

- เพื่อพฒันาระบบบริการสุขภาพผูสู้งอายุในสถานบริการสุขภาพแต่ละระดบั 

  ใหผู้สู้งอายุไดร้บัการดูแลรกัษาส่งต่ออย่างเหมาะสม 

- เพื่อพฒันาระบบการดูแลและป้องกนัภาวะหกลม้ในผูสู้งอายุตามบริบทพื้นที่ 

- เพื่อจดัระบบรบัปรึกษา ระบบส่งต่อและระบบตดิตามการดูแลระยะกลาง (Intermediate Care) 

  ส าหรบัผูป่้วยสูงอายุหลงัการผ่าตดัและผูสู้งอายุที่มภีาวะเปราะบาง 

- เพื่อจดัระบบอาชีวอนามยัส าหรบัแรงงานสูงอายุ 

- เพื่อดูแลสุขภาพช่องปากพรอ้มมูลเพื่อผูสู้งอายุแบบไรร้อยต่อ

 13 เขตสุขภาพ

กิจกรรม
งบรายจ่าย

                   81,126,300

7.8  แผนงานบูรณาการเตรียมความพรอ้มเพื่อรองรบัสงัคมสูงวยั

                   81,126,300

หน่วย:ลา้นบาท

รวมทัง้สิ้น

                     16,000,000

7.8.1  โครงการที่ 1 :  โครงการส่งเสริมใหผู้สู้งอายุเขา้ถึงระบบและนวตักรรมการดูแลสุขภาพ
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7.8.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหล่งเงิน

เริ่มตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 4,000

( 802 )

4,000 - - -

คน 1,000

( 12 )

500 - - -

คน 500,000

( - )

150,000 - - -

คน 25,000

( - )

14,000 - - -

คน 2,400

( - )

10,000 - - -

คน 5,500

( 308 )

2,000 - - -

คน 100

( - )

100 - - -

คน 50,000

( - )

10,000 - - -

ลา้นบาท 66.6734        14.4529        -                 -                 -                 

ลา้นบาท 66.6734        14.4529        -                 -                 -                 

ลา้นบาท 66.6734        14.4529        -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

เงินนอกงบประมาณ

เชิงปริมาณ : บคุลากรทางการแพทยท์ี่ไดร้บั

การถ่ายทอดความรู ้ระบบรบัปรึกษา ระบบส่งต่อ 

และระบบตดิตามการดูแลระยะกลาง

เชิงปริมาณ : ผูสู้งอายุที่เขา้ท  างานไดร้บั

การตรวจสุขภาพและดูแลดา้นอาชีวอนามยั

รวมทัง้สิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เชิงปริมาณ : ผูสู้งอายุที่มารบับริการตามรูปแบบ

การจดับริการสุขภาพผูสู้งอายุในแผนกผูป่้วยนอก

เชิงปริมาณ : ผูสู้งอายุไดร้บัการดูแลและป้องกนั

ภาวะหกลม้ที่เหมาะสมกบับริบทพื้นที่

เชิงปริมาณ : ผูป่้วยสูงอายุหลงัการผ่าตดัและผูสู้งอายุ

ที่มภีาวะเปราะบาง เขา้ถงึระบบรบัปรึกษา ระบบส่งต่อ

และระบบตดิตามการดูแลระยะกลาง

ระหว่างหน่วยบริการอืน่ ๆ ในโรงพยาบาล

เชิงปริมาณ : มรีายงานการตดิตามดูแลผูป่้วย

และฟ้ืนฟูสมรรถภาพช่องปากภายหลงั

การฝงัรากฟนัเทยีมเป็นไปอย่างต่อเน่ือง

เชิงปริมาณ : ผูสู้งอายุที่มภีาวะสมองเสื่อมเขา้ถงึ

ระบบการดูแลรกัษาครบวงจร ต ัง้แต่การคดักรอง

วนิิจฉยั และการดูแลต่อเน่ืองในพื้นที่น าร่อง

ระยะที่ 1 A (active)

เชิงปริมาณ : ผูสู้งอายุไดร้บัการคดักรอง 

ประเมนิสุขภาพและจดัการต่อ

ดว้ยระบบ Aging Health Data

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงิน
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสง่เสริมใหผู้สู้งอายเุขา้ถงึระบบและนวตักรรมการดูแลสขุภาพ 14,452,900 บาท

1. งบด าเนินงาน 14,452,900             บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,452,900             บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการดูแลสุขภาพช่องปากพรอ้มมลูเพื่อผูสู้งอายแุบบไรร้อยต่อ 4,152,100              บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งความเขม้แขง็ทางสงัคมและระบบการดูแลผูสู้งอายสุมองเสื่อม 1,078,200              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบการดูแลและป้องกนัภาวะหกลม้ในผูสู้งอายตุามบริบทพื้นที่ 945,600                บาท

3,125,600              บาท

3,490,100              บาท

1,171,300              บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการจดัระบบอาชีวอนามยัส าหรบัแรงงานสูงอายุ 490,000                บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบบริการสุขภาพผูสู้งอายใุนสถานบริการสุขภาพแต่ละระดบั 

เพื่อผูสู้งอายไุดร้บัการดูแลรกัษา ส่งต่ออยา่งเหมาะสม

(5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบการป้องกนัโรคระดบัทตุยิภูม ิเพื่อดูแลรกัษากลุ่มอาการ

หรือโรคที่พบบอ่ยในผูสู้งอายุ

(6) ค่าใชจ่้ายในการจดัระบบรบัปรึกษา ระบบส่งต่อและระบบตดิตามการดูแลระยะกลาง 

(Intermediate Care) ส าหรบัผูป่้วยสูงอายหุลงัการผา่ตดัและผูสู้งอายทุี่มภีาวะเปราะบาง
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บาท

7.8.2.1   วตัถปุระสงค ์

7.8.2.2   สถานที่ด าเนินการ

7.8.2.3   ระยะเวลาด าเนินการ     2  ปี (ปี 2564 ถึง  ปี 2565)

7.8.2.4   วงเงินท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.8.2.5  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนุน งบรายจ่ายอืน่ รวม

1.5471                  -              -              -  1.5471      

1.5471                       -                -                -  1.5471         

7.8.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหล่งเงิน

เริ่มตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 50,000

( - )

23,000 - - -

ลา้นบาท 4.7256          1.5471          -                 -                 -                 

ลา้นบาท 4.7256          1.5471          -                 -                 -                 

ลา้นบาท 4.7256         1.5471         -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงินนอกงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงิน

เงินงบประมาณ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปริมาณ : วยัท างานไดร้บัการป้องกนั

และลดความเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มอาการผูสู้งอายุ

ที่มสีาเหตจุากโรคที่เกิดจากการท างาน

รวมทัง้สิ้น

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น

1. การสรา้งศกัยภาพการดูแลประชาชนเตรียมความพรอ้มเขา้สู่วยัสูงอายุ

7.8.2  โครงการที่ 2 :  โครงการสรา้งการรบัรูใ้หป้ระชาชน เตรียมความพรอ้มก่อนเขา้วยัสูงอายุ

ในทกุมิติ                       1,547,100

- เพื่อสรา้งการรบัรูใ้หป้ระชาชน เตรียมความพรอ้มก่อนเขา้วยัสูงอายุ 

- เพื่อเตรียมความพรอ้มกลุ่มวยัท างาน 

- เพื่อป้องกนัและลดความเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มอาการผูสู้งอายุที่มสีาเหตจุากโรคที่เกิดจากการท างาน

 13 เขตสุขภาพ

                    6,272,700

                    6,272,700
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสรา้งการรบัรูใ้หป้ระชาชน เตรียมความพรอ้มกอ่นเขา้วยัสูงอายใุนทกุมิติ 1,547,100 บาท

1. งบด าเนินงาน 1,547,100              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,547,100              บาท

1,547,100              บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการเตรียมความพรอ้มกลุ่มวยัท างาน เพื่อป้องกนัและลดความเสี่ยง

ต่อการเกดิกลุ่มอาการผูสู้งอายทุี่มสีาเหตจุากโรคที่เกดิจากการท างาน
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลอืยกมา 14,572.4930    12,777.4040    13,005.8358    12,505.8358    12,005.8358    11,505.8358    

2. รายไดป้ระเภทเงินนอกงบประมาณ 12,415.7500    14,254.7558    13,000.0000    13,000.0000    13,000.0000    13,000.0000    

2.1 เงนิรายได ้ 11,489.1380    13,131.0104    12,000.0000    12,000.0000    12,000.0000    12,000.0000    

2.2 เงนิที่รฐับาลอดุหนุนหรือจดัสรรให ้ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.3 ทนุหมนุเวยีน -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.4 เงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.5 เงนิอดุหนุนและบริจาค 435.7500       680.0374       600.0000       600.0000       600.0000       600.0000       

2.6 เงนิกูใ้นประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.7 เงนิกูต่้างประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.8 อืน่ๆ 490.8620       443.7080       400.0000       400.0000       400.0000       400.0000       

3. รวมเงินนอกงบประมาณทัง้สิ้น (1.+2.) 26,988.2430    27,032.1598    26,005.8358    25,505.8358    25,005.8358    24,505.8358    

4. น าไปสมทบกบังบประมาณ 66.2900         -                -                -                -                -                

4.1 งบบคุลากร -               -               -               -               -               -               

4.2 งบด าเนินงาน -               -               -               -               -               -               

4.3 งบลงทนุ 66.2900         -               -               -               -               -               

4.4 งบเงนิอดุหนุน -               -               -               -               -               -               

4.5 งบรายจ่ายอืน่ -               -               -               -               -               -               

5. คงเหลอืหลงัหกัเงินน าไปสมทบกบังบประมาณ (3.-4.) 26,921.9530    27,032.1598    26,005.8358    25,505.8358    25,005.8358    24,505.8358    

6. แผนการใชจ้า่ยอืน่ 14,144.5490    14,026.3240    13,500.0000    13,500.0000    13,500.0000    13,500.0000    

6.1 ภารกจิพื้นฐาน 12,318.9060    11,694.6460    12,000.0000    12,000.0000    12,000.0000    12,000.0000    

6.1.1 รายจ่ายประจ า 12,318.9060    11,694.6460    12,000.0000    12,000.0000    12,000.0000    12,000.0000    

6.1.2 รายจ่ายลงทนุ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

6.2 ภารกจิเพื่อการพฒันา 1,825.6430     2,331.6780     1,500.0000     1,500.0000     1,500.0000     1,500.0000     

6.2.1 รายจ่ายประจ า -                 -                 -                 -                 -                 -                 

6.2.2 รายจ่ายลงทนุ 1,825.6430     2,331.6780     1,500.0000     1,500.0000     1,500.0000     1,500.0000     

7. คงเหลอื (5.-6.) 12,777.4040    13,005.8358    12,505.8358    12,005.8358    11,505.8358    11,005.8358    

สถานะการเงิน ปี 2563
แผนการใชจ้า่ยเงินนอกงบประมาณ

8. รายงานสถานะและแผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ

กรมการแพทย์ หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
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