งบประมาณรายจ่าย

ฉบับที่ ๓

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

ประจำ�ปงบประมาณ
ี
พ.ศ. ๒๕๖๑
เล่มที่ ๑๓

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

งบประมาณรายจ่าย

ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เล่มที่ ๑๓

มาตรา ๖๑ - มาตรา ๖๓

มาตรา ๖๑ แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
มาตรา ๖๒ สภากาชาดไทย
มาตรา ๖๓ ส่วนราชการในพระองค์

สำ�นักงบประมาณ
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

สำ�นักงบประมาณ สำ�นักนายกรัฐมนตรี

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เล่มที่ ๑๓
มาตรา ๖๑ แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
มาตรา ๖๒ สภากาชาดไทย
มาตรา ๖๓ ส่วนราชการในพระองค์

สำ�นักงบประมาณ
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ
หน้า
แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

1 ถึง 18

1. วัตถุประสงค์		 1
2. ผลสัมฤทธิ์		 1
3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหน่วยงาน		 1	
4. กรอบประมาณการล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามหน่วยงาน - แหล่งเงิน		 2

กระทรวงการคลัง
(1) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

3 ถึง 4

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามรายการ		 3
2. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามรายการ - งบรายจ่าย		 3

รัฐวิสาหกิจ
(1) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

5 ถึง 6

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามรายการ		 5
2. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามรายการ - งบรายจ่าย		 5

(2) การรถไฟแห่งประเทศไทย

7 ถึง 12

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามรายการ		 7
2. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามรายการ - งบรายจ่าย		 7

(3) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

13 ถึง 16

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามรายการ		 13
2. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามรายการ - งบรายจ่าย		 13

(ข)

หน้า
(4) การประปาส่วนภูมิภาค

17 ถึง 18

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามรายการ		 17
2. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามรายการ - งบรายจ่าย		 17

สภากาชาดไทย

19 ถึง 49

1. วิสัยทัศน์		 19
2. พันธกิจ		 19
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ		 19
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
		 ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน		 20
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน		 22
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
		 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 		 22
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
		 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย		 23
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ		 24

(ค)

หน้า
ส่วนราชการในพระองค์

51 ถึง 57

1. วิสัยทัศน์		 51
2. พันธกิจ		 51
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ		 51
4. เป้าหมายการดำเนินงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
		 ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน		 52
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน		 53
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
		 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 		 53
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
		 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย		 54
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ		 55

1

แผนงานบริหารจัดการหนี ภาครัฐ
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561

243,481,450,800 บาท
260,818,932,200 บาท

1. วัตถุประสงค์
เพือให้การบริหารจัดการหนีและการชําระหนีภาครัฐเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจ

2. ผลสัมฤทธิ
การบริหารจัดการหนีและการชําระหนีภาครัฐมีวนิ ยั และสอดคล้องกับความยังงยืนทางการคลัง ซึงส่งผลต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจโดยรวม

3. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามหน่ วยงาน
รวมงบประมาณรายจ่ายเพือบริหารหนี ภาครัฐ
1. กระทรวงการคลัง
1. สํานักงานบริหารหนีสาธารณะ

2. รัฐวิสาหกิจ
1. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2. การรถไฟแห่งประเทศไทย
3. การรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
4. การประปาส่วนภูมภิ าค

260,818,932,200 บาท
212,241,111,300 บาท
212,241,111,300 บาท

48,577,820,900 บาท
34,390,099,700
4,401,532,300
9,321,478,000
464,710,900

บาท
บาท
บาท
บาท

2

4. กรอบประมาณการล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามหน่ วยงาน-แหล่งเงิน
หน่ วยงาน
รวมทังสิน
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
สํานักงานบริหารหนี สาธารณะ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
การรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
การประปาส่วนภูมิภาค
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
-เงินรายได้
ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
-เงินนอกงบประมาณอืนๆ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

258,372.1823
243,481.4508
14,890.7315
191,019.4898
191,019.4898
7,550.5650
7,550.5650
8,202.8140
8,202.8140
852.1823
640.8989
211.2834
211.2834
50,747.1312
36,067.6831
14,679.4481
14,679.4481

282,517.3996
260,818.9322
21,698.4674
212,241.1113
212,241.1113
4,401.5323
4,401.5323
9,321.4780
9,321.4780
624.9275
464.7109
160.2166
160.2166
55,928.3505
34,390.0997
21,538.2508
21,538.2508

377,892.7899
377,892.7899
246,943.9834
246,943.9834
14,677.5490
14,677.5490
81,159.7565
81,159.7565
-

390,837.1688
390,837.1688
255,914.6303
255,914.6303
18,155.8000
18,155.8000
82,391.2375
82,391.2375
-

458,510.6688
458,510.6688
320,084.8503
320,084.8503
25,874.7500
25,874.7500
78,911.5675
78,911.5675
-

35,111.5010
35,111.5010
-

34,375.5010
34,375.5010
-

33,639.5010
33,639.5010
-

3

กระทรวงการคลัง
สํานักงานบริหารหนี สาธารณะ
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
1. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามรายการ
รวมงบประมาณรายจ่ายเพือบริหารจัดการหนี ภาครัฐ
1. กระทรวงการคลัง
1. สํานักงานบริหารหนีสาธารณะ

191,019,489,800
212,241,111,300

บาท
บาท

212,241,111,300

บาท

212,241,111,300
212,241,111,300

บาท
บาท

2. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามรายการ-งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
รวมทังสิน
ผลผลิตที 1 : การบริหารการชําระหนีของรัฐบาล

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
212,241.1113
212,241.1113

รวม
212,241.1113
212,241.1113

4

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การบริหารการชําระหนี ของรัฐบาล
1. งบรายจ่ายอืน
1) ชําระคืนต้นเงินกู ้
2) ชําระค่าธรรมเนียมจัดการและค่าผูกพันเงินกู ้
3) ชําระค่าดอกเบียเงินกู ้

212,241,111,300 บาท
212,241,111,300
57,073,369,900
854,112,600
154,313,628,800

บาท
บาท
บาท
บาท

5

รัฐวิสาหกิจ
ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561

36,067,683,100
34,390,099,700

บาท
บาท

34,390,099,700
34,390,099,700
34,390,099,700

บาท
บาท

1. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามรายการ
รวมงบประมาณรายจ่ายเพือบริหารจัดการหนี ภาครัฐ
1. รัฐวิสาหกิจ
1. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

บาท

2. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามรายการ-งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
รวมทังสิน
โครงการที 1 : โครงการรับจํานําผลผลิตการเกษตร
(แหล่งเงินกูก้ ระทรวงการคลังจัดหา)

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
รวม
34,390.0997 34,390.0997
34,390.0997 34,390.0997

6

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการรับจํานํ าผลผลิตการเกษตร (แหล่งเงินกู ้
กระทรวงการคลังจัดหา)
1. งบรายจ่ายอืน
1) ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบียโครงการรับจํานําผลผลิตการเกษตร ปี
(แหล่งเงินกูก้ ระทรวงการคลังจัดหา)
2) ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบียโครงการรับจํานําผลผลิตการเกษตร ปี
และปี 2555 (แหล่งเงินกูก้ ระทรวงการคลังจัดหา)
3) ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบียโครงการรับจํานําผลผลิตการเกษตร ปี
(แหล่งเงินกูก้ ระทรวงการคลังจัดหา)
4) ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบียโครงการรับจํานําผลผลิตการเกษตร ปี
(แหล่งเงินกูก้ ระทรวงการคลังจัดหา)

34,390,099,700 บาท
34,390,099,700 บาท
2551/52
1,833,210,000 บาท
2554/55
11,254,725,200 บาท
2555/56
16,057,566,100 บาท
2556/57
5,244,598,400 บาท

7

รัฐวิสาหกิจ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
1. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามรายการ
รวมงบประมาณรายจ่ายเพือบริหารจัดการหนี ภาครัฐ
1. รัฐวิสาหกิจ
1. การรถไฟแห่งประเทศไทย

7,550,565,000
4,401,532,300

บาท
บาท

4,401,532,300

บาท

4,401,532,300
4,401,532,300

บาท
บาท

2. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามรายการ-งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
รวมทังสิน
โครงการที 1 : โครงการชําระหนีเงินกูส้ าํ หรับก่อสร้าง
ทางรถไฟสายศรีราชา - แหลมฉบังและสัตหีบ มาบตาพุด

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
4,401.5323
56.0010

รวม
4,401.5323
56.0010

โครงการที 2 : โครงการชําระหนีเงินกูส้ าํ หรับก่อสร้าง
ทางรถไฟสายคลองสิบเก้า - ชุมทางแก่งคอย

-

-

-

114.4180

114.4180

โครงการที 3 : โครงการชําระหนีเงินกูส้ าํ หรับก่อสร้าง
โครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก
(พญาไท - ท่าอากาศยานสุวรรณภูม)ิ

-

-

-

1,132.1250

1,132.1250

โครงการที 4 : โครงการชําระหนีเงินกูส้ าํ หรับก่อสร้าง
โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพืนที
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซือ - รังสิต

-

-

-

1,428.9600

1,428.9600

โครงการที 5 : โครงการชําระหนีเงินกูส้ าํ หรับก่อสร้าง
ทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝังทะเลตะวันออก
ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย

-

-

-

180.5007

180.5007

โครงการที 6 : โครงการชําระหนีเงินกูส้ าํ หรับการ
ปรับปรุงบํารุงรักษาระบบรางรถไฟ

-

-

-

97.5400

97.5400
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รายการ
งบดําเนิ นงาน

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
428.5825

รวม
428.5825

โครงการที 7 : โครงการการชําระหนีเงินกูส้ าํ หรับ
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ ขอนแก่น

-

โครงการที 8 : โครงการชําระหนีเงินกูส้ าํ หรับ โครงการ
ระบบรถไฟฟ้ าชานเมือง สายสีแดงอ่อน ช่วงบางซือ พญาไท - มักกะสัน - หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม
ช่วงบางซือ - หัวลําโพง

-

-

-

135.2676

135.2676

โครงการที 9 : โครงการชําระหนีเงินกูส้ าํ หรับโครงการ
ระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิงชัน ศาลายา

-

-

-

20.7134

20.7134

โครงการที 10 : โครงการชําระหนีเงินกูส้ าํ หรับโครงการ
ระบบรถไฟเชือมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport
Rail Link) ส่วนต่อขยาย ระยะที 1 ช่วงพญาไท บางซือ

-

-

-

37.0835

37.0835

โครงการที 11 : โครงการชําระหนีเงินกูส้ าํ หรับโครงการ
ระบบรถไฟเชือมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport
Rail Link) ส่วนต่อขยาย ระยะที 2 ช่วงดอนเมือง บางซือ

-

-

-

28.1489

28.1489

โครงการที 12 : โครงการชําระหนีเงินกูส้ าํ หรับ
โครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
ทางรถไฟไทย - จีน

-

-

-

375.0000

375.0000

โครงการที 13 : โครงการชําระหนีเงินกูส้ าํ หรับโครงการ
ระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิงชัน ศิริราช

-

-

-

14.0550

14.0550

โครงการที 14 : โครงการชําระหนีเงินกูส้ าํ หรับ
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงปากนําโพ - เด่นชัย

-

-

-

93.4466

93.4466

โครงการที 15 : โครงการชําระหนีเงินกูส้ าํ หรับ
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี ชุมทางหาดใหญ่ - สงขลา

-

-

-

78.3716

78.3716

โครงการที 16 : โครงการชําระหนีเงินกูส้ าํ หรับ
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมพร - สุราษฎร์ธานี

-

-

-

44.3716

44.3716
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รายการ
งบดําเนิ นงาน

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
62.6585

รวม
62.6585

โครงการที 17 : โครงการชําระหนีเงินกูส้ าํ หรับ
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ อุบลราชธานี

-

โครงการที 18 : โครงการชําระหนีเงินกูส้ าํ หรับ
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น - หนองคาย

-

-

-

57.4163

57.4163

โครงการที 19 : โครงการชําระหนีเงินกูส้ าํ หรับโครงการ
ระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต

-

-

-

16.8721

16.8721
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการชําระหนี เงินกูส้ าํ หรับก่อสร้างทางรถไฟสายศรีราชา แหลมฉบังและสัตหีบ - มาบตาพุด
1. งบรายจ่ายอืน
1) ชําระคืนต้นเงินกู ้
2) ค่าดอกเบียเงินกู ้

โครงการ : โครงการชําระหนี เงินกูส้ าํ หรับก่อสร้างทางรถไฟ
สายคลองสิบเก้า - ชุมทางแก่งคอย

56,001,000 บาท
56,001,000 บาท
54,812,000 บาท
1,189,000 บาท

114,418,000 บาท

1. งบรายจ่ายอืน
1) ชําระคืนต้นเงินกู ้

114,418,000 บาท
107,860,000 บาท

2) ค่าดอกเบียเงินกู ้

6,558,000 บาท

โครงการ : โครงการชําระหนี เงินกูส้ าํ หรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการ
ขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท - ท่าอากาศยานสุวรรณภูม)ิ
1. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าดอกเบียเงินกู ้

โครงการ : โครงการชําระหนี เงินกูส้ าํ หรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่ง
มวลชนทางรางในพืนทีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซือ - รังสิต

1,132,125,000 บาท
1,132,125,000 บาท
1,132,125,000 บาท

1,428,960,000 บาท

1. งบรายจ่ายอืน
1) ชําระคืนต้นเงินกู ้
2) ค่าดอกเบียเงินกู ้

1,428,960,000 บาท
1,055,978,000 บาท
372,982,000 บาท

โครงการ : โครงการชําระหนี เงินกูส้ าํ หรับก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ
สายชายฝังทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย

180,500,700 บาท

1. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าดอกเบียเงินกู ้

180,500,700 บาท
180,500,700 บาท

โครงการ : โครงการชําระหนี เงินกูส้ าํ หรับการปรับปรุงบํารุงรักษาระบบ
รางรถไฟ

97,540,000 บาท

1. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าดอกเบียเงินกู ้

โครงการ : โครงการการชําระหนี เงินกูส้ าํ หรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่
ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น
1. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าดอกเบียเงินกู ้

97,540,000 บาท
97,540,000 บาท

428,582,500 บาท
428,582,500 บาท
428,582,500 บาท
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โครงการ : โครงการชําระหนี เงินกูส้ าํ หรับ โครงการระบบรถไฟฟ้ าชานเมือง
สายสีแดงอ่อน ช่วงบางซือ - พญาไท - มักกะสัน - หัวหมาก
และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซือ - หัวลําโพง

135,267,600 บาท

1. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าดอกเบียเงินกู ้

135,267,600 บาท
135,267,600 บาท

โครงการ : โครงการชําระหนี เงินกูส้ าํ หรับโครงการระบบรถไฟชานเมือง
สายสีแดงอ่อน ช่วงตลิงชัน - ศาลายา

20,713,400 บาท

1. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าดอกเบียเงินกู ้

โครงการ : โครงการชําระหนี เงินกูส้ าํ หรับโครงการระบบรถไฟเชือม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) ส่วนต่อขยาย ระยะที 1
ช่วงพญาไท - บางซือ
1. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าดอกเบียเงินกู ้

โครงการ : โครงการชําระหนี เงินกูส้ าํ หรับโครงการระบบรถไฟเชือม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) ส่วนต่อขยาย ระยะที 2
ช่วงดอนเมือง - บางซือ
1. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าดอกเบียเงินกู ้

โครงการ : โครงการชําระหนี เงินกูส้ าํ หรับโครงการความร่วมมือด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพืนฐานทางรถไฟไทย - จีน

20,713,400 บาท
20,713,400 บาท

37,083,500 บาท
37,083,500 บาท
37,083,500 บาท

28,148,900 บาท
28,148,900 บาท
28,148,900 บาท

375,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าดอกเบียเงินกู ้

375,000,000 บาท
375,000,000 บาท

โครงการ : โครงการชําระหนี เงินกูส้ าํ หรับโครงการระบบรถไฟชานเมือง
สายสีแดงอ่อน ช่วงตลิงชัน - ศิริราช

14,055,000 บาท

1. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าดอกเบียเงินกู ้

โครงการ : โครงการชําระหนี เงินกูส้ าํ หรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่
ช่วงปากนํ าโพ - เด่นชัย
1. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าดอกเบียเงินกู ้

14,055,000 บาท
14,055,000 บาท

93,446,600 บาท
93,446,600 บาท
93,446,600 บาท
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โครงการ : โครงการชําระหนี เงินกูส้ าํ หรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่
ช่วงสุราษฎร์ธานี - ชุมทางหาดใหญ่ - สงขลา
1. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าดอกเบียเงินกู ้

โครงการ : โครงการชําระหนี เงินกูส้ าํ หรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่
ช่วงชุมพร - สุราษฎร์ธานี
1. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าดอกเบียเงินกู ้

โครงการ : โครงการชําระหนี เงินกูส้ าํ หรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่
ช่วงชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานี
1. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าดอกเบียเงินกู ้

โครงการ : โครงการชําระหนี เงินกูส้ าํ หรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่
ช่วงขอนแก่น - หนองคาย
1. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าดอกเบียเงินกู ้

โครงการ : โครงการชําระหนี เงินกูส้ าํ หรับโครงการระบบรถไฟชานเมือง
สายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
1. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าดอกเบียเงินกู ้

78,371,600 บาท
78,371,600 บาท
78,371,600 บาท

44,371,600 บาท
44,371,600 บาท
44,371,600 บาท

62,658,500 บาท
62,658,500 บาท
62,658,500 บาท

57,416,300 บาท
57,416,300 บาท
57,416,300 บาท

16,872,100 บาท
16,872,100 บาท
16,872,100 บาท
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รัฐวิสาหกิจ
การรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
1. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามรายการ
รวมงบประมาณรายจ่ายเพือบริหารจัดการหนี ภาครัฐ
1. รัฐวิสาหกิจ
1. การรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

8,202,814,000
9,321,478,000

บาท
บาท

9,321,478,000

บาท

9,321,478,000
9,321,478,000

บาท
บาท

2. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามรายการ-งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
รวมทังสิน
โครงการที 1 : โครงการชําระหนีเงินกูส้ าํ หรับก่อสร้าง
รถไฟฟ้ ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล
โครงการที 2 : โครงการชําระหนีเงินกูส้ าํ หรับก่อสร้าง
โครงการรถไฟฟ้ าสายสีมว่ งช่วงบางใหญ่ -บางซือ

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
9,321.4780
- 4,131.2944

รวม
9,321.4780
4,131.2944

-

-

-

3,011.7261

3,011.7261

โครงการที 3 : โครงการชําระหนีเงินกูส้ าํ หรับก่อสร้าง
โครงการรถไฟฟ้ าสายสีเขียว ช่วงแบริง-สมุทรปราการ

-

-

-

479.4308

479.4308

โครงการที 4 : โครงการชําระหนีเงินกูส้ าํ หรับก่อสร้าง
โครงการรถไฟฟ้ าสายสีนาเงิ
ํ น ช่วงหัวลําโพง - บางแค
และช่วงบางซือ - ท่าพระ

-

-

-

1,116.8753

1,116.8753

โครงการที 5 : โครงการชําระหนีเงินกูส้ าํ หรับก่อสร้าง
โครงการรถไฟฟ้ าสายสีส ้ม ช่วงศูนย์วฒั นธรรม-มีนบุรี

-

-

-

262.0900

262.0900

โครงการที 6 : โครงการชําระหนีเงินกูส้ าํ หรับก่อสร้าง
โครงการรถไฟฟ้ าสายสีเขียว ช่วงสมุทรปราการ - บางปู

-

-

-

12.6750

12.6750

โครงการที 7 : โครงการชําระหนีเงินกูส้ าํ หรับก่อสร้าง
โครงการรถไฟฟ้ าสายสีเขียว ช่วงคูคต - ลําลูกกา

-

-

-

10.1280

10.1280

โครงการที 8 : โครงการชําระหนีเงินกูส้ าํ หรับก่อสร้าง
รถไฟฟ้ า สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต

-

-

-

278.4684

278.4684
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รายการ
งบดําเนิ นงาน
โครงการที 9 : โครงการชําระหนีเงินกูส้ าํ หรับก่อสร้าง
โครงการรถไฟฟ้ าสายสีนาเงิ
ํ น ช่วงบางแค-พุทธมณฑล
สาย 4

-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
18.7900

รวม
18.7900

15

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการชําระหนี เงินกูส้ าํ หรับก่อสร้างรถไฟฟ้ ามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคล
1. งบรายจ่ายอืน
1) ชําระคืนต้นเงินกู ้ โครงการรถไฟฟ้ ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
2) ชําระค่าดอกเบียเงินกู ้ โครงการรถไฟฟ้ ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

4,131,294,400 บาท
4,131,294,400 บาท
2,642,471,600 บาท
1,488,822,800 บาท

โครงการ : โครงการชําระหนี เงินกูส้ าํ หรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ า
สายสีม่วงช่วงบางใหญ่ - บางซือ

3,011,726,100 บาท

1. งบรายจ่ายอืน
1) ชําระค่าดอกเบียเงินกู ้ โครงการรถไฟฟ้ าสายสีมว่ ง ช่วงบางใหญ่ - บางซือ
2) ชําระคืนต้นเงินกู ้ โครงการรถไฟฟ้ าสายสีมว่ ง ช่วงบางใหญ่ - บางซือ

3,011,726,100 บาท
460,587,100 บาท
2,551,139,000 บาท

โครงการ : โครงการชําระหนี เงินกูส้ าํ หรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ า
สายสีเขียว ช่วงแบริง - สมุทรปราการ

479,430,800 บาท

1. งบรายจ่ายอืน
1) ชําระค่าดอกเบียเงินกู ้ โครงการรถไฟฟ้ าสายสีเขียว ช่วงแบริง สมุทรปราการ

โครงการ : โครงการชําระหนี เงินกูส้ าํ หรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ า
สายสีนําเงิน ช่วงหัวลําโพง - บางแคและช่วงบางซือ - ท่าพระ
1. งบรายจ่ายอืน
1) ชําระค่าดอกเบียเงินกู ้ โครงการรถไฟฟ้ าสายสีนาเงิ
ํ น ช่วงหัวลําโพง - บางแค
และช่วงบางซือ - ท่าพระ

โครงการ : โครงการชําระหนี เงินกูส้ าํ หรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ า
สายสีสม้ ช่วงศูนย์วฒั นธรรม-มีนบุรี
1. งบรายจ่ายอืน
1) ชําระค่าดอกเบียเงินกู ้ โครงการรถไฟฟ้ าสายสีสม้ ช่วงศูนย์วฒั นธรรม มีนบุรี

โครงการ : โครงการชําระหนี เงินกูส้ าํ หรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ า
สายสีเขียว ช่วงสมุทรปราการ - บางปู
1. งบรายจ่ายอืน
1) ชําระค่าดอกเบียเงินกู ้ โครงการรถไฟฟ้ าสายสีเขียว ช่วงสมุทรปราการ บางปู

479,430,800 บาท
479,430,800 บาท

1,116,875,300 บาท
1,116,875,300 บาท
1,116,875,300 บาท

262,090,000 บาท
262,090,000 บาท
262,090,000 บาท

12,675,000 บาท
12,675,000 บาท
12,675,000 บาท

โครงการ : โครงการชําระหนี เงินกูส้ าํ หรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ า
สายสีเขียว ช่วงคูคต - ลําลูกกา

10,128,000 บาท

1. งบรายจ่ายอืน
1) ชําระค่าดอกเบียเงินกู ้ โครงการรถไฟฟ้ าสายสีเขียว ช่วงคูคต - ลําลูกกา

10,128,000 บาท
10,128,000 บาท
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โครงการ : โครงการชําระหนี เงินกูส้ าํ หรับก่อสร้างรถไฟฟ้ า สายสีเขียว ช่วง
หมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต
1. งบรายจ่ายอืน

278,468,400 บาท
278,468,400 บาท

1) ชําระค่าดอกเบียเงินกู ้ โครงการรถไฟฟ้ าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ - คูคต

278,468,400 บาท

โครงการ : โครงการชําระหนี เงินกูส้ าํ หรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ า
สายสีนําเงิน ช่วงบางแค - พุทธมณฑลสาย 4

18,790,000 บาท

1. งบรายจ่ายอืน
1) ชําระค่าดอกเบียเงินกู ้ โครงการรถไฟฟ้ าสายสีนาเงิ
ํ น ช่วงบางแค พุทธมณฑลสาย 4

18,790,000 บาท
18,790,000 บาท
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รัฐวิสาหกิจ
การประปาส่วนภูมิภาค
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
1. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามรายการ
รวมงบประมาณรายจ่ายเพือบริหารจัดการหนี ภาครัฐ
1. รัฐวิสาหกิจ
1. การประปาส่วนภูมภิ าค

640,898,900
464,710,900

บาท
บาท

464,710,900

บาท

464,710,900
464,710,900

บาท
บาท

2. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามรายการ-งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
รวมทังสิน
ผลผลิตที 1 : ชําระคืนเงินต้นและดอกเบียสําหรับ
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรนํา ระยะเร่งด่วน

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
464.7109
464.7109

รวม
464.7109
464.7109
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : ชําระคืนเงินต้นและดอกเบียสําหรับโครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ า ระยะเร่งด่วน
1. งบรายจ่ายอืน
1) ชําระคืนต้นเงินกูแ้ ละค่าดอกเบียเงินกู ้
งบประมาณทังสิน
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ

464,710,900 บาท
464,710,900 บาท
464,710,900 บาท
624,927,500 บาท
160,216,600 บาท
464,710,900 บาท
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สภากาชาดไทย
สภากาชาดไทย
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561

7,022,967,700 บาท
8,145,320,100 บาท

1. วิสยั ทัศน์
สภากาชาดไทย เป็ นองค์กรสาธารณกุศลระดับชาติ เป็ นทีพึงของประชาชน
และดําเนินการเพือมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากล
เป็ นองค์กรทีมีลกั ษณะเป็ นพลวัต และนวัตกรรม มีวสิ ยั ทัศน์ทจะก้
ี าวไปข้างหน้า
สูค่ วามเป็ นเลิศ และเป็ นไปตามคติทศั น์ของสภากาชาดไทย คือ การบรรเทาทุกข์ บํารุงสุข
บําบัดโรค กําจัดภัย เพือประโยชน์สุขของประชาชน
2. พันธกิจ
1. การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย
2. การบรรเทาทุกข์ผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ
3. การบริการโลหิต
4. การส่งเสริมคุณภาพชีวติ
3. ผลสัมฤทธิและประโยชน์ทคาดว่
ี าจะได้รบั ในการใช้จา่ ยงบประมาณ
1. ประชาชนได้รบั บริการทางการแพทย์ทได้
ี มาตรฐานและเป็ นเลิศในการรักษา
มีปริมาณโลหิตและผลิตภัณฑ์จากพลาสมาเพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ
ได้รบั การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากภัยพิบตั แิ ละฟื นฟูสภาพได้อย่างรวดเร็ว
และผูด้ อ้ ยโอกาสมีสุขภาพดีขนทั
ึ งทางกายและใจ
2. ลดปัญหาการขาดแคลนของพยาบาลและผูช้ ่วยพยาบาลของประเทศ
3. ประเทศมีนวัตกรรมในทางการแพทย์และสาธารณสุขทีเป็ นประโยชน์ต่อประชาชน
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4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชีวัด
รวมทังสิน

หน่ วยนับ
ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชีวัด
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
20,506.3265 22,008.0907 22,842.4649 21,947.9615
7,022.9677
8,145.3201
9,269.0467
8,666.8350
13,483.3588 13,862.7706 13,573.4182 13,281.1265
5,377.1360
5,058.3139
5,030.0407
5,052.9452
8,106.2228
8,804.4567
8,543.3775
8,228.1813

ปี 2564
19,903.1384
6,776.8939
13,126.2445
5,080.6531
8,045.5914

รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
- เงินรายได้
- เงินนอกงบประมาณอืนๆ
1. การบริการและผลิตบุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุขทีได้มาตรฐาน
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ:จํานวนประชาชนเข้าถึง
บริการทางการแพทย์ของสภากาชาดไทยทัง
ระดับตติยภูมิ ทุตยิ ภูมิ ปฐมภูมซิ งกระจายอยู
ึ
่
ทัวภูมภิ าคและหน่ วยแพทย์เคลือนที ตาม
มาตรฐานหรือแนวทางทีได้รบั การยอมรับ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

ราย

3,248,454

3,282,115

3,359,994

3,457,196

3,595,752

- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ:จํานวนชีววัตถุและยา
ปราศจากเชือซึงได้มาตรฐานสากล (GMP) ที
ผลิตโดยสภากาชาดไทย

ขวด

595,000

755,000

770,000

770,000

770,000

- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ:จํานวนดวงตาของผูป้ ่ วย
ได้รบั การผ่าตัดเปลียนกระจกตาตาม
มาตรฐานสากล

ดวง

900

900

900

900

900

- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ:จํานวนผู ป้ ่ วยได้รบั การ
ปลูกถ่ายอวัยวะตามมาตรฐานสากล
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ:จํานวนพยาบาลที
สภากาชาดไทยผลิต สอบใบประกอบ วิชาชีพ
ผ่านในการสอบครังแรก

ราย

600

650

700

750

800

คน

129

152

160

160

160

- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ:จํานวนแพทย์ผูเ้ ชียวชาญ
เฉพาะทางและแพทย์ผูเ้ ชียวชาญต่อยอด ที
สําเร็จการศึกษาจากสภากาชาดไทย เป็ นไป
ตามมาตรฐานของหลักสู ตรและสภาวิชาชีพ

คน

286

301

300

300

300

6,116.6497
11,559.2399
4,229.2123
7,330.0276

7,231.9304
12,077.6928
4,517.1578
7,560.5350

8,289.5635
11,788.1759
4,488.7201
7,299.4558

7,667.6047
11,472.7158
4,511.4562
6,961.2596

5,797.4410
11,340.6617
4,538.9920
6,801.6697

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
- เงินรายได้
- เงินนอกงบประมาณอืนๆ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
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เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชีวัด
หน่ วยนับ
2. ผู ร้ บั บริการได้รบั โลหิต ส่วนประกอบโลหิต
ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา และเซลล์ตน้ กําเนิ ดเม็ด
โลหิตทีมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล และ
เพียงพอเพือการรักษา

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชีวัด
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564

- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของโลหิตทีจัดหา
โดยสภากาชาดไทย เทียบกับความต้องการ
ของผู ป้ ่ วยทังประเทศ

ร้อยละ

55.5

56

56.5

57

57.5

- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของโลหิตซึงให้กบั
ผู ป้ ่ วยทังประเทศได้รบั การตรวจคุณภาพโลหิต
ด้วยวิธีมาตรฐานสูงสุดระดับสากล (ชีววิทยา
ระดับโมเลกุล)

ร้อยละ

90

90

90

90

90

- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผลิตภัณฑ์
จากพลาสมาทีผลิตโดยสภากาชาดไทยเทียบ
กับความต้องการของประเทศ

ร้อยละ

55

55

60

60

60

160,434

166,434

172,434

178,434

184,434

852.2974
1,776.3907
1,093.9945
682.3962

900.3801
1,508.1380
494.2653
1,013.8727

966.4270
1,508.2337
494.3610
1,013.8727

986.1270
1,531.3327
494.4600
1,036.8727

966.3020
1,508.4347
494.5620
1,013.8727

1,049,090

565,485

565,485

565,485

565,485

- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ:จํานวนผู ข้ นทะเบี
ึ
ยนสะสม
เป็ นผู บ้ ริจาคเซลล์ตน้ กําเนิดเม็ดโลหิตในแต่ละ
ปี ทได้
ี รบั การตรวจแอนติเจนบนเม็ดเลือดขาว
ตามมาตรฐานสากล

ราย

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
- เงินรายได้
- เงินนอกงบประมาณอืนๆ
3. การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยและเตรียมความ
พร้อมรับภัยพิบตั ิ
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ:จํานวนผู ป้ ระสบภัยได้รบั
ความช่วยเหลือจากสภากาชาดไทยอย่างครบ
วงจรตามเกณฑ์การประเมินของสภากาชาดไทย

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ:ชุมชนมีความพร้อมรับ
ภัยพิบตั ติ ามเกณฑ์ของสภากาชาดไทยโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน (หมู่บา้ น ชุมชนใน
เมือง และโรงเรียน) ทีได้รบั การพัฒนาเป็ น
ชุมชนต้นแบบ

ชุมชน
(สะสม)

1

2

3

4

5

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

54.0206
147.7282
53.9292
93.7990

13.0096
276.9398
46.8908
230.0490

13.0562
277.0086
46.9596
230.0490

13.1033
277.0780
47.0290
230.0490

13.1509
277.1481
47.0991
230.0490

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
- เงินรายได้
- เงินนอกงบประมาณอืนๆ

ราย

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2561 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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5. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน
1. แผนงานยุทธศาสตร์

8,145,320,100 บาท
8,145,320,100 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต / โครงการ
แผนงานยุทธศาสตร์
1. โครงการ : โครงการเพิมศักยภาพการ
ให้บริการทางด้านสาธารณสุข
2. โครงการ : โครงการบริการโลหิต
ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์จากพลาสมา
มีปริมาณเพียงพอสําหรับผูป้ ่ วยทัวประเทศ
และมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
รวมทังสิน

จํานวน
รายการ
17
16

ปี 2561
1,674.0002
1,655.6002

หน่วย : ล้านบาท
ปี งบประมาณ
เงินนอก
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564- จบ งบประมาณ
3,001.4317 2,150.0639
2,209.8788
2,964.6317 2,113.2639
2,186.8788

1

18.4000

36.8000

36.8000

-

23.0000

17

1,674.0002

3,001.4317

2,150.0639

-

2,209.8788

เหตุผลความจําเป็ นในการตังงบประมาณผูกพันข้ามปี
1. แผนงานยุทธศาสตร์
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายทีต้องดําเนินการต่อเนือง จํานวน 7 รายการ เป็ นเงิน 1,400,934,200 บาท
2. เป็ นรายการทีดําเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จํานวน 10 รายการ เป็ นเงิน 273,066,000 บาท
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ

งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาด้าน
สาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
โครงการที 1 : โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาทีขาดแคลน
โครงการที 2 : โครงการเพิมศักยภาพ
การให้บริการทางด้านสาธารณสุข
โครงการที 3 : โครงการช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ
โครงการที 4 : โครงการบริการโลหิต
ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์จาก
พลาสมา มีปริมาณเพียงพอสําหรับผูป้ ่ วย
ทัวประเทศและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
8,145.3201
8,145.3201

งบรายจ่ายอืน
-

รวม
8,145.3201
8,145.3201

-

-

28.2380

-

28.2380

-

-

7,203.6924

-

7,203.6924

-

-

13.0096

-

13.0096

-

-

900.3801

-

900.3801
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8. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต /โครงการ
8.1 แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
8.1.1 โครงการที 1 : โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาทีขาดแคลน
8.1.1.1 วัตถุประสงค์
เพือผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ทมีี ความรูค้ วามสามารถ
ให้ตอบสนองความต้องการของสภากาชาดไทยและประเทศ

8,145,320,100 บาท
28,238,000 บาท

8.1.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย
8.1.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)
161,320,000 บาท
8.1.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
161,320,000 บาท
- เงินงบประมาณ
- บาท
- เงินนอกงบประมาณ
8.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. จัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ยุทธศาสตร์)

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
28.2380
28.2380
-

รวม
28.2380
28.2380

8.1.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2560 ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : จํานวนผู ส้ าํ เร็จการศึกษา พยาบาล
ศาสตร์บณั ทิต พยาบาลศาสตร์มหาบัณทิต พยาบาล
เฉพาะทาง และผู ช้ ่วยพยาบาล
คน
342
370
445
465
480
(-)
เชิงคุณภาพ : การผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของชาติและเกณฑ์การรับรอง

ร้อยละ

100
(-)

100

100

100

100

เชิงเวลา : ร้อยละของบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ที
สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาทีกําหนด

ร้อยละ

92
(-)

95

95

95

95
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ตัวชีวัด/
แหล่งเงิน
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ
เริมต้น - ปี 2560 ปี 2561
หน่ วยนับ
แผน
แผน
(ผล)*
ล้านบาท
94.5680
28.2380
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

94.5680
94.5680
-

28.2380
28.2380
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564-จบ
แผน
แผน
แผน
20.5380

12.8380

5.1380

20.5380
20.5380
-

12.8380
12.8380
-

5.1380
5.1380
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2561 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาทีขาดแคลน
1. งบเงินอุดหนุน
1.1 เงินอุดหนุนทัวไป
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิม

28,238,000 บาท
28,238,000 บาท
28,238,000 บาท
28,238,000 บาท
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8.1.2 โครงการที 2 : โครงการเพิมศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข
8.1.2.1 วัตถุประสงค์
เพือขยายและเพิมประสิทธิภาพการให้บริการด้านมนุษยธรรมตามพันธกิจหลัก
ในด้านบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย และส่งเสริมคุณภาพชีวติ
8.1.2.2 สถานทีดําเนิ นการ
ทัวประเทศ
8.1.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
137,006,627,500 บาท
8.1.2.4 วงเงินทังสินของโครงการ
53,853,074,500 บาท
- เงินงบประมาณ
83,153,553,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ

7,203,692,400 บาท

8.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. จัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์
2. จัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทีเป็ นเลิศแบบครบวงจรให้
ประชาชนรวมทังผู ด้ อ้ ยโอกาส
3. บริการดวงตา อวัยวะและเนือเยือแบบครบวงจร
4. จัดการเรียนการสอนเพือร่วมผลิตแพทย์ผูเ้ ชียวชาญเฉพาะทาง และ
บุคลากรทางด้านสาธารณสุข
5. ผลิตชีววัตถุและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และบริการชีววัตถุ
6. พัฒนาต้นแบบและขยายบริการในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ของประชาชนรวมถึงผู ด้ อ้ ยโอกาส และผูส้ ูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของ
อาสากาชาด ยุวกาชาด เหล่ากาชาดจังหวัดและกิงกาชาด
7. พัฒนาบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข
8. พัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาต้นแบบและส่งเสริมคุณภาพของ
ประชาชน
9. เตรียมความพร้อมบุคลากรสภากาชาดไทยเพือช่วยเหลือผู ป้ ระสบภัย
อย่างทันเหตุการณ์และเตรียมความพร้อมให้กบั ชุมชน ให้สามารถ
ดํารงชีวติ อยู่ได้ในภาวะภัยพิบตั ิ
10. จัดการบริการทางการแพทย์เฉพาะทาง ในโรคยากและซับซ้อน ทีเป็ น
เลิศอย่างครบวงจร

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
7,203.6924
248.9429
2,879.5952
-

รวม
7,203.6924
248.9429
2,879.5952

-

-

15.9610
109.4780

-

15.9610
109.4780

-

-

32.2423
118.4321

-

32.2423
118.4321

-

-

3,276.6457
86.0549

-

3,276.6457
86.0549

-

-

154.1066

-

154.1066

-

-

282.2337

-

282.2337
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8.1.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2560 ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : จํานวนผูร้ บั บริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขทังหมด (ซึงรวมจํานวนผูด้ อ้ ยโอกาสด้วย)
ราย
3,190,070
3,282,115
3,359,994
3,457,196
3,595,752
( 1,894,711 )
เชิงปริมาณ : จํานวนผูร้ บั บริการทางการแพทย์และ
ราย
62,886
63,590
66,145
69,923
74,437
สาธารณสุขทีเป็ นผู ด้ อ้ ยโอกาส
( 39,017 )
เชิงปริมาณ : ระยะเวลาการให้บริการผูป้ ่ วยนอก(Total
ชัวโมง
2
2
2
2
2
Service Time)
(2)
เชิงปริมาณ : จํานวนผูป้ ่ วยหรือประชาชนทีได้รบั
ประโยชน์จากผลงานวิจยั หรือนวัตกรรมด้านการแพทย์
ราย
200
250
300
350
400
หรือสาธารณสุขของสภากาชาดไทย
(-)
เชิงปริมาณ : จํานวนผูป้ ่ วยโรคซําซ้อนทีได้รบั การส่ง
ต่อมารักษาทีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ราย
51,000
52,000
53,000
54,000
55,000
( 19,220 )
เชิงปริมาณ : จํานวนผูป้ ่ วยต่างชาติทโรงพยาบาล
ี
จุฬาลงกรณ์ให้การอนุ เคราะห์บริการ
ราย
700
800
900
1,000
1,000
( 460 )
เชิงปริมาณ : ร้อยละของบุคลากรทุกจุดบริการผูป้ ่ วย
นอกมีอธั ยาศัยสุภาพยิมแย้มแจ่มใสเป็ นปกติซงตรวจ
ึ
โดยผู ป้ ระเมินจากภายนอก

ร้อยละ

80
(-)

80

80

85

85

เชิงปริมาณ : จํานวนผลงานวิจยั หรือนวัตกรรมทีได้
นําไปใช้ให้บริการแก่ผูป้ ่ วยหรือประชาชน

ชิน

15
(-)

17

26

28

30

เชิงปริมาณ : จํานวนผูร้ บั การสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้ องกันโรค (primary/secondary prevention) ในกลุ่ม
โรคเรือรังสําคัญ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือด
สมอง เมตาบอลิกซินโดรม

คน

20,000
( 13,032 )
60,000
( 42,299 )

20,000

21,000

21,000

21,000

75,000

80,000

80,000

80,000

180,000
( 94,765 )

180,000

190,000

190,000

190,000

เชิงปริมาณ : จํานวนเซรุ่มแก้พษิ งู

ขวด (10ซีซ)ี

เชิงปริมาณ : จํานวนเซรุ่มป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้าทีผลิต
จากเลือดม้า (ERIG)

ขวด (5ซีซ)ี
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ตัวชีวัด/
แหล่งเงิน
เชิงปริมาณ : จํานวนวัคซีน BCG
เชิงปริมาณ : จํานวนวัคซีนป้ องโรคพิษสุนขั บ้า

งบประมาณ
เริมต้น - ปี 2560 ปี 2561
หน่ วยนับ
แผน
แผน
(ผล)*
ขวด (1 ซีซ)ี
200,000
200,000
( 119,400 )
ขวด(0.5 ซีซ)ี
280,000
300,000
( 83,904 )

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564-จบ
แผน
แผน
แผน
200,000

200,000

200,000

300,000

300,000

300,000

100

100

100

100

1,000

1,000

1,000

1,000

เชิงปริมาณ : ร้อยละผลิตภัณฑ์ของสถานเสาวภา ได้
มาตรฐานการผลิตระดับสากล (GMP)

ร้อยละ

เชิงปริมาณ : จํานวนดวงตาบริจาคทีจัดเก็บทังหมด

ดวง

เชิงปริมาณ : จํานวนดวงตาของผู ป้ ่ วยทีได้รบั การผ่าตัด
เปลียนกระจกตาตามมาตรฐานสากล

ดวง

900
( 559 )

900

900

900

900

เชิงปริมาณ : จํานวนดวงตาทีพร้อมจัดสรรแก่ผูป้ ่ วย
กระจกตาพิการ

ดวง

920

920

920

920

เชิงปริมาณ : จํานวนผู แ้ สดงความจํานงบริจาคดวงตา

คน

920
( 586 )
60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

4,000
( 886 )
600
( 320 )
650
( 339 )
200
( 323 )

4,000

4,000

4,000

4,000

650

700

750

800

700

750

800

850

210

220

230

240

100
( 100 )
1,000
( 655 )

( 37,958 )
เชิงปริมาณ : จํานวนเนือเยือหุม้ รกทีจัดเตรียมเพือใช้
รักษาโรคผิวดวงตาและผิวกระจกตา

ชิน

เชิงปริมาณ : จํานวนผู ป้ ่ วยทีได้รบั การปลูกถ่ายอวัยวะ

ราย

เชิงปริมาณ : จํานวนอวัยวะทีให้บริการผู ป้ ่ วย

ชิน

เชิงปริมาณ : จํานวนเนือเยือทีให้บริการแก่ผูป้ ่ วย

ชิน

เชิงปริมาณ : จํานวนผู แ้ สดงความจํานงบริจาคอวัยวะและ
เนือเยือ

คน

45,000
( 34,570 )

40,000

40,000

40,000

40,000

เชิงปริมาณ : ร้อยละของบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ที
สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาทีกําหนดในหลักสูตร

ร้อยละ

92
(-)

95

95

95

95
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ตัวชีวัด/
แหล่งเงิน

งบประมาณ
เริมต้น - ปี 2560 ปี 2561
หน่ วยนับ
แผน
แผน
(ผล)*

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564-จบ
แผน
แผน
แผน

เชิงปริมาณ : จํานวนผูส้ าํ เร็จการศึกษาแพทย์ผูเ้ ชียวชาญ
เฉพาะทางได้แก่ แพทย์ประจําบ้าน (Resident) และ
แพทย์ผูเ้ ชียวชาญเฉพาะทางต่อยอด (Fellow)

คน

288
(-)

300

300

300

300

เชิงปริมาณ : จํานวนผูส้ าํ เร็จการศึกษาแพทยศาสตร์
บัณทิตทีสภากาชาดไทยร่วมผลิต

คน

32
(-)

32

32

32

32

เชิงปริมาณ : ร้อยละของแพทย์ผูเ้ ชียวชาญเฉพาะทาง
และบุคลากรทางการแพทย์ทจบตามระยะเวลาที
ี
กําหนด
ในหลักสู ตรเทียบกับทังหมด

ร้อยละ

96
(-)

97

97

97

97

เชิงปริมาณ : จํานวนผูไ้ ด้รบั การพัฒนาคุณภาพชีวติ ตาม
ต้นแบบของสภากาชาดไทย

ราย

84,986
( 73,415 )

401,009

321,070

330,420

340,270

เชิงปริมาณ : จํานวนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวติ ที
ได้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่

ต้นแบบ

2
(2)

2

2

2

2

เชิงปริมาณ : จํานวนชุมชนทีได้รบั การพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ตามต้นแบบของสภากาชาดไทย

ชุมชน

79
(4)

79

79

79

79

เชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนในชนบททีได้รบั การตรวจ
สายตา โรคตา และได้รบั บริการแว่นสายตาทีมีคุณภาพ
โดยจักษุแพทย์ หรือผู ผ้ ่านการอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพ

ราย

13,800
( 1,131 )

14,800

12,000

12,000

12,000

เชิงปริมาณ : จํานวนผูไ้ ด้รบั บริการแว่นสายตาโดยศูนย์
จักษุมาตร

ราย

300
(-)

1,500

1,500

1,500

1,500

เชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาล
พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ผ่านการรับรองตาม
มาตรฐาน HA

ร้อยละ

100
(-)

100

100

100

100

เชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี
ราชาได้รบั เลือกเป็ นสถานพยาบาลในดวงใจตาม
มาตรฐานของสํานักงานประกันสังคม

ร้อยละ

100
(-)

100

100

100

100
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ตัวชีวัด/
แหล่งเงิน
เชิงคุณภาพ : การผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของชาติและเกณฑ์การรับรอง
ั
ึ
์
เชิงคุณภาพ : ร้อยละนักเรียนในชนบททีได้รบั บริการ
แว่นสายตาทีมีคุณภาพในหนึงวันโดยจักษุแพทย์ หรือผู ้
ผ่านการอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพ
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ
- เงินรายได้
- เงินนอกงบประมาณอืนๆ

งบประมาณ
เริมต้น - ปี 2560 ปี 2561
หน่ วยนับ
แผน
แผน
(ผล)*

ร้อยละ

ร้อยละ

100
( 100 )

100

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564-จบ
แผน
แผน
แผน

100

100

100

90

90

90

ล้านบาท

90
90
(-)
61,407.5937 19,281.3852

20,057.2014 19,127.4825

17,132.9647

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

24,933.2869 7,203.6924
24,933.2869 7,203.6924
36,474.3068 12,077.6928
7,972.9628 4,517.1578
28,501.3440 7,560.5350

8,269.0255 7,654.7667
8,269.0255 7,654.7667
11,788.1759 11,472.7158
4,488.7201 4,511.4562
7,299.4558 6,961.2596

5,792.3030
5,792.3030
11,340.6617
4,538.9920
6,801.6697

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2561 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการเพิมศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข
1. งบเงินอุดหนุน
1.1 เงินอุดหนุนทัวไป
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
3) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทมีี ราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

7,203,692,400 บาท
7,203,692,400
7,203,692,400
3,429,437,200
893,264,500
717,061,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

499,600 บาท

(2) เครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบ Hyper Converged
(โครงการพัฒนาระบบ EAI) แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 2 ชุด

3,999,700 บาท

(3) อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว๊ปไซต์ Web Application Firewall
(โครงการพัฒนาระบบ EAI) แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,498,000 บาท

(4) อุปกรณ์เชือมโยงระบบงานและรักษาความปลอดภัย
Web Security Gateway (โครงการพัฒนาระบบ EAI)
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(5) ครุภณั ฑ์การแพทย์ทมีี ราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 87 รายการ (รวม 287 หน่วย)
(6) เครืองตรวจวิเคราะห์การนอนหลับ แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 3 เครือง
(7) ชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็ นภาพดิจติ อล ตําบลศรีราชา
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2 ชุด
(8) ชุดสว่านเจาะกระดูกขนาดเล็ก ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 2 ชุด
(9) เครืองเฝ้ าติดตามการทํางานของระบบประสาทขณะผ่าตัด
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครือง
(10) เครืองตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลืนเสียงความถีสูง
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครือง

3,999,700 บาท
69,279,600 บาท
6,600,000 บาท
5,200,000 บาท
2,860,000 บาท
4,980,000 บาท
3,000,000 บาท

(11) กล้องส่องตรวจทางเดินอาหารระบบคลืนเสียงความถีสูงพร้อม
เครืองอัลตร้าซาวน์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

20,000,000 บาท

(12) ชุดเพิมประสิทธิภาพการให้บริการผูป้ ่ วยโรคสมองและผูส้ ูงอายุ
ด้วยการฝึ กกิจวัตรประจําวันและการสันทนาการ ตําบลบางพระ
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

17,900,000 บาท
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(13) เครืองค้นหาและระบุตาํ แหน่งเพือกระตุน้ ระบบประสาท
ด้วยสนามแม่เหล็ก ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด
(14) เครืองวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก ตําบลบางพระ
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครือง
(15) ชุดตรวจหามะเร็งระยะแรกเริมทางเดินอาหารและระบบท่อนําดี
และตับอ่อน แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(16) เครืองตรวจหัวใจด้วยคลืนเสียงสะท้อนความถีสูง แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครือง
(17) เครืองมือผ่าตัดภายในช่องท้องพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ
ระบบ SPIES แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(18) เครืองมือผ่าตัดประกอบเลเซอร์ สําหรับ หู คอ จมูก แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครือง
(19) เครืองวิเคราะห์จอประสาทตา และขัวประสาทตาด้วยเทคนิค
OCT แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(20) ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพระบบวิดที ศั น์ แบบความละเอียดสูง
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(21) ชุดตรวจวิเคราะห์การเดินและการเคลือนไหว แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(22) เครืองบําบัดด้วยเข็มแสงเลเซอร์ทจุี ดฝังเข็ม ตําบลบางพระ
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด
(23) เครืองตรวจสมรรถภาพการทํางานของหัวใจขณะออกกําลังกาย
ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด
(24) เครืองวัดแรงกดทีฝ่ าเท้า แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(25) เครืองตรวจอวัยวะภายในด้วยคลืนเสียงความถีสูง ตําบลศรีราชา
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด
(26) เครืองมือผ่าตัดด้วยระบบคลืนเสียงความถีสู งพร้อมระบบดูด
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(27) เครืองเอกซเรย์เคลือนทีระบบดิจติ อล ตําบลศรีราชา
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครือง
(28) เครืองตรวจวัดแรงดันและค่าความต้านทานชนิดความละเอียดสูง
ของระบบทางเดินอาหาร แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 1 เครือง
(29) เครืองตรวจไฟฟ้ ากล้ามเนือและความเร็วกระแสประสาท
ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด
(30) เครืองมือผ่าตัดผ่านกล้องระบบวิดที ศั น์ชนิด 4K แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

6,500,000 บาท
6,000,000 บาท
9,800,000 บาท
15,735,200 บาท
8,265,500 บาท
7,276,000 บาท
5,000,000 บาท
5,000,000 บาท
4,996,900 บาท
3,000,000 บาท
1,400,000 บาท
4,815,000 บาท
6,000,000 บาท
4,800,000 บาท
5,000,000 บาท

4,800,000 บาท
1,250,000 บาท
4,400,000 บาท
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(31) เครืองบําบัดด้วยแสงเลเซอร์กาํ ลังตําพร้อมระบบสแกน
ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครือง
(32) เครืองสลายเนืองอกด้วยคลืนเสียงความถีสูง พร้อมระบบดูด
และฉีดของเหลว แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครือง
(33) เครืองบําบัดด้วยเข็มแสงเลเซอร์ทจุี ดฝังเข็ม ตําบลศรีราชา
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครือง
(34) กล้องส่องตรวจลําไส้ใหญ่และทวารหนักชนิดความละเอียดสูง
และมีระบบส่องตรวจด้วยแสง fluoresent แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(35) ชุดเพิมประสิทธิภาพการให้บริการเด็กพิเศษและผูส้ ูงอายุ
ด้วยเทคนิค สโนซีเล็น ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด
(36) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลําไส้เล็กส่วนต้นระบบวิดที ศั น์
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(37) ชุดเพิมประสิทธิภาพการให้บริการเด็กพิเศษและผูส้ ูงอายุดว้ ยอุปกรณ์
อรรถบําบัด ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด
(38) กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมระบบคลืนเสียงความถีสูง
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(39) เครืองตรวจและฝึ กสรีระร่างกายด้วย Biofeedback ตําบลศรีราชา
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครือง
(40) เครืองวัดและวิเคราะห์พลังงานออร่าและจักระของร่างกาย
ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครือง
(41) เครืองกําเนิดไฟฟ้ า ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครือง
(42) เครืองอัลตร้าซาวด์ตรวจอวัยวะภายในทางสู ต-ิ นรีเวชด้วยคลืนเสียง
ความถีสู ง 4 มิติ ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครือง
(43) เครืองมือส่องตรวจและผ่าตัดชินเนือภายในโพรงมดลูก
ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด
(44) เครืองจีตัดคลืนความถีสู งและจีตัดสมาร์ทไบโพล่าร์ ตําบลศรีราชา
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด
(45) เครืองตรวจอวัยวะภายในด้วยคลืนเสียงความถีสูงชนิดสี (Ultrasound)
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครือง
(46) เครืองตรวจอวัยวะภายในด้วยคลืนความถีสูงชนิดสี (Doppler
Ultrasound) แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครือง
(47) เครืองมือผ่าตัดทางช่องท้องผ่านกล้อง ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 1 ชุด
(48) ชุดประมวลสัญญานภาพกล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ ชนิดวิดที ศั น์
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,800,000 บาท

4,200,000 บาท
3,000,000 บาท

3,000,000 บาท
7,600,000 บาท
3,842,000 บาท
2,300,000 บาท
3,534,000 บาท
1,200,000 บาท
1,200,000 บาท
4,012,500 บาท
4,200,000 บาท
1,050,000 บาท
1,650,000 บาท
3,600,000 บาท
3,600,000 บาท
6,000,000 บาท
3,061,000 บาท
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(49) กล้องและอุปกรณ์สาํ หรับการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง
บาดแผลเล็ก ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด
(50) เครืองสังเคราะห์โปรตีน แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 1 เครือง
(51) เครืองมือผ่าตัดข้อมือผ่านกล้องระบบวิดที ศั น์ ตําบลศรีราชา
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด
(52) ชุดปฏิบตั กิ ารแสดงผลและควบคุมติดตามสัญญาณชีพ
ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด
(53) เครืองบันทึกคลืนสัญญาณไฟฟ้ าสมอง แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(54) เครืองวัดปริมาณเลือดออกจากหัวใจอย่างต่อเนือง ตําบลศรีราชา
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครือง
(55) เครืองยกกระชับใบหน้าด้วยคลืนเสียงแบบไม่ตอ้ งผ่าตัด
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครือง
(56) ชุดหัวกล้องพร้อมกล้องส่องตรวจขนาด 5 มิลลิเมตร สําหรับ
ผ่าตัดผ่านกล้อง ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด
(57) เครืองเพิมปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครือง
(58) ชุดหัวกล้องพร้อมกล้องส่องตรวจขนาด 10 มิลลิเมตร สําหรับผ่าตัด
ผ่านกล้อง ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด
(59) กล้องส่องตรวจลําไส้ใหญ่และทวารหนักชนิดความละเอียดสูง
และมีระบบขยายภาพระยะใกล้และมีขนาดเล็ก แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครือง
(60) เครืองตรวจระบบการทรงตัว แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(61) เครืองวิเคราะห์ธาตุดว้ ยเทคนิค ICP-MS (ศูนย์เวชศาสตร์อุตสาหกรรม)
ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครือง
(62) เครืองตรวจวิเคราะห์หาความผิดปกติของการแข็งตัวของหลอดเลือด
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครือง
(63) เครืองตรวจจับกัมมันตภาพรังสี แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(64) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดความละเอียดสู ง
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครือง
(65) ชุดตรวจวัดและบันทึกค่าความเป็ นกรด-ด่างและค่าความต้านทาน
ของระบบทางเดินอาหารส่วนต้น แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 1 เครือง

6,250,000 บาท
3,000,000 บาท
6,000,000 บาท
7,800,000 บาท
2,920,000 บาท
1,200,000 บาท
2,790,000 บาท
1,740,400 บาท
2,675,000 บาท
1,817,500 บาท

2,000,000 บาท
2,247,000 บาท
10,000,000 บาท
2,150,000 บาท
2,000,000 บาท
1,500,000 บาท

1,750,000 บาท
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(66) เครืองมือกรอกระดูกด้วยมอเตอร์ความเร็วสูงและเลือยตัดกระดูก
ขนาด เล็กพร้อมเครืองควบคุม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(67) เครืองวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 1 เครือง
(68) กล้องส่องตรวจท่อไต แบบสายพับงอได้ แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ตัว
(69) โคมไฟผ่าตัดใหญ่แบบแกนร่วมชนิด 2 โคมพร้อมระบบวิดที ศั น์
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครือง
(70) กล้องส่องตรวจท่อทางเดินนําดี ชนิดวิดที ศั น์ แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครือง
(71) เครืองวิเคราะห์การแข็งตัวของพลาสมาอัตโนมัติ แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(72) เครืองเอกซเรย์เคลือนทีชนิดซีอาร์ม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 1 เครือง
(73) ครุภณั ฑ์พนฐานห้
ื
องผ่าตัด เครืองเนวิเกเตอร์นาํ วิถสี าํ หรับผ่าตัดสมอง
และกระดูกสันหลัง แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(74) กล้องส่องตรวจท่อทางเดินนําดีและท่อตับอ่อนผ่านทางปาก
ชนิดดิจติ อล แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(75) เครืองมือกําหนดตําแหน่งในการผ่าตัดสมอง แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครือง
(76) เครืองถ่ายภาพจอประสาทตาชนิดมุมกว้าง 200 องศา ด้วยระบบเลเซอร์
ชนิดไม่ตอ้ งขยายม่านตา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(77) เครืองตรวจวิเคราะห์คลืนไฟฟ้ าสมองชนิด 128 ช่องสัญญาณ
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครือง
78) เครืองวัดลานสายตา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 1 เครือง
(79) เครืองพ่นฆ่าเชือโรคในห้องชนิดอัตโนมัตดิ ว้ ยไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครือง

1,650,000 บาท
1,550,000 บาท
1,500,000 บาท
1,500,000 บาท
1,213,000 บาท
1,200,000 บาท
15,000,000 บาท
12,000,000 บาท
4,922,000 บาท
4,494,000 บาท

3,800,000 บาท
3,500,000 บาท
2,700,000 บาท
5,400,000 บาท

(80) เครืองตรวจจอประสาทตา วัดเลนส์แก้วตาเทียม และตรวจวินจิ ฉัยโรค
ต้อหิน ด้วยคลืนเสียงความถีสู ง แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(81) กล้องผ่าตัดตา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครือง

2,500,000 บาท
1,950,000 บาท

(82) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดช่องใส่เครืองมือขนาดใหญ่
และให้ภาพรายละเอียดสู ง แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 1 เครือง

1,700,000 บาท
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(83) เครืองช่วยหายใจชนิดความถีสูง แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 1 เครือง
(84) ตูแ้ ช่แข็งควบคุมอุณหภูมติ าํ -86 องศาเซลเซียส แบบแนวตัง
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 ชุด
(85) เครืองเฝ้ าระวังและติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพ
พร้อมอุปกรณ์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(86) เครืองช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันสําหรับเด็กแรกเกิด
ถึงผู ้ใหญ่ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 4 เครือง
(87) ชุดศูนย์กลางเฝ้ าติดตามการทํางานของหัวใจพร้อมระบบบันทึก
และจัดการฐานข้อมูลผูป้ ่ วยวิกฤต แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 3 ชุด
(88) เครืองมือทําหัตถการปลูกถ่ายผิวหนังด้วยวิถกี ารตัดขยายแบบตาราง
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(89) เครืองช่วยหายใจชนิดปริมาตร แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10 เครือง
(90) ระบบ Software ฐานข้อมูลผูป้ ่ วยวิกฤติแบบอัตโนมัติ
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 19 ชุด
(91) เครืองมือรักษาด้วยรังสีระยะใกล้แบบ 3 มิติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(92) อุปกรณ์เก็บข้อมูลการส่องกล้องทางเดินอาหาร แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 ชุด
(93) เครืองตรวจหลอดเลือดทีคอด้วยคลืนเสียงความถีสู ง
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครือง
(94) เครืองมือตรวจและวิเคราะห์โรคตาทีสัมพันธ์กบั ระบบประสาท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(95) เครืองตรวจประเมินพร้อมฟื นฟูการเวียนศีรษะและการทรงตัว
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครือง
(96) เครืองตรวจวัดความแข็งเนือตับ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 1 เครือง
(97) เครืองวิเคราะห์ภาพตัดขวางของลูกตาส่วนหน้า แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครือง
(98) กล้องตรวจและรักษาโรคท่อนําดีและตับอ่อนพร้อมอุปกรณ์
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(99) เครืองตรวจอวัยวะภายในด้วยคลืนเสียงความถีสูง แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครือง
(100) เครืองวัดความโค้งกระจกตาและระบบถ่ายภาพรวมทังวัดความยาว
ลูกตา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครือง

1,530,000 บาท
2,760,000 บาท
3,500,000 บาท
6,600,000 บาท

20,500,000 บาท
1,500,000 บาท
14,000,000 บาท
19,000,000 บาท
40,000,000 บาท
18,125,800 บาท
6,500,000 บาท
6,500,000 บาท
6,034,000 บาท
5,000,000 บาท
4,500,000 บาท
4,000,000 บาท
7,200,000 บาท
3,500,000 บาท
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(101) เครืองวิเคราะห์ภายในลูกตาด้วยคลืนความถีสูง แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(102) เครืองควบคุมการให้เลือดผูป้ ่ วยอย่างรวดเร็วอัตโนมัติ แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครือง
(103) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดโฟกัสสองระดับให้รายละเอียด
ภาพสูง แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครือง

3,000,000 บาท
2,100,000 บาท
1,900,000 บาท

(104) เครืองศูนย์กลางเฝ้ าติดตามการทํางานของหัวใจพร้อมชุดเฝ้ าติดตาม
การทํางานของหัวใจชนิดไร้สาย แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(105) ตูเ้ ย็นอุณหภูมิ -70 ถึง -80 องศาเซลเซียส แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ตู ้

1,500,000 บาท

(106) กล้องถ่ายภาพและตรวจวิเคราะห์ระบบการไหลเวียนของเส้นเลือด
ในจอประสาทตาด้วยการฉีดสี แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(107) เครืองตรวจวัดและวิเคราะห์ภาพของสมองมนุษย์ แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

7,000,000 บาท

(108) เครืองจีทําลายเนือเยือด้วยความเย็นพร้อมระบบนําร่องในการวาง
ตําแหน่งเข็มจี แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครือง
(109) ชุดศูนย์กลางเฝ้ าติดตามการทํางานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(110) เครืองปอดและหัวใจเทียมพร้อมเครืองควบคุมอุณหภูมขิ องนํา
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครือง
(111) เครืองมือส่องกล้องประมวลสัญญาณภาพตรวจหายใจชนิดวิดที ศั น์
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(112) เครืองช่วยพยุงหัวใจโดยใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงใหญ่
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 3 เครือง
(113) กล้องจุลทรรศน์สาํ หรับตรวจตาระบบดิจติ อลพร้อมอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์เก็บภาพ ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 1 เครือง
(114) หม้อแปลงไฟฟ้ าพร้อมติดตัง ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 1 ชุด
(115) ครุภณั ฑ์อนื ๆทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)
(116) ครุภณั ฑ์สาํ หรับโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศุูนย์รบั บริจาคอวัยวะ
สภากาชาดไทย แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
(117) ระบบ LIS ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ
(118) รถบรรทุก 6 ล้อขนาดกลาง ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 1 คัน

1,000,000 บาท

23,000,000 บาท
10,500,000 บาท
7,000,000 บาท
14,000,000 บาท
3,634,600 บาท
10,500,000 บาท

1,200,000 บาท
1,455,200 บาท
1,209,200 บาท
11,000,000 บาท
2,000,000 บาท
1,597,500 บาท
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(119) ระบบห้องปรับบรรยากาศความดันสูงชนิดตอนเดียวพร้อมอุปกรณ์
ประกอบมาตรฐานและการติดตัง (ศูนย์เวชศาสตร์อุตสาหกรรม)
ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ
4) ค่าทีดิน/สิงก่อสร้าง
(1) ค่าก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
งบประมาณทังสิน
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2558 ตังงบประมาณ
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
(2) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชันคลินกิ
ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 หลัง
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
(3) ค่าโครงการจัดตังศูนย์รกั ษาผู ้ป่ วยโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตรอน
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 งาน
งบประมาณทังสิน
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(4) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์รกั ษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี ระยะที 2
ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 หลัง
งบประมาณทังสิน
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2558 ตังงบประมาณ
ปี 2559 ตังงบประมาณ

14,591,300 บาท
2,163,929,500 บาท

240,572,500 บาท
1,439,000,000
287,800,000
1,151,200,000
190,400,300
240,572,500
720,227,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
64,000,000 บาท

160,000,000
32,000,000
64,000,000
64,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
327,940,000 บาท

1,199,998,475
239,999,775
959,998,700
192,000,000
327,940,000
200,060,000
239,998,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

566,879,000 บาท
5,400,000,000
1,080,000,000
4,320,000,000
476,520,000
-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(5) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์รกั ษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี ระยะที 1 1 หลัง
งบประมาณทังสิน
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2557 - 2558 ตังงบประมาณ
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
(6) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณู ปโภคทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(7) ค่าติดตังระบบฆ่าเชือด้วยโอโซนและระบบระบายนําทิง
หลังจากการบําบัดสําหรับระบบบําบัดนําเสียชนิด RBC
ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ
(8) ค่าควบคุมงานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)
(9) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอพักพยาบาล(หลังใหม่)
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน
งบประมาณทังสิน
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(10) ค่าควบคุมงานก่อสร้างทางเดินเชือม ระยะที 2
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน
งบประมาณทังสิน
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

446,016,000
566,879,000
1,415,292,500
1,415,292,500

บาท
บาท
บาท
บาท
195,041,000 บาท

850,000,000
255,000,000
595,000,000
89,250,000
115,668,000
195,041,000
195,041,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
1,332,000 บาท

29,381,400 บาท
7,687,500 บาท
2,526,400 บาท
15,790,000
3,158,000
12,632,000
2,526,400
5,052,800
5,052,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
427,200 บาท

2,670,000
534,000
2,136,000
427,200
1,708,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(11) ค่าควบคุมงานปรับปรุงเขือนป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง
และปรับภูมทิ ศั น์บริเวณชายหาด ตําบลศรีราชา
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 งาน
งบประมาณทังสิน
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(12) ค่าควบคุมงานปรับปรุงต่อเติมอาคารเทพรัตน์การุญ
ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 งาน
งบประมาณทังสิน
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(13) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
งบประมาณทังสิน
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2558 ตังงบประมาณ
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
(14) ค่าควบคุมงานโครงการจัดตังศูนย์รกั ษาผูป้ ่ วยโรคมะเร็งด้วยอนุภาค
โปรตรอน แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 งาน
งบประมาณทังสิน
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

257,400 บาท
1,608,300
321,700
1,286,600
257,400
514,600
514,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
1,191,800 บาท

7,449,000
1,489,800
5,959,200
1,191,800
2,383,700
2,383,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5,761,700 บาท
25,207,500
5,041,500
20,166,000
3,335,000
5,267,000
2,921,400
5,761,700
2,880,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
740,000 บาท

3,525,000
705,000
2,820,000
600,000
740,000
740,000
740,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(15) ค่าปรับปรุงสิงก่อสร้างอืนทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)
(16) ค่าปรับปรุงระบบ Fire Safety ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
งบประมาณทังสิน
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
(17) ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารเทพรัตน์การุญ
ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 งาน
งบประมาณทังสิน
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(18) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิงก่อสร้างประกอบ
ทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(19) ค่าปรับปรุงผิวภายนอกอาคาร ภปร. แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน
(20) ค่าปรับปรุงคลินกิ ผูป้ ่ วยนอก ระยะที 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน
(21) ค่าปรับปรุงอาคารอนุรกั ษ์ ระยะที 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน
(22) ค่าปรับปรุงอาคารเกษตร สนิทวงศ์ ตําบลศรีราชา
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 งาน
(23) ค่าปรับปรุงเขือนป้ องกันการกัดเซาะชายฝังและปรับภูมทิ ศั น์
บริเวณชายหาด ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
งบประมาณทังสิน
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(24) ค่าก่อสร้างอืนๆทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

3,140,400 บาท
2,422,400 บาท
15,140,000
3,028,000
12,112,000
2,422,400
9,689,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
66,965,100 บาท

418,532,000
83,706,400
334,825,600
66,965,100
133,930,300
133,930,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
1,640,000 บาท
130,000,000 บาท
152,320,000 บาท
135,000,000 บาท
45,478,000 บาท
14,475,700 บาท

90,473,000
18,094,600
72,378,400
14,475,700
28,951,300
28,951,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
2,350,000 บาท
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(25) ค่าก่อสร้างอาคารหอพักพยาบาล (หลังใหม่)
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง
งบประมาณทังสิน
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(26) ค่าก่อสร้างทางเดินเชือม ระยะที 2 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน
งบประมาณทังสิน
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

143,200,000 บาท
895,000,000
179,000,000
716,000,000
143,200,000
286,400,000
286,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
23,200,000 บาท

145,000,000
29,000,000
116,000,000
23,200,000
92,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.1.3 โครงการที 3 : โครงการช่วยเหลือผู ป้ ระสบภัยพิบตั ิ
8.1.3.1 วัตถุประสงค์
เพือเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบตั ขิ องชุมชน
และให้ความช่วยเหลือด้านบรรเทาทุกข์แก่ผูป้ ระสบภัยได้อย่างรวดเร็ว
8.1.3.2 สถานทีดําเนิ นการ
ทัวประเทศ
8.1.3.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
1,521,851,700 บาท
8.1.3.4 วงเงินทังสินของโครงการ
254,663,200 บาท
- เงินงบประมาณ
1,267,188,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ

13,009,600 บาท

8.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยอย่างรวดเร็ว โดยการมีส่วนร่วม
ของสังคมและชุมชน

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
13.0096
13.0096
-

รวม
13.0096
13.0096

8.1.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2560 ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : จํานวนครังทีสภากาชาดไทยไปช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยทุกประเภท
ครัง
699
695
695
695
695
( 383 )
เชิงปริมาณ : จํานวนผู ป้ ระสบภัยทังหมดทีได้รบั
ความช่วยเหลือจากสภากาชาดไทย
ราย
719,725
565,485
565,485
565,485
565,485
( 599,611 )
เชิงปริมาณ : จํานวนผู ป้ ระสบภัยทีได้รบั ชุดธารนําใจ
อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา 6 ชัวโมงตามเกณฑ์
ราย
304,160
200,000
200,000
200,000
200,000
( 231,929 )
เชิงปริมาณ : จํานวนผู ป้ ระสบภัยทีได้รบั อาหารและนํา
ดืมอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา 4 ชัวโมงตามเกณฑ์

ราย

85,200
( 1,620 )

66,300

66,300

66,300

66,300

เชิงปริมาณ : จํานวนผู ป้ ระสบภัยทีได้รบั บริการด้าน
ปฐมพยาบาลสือสาร/หรือสืบหาญาติจากเต็นท์บรรเทา
ทุกข์ของสภากาชาดไทยอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา 4
ชัวโมงตามเกณฑ์

ราย

53,500
( 36,650 )

1,800

1,800

1,800

1,800
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ตัวชีวัด/
แหล่งเงิน

งบประมาณ
เริมต้น - ปี 2560 ปี 2561
หน่ วยนับ
แผน
แผน
(ผล)*

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564-จบ
แผน
แผน
แผน

เชิงปริมาณ : ชุมชนมีความพร้อมรับภัยพิบตั ติ ามเกณฑ์
ของสภากาชาดไทย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
(หมู่บา้ น ชุมชนในเมือง และโรงเรียน)

ชุมชน

111
( 77 )

113

113

113

113

เชิงปริมาณ : ประชาชนมีความพร้อมรับภัยพิบตั ติ าม
เกณฑ์ของสภากาชาดไทย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
(หมู่บา้ น ชุมชนในเมือง และโรงเรียน)

ราย

50,000
(-)

50,000

50,000

50,000

50,000

เชิงคุณภาพ : ชุมชนมีความพร้อมรับภัยพิบตั ติ ามเกณฑ์
ของสภากาชาดไทย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
(หมู่บา้ น ชุมชนในเมือง และโรงเรียน) ทีได้รบั การพัฒนา
เป็ นชุมชนต้นแบบ (ปี ละ 1 ชุมชน)

ชุมชน

2

3

4

5

รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ
- เงินรายได้
- เงินนอกงบประมาณอืนๆ

ล้านบาท

1
(-)
361.3572

289.9494

290.0648

290.1813

290.2990

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

202.3432
202.3432
159.0140
59.8700
99.1440

13.0096
13.0096
276.9398
46.8908
230.0490

13.0562
13.0562
277.0086
46.9596
230.0490

13.1033
13.1033
277.0780
47.0290
230.0490

13.1509
13.1509
277.1481
47.0991
230.0490

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2561 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการช่วยเหลือผู ป้ ระสบภัยพิบตั ิ
1. งบเงินอุดหนุน
1.1 เงินอุดหนุนทัวไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
2) ค่าครุภณั ฑ์
(1) รถโดยสารขนาด 12 ทีนัง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ตากว่
ํ า 2,900 ซีซี แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 คัน
(2) ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตัง (อาคารสํานักงานบรรเทาทุกข์ฯ)
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ตัว

13,009,600 บาท
13,009,600
13,009,600
8,009,600
5,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

3,000,000 บาท
2,000,000 บาท
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8.1.4 โครงการที 4 : โครงการบริการโลหิต ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์จากพลาสมา
มีปริมาณเพียงพอสําหรับผู ป้ ่ วยทัวประเทศและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
8.1.4.1 วัตถุประสงค์
เพือให้ประเทศมีปริมาณโลหิตและผลิตภัณฑ์จากพลาสมาเพียงพอ
ต่อความต้องการและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

900,380,100 บาท

8.1.4.2 สถานทีดําเนิ นการ
ทัวประเทศ
8.1.4.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
16,972,996,700 บาท
8.1.4.4 วงเงินทังสินของโครงการ
6,686,223,400 บาท
- เงินงบประมาณ
10,286,773,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ
8.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. บริการโลหิตและส่วนประกอบโลหิตทีมีคุณภาพได้มาตรฐานเดียวกัน

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
900.3801
900.3801
-

รวม
900.3801
900.3801

8.1.4.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2560 ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ยูนิต
1,101,400
1,116,840
1,132,440
1,148,180
1,164,040
เชิงปริมาณ : จํานวนโลหิตทีจัดหาโดยสภากาชาดไทย
( 526,107 )
เชิงปริมาณ : จํานวนโลหิตซึงให้กบั ผู ป้ ่ วยทังประเทศ
ได้รบั การตรวจคุณภาพโลหิตด้วยวิธีมาตรฐานสูงสูด
ยูนิต
2,249,865
2,261,120
2,272,420
2,283,790
2,295,200
( 1,070,566 )
เชิงปริมาณ : จํานวนเซรุ่มป้ องกันโรคตับอักเสบชนิดบี
(HBIG)
ขวด
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
( 2,706 )
เชิงปริมาณ : จํานวนเซรุ่มป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้าทีผลิต
จากเลือดคน (HRIG)
ขวด
2,000
3,000
3,000
3,000
3,000
( 801 )
เชิงปริมาณ : จํานวนผลิตภัณฑ์ทใช้
ี รกั ษาผูป้ ่ วยโลหิตไหล
ไม่หยุด (HTFDC/Cryo แห้ง)
ขวด
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
( 2,700 )
ขวด
7,000
7,000
1,750
1,750
1,750
เชิงปริมาณ : จํานวน Human albumin 20%
( 7,881 )
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ตัวชีวัด/
แหล่งเงิน

งบประมาณ
เริมต้น - ปี 2560 ปี 2561
หน่ วยนับ
แผน
แผน
(ผล)*

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564-จบ
แผน
แผน
แผน

เชิงปริมาณ : จํานวนชนิดของผลิตภัณฑ์จากพลาสมา
ทีผลิตตามกระบวนการมาตรฐานสากล (GMP)

ชนิด

3
(-)

3

3

3

3

เชิงปริมาณ : จํานวนภาคบริการโลหิตแห่งชาติที
ให้บริการครบวงจร

ภาค

1
(-)

1

0

0

0

เชิงปริมาณ : จํานวนผู ข้ นทะเบี
ึ
ยนรายใหม่เป็ นผูบ้ ริจาค
เซลล์ตน้ กําเนิดเม็ดโลหิตทีได้รบั การตรวจแอนติเจน
บนเม็ดโลหิตขาว

ราย

6,000
( 3,719 )

6,000

6,000

6,000

6,000

เชิงคุณภาพ : การบริการเซลล์ตน้ กําเนิดเม็ดโลหิตได้รบั
การรับรองมาตรฐานสากล (WMDA และ FACT)

ร้อยละ

100

100

100

100

ล้านบาท

100
(-)
7,097.6215

2,408.5181

2,474.6607

2,517.4597

2,474.7367

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

2,866.9873
2,866.9873
4,230.6342
1,535.9998
2,694.6344

900.3801
900.3801
1,508.1380
494.2653
1,013.8727

966.4270
966.4270
1,508.2337
494.3610
1,013.8727

986.1270
986.1270
1,531.3327
494.4600
1,036.8727

966.3020
966.3020
1,508.4347
494.5620
1,013.8727

รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ
- เงินรายได้
- เงินนอกงบประมาณอืนๆ

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2561 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการบริการโลหิต ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์จาก
พลาสมา มีปริมาณเพียงพอสําหรับผูป้ ่ วยทัวประเทศและมีคุณภาพได้
มาตรฐานสากล

900,380,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน
1.1 เงินอุดหนุนทัวไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
2) ค่าครุภณั ฑ์
(1) เครืองฉายแสงส่วนประกอบของเลือด แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครือง
(2) ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 2 ถัง
(3) เครืองชังไฟฟ้ าพร้อมจานชังแบบพับเก็บได้ แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครือง
(4) เครืองปันแยกส่วนประกอบโลหิตพร้อมระบบบันทึกข้อมูลการปัน
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครือง
(5) เครืองวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดแบบอัตโนมัติ แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครือง
(6) ตูเ้ ก็บเกล็ดโลหิตพร้อมเครืองเขย่า แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ตู ้
3) ค่าทีดิน/สิงก่อสร้าง
(1) ค่าก่อสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที 10 จังหวัดเชียงใหม่
ตําบลช้างเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง
งบประมาณทังสิน
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
4) เงินอุดหนุนโครงการธนาคารเซลล์ตน้ กําเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

900,380,100
900,380,100
762,698,300
47,281,800

บาท
บาท
บาท
บาท

34,590,000 บาท
2,354,000 บาท
1,016,500 บาท
4,708,000 บาท
3,413,300 บาท
1,200,000 บาท
18,400,000 บาท
18,400,000 บาท
115,000,000
23,000,000
92,000,000
18,400,000
36,800,000
36,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
72,000,000 บาท
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ส่วนราชการในพระองค์
ส่วนราชการในพระองค์
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561

บาท*
4,196,323,500 บาท

1. วิสยั ทัศน์
เป็ นหน่ วยงานทีมีหน้าทีมุ่งธํารงไว้ซงสถาบั
ึ
นพระมหากษัตริย ์ ปฏิบตั งิ านทังราชการแผ่นดิน
และงานส่วนพระองค์ถวาย เผยแพร่พระเกียรติคุณ ตลอดจนประสานความร่วมมือกับองค์กร
และหน่ วยงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. พันธกิจ
1. ปฏิบตั งิ านเลขานุ การในพระองค์พระมหากษัตริย ์ ทังในราชการแผ่นดิน และส่วนพระองค์
รวมทังงานเลขานุ การในพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนงานเลขานุการของคณะองคมนตรี
2. จัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานพิธี งานพระราชกุศลต่าง ๆ ตลอดจนงานเสด็จพระราชดําเนิน
3. ประสานงานระหว่างสถาบันพระมหากษัตริยก์ บั รัฐบาล รัฐสภา หน่วยงานราชการ องค์กรต่าง ๆ
ทังในและต่างประเทศ รวมทังประชาชนทัวไปให้เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย
4. ดําเนินการเกียวกับการขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรืองต่างๆ และสนองพระราชกระแสรับสัง
เกียวกับการบําบัดทุกข์บาํ รุงสุขของพสกนิกร
5. เผยแพร่พระราชกรณียกิจ ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมราชประเพณี
ให้ประชาชนได้รบั ทราบอย่างกว้างขวางทังใน และต่างประเทศ
6. จัดการกองทุน โครงการต่าง ๆ และผลประโยชน์ทรัพย์สนิ ของวัดหลวงทีอยู่ในความดูแลของ
สํานักพระราชวัง รวมทังวัดในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดจนทรัพย์สนิ ของพระบรมวงศานุ วงศ์
ให้เป็ นไปตามพระราชอัธยาศัย
7. ปฏิบตั งิ านอืนใดตามพระราชอัธยาศัย
3. ผลสัมฤทธิและประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
การดําเนินงานด้านเลขานุ การในพระองค์ และการถวายความสะดวกแด่พระมหากษัตริย ์
พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์ดาํ เนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว

*งบประมาณรายจ่ายปี 2560 จัดสรรไว้ทสํี านักราชเลขาธิการ และสํานักพระราชวัง จํานวนทังสิน 4,037,215,000 บาท
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บริการหน่
วยงาน
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รวมทังสิน
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. พระราชภารกิจและกิจการในพระองค์
ทุกด้านดําเนิ นไปด้วยความเรียบร้อย
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ:การดําเนินงาน
ด้านเลขานุการในพระองค์
พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ:การดําเนินงาน
ด้านการถวายความสะดวกแด่
พระมหากษัตริย ์ พระบรมวงศ์
และพระอนุวงศ์
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของ
การปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลภายใต้ภารกิจทีกําหนดไว้
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชีวัด
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
4,196.3235
4,691.9998
5,040.3704
4,196.3235
4,691.9998
5,040.3704
-

ปี 2564
5,417.9632
5,417.9632
-

เรือง

-

30,000

30,500

31,000

31,500

เรือง

-

45,000

45,000

45,000

45,000

ร้อยละ

-

100

100

100

100

4,196.3235
-

4,691.9998
-

5,040.3704
-

5,417.9632
-

ล้านบาท
ล้านบาท

-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2561 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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5. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน
1. แผนงานพืนฐาน
แผนงานพืนฐานด้านความมันคง

6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มรี ายการผูกพันข้ามปี )

4,196,323,500 บาท
4,196,323,500 บาท

54

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทังสิน
1. แผนงานพืนฐานด้านความมันคง
ผลผลิตที 1 : การดําเนินงานด้าน
เลขานุการในพระองค์ และการถวาย
ความสะดวกแด่พระมหากษัตริย ์
พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
4,196.3235
4,196.3235
4,196.3235

งบรายจ่ายอืน
-

รวม
4,196.3235
4,196.3235
4,196.3235
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8. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
8.1 แผนงานพืนฐานด้านความมันคง
8.1.1 ผลผลิตที 1 : การดําเนิ นงานด้านเลขานุ การในพระองค์ และการถวายความสะดวก
แด่พระมหากษัตริย ์ พระบรมวงศ์ และพระอนุ วงศ์
วัตถุประสงค์
เพือให้การดําเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ และการถวายความสะดวกแด่พระมหากษัตริย ์
พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์ ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว
8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

4,196,323,500 บาท
4,196,323,500 บาท

หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. งานด้านเลขานุการและสนองพระราชกระแส
2. งานเลขานุการองคมนตรีและอํานวยความสะดวกแก่องคมนตรี
ในการถวายงาน
3. งานถวายความสะดวกแด่พระมหากษัตริย ์ พระบรมวงศ์
และพระอนุวงศ์

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
4,196.3235
442.4050
104.9586
3,648.9599

-

รวม
4,196.3235
442.4050
104.9586
3,648.9599

8.1.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เรือง
เชิงปริมาณ : การดําเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์
30,000
30,500
31,000
31,500
พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์
(-)
เรือง
เชิงปริมาณ : การดําเนินงานด้านการถวายความสะดวก
45,000
45,000
45,000
45,000
แด่พระมหากษัตริย ์ พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์
(-)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการปฏิบตั งิ านอย่างมี
100
100
100
100
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ภารกิจทีกําหนดไว้
(-)
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ตัวชีวัด/
แหล่งเงิน
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ
ปี 2560
ปี 2561
แผน
แผน
(ผล)*
4,196.3235
-

4,196.3235
4,196.3235
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
แผน
แผน
แผน
4,691.9998
4,691.9998
4,691.9998
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2561 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5,040.3704
5,040.3704
5,040.3704
-

5,417.9632
5,417.9632
5,417.9632
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การดําเนิ นงานด้านเลขานุ การในพระองค์ และการถวายความ
สะดวกแด่พระมหากษัตริย ์ พระบรมวงศ์ และพระอนุ วงศ์
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส่วนราชการในพระองค์

4,196,323,500 บาท
4,196,323,500 บาท
4,196,323,500 บาท
4,196,323,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับที่ ๓

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

ประจำ�ปงบประมาณ
ี
พ.ศ. ๒๕๖๑
เล่มที่ ๑๒ (๕)

มาตรา ๖๐ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เล่มที่ ๑๒ (๕)
มาตรา ๖๐ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

สำ�นักงบประมาณ
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

สำ�นักงบประมาณ สำ�นักนายกรัฐมนตรี

