
แผนด ำเนินงำน
ประจ ำปีงบประมำณ 2564

ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก 
คณะแพทยศำสตร์ศิริรำพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล



1. วิสัยทัศน์
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิชั้นเลิศ

ของประเทศ ให้บริการแบบบูรณาการและมุ่งมั่นร่วมสนับสนุนการ
เรียนการสอน และการท าวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2. พันธกิจ
1. ให้บริการทางการแพทย์แบบบูรณาการมีคุณภาพ คุณธรรม 

ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
2. ยกระดับเป็นสถาบันร่วมการเรียนการสอน วิจัย สอดคล้องกับ

พันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลรวมถึงส่งเสริมการ
เรียนการสอน ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล

วิสัยทัศน์และพันธกิจศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก 



ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำ
และสร้ำงเสริมศักยภำพคน

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำส
และควำมเสมอภำคทำงสังคม

แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 2564

งบประมำณรวมทั้งสิ้น 1,532 ล้ำนบำท

1,376 ล้ำนบำท 156 ล้ำนบำท

แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ  
108 ล้ำนบำท

แผนงำนยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงให้
คนมีสุขภำวะที่ดี
1,268 ล้ำนบำท

- จ านวนผู้ป่วยนอก 488,000 ราย
- จ านวนผู้ป่วยใน 5,794 ราย
- จ านวนผู้เข้ารับการศึกษา  1,000 คน
- จ านวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง      2 งาน
กับการรักษาพยาบาล

โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้าน
สาธารณสุข

แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค
156 ล้ำนบำท

โครงการพัฒนากรุงเทพมหานคร 
และเมืองปริมณฑล
- ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ (สะสม) 
ของการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก 100%

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2564 อยู่ระหว่างส านักงบประมาณอนุมตัจิัดสรรเงินประจ างวดตามพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี



แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
ประจ ำปีงบประมำณ 2564

ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก 
คณะแพทยศำสตร์ศิริรำพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2564 อยู่ระหว่างส านักงบประมาณอนุมตัจิัดสรรเงินประจ างวดตามพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี



แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2564

งบบุคลำกร
251 ลบ.

งบด ำเนินงำน
627 ลบ.

41%

1,532
ล้ำนบำท

100%

16%

งบลงทุน
472 ลบ.

31%

งบเงินอุดหนุน

171 ลบ.

11%

งบรำยจ่ำยอื่น
11 ลบ.

1%



แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2564
ปีงบประมำณ 2564 ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล เสนอขอตั้งงบประมำณ

รำยจ่ำย รวมทั้งสิ้น 1,532 ล้ำนบำท โดยส่วนใหญ่เป็นงบประมำณส ำหรับด ำเนินงำนในกิจกรรมแต่ละผลผลิตเพื่อ
สนับสนุนภำรกิจของคณะฯ ในด้ำนกำรเรียนกำรสอน  กำรบริกำรวิชำกำร  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  กำรให้กำร
รักษำพยำบำลและกำรวิจัย

เป็นรายจ่ายท่ีจ่ายให้กับบุคลากรของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ทุกประเภทเป็น
รายเดือน รวมถึงเงินท่ีก าหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือนและเงินเพิ่มอื่นท่ีจ่ายควบกับ
เงินเดือน เช่น เงินประจ าต าแหน่ง เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว โดยมีอัตราตามท่ีก าหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายเงินเดือนเป็นประจ าปี เพื่อการ
บริหารงานบุคคล ได้แก่ เงินเดือน(พนักงานส่วนงาน) ค่าจ้างลูกจ้างประจ า ค่าจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราวในการด าเนินงานทุก ๆ ด้านของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ซึ่งเป็น
ภาระงานท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง

งบบุคลำกร

251 ลบ.
เป็นรายจ่ายท่ีจ่ายเพื่อการบริหารงานประจ า ได้แก่ รายจ่ายท่ีจ่ายในลักษณะ

ค่าตอบแทน เช่น ค่าอาหารท าการนอกเวลา ค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
สาธารณสุข(พตส.) ค่าตอบแทนอื่นๆของบุคคลากรฯ ค่าใช้สอย เช่น เงินสมทบกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ เงินสมทบประกันสังคม ค่าฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ภายในประเทศ
และต่างประเทศ ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา ค่าจ้างเหมาบริการฯ ค่าวัสดุ เช่น ค่ายาและ
เวชภัณฑ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุบริโภคฯและค่าสาธารณูปโภค 
เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา  ค่าโทรศัพท์ฯ 

งบด ำเนินงำน

627 ลบ.
เป็นรายจ่ายท่ีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ ค่าครุภัณฑ์

และค่า ท่ีดินและสิ่ งก่อสร้าง เนื่ องจากศูนย์การแพทย์กาญจนาภิ เษก คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นสถานด าเนินการในเรื่องการรักษาพยาบาลท่ี
ให้บริการกับประชาชนท่ัวไป ดังนั้นจึงต้องมีการจัดหาครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ เพื่อ
รองรับการปฏิบัติงานให้เพียงพอ มีประสิทธิภาพและทันต่อสภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลารวมถึงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างท่ีเป็นภาระผูกพันเดิมและรายการ
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างใหม่เพื่อพัฒนาสถานท่ีให้มีความสะดวก ปลอดภัย ต่อผู้เข้ามารับ
บริการ เช่น ก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ระยะท่ี 2 ซึ่งเป็นหัวใจหลัก
ท่ีต้องค านึงถึงและให้ความส าคัญ

งบลงทุน

472 ลบ.



แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2564
ปีงบประมำณ 2564 ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล เสนอขอตั้งงบประมำณ

รำยจ่ำย รวมทั้งสิ้น 1,532 ล้ำนบำท โดยส่วนใหญ่เป็นงบประมำณส ำหรับด ำเนินงำนในกิจกรรมแต่ละผลผลิตเพื่อ
สนับสนุนภำรกิจของคณะฯ ในด้ำนกำรเรียนกำรสอน  กำรบริกำรวิชำกำร  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  กำรให้กำร
รักษำพยำบำลและกำรวิจัย

เป็นรายจ่ายท่ีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ตั้งเพื่อน ามาใช้ในการสนับสนุน พัฒนา
หน่วยงานและบุคลากรของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ด้านบริการวิชาการ ด้าน
สนับสนุนทุนผลิตพยาบาล รายจ่ายตามข้อตกลง การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
การบริการรักษาพยาบาลให้กับบุคลากรทุกประเภทของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 

งบเงินอุดหนุน

171 ลบ.

เป็นรายจ่ายท่ีตั้งไว้เป็นเงินส ารองในกรณีเร่งด่วนหรือฉุกเฉินหรือกิจกรรมด้านอื่นๆ
ของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  คิดเป็นร้อยละ 1 ของผลรวมของงบด าเนินงาน
และงบลงทุน  เพ่ือให้การบริหารงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด 

งบรำยจ่ำยอื่น

11 ลบ.



แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2564

หมวดรำยจ่ำย งบประมำณ สัดส่วน (%) 
รวมทั้งสิ้น 1,531,776,100 100%

งบบุคลำกร 250,791,900 16%
เงินเดือน 218,072,900 14%
ค่าจ้างประจ า 13,719,000 1%
ค่าจ้างชั่วคราว 19,000,000 1%

งบด ำเนินงำน 626,950,500 41%
ค่าตอบแทน 116,929,000 8%
ค่าใช้สอย 111,341,000 7%
ค่าวัสดุ 356,253,900 23%
ค่าสาธารณูปโภค 42,426,600 3%

งบลงทุน 472,316,700 31%
ค่าครุภัณฑ์ 181,484,700 12%
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 290,832,000 19%

งบเงินอุดหนุน 170,505,000 11%
งบรำยจ่ำยอื่น 11,212,000 1%


