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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนาํ    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้ เป็นฉบับ 
ประจําสัปดาห์ที่ 4 ของปีงบประมาณ 2564 และฉบับที่ 
43 ของปี พ.ศ. 2563 หัวข้อข่าวสําคัญในฉบับนี้ มีดังนี้   

ผช.ผบ.ทบ. เดินทางมาตรวจเยี่ยมด้านการส่งกําลังบํารุง 
ประจําปีงบประมาณ 2564 ณ กรมแพทย์ทหารบก โดย
มี จก.พบ. และผู้บังคับบัญชา นขต.พบ. ให้การต้อนรับ 
ณ ห้องประชมุ พบ. ชั้น 4 เมื่อ 19 ต.ค. 63 

 เมื่อเวลา 1330 ของวันที่ 19 ต.ค. 63 พลเอก 
ธรรมนูญ วถิี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และคณะ 
เดินทางมาตรวจเย่ียมการส่งกําลังบํารุง ณ กรมแพทย์
ทหารบก โดยมี พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรม
แพทย์ทหารบก และผู้บังคับบัญชาหน่วยข้ึนตรงกรมแพทย์
ทหารบกให้การต้อนรับ โดย ผช.ผบ.ทบ. (2) ได้ข้ึนแท่นรับ
ความเคารพจากแถวทหารกองเกียรติยศ ก่อนเข้าฟัง
บรรยายสรุป และตอบข้อซักถามด้านงานส่งกําลังบํารุง 
จากนั้นเดินทางไปตรวจเย่ียมหอผู้ป่วยรวมความดันลบ 
(Cohort-ward Negative Pressure) และหอผู้ป่วย ICU 
ความดันลบของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ที่จัดเตรยีมไว้
เพื่อดูแลผู้ป่วยโควดิ-19  
          สําหรับการตรวจเย่ียมหน่วยข้ึนตรงกองทัพบก 
ด้านการส่งกํ าลังบํารุงในคร้ังนี้  เพื่ อรับทราบการ
ดํ าเนิ นงาน ปัญหาข้ อขัดข้ อง ตลอดจนติดตาม
ความก้าวหน้าการปฏิบัติงานที่สําคัญด้วย  

จก.พบ. เป็นประธานการประชุมหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อ
รับทราบข่าวสารชั้นต้นเกี่ยวกับแผนการฝึกร่วมหน่วย
ทหารรักษาพระองค์/เหล่าทัพ ประจําปี 2564 (กฝร.รอ./
เหล่าทัพ 64) ณ ห้องประชุม พบ. ชั้น 4 เมื่อ 21 ต.ค. 63  

เมื่อเวลา 1330 ของวันที่ 21 ตุลาคม 2563 พลโท 
ชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทยท์หารบก เป็นประธาน
การประชุมหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข่าวสารช้ันต้น
เกี่ยวกับแผนการฝึกร่วมหน่วยทหารรักษาพระองค์/เหล่า
ทัพ ประจําปี 2564 (กฝร.รอ./เหล่าทัพ 64) เพื่อเตรยีม
ความพร้อมสําหรับการฝึกเหล่าทหารแพทย์ให้ประสาน
สอดคล้องกับ กฝร.รอ./ เหล่าทัพ 64 โดยข่าวสารเบ้ืองต้น 
มีดังนี้  

- พระบรมราโชบายการฝึก  
- วัตถุประสงค์การฝึก 
- ขอบเขตการฝึก  
- การจัดการฝึก (โครงสร้างฯ) 
- กรอบเวลาการปฏิบัติ 
จก.พบ. มอบให้ ศพม. รับผิดชอบการฝึกเตรยีมการ

ในที่ต้ัง ซ่ึงประกอบด้วย การฝึกพื้นฐานทหารราบ และ
การฝึกแลกเปลี่ยน/ปรับมาตรฐานของเหล่าทหารแพทย์ 
(CTX) แก่ นรพ.ของทั้ง 3 เหล่าทัพ และ นพท./นศพ.วพม. 
ผู้เข้ารับการฝึก และขอให้ วพม. และ วพบ. เตรยีมแผน
สําหรับการปรับสภาพร่างกายของ นรพ.วพบ. และ นพท./
นศพ.วพม. ให้มีสมรรถภาพที่ดีพร้อมเข้ารับการฝึกใน
เดือน ก.พ. 64  

จก.พบ. เป็นประธานในพธิีแสดงความยินดีและพิธีประดับ
เคร ื่องหมายแทนเคร ื่องหมายเหล่าแก่กาํลังพลที่ได้รับการ
เลื่อนตําแหน่งและปรับอัตราเงินเดือนสูงขึ้น ณ ห้องพิธี
การ ชั้น 4 กรมแพทย์ทหารบก เมื่อ 21 ต.ค. 63  

เมื่อเวลา 1000 ของวันที่ 21 ตุลาคม 2563 พลโท 
ชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทยท์หารบก เป็นประธาน
ในพิธีแสดงความยินดีและพิธีประดับเคร ื่องหมายแทน
เคร ื่องหมายเหล่าแก่กําลังพลที่ได้รับการเลื่อนตําแหน่งและ
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ปรับอัตราเงินเดือนสูงข้ึน ณ ห้องพิธีการ ช้ัน 4 กรมแพทย์
ทหารบก ในโอกาสนี้มีผู้ บั งคับบัญชาเข้าร่วมพิ ธีฯ 
ประกอบด้วย ผอ.ศพม. รอง จก.พบ. เสธ.ศพม. และ หน.
นขต.พบ. รวมทั้ง ผอ.กศ.วพม.  

ผอ.วพม. ร่วมประชุมหารอืเช้าวันพุธ กับคณะผู้บรหิาร 
และ หน.นขต.วพม. ณ ห้องณีณา-นรัินดร์ ชั้น 3 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. เมื่อ 21 ต.ค. 63   

 เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 63 พลตร ีสุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม 
ผอ.วพม. ร่วมประชุมหารอืเช้าวันพธุ กับคณะผู้บรหิาร และ 
หน.นขต.วพม. ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. โดยมี ผอ.กศ.วพม. รอง ผอ.วพม. 
รอง ผอ.กศ.วพม. และ หน.นขต.วพม. เข้าประชุมโดยพร้อม
เพรยีงกัน  
 ผอ.วพม. ฝากให้ หน.นขต. แจ้งให้กําลังพลทราบและ
ต่ืนตัว เนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ซ่ึง
อาศัยอํานาจตามมาตรา 5 และมาตรา 11 ตาม พรก การ

บรหิารในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ดังนั้นขอให้
หลีกเลี่ยงการกระทําที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายดังกล่าว  
 รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร แจ้งให้ทราบว่านักเรยีน
ใหม่ช้ันปีที่ 2 จะเร ิ่มเข้าพักที่หอพัก กปค. ต้ังแต่วันอาทิตย์
ที่ 25 ต.ค. 63 เป็นต้นไป เพื่อฝึกปรับสภาพร่างกายก่อนที่
จะเร ิ่มเรยีนรายวชิาทหาร 1 และทหาร 2 ดังนั้นจึง
จําเป็นต้องขอความร่วมมือในการงดใช้โรงพลศึกษา สนาม
ฟุตบอล และสระว่ายนํ้าสําหรับบุคคลภายนอกต้ังแต่วัน
ดังกล่าวจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 63 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม นขต.
กอ.วพม. และหน่วยทีเ่กี่ยวข้อง ประจําเดือน ต.ค. ณ ห้อง
ประชุม กอ. ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม. เมื่อ 20 ต.ค. 63 
 เมื่อเวลา 1000 ของวันที่ 20 ต.ค. 63 พันเอก ผศ.ดสุติ 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม 
นขต.กอ.วพม. ประจําเดือน ต.ค. ณ ห้องประชุม กอ. ช้ัน 3 ตึก
อํานวยการ วพม. โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้  

- ประธานฯ ขอบคุณ หน.นขต. ที่ได้ร่วมกันสนับสนุน
การจัดงานสําคัญทั้ง 3 งาน ได้แก่ การสัมมนาผู้บรหิารหน่วย
สายแพทย์สี่เหล่า คร้ังที่ 17 การจัดพิธีมอบทุนการศึกษาฯ 
และผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาฯ  

- ผบ.ทบ. มีนโยบายจัดระบบงานสําคัญในห้วงเวลา 3 
ปี โดยปี 64 เน้นให้จัดระเบียบงาน กําหนดแผนและแนวทาง
ปฏิบัติให้ชัดเจน ปี 65 เน้นการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนและ 
ปี 66 ดํารงความต่อเนื่องในการพัฒนาจากบทเรยีนในปีที่
ผ่านมา  

- กบ.ทบ. จะมอบอํานาจให้ จก.พบ. ในฐานะเจ้ากรม
ฝ่ายยุทธบรกิารมากข้ึน  

- ผช.ผบ.ทบ. (2) กําชับให้ ผบ.หน่วย สอดส่อง
ผู้ใต้บังคับบัญชา ในเร ื่องที่จะทําให้เกิดความเสียหายหรอื
เสื่อมเสียช่ือเสียงของกองทัพ กองทัพต้องใช้ทุกองคาพยพใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

- การช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านที่ สามารถ
ดําเนินการได้ เป็นหน้าที่ของกองทัพ และช่วยเสรมิสร้าง
ภาพลักษณ์ให้กับกองทัพ ขอให้ช่วยกัน 
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- ขอให้ใช้แผนงานประจํ าปีที่ สํ าคัญของ วพม. 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของ กอ.วพม.  

- กําหนดการฝึกปฏิบัติการเพชราวุธ เป็นไปตามแผน
เดิม คือ ห้วง 23-27 พ.ย. 63  

- วพม. ต้องเตรยีมแผนเพื่อรองรับการฝึกเตรยีมความ
พร้อมของเหล่าทหารแพทย์ในที่ต้ัง สําหรับการฝึก กฝร.รอ./ 
เหล่าทัพ 64 (ต.ค. 63 - ม.ค. 64)  

- วพม. ต้องเตรยีมบุคลากรเพื่อรองรับการจัดต้ังหน่วย
จัดซ้ือจัดหาของ วพม. ในกํากับของ หก.กสน.วพม. 

- การรับตรวจคณะของ สตน.ทบ. วันที่ 24 พ.ย. 63  
- วพม. เป็นสนามสอบสําหรับการสอบ ศ.ร.ว. ข้ันตอนที่ 

1 และข้ันตอนที่ 2 ในวันที่ 28 และ 29 พ.ย. 63  
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานศูนย์สถานการณ์จําลองทาง
การแพทยท์หาร วพม. ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 20 ต.ค. 63 

เมื่อเวลา 1330 ของวันที่ 20 ต.ค. 63 พันเอก ผศ.
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานศูนย์สถานการณ์จําลองทาง
การแพทย์ทหาร วพม. ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมี พันโท ปณิธาน กวางวโรภาส หน.
ศูนย์สถานการณ์จําลองทางการแพทย์ทหาร ทําหน้าที่เป็น
เลขานุการ 
 ที่ประชุมฯ ได้หารอืเกี่ยวกับแผนการจัดอบรมหลักสูตร 
ACLS, PALS, PHTLS โดยจะเร่งทําแผนการฝึกอบรมตลอด
ทั้งปี ซ่ึงเนื้อหาการอบรมจะปรับให้สอดคล้องกับ New AHA 
Guideline ที่กําหนดประกาศใช้ในช่วงปลายปีนี้  
 แผนการสอบเพื่ อบรรจุ บุคลากรเพิ่มเติมให้แก่
สํานักงานศูนย์สถานการณ์จําลองฯ รวมทั้ง Simulation 
specialist เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลา 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานในพิธีเปิดการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การนําแผนยุทธศาสตร์ 
วพม. ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อเสนอความต้องการงบประมาณ 

ปี 2565 ณ ห้องนิรันดร์วชิย ชั้น 2 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา เมื่อ 21 ต.ค. 63 

 เมื่อเวลา 0900 ของวันที่ 21 ต.ค. 63 พันเอก ผศ.ดสุติ 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานในพิธีเปิดการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการนําแผนยุทธศาสตร์ วพม. 
ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อเสนอความต้องการงบประมาณ ปี 2565 
ณ ห้องนิรันดร์วชิย ช้ัน 2 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดย 
ผอ.กศ.วพม. รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ และ รอง ผอ.กศ.วพม. 
เข้าร่วมและให้ข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม สาระสําคัญของการ
ประชุม มีดังนี้  

- การทบทวนวสิัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ที่สําคัญ และกลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์ วพม. 
พ.ศ. 2565-2570 ที่จัดประชุมไปเมื่อ มี.ค. และ ส.ค. 63  

- การบรรยาย ในหัวข้อ Technology to support 
learning and working โดย พันโท ธนกฤต วชิาศิลป์ รอง
หัวหน้า ศสท.วพม.  

- เสียงของผู้ใช้บรกิารและเสียงจากผู้ให้บรกิาร โดยมี 
พันเอกหญิง ญาติมา คุณวัฒน์ ที่ปรกึษา ฝงป.วพม. เป็นผู้
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ดําเนินรายการ ผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย หน.ฝงป.วพม. หน.
ผกง.กอ.วพม. และ หน.ผบร.กอ.วพม. หัวข้อที่มีการถาม-ตอบ 
ได้แก่ 

o ข้ันตอน ระยะเวลา การทําคําสั่งเดินทาง 
o เอกสารสําหรับเบิกค่าจ้างสอนโดยเฉพาะ กง 2 

ใช้ตัวจรงิ 1 ฉบับ สําเนา 2 ฉบับโดยต้องลงนามรับรองสําเนา 
o ช่องทางการตรวจสอบ งบประมาณที่หน่วย

ได้รับ การจัดซ้ือครุภัณฑ์ วัสดุและการส่งขออนุมัติโครงการ 
- แนวทางการเตรยีมข้อมูลเพื่อเสนอความต้องการ

งบประมาณ ปี 2565 โดย พันโทหญิง ขนิษฐา ลือนาม 
หน.ฝงป.วพม. โดยเน้นเร ื่องให้ทุกหน่วยเตรยีมข้อมูล เพื่อ 
เสนอของบประมาณผ่านโปรแกรม MS SharePoint ได้ 
ต้ังแต่วันที่ 29 ต.ค. – 5 พ.ย. 63  

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุมหารอื
ระหว่างผู้แทน คกก พิจารณาตําแหน่งทางวชิาการ และ 
ผธก.กพ.กอ.วพม. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
ณ ห้องประชุม กอ. ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม. เมื่อ 22 
ต.ค. 63 

 เมื่อเวลา 1300 ของวันที่ 22 ต.ค. 63 พันเอก ธํารง
โรจน์ เต็มอุดม รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการ
ประชุมหารอืระหว่างผู้แทน คกก พิจารณาตําแหน่งทาง
วชิาการ และ ผธก.กพ.กอ.วพม. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน ณ ห้องประชุม กอ. ช้ัน 3 ตึกอํานวยการ วพม. 
โดยมี รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร ร่วมหารอืด้วย ที่ประชุมฯ ได้
ทบทวนข้ันตอนการดําเนินงานของ คกก พิจารณาตําแหน่ง
วชิาการ เพื่อขออนุมัติให้ดํารงตําแหน่งทางวชิาการ และ
ข้ันตอนของ ผธก.กพ.กอ.วพม. เพื่ออนุมัติให้ได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งประเภทวชิาการ และร่วมกันออกแบบการทํางานของ
ทั้งสองส่วนให้สอดคล้องและมีการประสานงานกันมากข้ึน  

กจิกรรมสาํคญัของ วพม. ในหว้งสปัดาหท์ี ่44 ของปี 
พ.ศ. 2563 (44/63) คอื 26 ต.ค. – 1 พ.ย. 63  

• 26 ต.ค. 63 0900 การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดของรายวชิาใหม่ในหลักสูตรฯ 
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 ณ ห้องสดศร ีช้ัน 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชร
รัตน 

• 27 ต.ค. 63 1330 การประชุมผู้ แทนเครอืข่าย
สถาบันอุดมศึกษาพญาไท ณ ห้องประชุม สปค.วพม. ช้ัน 5 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

• 27 ต.ค. 63 1330 การตรวจประเมินและรับรอง
ศักยภาพสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ เครอืข่ายที่ 10 
ประจํ าปี  2563 ณ โรงพยาบาลค่ ายวชิ ราวุ ธ จว.
นครศรธีรรมราช 

• 27 ต.ค. 63 1330 การประชุมคณะกรรมการสารสนเทศ 
วพม. ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา  

• 28 ต.ค. 63 0900 การประชุมเตรยีมความพร้อม
สําหรับการฝึกเหล่าแพทย์ในการฝึก กฝร.รอ./ เหล่าทัพ 64 ณ 
ห้องประชุม ศพม. ช้ัน 2  

• 28 ต.ค. 63 0900-1200 การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดของรายวชิาใหม่ในหลักสูตรฯ 
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 ณ ห้องสดศร ีช้ัน 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชร
รัตน 
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• 28 ต.ค. 63 1330 การประชุม นขต.วพม. ประจําเดือน 
ต.ค. ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา   

• 29 ต.ค. 63 1330 การตรวจประเมินและรับรอง
ศักยภาพสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ เครอืข่ายที่ 10 
ประจําปี 2563 ณ โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ จว.ประจวบคีร ี
ขันต์ 

• 30 ต.ค. 63 0900 การประชุม นขต.พบ. ประจํา
สัปดาห์ ณ ห้องประชุม พบ. ช้ัน 2   
 

****************************** 

 

 

- ตรวจแก้ไขแล้ว/ แจกจ่ายได้ 
  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 
               (ดุสิต สถาวร) 
  รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร   
   1 พ.ย. 63  
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