
การประชุมคณะกรรมการ

วางแผนและประเมนิผล

คร ัง้ที ่9 / 2564

วันพฤหสับดทีี่ 30 กนัยายน 2564 เวลา 13.30 น.

ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 5

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดประจวบครีขีนัธ์



วาระกอ่นการประชุม



ขอแสดงความยนิดกีบั 
คณุสมุา เหมทัต

รับต าแหน่ง นักวเิคราะหน์โยบายและแผนช านาญการพเิศษ 
ส านักงานสาธารณสขุจังหวดัประจวบครีขีันธ์



ขอแสดงความยนิดกีบั 
คณุสขุมุ ทัศนา 

รับต าแหน่ง สาธารณสขุอ าเภอกยุบรุี





เรือ่งประธานแจง้ทีป่ระชมุทราบ

โดย..นายแพทย ์สสจ.ปข

ระเบยีบวาระที ่1



รับรองรายงานการประชมุ 
ครัง้ที ่8/2564 

วันที ่1 กนัยายน 2564

โดย..กลุม่งานพัฒนายทุธฯ

ระเบยีบวาระที ่2



การรับรองรายงานการประชมุครัง้ที ่8/2564

รายงานการประชมุคณะกรรมการวางแผนและ

ประเมนิผล (กวป.) ครัง้ที ่8/2564 

วนัพธุที ่1 กันยายน 2564 มทัีง้หมด 15 หนา้ 

ไดน้ าขึน้เว็ปไซตข์อง สสจ. และสง่ใหค้ณะกรรมการฯ 

ตรวจสอบ ทางกลุม่ไลน ์“คปสจ.ประจวบฯ” แลว้  

วนัที ่30 ก.ย. 2564

จงึน าเรยีนทีป่ระชมุเพือ่ใหก้ารรับรองรายงานการ

ประชมุ



เร ือ่งสบืเนือ่งจากการประชุม

- ไมม่ี

ระเบยีบวาระที ่3



เร ือ่งแจง้เพือ่ทราบ
-ไมม่ี

ระเบยีบวาระที ่4



เรือ่งทีเ่สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา  
5.1 งบคา่บรกิารทางการแพทยท์ีเ่บกิจา่ยในลักษณะ

งบลงทนุ ปี 2565
5.2 การขอรับเงนิเพิม่พเิศษ

ระเบยีบวาระที ่5



งบคา่บรกิารทางการแพทย์
ทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะ

งบลงทนุ ปี 2565

โดย…รองจันทนา  ศริโิยธพัินธุ์



กรอบแนวทางการด าเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี

ไม่ผ่าน

หน่วยบริการ

จัดท าแผน/
เปลี่ยนแปลงรายการ

กรอกข้อมูลเข้าโปรแกรม
สสจ.พิจารณาเบื้องต้น

ผ่านเห็นชอบ
คกก.เขต/ สสจ./ 
กวป. / คปสอ.

สปสช.เขต รวบรวม
ตรวจสอบความถูกต้อง

คณะท างาน
พิจารณา

สปสช. พิจารณา อนุมัติ
หน่วยบริการ
จัดซื้อจัดหา

หน่วยบริการคีย์ข้อมูล
รายงานผล

แจ้งผล

ผ่าน Approve เบื้องต้น

ผ่าน

รัฐนอกสังกัด สป.สธ./เอกชน

รัฐสังกัด สป.สธ.

ผ่าน
สปสช.โอนเงิน เสนอ อปสข. เพื่อทราบ



แนวทางการบรหิารจัดการ

การจดัสรร ผูพ้จิารณา จดัสรร

ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 บรหิารระดับเขต คณะกรรมการเขตสขุภาพ รพช. / รพ.สต.

ไมเ่กนิรอ้ยละ 20 บรหิารระดับจังหวัด
คณะกรรมการวางแผนและประเมนิผล
(กวป.)

รพช. / รพ.สต.

ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 70 บรหิารระดับ
หน่วยบรกิาร

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสขุ
ระดับอ าเภอ(คปสอ.) 

รพท. / รพช./ รพ.สต. 



กรอบแนวทางการจัดท าแผน

1. การจดัสรรระดบัเขต ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 /ระดบัจงัหวดั ไมเ่กนิรอ้ยละ 20

1.1 สรา้งนวตกรรมในการบรกิารทางการสาธารณสขุ ตามแผนพฒันา Service plan
แผนพฒันานวตกรรมหรอืความเชีย่วชาญดา้นการแพทย/์สาธารณสุข 

1.2 เพือ่พฒันาบรกิารทีก่อ่ใหเ้กดิรายไดใ้หก้บัหนว่ยบรกิารและการเขา้ถงึบรกิารของผูป่้วย ไดแ้ก่
กายภาพบ าบดั  ศนูยค์ดักรอง (Health Check Point) ทนัตกรรม และแพทยแ์ผนไทยในโรงพยาบาล

1.3 พฒันาระบบ  Smart Hos./Smart Health Center

** ทกุรายการตอ้งมคีวามพรอ้มดา้นสถานทีต่ดิตัง้ พืน้ทีป่รับปรุงซอ่มแซม หากเป็นรายการสิง่กอ่สรา้งตอ้งมี
เอกสารประมาณราคา ปร.4 ปร.5**

เฉพาะ รพช. /รพ.สต. 



กรอบแนวทางการจัดท าแผน

2. การจัดสรรระดับหน่วยบรกิาร ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 70
- คณะกรรมการประสานงานสาธารณสขุระดบัอ าเภอ(คปสอ.) เป็นผูพ้จิารณาแผนการจัดหาฯ  ตามสดัสว่น

- บนัทกึแผนจัดหาครุภัณฑแ์ละสิง่กอ่สรา้ง โปรแกรมงบคา่เสือ่มฯ www.nhso.go.th. พรอ้มทัง้สง่แผนฯ 
มายังส านักงานสาธารณสขุจังหวดัประจวบครีขีนัธ์

รพ.สต.(OP50% + PP50%)  :  รพ.(OP50%+PP50%+IP100%)

http://www.nhso.go.th/


เครอืขา่ย
10% วงเงนิระดบัเขต 20% วงเงนิระดบัจงัหวดั

70% วงเงนิหนว่ยบรกิาร
สงักดัสป.สธ.

รวม

รายการ วงเงนิ UC รายการ วงเงนิ UC รายการ วงเงนิ UC รายการ วงเงนิ UC

หวัหนิ 16 1,796,600.00 9 10,885,909.17 25 12,682,509.17 

ปราณบรุี 3 1,456,000.00 9 849,000.00 47 2,905,737.73 59 5,210,737.73 

สามรอ้ยยอด 2 768,744.24 7 1,073,068.13 11 2,800,324.81 20 4,642,137.18 

กยุบรุี 2 638,000.00 15 2,370,500.00 8 1,997,280.56 25 5,005,780.56 

เมอืงฯ 11 224,000.00 14 7,534,013.19 25 7,758,013.19 

ทบัสะแก 5 1,646,000.00 7 1,076,000.00 46 2,545,660.26 58 5,267,660.26 

บางสะพาน 1 520,000.00 11 1,705,120.34 37 5,156,748.04 49 7,381,868.38 

บางสะพานนอ้ย 2 63,000.00 8 1,089,200.00 25 1,816,535.91 35 2,968,735.91 

รวม 15 5,091,744.24 84 10,183,488.47 197 35,642,209.67 296 50,917,442.38 

งบคา่บรกิารทางการแพทยท์ีเ่บกิจา่ยในลกัษณงบลงทนุ ปี 2565



ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 การบรหิารจดัการระดบัเขต

แมข่า่ย ลกูขา่ย ชือ่รายการ ราคาตอ่หน่วย จ านวน งบลงทนุ UC เงนิบ ารงุ รวมเงนิ เหตผุลความจ าเป็น

รพ.ปราณบรุี รพ.สต.ปากน ้าปราณ ยนูติท าฟัน 263,000.00 1 263,000.00 0 263,000.00 ทดแทนของเดมิทีช่ ารดุ

รพ.ปราณบรุี รพ.สต.วงักพ์ง ยนูติท าฟัน 263,000.00 1 263,000.00 0 263,000.00 ทดแทนของเดมิทีช่ ารดุ

รพ.ปราณบรุี รพ.ปราณบรุี เครือ่งตรวจอวยัวะ
ภายในดว้ยคลืน่เสยีง
ความถีส่งู ชนดิส ี2
หัวตรวจ

930,000.00 1 930,000.00 0 930,000.00 เพือ่เป็นไปตามการสนับสนุนบรกิาร
สาธารณสขุ ตามแผนพัฒนา Service Plane 
สาขา ศัลยกรรม อบุัตเิหต ุและ STEMI และ
เนือ่งจากโรงพยาบาลปราณบรุ ีในงาน
อบุัตเิหต ุเครือ่งอัลตราซาวดเ์ดมิหมดอายุ
การใชง้าน ไมส่ามารถใชง้านได ้จงึขาด
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวนิจิฉัยโรคทาง
ศัลยกรรม และอบุัตเิหต ุและผูป่้วย STEMI 
ทกุคนตอ้งใช ้อัลตราซาวดใ์นการตรวจ
วนิจิฉัย ประสทิธภิาพการเตน้ของหัวใจ (Ech
o) กอ่นการสง่ตอ่ไปใหย้าละลายลิม่เลอืด 
เพือ่ความแมน่ย า และชว่ยในการวนิจิฉัยโรค
ไสต้ิง่อักเสบ ซึง่เป็นโรคทางศัลยกรรมทีพ่บ
บอ่ย เพือ่ลดการสง่ตอ่และสามารถรับผูป่้วย
จากโรงพยาบาลขา้งเคยีง มาท าการผา่ตัดที่
โรงพยาบาลปราณบรุ ีเพือ่ลดภาระงานใหก้บั
ศัลยแพทย ์รพท.หัวหนิ และ รพท.
ประจวบครีขีันธ์



แมข่า่ย ลกูขา่ย ชือ่รายการ ราคาตอ่หน่วย จ านวน งบลงทนุ UC เงนิบ ารงุ รวมเงนิ เหตผุลความจ าเป็น

รพ.สามรอ้ยยอด รพ.สามรอ้ยยอด ตูอ้บเด็กส าหรับล าเลยีง
ทารกแรกคลอด

550,000.00 1 505,744.24 44,255.76 550,000.00 ทดแทนเครือ่งเดมิทีช่ ารดุ

รพ.สามรอ้ยยอด รพ.สต.บา้นหนองจกิ ยนูติท าฟัน 263,000.00 1 263,000.00 0 263,000.00 ทดแทนเครือ่งเดมิทีช่ ารดุ

รพ.กยุบรุี รพ.สต.บา้นป่าถลม่ ยนูติท าฟัน 263,000.00 1 263,000.00 0 263,000.00 ทดแทนของเดมิทีช่ ารดุ เป็น
ระยะเวลา 9 ปี

รพ.กยุบรุี รพ.กยุบรุี เครือ่งดงึคอและหลัง
อัตโนมัต ิพรอ้มเตยีง
ปรับระดับได ้

375,000.00 1 375,000.00 0 375,000.00 ทดแทนของเดมิทีช่ ารดุ เพือ่
ใชใ้นการรักษาทางกายภาพ
ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้

รพ.ทับสะแก รพ.สต.บา้นหนองหอย ยนูติท าฟัน 263,000.00 1 263,000.00 0 263,000.00 ทดแทนของเดมิทีข่ ารดุ

รพ.ทับสะแก รพ.สต.นาหกูวาง ยนูติท าฟัน 263,000.00 1 263,000.00 0 263,000.00 ทดแทนของเดมิทีช่ ารดุ

รพ.ทับสะแก รพ.สต.หว้ยยาง ยนูติท าฟัน 263,000.00 1 263,000.00 0 263,000.00 ทดแทนของเดมิทีข่ ารดุ

รพ.ทับสะแก รพ.ทับสะแก เครือ่งชัง่น ้าหนักพรอ้ม
วดัสว่นสงูอัตโนมัติ
พรอ้มเชือ่มตอ่ระบบ
โรงพยาบาล

99,000.00 3 297,000.00 0 297,000.00 เพือ่ทดแทนของเดมิ เพิม่
ประสทิธภิาพส าหรับพัฒนา
ระบบ Smart Hos ใหส้ะดวก
และรวดเร็ว ในการบรกิาร
ผูร้ับบรกิารของโรงพยาบาล

รพ.ทับสะแก รพ.ทับสะแก เครือ่งวดัความดันโลหติ
แบบอัตโนมัตชินดิสอด
แขน พรอ้มเชือ่มตอ่
ระบบโรงพยาบาล+SP
O2 และเครือ่งวดัอณุภมูิ

140,000.00 4 560,000.00 0 560,000.00 เพือ่ทดแทนของเดมิ เพิม่
ประสทิธภิาพส าหรับพัฒนา
ระบบ Smart Hos ใหส้ะดวก
และรวดเร็ว ในการบรกิาร
ผูร้ับบรกิารของโรงพยาบาล

ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 การบรหิารจดัการระดบัเขต



ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 การบรหิารจดัการระดบัเขต

แมข่า่ย ลกูขา่ย ชือ่รายการ ราคาตอ่หน่วย จ านวน งบลงทนุ UC เงนิบ ารงุ รวมเงนิ เหตผุลความจ าเป็น

รพ.บางสะพาน รพ.บางสะพาน เครือ่งกระตุน้กลา้มเนือ้
ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มอัลตรา
ซาวด์

260,000.00 2 520,000.00 0 520,000.00 ทดแทนช ารดุบอ่ยไมคุ่ม้คา่
แกก่ารซอ่มบ ารงุ

รพ.บางสะพานนอ้ย รพ.สต.บา้นดอนจวง เครือ่งคอมพวิเตอร ์
ALL In One ส าหรับงาน
ประมวลผล

23,000.00 1 23,000.00 0 23,000.00 เพือ่ใชบ้ันทกึขอ้มลูผูร้ับบรกิาร
และทดแทนของเดมิซึง่ช ารดุ

รพ.บางสะพานนอ้ย รพ.สต.บา้นบางเจรญิ เครือ่งผลติออกซเิจน
ขนาด 10 ลติร

40,000.00 1 40,000.00 0 40,000.00 ทดแทนของเดมิซึง่ช ารดุ



ไมเ่กนิรอ้ยละ 20 การบรหิารจดัการระดบัจงัหวดั (แมข่า่ย : รพ.หวัหนิ)
ลกูขา่ย ชือ่รายการ ราคาตอ่หน่วย จ านวน งบลงทนุ UC เงนิบ ารงุ รวมเงนิ เหตผุลความจ าเป็น

รพ.สต.บา้นเขาเตา่ตูเ้ย็นเก็บเวชภัณฑ ์ขนาด 9 ควิบกิฟตุ 14,500.00 1 14,500.00 0 14,500.00เพือ่ใชใ้นการเก็บรักษายาและ
เวชภัณฑม์ใิชย่า/ของเดมิช ารดุ ซึง่
ช ารดุ ระยะเวลาการใชง้าน 11 ปี

รพ.สต.บา้นเขาเตา่เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที ่1 * (จอขนาดไมน่อ้ย
กวา่ 19 นิว้)

22,000.00 2 44,000.00 0 44,000.00ทดแทนของเดมิช ารดุอายกุารใช ้

งาน 7 ปี 5 เดอืน (22 กพ. 2556) 
เพือ่บันทกึขอ้มลูผูร้ับบรกิาร

รพ.สต.บา้นเขาเตา่เครือ่งวดัความดันโลหติชนดิอัตโนมัต ิ
แบบสอดแขน

70,000.00 1 70,000.00 0 70,000.00ทดแทนของเดมิช ารดุ/หมดอายกุาร
ใชง้าน ซึง่ช ารดุ ระยะเวลาการใช ้

งาน 6 ปี

รพ.สต.บา้นเขาเตา่เครือ่งปรับอากาศ แบบแยกสว่น (ราคา
รวมคา่ตดิตัง้) แบบตดิผนัง ขนาด 24,00
0 บทียีู

25,300.00 1 25,300.00 0 25,300.00ทดแทนของเดมิช ารดุ/หมดอายกุาร
ใชง้าน ระยะเวลาการใชง้าน 5 ปี 
ใหบ้รกิารกับผูม้ารับบรกิาร

รพ.สต.หนิเหล็ก
ไฟ

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบที ่2 * (จอแสดงภาพ
ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้)

30,000.00 2 60,000.00 0 60,000.00เพือ่ใชบ้ันทกึขม้ลูผูร้ับบรกิาร และ
ทดแทนของเดมิทีช่ ารดุ

รพ.สต.หนิเหล็ก
ไฟ

เครือ่งวดัความดันโลหติชนดิอัตโนมัต ิ
แบบสอดแขน

70,000.00 2 140,000.00 0 140,000.00เพือ่ทดแทนของเดมิหมายเลข
ครภัุณฑ ์ซึง่ช ารดุ ระยะเวลาการใช ้

งาน 6 ปี

รพ.สต.หนองพลับ เครือ่งปรับอากาศ แบบแยกสว่น (ราคา
รวมคา่ตดิตัง้) แบบตดิผนัง ขนาด 24,00
0 บทียีู

25,300.00 1 25,300.00 0 25,300.00ทดแทนของเดมิช ารดุ/หมดอายกุาร
ใชง้านระยะเวลาการใชง้าน 8 ปี

รพ.สต.หนองพลับ ซอ่มแซมปรับปรงุอาคารแพทยแ์ผนไทย 250,000.00 1 250,000.00 0 250,000.00เพือ่ซอ่มแซมในสว่นทีช่ ารดุจาก
การใชง้านมาระยะเวลา 30 ปี (สรา้ง
ปี 2538) ใหบ้รกิารดา้นแพทยแ์ผน
ไทยสรา้งรายไดเ้พิม่



ไมเ่กนิรอ้ยละ 20 การบรหิารจดัการระดบัจงัหวดั (แมข่า่ย : รพ.หวัหนิ)

ลกูขา่ย ชือ่รายการ ราคาตอ่หน่วย จ านวน งบลงทนุ UC เงนิบ ารงุ รวมเงนิ เหตผุลความจ าเป็น
รพ.สต.หนองพลับ เครือ่งวดัความดันโลหติชนดิอัตโนมัต ิ

แบบสอดแขน
70,000.00 1 70,000.00 0 70,000.00 ทดแทนของเดมิช ารดุ/หมดอายุ

การใชง้านของเดมิ ระยะเวลาการ
ใชง้าน 6 ปี

รพ.สต.หนองพลับ ตูเ้ย็นเก็บเวชภัณฑ ์ขนาด 9 ควิบกิฟตุ 14,500.00 1 14,500.00 0 14,500.00 เพือ่ใชใ้นการเก็บรักษายาและ
เวชภัณฑม์ใิชย่า/ของเดมิช ารดุ 
ระยะเวลาการใชง้าน 14 ปี

รพ.สต.บา้นหว้ยไทรงาม เครือ่งนึง่ฆา่เชือ้ไฟฟ้า (Autoclave) 
ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 40 ลติร

100,000.00 1 100,000.00 0 100,000.00 เพือ่ทดแทนของเดมิทีช่ ารดุ

รพ.สต.บา้นหว้ยไทรงาม เครือ่งคอมพวิเตอร ์ALL In One 
ส าหรับงานประมวลผล

23,000.00 1 23,000.00 0 23,000.00 เพือ่ใชบ้ันทกึขม้ลูผูร้ับบรกิาร และ
ทดแทนของเดมิทีช่ ารดุ อายกุาร
ใชง้าน 5 ปี

รพ.สต.บา้นทับใต ้ รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตัน 
ปรมิาตรกระบอกสบูไมต่ ่ากวา่ 2,400
ซซี ีหรอืก าลังเครือ่งยนตส์งูสดุ 
ไมต่ ่ากวา่ 110 กโิลวตัตข์ับเคลือ่น
2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ

854,000.00 1 854,000.00 0 854,000.00 เพือ่ทดแทนและลดภาระ
คา่ใชจ้า่ยซอ่มบ ารงุครภุัณฑ์
ยานพาหนะและขนสง่เดมิ ซึง่มี
อายกุารใชง้าน 13 ปี 8 เดอืน 
ในงานสนับสนุนบรกิารในสถาน
บรกิารและในชมุชน

รพ.สต.บา้นทับใต ้ เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบที ่2 * (จอแสดงภาพ
ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้)

30,000.00 2 60,000.00 0 60,000.00 ใชใ้นงานสนับสนุนบรกิารในสถาน
บรกิาร (ทดแทนครภุัณฑ ์อายกุาร
ใชง้าน 8 ปี และ 7 ปี )

รพ.สต.บา้นหว้ยผืง้ เครือ่งคอมพวิเตอร ์ALL In One 
ส าหรับงานประมวลผล

23,000.00 1 23,000.00 0 23,000.00 เพือ่ใชบ้ันทกึขม้ลูผูร้ับบรกิาร และ
ทดแทนของเดมิทีช่ ารดุ

รพ.สต.บงึนคร เครือ่งคอมพวิเตอร ์ALL In One 
ส าหรับงานประมวลผล

23,000.00 1 23,000.00 0 23,000.00 เพือ่ใชบ้ันทกึขม้ลูผูร้ับบรกิาร และ
ทดแทนของเดมิทีช่ ารดุ



ลกูขา่ย ชือ่รายการ ราคาตอ่หน่วย จ านวน งบลงทนุ UC เงนิบ ารงุ รวมเงนิ เหตผุลความจ าเป็น
รพ.สต.ปราณบรุี เครือ่งคอมพวิเตอร ์ALL In One

ส าหรับงานประมวลผล
23,000.00 1 23,000.00 0 23,000.00 เพือ่ใชบ้ันทกึขม้ลูผูร้ับบรกิาร 

และทดแทนของเดมิทีช่ ารดุ

รพ.สต.บา้นโรงสบู เครือ่งคอมพวิเตอร ์ALL In One
ส าหรับงานประมวลผล

23,000.00 1 23,000.00 0 23,000.00 เพือ่ใชบ้ันทกึขม้ลูผูร้ับบรกิาร 
และทดแทนของเดมิทีช่ ารดุ

รพ.สต.บา้นโรงสบู เครือ่งฟังเสยีงหัวใจทารกใน
ครรภ์

75,000.00 1 75,000.00 0 75,000.00 ทดแทนของเดมิทีช่ ารดุ เพือ่
รองรับผูป่้วยทีม่าใชบ้รกิาร

รพ.สต.ปากน ้าปราณ เครือ่งวดัความดันโลหติชนดิ
อัตโนมัตแิบบสอดแขน

70,000.00 1 70,000.00 0 70,000.00 เครือ่งเดมิช ารดุไมส่ามารถ
น าไปซอ่มได ้เพือ่ใหบ้รกิาร
ประชาชนทีม่ารับบรกิาร

รพ.สต.บา้นหว้ยแสลงพันธ ์ เครือ่งคอมพวิเตอร ์ALL In One
ส าหรับงานประมวลผล

23,000.00 1 23,000.00 0 23,000.00 เพือ่ใชบ้ันทกึขม้ลูผูร้บับรกิาร 
และทดแทนของเดมิทีช่ ารดุ

รพ.สต.บา้นหว้ยแสลงพันธ ์ เครือ่งขดูหนิปนู 25,000.00 1 25,000.00 0 25,000.00 เพือ่ทดแทนของเดมิทีช่ ารดุ 
และพัฒนาระบบการใหบ้รกิาร
ประชาชนใหเ้ขา้ถงึบรกิารทันต
สาธารณสขุ

รพ.สต.บา้นหว้ยแสลงพันธ ์ ยนูติท าฟัน 263,000.00 1 263,000.00 0 263,000.00 เพือ่ทดแทนของเดมิทีช่ ารดุ 
และพัฒนาระบบการใหบ้รกิาร
ประชาชนใหเ้ขา้ถงึบรกิารทันต
สาธารณสขุ

รพ.สต.เขาเจา้ จา้งเหมาบรกิารตดิตัง้ระบบผลติ
ไฟฟ้าดว้ยพลังงานแสงอาทติย์
ขนาด 5 kw

275,000.00 1 275,000.00 0 275,000.00 เพือ่ทดแทนของเดมิที่
หมดอายกุารใชง้าน และเพิม่
ความสะดวกในการใหบ้รกิาร
ประชาชนทีม่ารับบรกิาร

รพ.ปราณบรุี สแกนเนอร ์ส าหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศนูยบ์รกิาร 
แบบที ่3

36,000.00 2 72,000.00 0 72,000.00 เพือ่พัฒนาระบบ Paperless 
ใหค้รอบคลมุทั่วถงึทัง้
โรงพยาบาล ทดแทนของเดมิ
ทีช่ ารดุ

ไมเ่กนิรอ้ยละ 20 การบรหิารจดัการระดบัจงัหวดั (แมข่า่ย : รพ.ปราณบรุ)ี



ลกูขา่ย ชือ่รายการ ราคาตอ่หน่วย จ านวน งบลงทนุ UC เงนิบ ารงุ รวมเงนิ เหตผุลความจ าเป็น
รพ.สต.สามรอ้ยยอด เครือ่งคอมพวิเตอร ์All In One 

ส าหรับงานประมวลผล
23,000.00 2 46,000.00 0 46,000.00 ทดแทนเครือ่งเดมิทีช่ ารดุ

รพ.สต.สามรอ้ยยอด เครือ่งพมิพ ์Multifunction แบบฉีด
หมกึพรอ้มตดิตัง้ถังหมกึพมิพ ์
(Ink Tank Printer)

7,500.00 1 7,500.00 0 7,500.00 ทดแทนเครือ่งเดมิทีช่ ารดุ

รพ.สต.ศลิาลอย ปรับปรงุหอ้งทันตกรรมโรงพยาบาล
สง่เสรมิสขุภาพต าบลศลิาลอย

203,000.00 1 203,000.00 0 203,000.00 ปรับปรงุหอ้งทีท่ันตกรรม

รพ.สต.ศลิาลอย เครือ่งคอมพวิเตอร ์All In One 
ส าหรับงานประมวลผล

23,000.00 1 23,000.00 0 23,000.00 ทดแทนเครือ่งเดมิทีช่ ารดุ

รพ.สต.ศลิาลอย เครือ่งพมิพ ์Multifunction แบบฉีด
หมกึพรอ้มตดิตัง้ถังหมกึพมิพ ์
(Ink Tank Printer)

7,500.00 1 7,500.00 0 7,500.00 ทดแทนเครือ่งเดมิทีช่ ารดุ

รพ.สต.บา้นทุง่เคล็ด เครือ่งผลติออกซเิจนขนาด 10 ลติร 40,000.00 1 40,000.00 0 40,000.00 ทดแทนเครือ่งเดมิทีช่ ารดุ

รพ.สามรอ้ยยอด เครือ่งซกัผา้ แบบอตุสาหกรรม 
ขนาด 125 ปอนด์

760,000.00 1 746,068.13 13,931.87 760,000.00 ทดแทนเครือ่งเดมิทีช่ ารดุ

ไมเ่กนิรอ้ยละ 20 การบรหิารจดัการระดบัจงัหวดั (แมข่า่ย : รพ.สามรอ้ยยอด)



ลกูขา่ย ชือ่รายการ ราคาตอ่หน่วย จ านวน งบลงทนุ UC เงนิบ ารงุ รวมเงนิ เหตผุลความจ าเป็น
รพ.สต.พระครนูยิตุฯิ เครือ่งคอมพวิเตอร ์ALL In One 

ส าหรับงานประมวลผล
23,000.00 1 23,000.00 0 23,000.00 เพือ่ใชบ้ันทกึขอ้มลูผูร้ับบรกิาร 

และทดแทนของเดมิทีช่ ารดุ

รพ.สต.พระครนูยิตุฯิ เครือ่งชัง่น ้าหนักแบบบดจิติอล
พรอ้มทีว่ดัสว่นสงู

20,000.00 1 20,000.00 0 20,000.00 ทดแทนของเดมิทีช่ ารดุ

รพ.สต.บา้นหนองเตาปนู ยนูติท าฟัน 263,000.00 1 263,000.00 0 263,000.00 ทดแทนของเกา่ทีช่ ารดุ และ
รองรับการหมนุเวยีนการ
จัดบรกิารทันตกรรมโดย 
รพ.แมข่า่ยจัดทันตบคุลากรไป
ใหบ้รกิารที ่รพ.สต ปี 2560

รพ.สต.เขาแดง เครือ่งคอมพวิเตอร ์ALL In One 
ส าหรับงานประมวลผล

23,000.00 1 23,000.00 0 23,000.00 เพือ่ใชบ้ันทกึขอ้มลูผูร้ับบรกิาร 
และทดแทนของเดมิทีช่ ารดุ

รพ.สต.เขาแดง เครือ่งวดัความดันโลหติชนดิ
อัตโนมัต ิแบบสอดแขน

70,000.00 1 70,000.00 0 70,000.00 ทดแทนของเดมิทีช่ ารดุ

รพ.สต.กยุบรุี เครือ่งคอมพวิเตอร ์ALL In One 
ส าหรับงานประมวลผล

23,000.00 1 23,000.00 0 23,000.00 เพือ่ใชบ้ันทกึขอ้มลูผูร้ับบรกิาร 
และทดแทนของเดมิทีช่ ารดุ

รพ.สต.บา้นป่าถลม่ เตยีงตรวจภายใน 21,300.00 1 21,300.00 0 21,300.00 เนือ่งจากตัวเกา่มอีายกุารใชง้าน 
5 ปี มสีภาพช ารดุ ขาด
ประสทิธภิาพในการใชง้าน

รพ.สต.บา้นป่าถลม่ เครือ่งป่ันและผสมสารอดุฟัน 13,200.00 1 13,200.00 0 13,200.00 เนือ่งจากเครือ่งเกา่มอีายกุารใช ้

งาน 10 ปี มสีภาพช ารดุ ไม่
สามารถใชง้านได ้

รพ.สต.บา้นดอนกลาง เครือ่งวดัความดันโลหติชนดิ
อัตโนมัต ิแบบสอดแขน

70,000.00 1 70,000.00 0 70,000.00 ทดแทนของเดมิทีช่ ารดุ

รพ.สต.บา้นดอนกลาง ปรับปรงุซอ่มแซมหอ้งสง่เสรมิ
และหอ้งพัฒนาการ

370,000.00 1 370,000.00 0 370,000.00 เพือ่ปรับปรงุซอ่มแซมของเดมิที่
มอียูใ่หเ้หมาะสมกับกจิกรรมที่
ปฏบิัติ

ไมเ่กนิรอ้ยละ 20 การบรหิารจดัการระดบัจงัหวดั (แมข่า่ย : รพ.กยุบรุ)ี



ลกูขา่ย ชือ่รายการ ราคาตอ่หน่วย จ านวน งบลงทนุ UC เงนิบ ารงุ รวมเงนิ เหตผุลความจ าเป็น

รพ.สต.บา้นดอนกลาง รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตัน 
ปรมิาตรกระบอกสบูไมต่ ่ากวา่ 
2,400 ซซี ีหรอืก าลังเครือ่งยนต์
สงูสดุ ไมต่ ่ากวา่ 110 กโิลวตัต์
ขับเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ

854,000.00 1 854,000.00 0 854,000.00 ทดแทนของเดมิทีอ่ายงุาน 
16 ปี (ปี2548)

รพ.สต.บา้นดอนกลาง เครือ่งชัง่น ้าหนักแบบบดจิติอล
พรอ้มทีว่ดัสว่นสงู

20,000.00 1 20,000.00 0 20,000.00 ทดแทนของเดมิทีช่ ารดุ

รพ.สต.บา้นไรบ่น เครือ่งหมนุเหวีย่งเพือ่ตรวจปรมิาตร
เม็ดเลอืดแดงอัดแน่น (Hematocrit 
centrifuge) ส าหรับปฐมภมูหิรอื
ศนูยส์ขุภาพชมุชน

70,000.00 1 70,000.00 0 70,000.00 ทดแทนของเดมิทีช่ ารดุ

รพ.สต.บา้นโป่งกระสงั เครือ่งวดัความดันโลหติชนดิ
อัตโนมัต ิแบบสอดแขน

70,000.00 1 70,000.00 0 70,000.00 ทดแทนของเดมิทีช่ ารดุ

รพ.กยุบรุี ยนูติท าฟัน 460,000.00 1 460,000.00 0 460,000.00 ทดแทนของเดมิทีช่ ารดุ

ไมเ่กนิรอ้ยละ 20 การบรหิารจดัการระดบัจงัหวดั (แมข่า่ย : รพ.กยุบรุ)ี



ลกูขา่ย ชือ่รายการ ราคาตอ่หน่วย จ านวน งบลงทนุ UC เงนิบ ารงุ รวมเงนิ เหตผุลความจ าเป็น
รพ.สต.เกาะหลัก เครือ่งคอมพวิเตอร ์All In One

ส าหรับงานประมวลผล
23,000.00 1 23,000.00 0 23,000.00 เพือ่ใชบ้ันทกึขอ้มลูผูร้ับบรกิาร

และทดแทนของเดมิช ารดุ

รพ.สต.เกาะหลัก ตูเ้ย็นเก็บเวชภัณฑ ์
ขนาด 9 ควิบกิฟตุ

14,500.00 1 14,500.00 0 14,500.00 ส าหรับเก็บเวชภัณฑ ์ทดแทน
ของเดมิทีช่ ารดุ

รพ.สต.บา้นทุง่เคล็ด เครือ่งคอมพวิเตอร ์All In One
ส าหรับงานประมวลผล

23,000.00 1 23,000.00 0 23,000.00 เพือ่ใชบ้ันทกึขอ้มลูผูร้ับบรกิาร
และทดแทนของเดมิทีช่ ารดุ

รพ.สต.บา้นดา่นสงิขร เครือ่งคอมพวิเตอร ์All In One
ส าหรับงานประมวลผล

23,000.00 1 23,000.00 0 23,000.00 เพือ่ใชบ้ันทกึขอ้มลูผูร้ับบรกิาร
และทดแทนของเดมิช ารดุ

รพ.สต.บา้นยา่นซือ่ เครือ่งคอมพวิเตอร ์All In One
ส าหรับงานประมวลผล

23,000.00 1 23,000.00 0 23,000.00 เพือ่ใชบ้ันทกึขอ้มลูผูร้ับบรกิาร
และทดแทนของเดมิช ารดุ

สถานอีนามัยเฉลมิพระเกยีรตฯิ เครือ่งคอมพวิเตอร ์All In One
ส าหรับงานประมวลผล

23,000.00 1 23,000.00 0 23,000.00 เพือ่ใชบ้ันทกึขอ้มลูผูร้ับบรกิาร
และทดแทนของเดมิช ารดุ

สถานอีนามัยเฉลมิพระเกยีรตฯิ ถังออกซเิจนพรอ้มอปุกรณ์
การใหค้รบชดุ

11,000.00 1 11,000.00 0 11,000.00 เพือ่ใชบ้ันทกึขอ้มลูผูร้ับบรกิาร
และทดแทนของเดมิทีช่ ารดุ

รพ.สต.บา้นหนองยายเอม เครือ่งคอมพวิเตอร ์All In One
ส าหรับงานประมวลผล

23,000.00 1 23,000.00 0 23,000.00 เพือ่ใชบ้ันทกึขอ้มลูผูร้ับบรกิาร
และทดแทนของเดมิทีช่ ารดุ

ไมเ่กนิรอ้ยละ 20 การบรหิารจดัการระดบัจงัหวดั (แมข่า่ย : รพ.ประจวบครีขีนัธ)์



ลกูขา่ย ชือ่รายการ ราคาตอ่หน่วย จ านวน งบลงทนุ UC เงนิบ ารงุ รวมเงนิ เหตผุลความจ าเป็น
รพ.สต. บอ่นอก เครือ่งคอมพวิเตอร ์All In One 

ส าหรับงานประมวลผล
23,000.00 1 23,000.00 0 23,000.00 เพือ่ใชบ้ันทกึขอ้มลูผูร้ับบรกิาร

และทดแทนของเดมิทีช่ ารดุ

รพ.สต.บา้นดอนซอ ตูเ้ย็นเก็บเวชภัณฑ ์
ขนาด 9 ควิบกิฟตุ

14,500.00 1 14,500.00 0 14,500.00 ส าหรับเก็บเวชภัณฑ ์ทดแทน
ของเดมิทีช่ ารดุ

รพ.สต.บา้นหนองปหุลก เครือ่งคอมพวิเตอร ์All In One 
ส าหรับงานประมวลผล

23,000.00 1 23,000.00 0 23,000.00 เพือ่ใชบ้ันทกึขอ้มลูผูร้ับบรกิาร
และทดแทนของเดมิทีช่ ารดุ

ไมเ่กนิรอ้ยละ 20 การบรหิารจดัการระดบัจงัหวดั (แมข่า่ย : รพ.ประจวบครีขีนัธ)์



ลกูขา่ย ชือ่รายการ ราคาตอ่หน่วย จ านวน งบลงทนุ UC เงนิบ ารงุ รวมเงนิ เหตผุลความจ าเป็น
รพ.สต.บา้นอา่งทอง เครือ่งคอมพวิเตอร ์All In One 

ส าหรับงานประมวลผล
23,000.00 1 23,000.00 0 23,000.00 เพือ่ใชบ้ันทกึขม้ลูผูร้ับบรกิาร 

และทดแทนของเดมิทีช่ ารดุ

รพ.สต.นาหกูวาง เครือ่งคอมพวิเตอร ์All In One 
ส าหรับงานประมวลผล

23,000.00 1 23,000.00 0 23,000.00 เพือ่ใชบ้ันทกึขม้ลูผูร้ับบรกิาร 
และทดแทนของเดมิทีช่ ารดุ

รพ.สต.หว้ยยาง เครือ่งคอมพวิเตอร ์All In One 
ส าหรับงานประมวลผล

23,000.00 1 23,000.00 0 23,000.00 เพือ่ใชบ้ันทกึขม้ลูผูร้ับบรกิาร 
และทดแทนของเดมิทีช่ ารดุ

รพ.สต.บา้นเนนิดนิแดง ยนูติท าฟัน 263,000.00 1 263,000.00 0 263,000.00 ทดแทนของเดมิทีช่ ารดุ

รพ.สต.บา้นหนิเทนิ ยนูติท าฟัน 263,000.00 1 263,000.00 0 263,000.00 ทดแทนของเกา่ทีช่ ารดุ

รพ.ทับสะแก เครือ่งกระตุน้กลา้มเนือ้ดว้ยไฟฟ้า
พรอ้มอัลตราซาวดพ์รอ้มชดุดดู
สญุญากาศ

450,000.00 1 450,000.00 0 450,000.00 เพือ่ทดแทนของเดมิ เพิม่
ประสทิธภิาพในการบรกิาร
ผูร้ับบรกิารดา้นการท า
กายภาพบ าบัด

รพ.ทับสะแก ตูอ้บสมนุไพร 31,000.00 1 31,000.00 0 31,000.00 เพือ่ทดแทนของเดมิ เพิม่
ประสทิธภิาพในการบรกิาร
ผูร้ับบรกิารดา้นแพทยแ์ผน
ไทย

ไมเ่กนิรอ้ยละ 20 การบรหิารจดัการระดบัจงัหวดั (แมข่า่ย : รพ.ทบัสะแก)



ลกูขา่ย ชือ่รายการ ราคาตอ่หน่วย จ านวน งบลงทนุ UC เงนิบ ารงุ รวมเงนิ เหตผุลความจ าเป็น

รพ.สต.บา้นทุง่ขีต้า่ย เครือ่งป่ันเม็ดเลอืดแดงอัดแน่น
(ส าหรับหน่วยปฐมภมู)ิ

30,000.00 1 30,000.00 0 30,000.00 ทดแทนของเดมิทีช่ ารดุ

รพ.สต.บา้นทุง่ขีต้า่ย เครือ่งคอมพวิเตอร ์All In One 
ส าหรับงานประมวลผล

23,000.00 1 23,000.00 0 23,000.00 เพือ่ใชบ้ันทกึขอ้มลูผูบ้รกิาร
และทดแทนของเดมิทีช่ ารดุ

รพ.สต.รอ่นทอง ยนูติท าฟัน 263,000.00 1 263,000.00 0 263,000.00 ทดแทนของเดมิทีช่ ารดุ

รพ.สต.บา้นวงัน ้าเขยีว เครือ่งป่ันเม็ดเลอืดแดงอัดแน่น 
(ส าหรับหน่วยปฐมภมู)ิ

30,000.00 1 30,000.00 0 30,000.00 ทดแทนของเดมิทีช่ ารดุ

รพ.สต.บา้นคลองลอย เครือ่งคอมพวิเตอร ์All In One 
ส าหรับงานประมวลผล

23,000.00 1 23,000.00 0 23,000.00 เพือ่ใชบ้ันทกึขอ้มลูผูร้ับบรกิาร
และทดแทนของเดมิทีช่ ารดุ

รพ.สต.ธงชยั ยนูติท าฟัน 263,000.00 1 263,000.00 0 263,000.00 ทดแทนของเดมิทีช่ ารดุ

รพ.สต.บา้นทองมงคล เครือ่งป่ันเม็ดเลอืดแดงอัดแน่น
(ส าหรับหน่วยปฐมภมู)ิ

30,000.00 1 30,000.00 0 30,000.00 ทดแทนของเดมิทีช่ ารดุ

รพ.สต.บา้นทองมงคล เครือ่งคอมพวิเตอร ์All In One
ส าหรับงานประมวลผล

23,000.00 1 23,000.00 0 23,000.00 เพือ่ใชบ้ันทกึขอ้มลูผูร้ับบรกิาร
และทดแทนของเดมิทีช่ ารดุ

รพ.สต.แมร่ าพงึ ยนูติท าฟัน 263,000.00 1 263,000.00 0 263,000.00 ทดแทนของเดมิทีช่ ารดุ

รพ.บางสะพาน ปรับปรงุอาคารกายภาพ 382,120.34 1 382,120.34 0 382,120.34 เพือ่เพิม่ศักยภาพในการ
ใหบ้รกิารแกผู่เ้ขา้รับบรกิารของ
โรงพยาบาลบางสะพาน

รพ.บางสะพาน เครือ่งดงึคอและหลังอัตโนมัตพิรอ้ม
เตยีงปรับระดับได ้

375,000.00 1 375,000.00 0 375,000.00 ครภุัณฑด์ังกลา่วมอีายกุารใช ้

งานมากกวา่ 10 ปี ช ารดุบอ่ย
ไมค่ ุ้ มุคา่แกก่ารซอ่มบ ารงุ

ไมเ่กนิรอ้ยละ 20 การบรหิารจัดการระดับจังหวดั (แมข่า่ย : รพ.บางสะพาน)



ลกูขา่ย ชือ่รายการ ราคาตอ่หน่วย จ านวน งบลงทนุ UC เงนิบ ารงุ รวมเงนิ เหตผุลความจ าเป็น

รพ.สต.บางสะพาน เครือ่งคอมพวิเตอร ์ALL In One 
ส าหรับงานประมวลผล

23,000.00 1 23,000.00 0 23,000.00 เพือ่ใชบ้ันทกึขอ้มลุผูร้ับบรกิาร 
และทดแทนของเดมิทีช่ ารดุ

รพ.สต.บา้นบางเบดิ เครือ่งปรับอากาศ แบบแยกสว่น
ชนดิตัง้พืน้หรอืชนดิแขวน 
(มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด
30,000 บทียีู

40,200.00 1 40,200.00 0 40,200.00 ส าหรับหอ้งผูร้ับบรกิาร 
ทดแทนของเดมิทีช่ ารดุ

รพ.สต.ชา้งแรก เครือ่งคอมพวิเตอร ์ALL In One 
ส าหรับงานประมวลผล

23,000.00 1 23,000.00 0 23,000.00 เพือ่ใชบ้ันทกึขอ้มลูผูร้ับบรกิาร 
และทดแทนของเดมิทีช่ ารดุ

รพ.สต.บา้นบางเจรญิ เครือ่งคอมพวิเตอร ์ALL In One 
ส าหรับงานประมวลผล

23,000.00 1 23,000.00 0 23,000.00 เพือ่ใชบ้ันทกึขอ้มลูผูร้ับบรกิาร 
และทดแทนของเดมิทีช่ ารดุ

รพ.บางสะพานนอ้ย เครือ่งตดิตามการท างานของ
หัวใจและสญัญาณชพีอัตโนมัต ิ
ขนาดเล็ก

150,000.00 1 150,000.00 0 150,000.00 ทดแทนเครือ่งเดมิทีเ่สือ่มสภาพ
ไมส่ามารถใชง้านได ้อายกุาร
ใชง้าน 5 ปี

รพ.บางสะพานนอ้ย ตูป้ลอดเชือ้ class II 
ไมน่อ้ยกวา่ 2 ฟตุ

165,000.00 1 165,000.00 0 165,000.00 ทดแทนเครือ่งเดมิทีเ่สือ่มสภาพ 
มอีายกุารใชง้านนานมากกวา่ 
15 ปี

รพ.บางสะพานนอ้ย แผน่รับสญัญาณภาพเอกซเรยเ์ป็น
ดจิติอล ชนดิชดุรับภาพ
แฟลตพาแนลไรส้าย (DR)

485,000.00 1 485,000.00 0 485,000.00 ทดแทนของเดมิซึง่เสือ่มสภาพ
มอีายกุารใชง้านนานเกนิ 7 ปี ใช ้

ทีง่านเอกซเรย์

รพ.บางสะพานนอ้ย เครือ่งใหก้ารรักษาดว้ยคลืน่อลัตรา้
ซาวด์

180,000.00 1 180,000.00 0 180,000.00 ทดแทนเครือ่งเดมิทีม่อีายุ
การใชง้านนานมากกวา่ 10 ปี 
เพือ่ใชใ้นงานบรกิารผูป่้วย
กายภาพบ าบัด

ไมเ่กนิรอ้ยละ 20 การบรหิารจัดการระดับจังหวดั (แมข่า่ย : รพ.บางสะพานนอ้ย)



การขอรับเงนิเพิม่พเิศษ

โดย….กลุม่งานบรหิารท่ัวไป



รายชื่อแพทย์ที่ขอรับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์ 
ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการฯ

ประจ าเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ให้มีผลตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน

๑. นางสาวศิริลักษณา จอมวัน เภสัชกร โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

๒. นางสาวพิชามญชุ์ ธารณธรรม ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลหัวหิน

๓. นางสาวบุษราคัม กนกวรพรรณ ทันตแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลหัวหิน

๔. นางสาวจุติรัตน์ วงศ์ศรีสกุล เภสัชกรช านาญการ โรงพยาบาลหัวหิน

๕. นางสาวมณฑิรา สู่สวัสดิ์ เภสัชกรช านาญการ โรงพยาบาลหัวหิน

๖. นางสาวมาลา อินสะโร เภสัชกรช านาญการ โรงพยาบาลหัวหิน

๗. นางสาววันดี ส าเร็จ เภสัชกรช านาญการ โรงพยาบาลหัวหิน



รายชื่อแพทย์ที่ขอรับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์ 
ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการฯ

ประจ าเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ให้มีผลตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน

๘. นางสาวศวรรณี ฉัตรวรานนท์ เภสัชกรช านาญการ โรงพยาบาลหัวหิน

๙. นางสาวสุธารส ปริญญาปุณโณ เภสัชกรช านาญการ โรงพยาบาลหัวหิน

๑๐. นางสาวอรอนงค์ หงษช์ุมแพ เภสัชกรเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลหัวหิน

๑๑. นายธนรัตน์ เวียงนนท์ เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลหัวหิน

๑๒. นางสาวเปมิกา เลาหสินณรงค์ เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลหัวหิน

๑๓. นางสาวปิยาภา ไกรมาก เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลหัวหิน

๑๔. นายสุทธิรักษ์ บัวแก้ว นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลหัวหิน



รายชื่อแพทย์ที่ขอรับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์ 
ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการฯ

ประจ าเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ให้มีผลตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน

๑๕. นาจุลชาติ ภัทรศิริกุล นายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลหัวหิน

๑๖. นายวีระพงษ์ หวังธีระพงษ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลหัวหิน

๑๗. นางสุไรดา ศรีอุทารวงศ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลหัวหิน

๑๘. นางสาวอารีดา ธงทอง นายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลหัวหิน

๑๙. นางสาวกชกานต์ รุ่งเรืองศักด์ิ นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลหัวหิน

๒๐. นางสาวจันทกานต์ จันทร์ฉาย นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลหัวหิน

๒๑. ว่าที่รต.หญิงจิรัชญา กลีบสุวรรณ์ นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลหัวหิน



รายชื่อแพทย์ทีข่อรับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์ 
ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการฯ

ประจ าเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ให้มีผลตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน

๒๒. นายชินะภูมิ วุฒิวณิชย์ นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลหัวหิน

๒๓. นางสาวเชิญพร พยอมแย้ม นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลหัวหิน

๒๔. นางสาวณัชชา จันทรเทพเทวัญ นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลหัวหิน

๒๕. นางสาวดุษณี ตระกูลช่าง นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลหัวหิน

๒๖. นายปิยพัทธ์ ปิยะมงคล นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลหัวหิน

๒๗. นายพชร ตันชวลิต นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลหัวหิน

๒๘. นางสาวพรชนัน ดุริยะประพันธ์ นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลหัวหิน



รายชื่อแพทย์ที่ขอรับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์ 
ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการฯ

ประจ าเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ให้มีผลตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน

๒๙. นางสาวพรรัตน์ จินดา นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลหัวหิน

๓๐. นางสาวพัชราภรณ์ มาลีเวช นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลหัวหิน

๓๑. นางสาวเฟื่องสิริ ต่อด ารงค์ นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลหัวหิน

๓๒. นางสาวภัทรา ไชยนาม นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลหัวหิน

๓๓. นางสาวศรีกนก วิสุทธิวิเศษ นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลหัวหิน

๓๔. นายสกล ต้ังจรรยาธรรม นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลหัวหิน

๓๕. นายสุภัทรชัย กระจิบทอง นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลหัวหิน



รายชื่อแพทย์ที่ขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ 
ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการฯ

ประจ าเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ให้มีผลตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน

๓๖. นางสาวอรวรรณ สายบัวทอง นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลหัวหิน

๓๗. นางสาวอารีรัตน์ เสือเหลือง นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลหัวหิน

๓๘. นายชยานนท์ คนซื่อ นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลหัวหิน

๓๙. นายเฉลิมพล ฮ้อศิริกุล นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลหัวหิน

๔๐. นางสาวบงกชรัตน์ สิทธาธนากร นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลหัวหิน

๔๑. นางสาวสุปรียา โพธิ์ทอง นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลหัวหิน

๔๒. นางสาวมุทิตา รุ่งเรือง เภสัชกร โรงพยาบาลบางสะพานน้อย



รายชื่อแพทย์ทีข่อรับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์ 
ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการฯ

ประจ าเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ให้มีผลตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน

๔๓. นางสาวมัชฌิกานต์ พิมสอ เภสัชกร โรงพยาบาลบางสะพาน

๔๔. นางสาวธมลวรรณ พงศ์ไพศาลศรี เภสัชกร โรงพยาบาลกุยบุรี

๔๕. นายพงษ์พสุ พ่วงทอง นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลปราณบุรี

๔๖. นายพสธร ศศะนาวิน นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลปราณบุรี

๔๗. นายณนธิชา เศรษฐพานชิผล นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลปราณบุรี

๔๘. นางสาวกงแก้ว โงว้ศิริกุล นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลปราณบุรี

๔๙. นางสาวเมลานี เมฆสกุล นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลปราณบุรี



รายชื่อแพทย์ที่ขอรับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์ 
ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการฯ

ประจ าเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ให้มีผลตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน

๕๐. นางสาวสิริกาญจน์ ชินวรรณกุลชัย นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลปราณบุรี

๕๑. นางสาวชนิประภา ลิ้มสัมพันธ์เจริญ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลปราณบุรี

๕๒. นายยศนันท์ คนซื่อ เภสัชกร โรงพยาบาลปราณบุรี

๕๓. นางสาวนฤมล ปราณอุดมรัตน์ เภสัชกร โรงพยาบาลปราณบุรี

๕๔. นางสาวพรรณชนก ดิสโร เภสัชกร กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ.

๕๕. นางสาวธิติสุดา ทองอยู่ เภสัชกร โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์


