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^-_เงินรางวัล และค่าตอบแทน _-^

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.  ส านักงานกฎหมายและคดี ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 
จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกลุ่มภารกิจด้านการแพทย์ การบริหารงานบุคคล และการตรวจ
ราชการ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อหารือเรื่องการให้เงินรางวัลประจ าปีแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร  และทุนส่งเสริม
การวิจัยทางการแพทย์สาธารณสุข โดยมี คณะกรรมการฯ นายเกรียงไกร  ตั้งจิตรมณีศักดา รองผู้อ านวยการ
ส านักการแพทย์ นางฐิติชญาน์  นภาอนันต์วงศ์ เลขานุการส านักการแพทย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้อง
ร่วมประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม WebX  ณ ห้องประชุมชั้น 2 ส านักการแพทย์
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-=< คุ ณ ธ ร ร ม ต้ น แ บ บ >=-

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น.  นายสุขสันต์  กิตติศุภกร ผู้อ านวยการส านักการแพทย์ 
เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตร จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพ่ือแสดงว่าส านักการแพทย์ มีผลการ
ประเมินองค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อยู่ใน "ระดับคุณธรรมต้นแบบ" ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร
อ าเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)
โดยมี คณะผู้บริหารส านักการแพทย์  นางฐิติชญาน์  นภาอนันต์วงศ์ เลขานุการส านักการแพทย์ และข้าราชการ
ร่วมรับมอบและแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 ส านักการแพทย์
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+ เจลล้างมือพระราชทาน +

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565  นายสุขสันต์  กิตติศุภกร ผู้อ านวยการส านักการแพทย์ รับพระราชทาน
เจลล้างมือเนื่องในวันคล้ายวันเกิด เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เม่ือวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 โดยมี
คณะผู้บริหารส านักการแพทย์  นางฐิติชญาน์  นภาอนันต์วงศ์ เลขานุการส านักการแพทย์ และข้าราชการ
ร่วมรับพระราชทาน ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 ส านักการแพทย์
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MSD SPORT DAY คึกคัก !! (Social Distancing)

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. - 16.00 น. ส านักการแพทย์ โดยส านักงานเลขานุการ
จัดกิจกรรมแอโรบิคตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกก าลังกายของบุคลากรส านักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร MSD SPORT DAY ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้บุคลากรได้ออกก าลังกาย
ที่เหมาะสมและมีสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยมี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักการแพทย์ 
ร่วมกิจกรรมกันอย่างหนาตา พร้อมท้ังปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด ณ บริวเณ
ลานหน้าอาคารส านักการแพทย์
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-= MORNING TALK =-

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น.  นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อ านวยการส านักการแพทย์ เป็นประธานการ
ประชุม Morning talk (เลื่อนมาช่วงบ่าย) เพ่ือหารือในหัวข้อ ดังนี้
- สถานการณ์โควิดเตียง ci และการยกเลิก ucep covid
- งานสถาปนาส านักการแพทย์ปีนี้และรางวัลต่างๆ 
- การปรับต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลเป็นอ านวยการต้น
โดยมี คณะผู้บริหารส านักการแพทย์  นางฐิติชญาน์  นภาอนันต์วงศ์ เลขานุการส านักการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่
เก่ียวข้องร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ส านักการแพทย์
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-+= แต่งตั้งลูกจ้างประจ า สนพ. 2565 =+-

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น.  นางเลิศลักษณ์  ลีลาเรืองแสง รองผู้อ านวยการส านักการแพทย์ เป็น
ประธานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจ า สังกัด
ส านักการแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 1/2565

- การพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจ าสังกัดส านักการแพทย์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
- การพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจ าสังกัดส านักการแพทย์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีคืนกรอบอัตราก าลัง

โดยมี คณะกรรมการฯ  นางฐิติชญาน์  นภาอนันต์วงศ์ เลขานุการส านักการแพทย์ และข้าราชการในสังกัดฯ ร่วม
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C o n g r a t u l a t i o n s
(ผอ.สพบ.)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น.  นางฐิติชญาน์  นภาอันต์วงศ์ เลขานุการส านักการแพทย์ น ากระเช้า
ดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายสมเกียรติ  อัศวโรจน์พงษ์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ โดยมี หัวหน้ากลุ่มงาน และข้าราชการในสังกัดส านักงานเลขานุการ 
ส านักการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 ส านักการแพทย์
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"ททบ.5 มอบสิ่งของ COVID-19"

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส SARS-CoV-2
ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ส่วนใหญ่จะมีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง และหายจากโรคนี้ได้เองโดยไม่ต้องรับการรักษาพิเศษ 
อย่างไรก็ตามผู้ป่วยบางรายอาจป่วยหนัก และต้องเข้ารับการรักษา

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น.  นายสุขสันต์  กิตติศุภกร ผู้อ านวยการส านักการแพทย์ 
ได้รับมอบสิ่งของช่วยเหลือให้กับ 11 โรงพยาบาลในสังกัดส านักการแพทย์ จากทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 
(ททบ.5) เพ่ือใช้สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ และเยียวยาประชาชนในสถานการณ์การแพร่
ระบาด COVID-19  โดยมี คณะผู้บริหารส านักการแพทย์  นางฐิติชญาน์  นภาอนันต์วงศ์ เลขานุการส านักการแพทย์ 
ร่วมรับมอบ ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 ส านักการแพทย์


