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- MSD MORNING TALK -

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น.  ดร.นพ. สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อ านวยการส านักการแพทย์ 
เป็นประธานการประชุม Morning talk เพ่ือหารือติดตามผลการด าเนินการตามภารกิจต่าง ๆ ของส านักการแพทย์
โดยมี คณะผู้บริหารส านักการแพทย์  นางฐิติชญาน์  นภาอนันต์วงศ์ เลขานุการส านักการแพทย์ และข้าราชการ
ในสังกัดฯ ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ส านักการแพทย์ และบริเวณท่ีตั้งต่าง ๆ 
ของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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- CONGRATULATIONS -
::: รองปลัด กทม. :::

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. ดร.นพ. สุขสันต์  กิตติศุภกร เข้ากราบสักการะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพ่ือความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
รองปลัดกรุงเทพมหานคร โดยมี คณะผู้บริหารส านักการแพทย์  นางฐิติชญาน์  นภาอนันต์วงศ์  เลขานุการ
ส านักการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ร่วมติดตาม ณ บริเวณพ้ืนที่อาคารส านักการแพทย์ และศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร (กทม. 1)
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- ประชุมแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญฯ -
::: งบประมาณฯ 2567 :::
(ค่าครุภัณฑ์)

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น.  นางสาวก าจง  วงษ์ไทย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
พิเศษ ฝ่ายการพยาบาล (รพร.) เป็นประธานการประชุมหารือการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญท าหน้าที่ผู้ประสานในการ
คัดกรองค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(ค่าครุภัณฑ์) เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสม ถูกต้อง และสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามการใช้งานของแต่ละกลุ่มครุภัณฑ์ต่อไป โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีที่เก่ียวข้อง
ในสังกัดส านักการแพทย์ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
(ศูนย์เอราวัณ)
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MSD SPORT DAY
- แอโรบิค -
(Social Distancing)

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. - 16.00 น. ส านักการแพทย์ โดยส านักงานเลขานุการ
จัดกิจกรรมแอโรบิคตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกก าลังกายของบุคลากรส านักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร MSD SPORT DAY ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แอโรบิค) เพ่ือให้บุคลากรได้ออกก าลังกาย
ที่เหมาะสมและมีสุขภาพท่ีแข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยมี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักการแพทย์
ร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด ณ บริเวณลาน
หน้าอาคารส านักการแพทย์
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- สนพ. มอบหมายงาน -

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. - 14.30 น.  ดร.นพ.สุขสันต์  กิตติศุภกร รองปลัด
กรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีการมอบหมายงานในหน้าที่ผู้อ านวยการส านักการแพทย์ และกล่าวให้โอวาท
เนื่องในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ผู้อ านวยการส านักการแพทย์ (นายสุขสันต์ฯ) พ้นจากต าแหน่ง
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดกรุงเทพมหานคร ส านักปลักกรุงเทพมหานคร

ในการนี้ เพ่ือให้การมอบหมายงานฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงมีการมอบหมายให้แต่ละ
ส่วนราชการในสังกัดส านักการแพทย์ ด าเนินการจัดส่งภารกิจงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้อ านวยการส านักการแพทย์
น ามารวบรวม เพื่อจัดท าหนังสือส่งและรับมอบหมายงานในหน้าที่ผู้อ านวยการส านักการแพทย์ต่อไป โดยเชิญ
ดร.พญ. เลิศลักษณ์  ลีลาเรืองแสง รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักการแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบสานต่องาน
ตามภารกิจต่าง ๆ ของส านักการแพทย์ต่อไป โดยมี คณะผู้บริหารส านักการแพทย์  นางฐิติชญาน์  นภาอนันต์วงศ์
เลขานุการส านักการแพทย์  ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดส านักการแพทย์ ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์
ชั้น 4 ส านักการแพทย์
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- สนพ. เดินทางส่ง รองปลัด กทม. -
::: 7.59 น. :::

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.59 น.  ดร.นพ.สุขสันต์  กิตติศุภกร รองปลัดกรุงเทพมหานคร
เดินทางถึงห้องประจ าต าแหน่ง (กทม.1) และกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณพ้ืนที่โดยรอบ (กทม.2) เพ่ือความ
เป็นศิริมงคลในการเริ่มปฏิบัติราชการเป็นรองปลัดกรุงเทพมหานคร โดยมี คณะผู้บริหารส านักการแพทย์
นางฐิติชญาน์  นภาอนันต์วงศ์ เลขานุการส านักการแพทย์  ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดส านักการแพทย์
ร่วมติดตามไปส่ง ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 (เสาชิงช้า), 2 (ดินแดง)
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- สนพ. ร่วมท าบุญฯ ทอดกฐิน -
::: วัดดวงแข 2565 :::

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.09 น. ส านักการแพทย์ โดยนางฐิติชญาน์  นภาอนันต์วงศ์
เลขานุการส านักการแพทย์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ น าเงินท าบุญร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี
ประจ าปี 2565 เพ่ือไปน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา อริยสังฆบูชา   โดยท่านพระครูโสภณธรรมโชติ
(พระครูพลอย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และเลขานุการ วัดดวงแข ได้รับมอบปัจจัยฯ ณ วัดดวงแข เขตปทุมวัน กทม.

"ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัย ดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ ไพบูลย์ยิ่งขึ้น
ตลอดกาลนานเทอญ"
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- สนพ. เข้าแถวเคารพธงชาติฯ -
::: (วันที่ 2 - 9 พ.ย. 2565) :::

เวลา 08.00 น. ส านักการแพทย์ โดยส านักงานเลขานุการ จัดให้มีการเข้าแถวเคารพธงชาติ
และสวดมนต์ประจ าวัน เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ข้าราชการและบุคลากรเกิดความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รวมทั้งเสริมสร้างค่านิยม ความภูมิใจในภาพลักษณ์องค์กร โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด
ส านักการแพทย์ ร่วมเข้าแถวฯ ณ บริเวณลานหน้าเสาธงอาคารส านักการแพทย์
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MSD SPORT DAY คึกคัก !!
- แอโรบิค -
(Social Distancing)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. - 16.00 น. ส านักการแพทย์ โดยส านักงานเลขานุการ
จัดกิจกรรมแอโรบิคตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกก าลังกายของบุคลากรส านักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร MSD SPORT DAY ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แอโรบิค) เพ่ือให้บุคลากรได้ออกก าลังกาย
ที่เหมาะสมและมีสุขภาพท่ีแข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยมี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ส านักการแพทย์ ร่วมกิจกรรมกันอย่างหนาตา พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่าง
เคร่งครัด ณ บริเวณลานหน้าอาคารส านักการแพทย์



เรยีบเรยีงโดย : นายสทุธพิร  ก ารสิุ

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ์

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกังานเลขานกุาร ส านกัการแพทย์

โทรศพัท ์: 0 2220 7500

E-mail : taqazredbull@gmail.com 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QR CODE
MSD.BMA.

ข่าวส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029

อีเมล์ : prmsdbangkok@gmail.com

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok @MSD_Bangkok

- ประชุมหารืองบประมาณฯ 2567 -
::: (ค่าครุภัณฑ์) สนพ. :::

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.  ส านักการแพทย์ โดยกลุ่มงานการคลัง ส านักงาน
เลขานุการ ส านักการแพทย์ จัดการประชุมหารือเก่ียวกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสม ถูกต้อง
และสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตามการใช้งานของแต่ละกลุ่มครุภัณฑ์ต่อไป โดยมี คณะผู้บริหาร 
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในสังกัดส านักการแพทย์ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์บริการการแพทย์



เรยีบเรยีงโดย : นายสทุธพิร  ก ารสิุ

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ์

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกังานเลขานกุาร ส านกัการแพทย์

โทรศพัท ์: 0 2220 7500

E-mail : taqazredbull@gmail.com 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QR CODE
MSD.BMA.

ข่าวส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029

อีเมล์ : prmsdbangkok@gmail.com

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok @MSD_Bangkok

- สนพ. เข้าแถวเคารพธงชาติฯ -
(วันที 10 - 11 พ.ย. 2565)

เวลา 08.00 น. ส านักการแพทย์ โดยส านักงานเลขานุการ จัดให้มีการเข้าแถวเคารพธงชาติ
และสวดมนต์ประจ าวัน เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ข้าราชการและบุคลากรเกิดความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รวมทั้งเสริมสร้างค่านิยม ความภูมิใจในภาพลักษณ์องค์กร โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด
ส านักการแพทย์ ร่วมเข้าแถวฯ ณ บริเวณลานหน้าเสาธงอาคารส านักการแพทย์



เรยีบเรยีงโดย : นายสทุธพิร  ก ารสิุ

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ์

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกังานเลขานกุาร ส านกัการแพทย์

โทรศพัท ์: 0 2220 7500

E-mail : taqazredbull@gmail.com 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QR CODE
MSD.BMA.

ข่าวส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029

อีเมล์ : prmsdbangkok@gmail.com

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok @MSD_Bangkok

ต่อเนื่อง !!
- การประชุมหารืองบประมาณฯ -
::: (ค่าครุภัณฑ์) สนพ. 2567 :::

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.  นางฐิติชญาน์  นภาอนันต์วงศ์ เลขานุการส านัก
การแพทย์ โดยมอบนางสาวขวัญตา  อยู่วัน หัวหน้ากลุ่มงานการคลัง ส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์
เข้าร่วมการประชุมหารือเก่ียวกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสม ถูกต้อง และสอดคล้อง
กับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตามการใช้งานของแต่ละกลุ่มครุภัณฑ์ต่อไป โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องในสังกัดส านักการแพทย์ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)



เรยีบเรยีงโดย : นายสทุธพิร  ก ารสิุ

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ์

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกังานเลขานกุาร ส านกัการแพทย์

โทรศพัท ์: 0 2220 7500

E-mail : taqazredbull@gmail.com 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QR CODE
MSD.BMA.

ข่าวส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029

อีเมล์ : prmsdbangkok@gmail.com

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok @MSD_Bangkok

- ครุภัณฑ์ 2567 -
::: ส านักการแพทย์ :::

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.  ส านักการแพทย์ โดยกลุ่มงานการคลัง ส านักงาน
เลขานุการ ส านักการแพทย์ จัดการประชุมหารือเก่ียวกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสม
ถูกต้อง และสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตามการใช้งานของแต่ละกลุ่มครุภัณฑ์ต่อไป โดยมี
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)



เรยีบเรยีงโดย : นายสทุธพิร  ก ารสิุ

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ์

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกังานเลขานกุาร ส านกัการแพทย์

โทรศพัท ์: 0 2220 7500

E-mail : taqazredbull@gmail.com 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QR CODE
MSD.BMA.

ข่าวส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029
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- BKKGC+ 1/2565 -

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเพชรพงษ์  ก าจรกิจการ รองผู้อ านวยการ
ส านักการแพทย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการด าเนินการตามมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในสถานพยาบาล Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) เพ่ือหารือวางแผนด าเนินการ
ตามมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) ประจ าปี 
2566 และเรื่องอ่ืน ๆ ตามวาระการประชุม โดยมี คณะกรรมการฯ  นางฐิติชญาน์  นภาอนันต์วงศ์
เลขานุการส านักการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 ส านักการแพทย์



เรยีบเรยีงโดย : นายสทุธพิร  ก ารสิุ

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ์

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกังานเลขานกุาร ส านกัการแพทย์

โทรศพัท ์: 0 2220 7500

E-mail : taqazredbull@gmail.com 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QR CODE
MSD.BMA.

ข่าวส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029

อีเมล์ : prmsdbangkok@gmail.com

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok @MSD_Bangkok

สนพ. เข้าแถวเคารพธงชาติฯ -
::: (วันที่ 21-22 พ.ย. 2565) :::

เวลา 08.00 น. ส านักการแพทย์ โดยส านักงานเลขานุการ จัดให้มีการเข้าแถวเคารพธงชาติ
และสวดมนต์ประจ าวัน เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ข้าราชการและบุคลากรเกิดความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รวมทั้งเสริมสร้างค่านิยม ความภูมิใจในภาพลักษณ์องค์กร โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด
ส านักการแพทย์ ร่วมเข้าแถวฯ ณ บริเวณลานหน้าเสาธงอาคารส านักการแพทย์



เรยีบเรยีงโดย : นายสทุธพิร  ก ารสิุ

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ์

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกังานเลขานกุาร ส านกัการแพทย์

โทรศพัท ์: 0 2220 7500

E-mail : taqazredbull@gmail.com 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QR CODE
MSD.BMA.

ข่าวส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029

อีเมล์ : prmsdbangkok@gmail.com

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok @MSD_Bangkok

- หารืองบประมาณฯ -
::: (ค่าครุภัณฑ์) สนพ. 2567 :::

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.  นางฐิติชญาน์  นภาอนันต์วงศ์ เลขานุการ
ส านักการแพทย์ โดยมอบนางสาวขวัญตา  อยู่วัน หัวหน้ากลุ่มงานการคลัง ส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์
เข้าร่วมการประชุมหารือเก่ียวกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสม ถูกต้อง และสอดคล้องกับ
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตามการใช้งานของแต่ละกลุ่มครุภัณฑ์ต่อไป โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ที่เก่ียวข้อง ในสังกัดส านักการแพทย์ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 
(ศูนย์เอราวัณ)



เรยีบเรยีงโดย : นายสทุธพิร  ก ารสิุ

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ์

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกังานเลขานกุาร ส านกัการแพทย์

โทรศพัท ์: 0 2220 7500

E-mail : taqazredbull@gmail.com 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QR CODE
MSD.BMA.

ข่าวส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029

อีเมล์ : prmsdbangkok@gmail.com

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok @MSD_Bangkok

MSD SPORT DAY
- แอโรบิค -
(Social Distancing)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. - 16.00 น. ส านักการแพทย์ โดยส านักงานเลขานุการ 
จัดกิจกรรมแอโรบิคตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกก าลังกายของบุคลากรส านักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร MSD SPORT DAY ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แอโรบิค) เพ่ือให้บุคลากรได้ออกก าลังกาย
ที่เหมาะสมและมีสุขภาพท่ีแข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยมี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักการแพทย์
ร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ณ บริเวณ
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เรยีบเรยีงโดย : นายสทุธพิร  ก ารสิุ

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ์

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกังานเลขานกุาร ส านกัการแพทย์

โทรศพัท ์: 0 2220 7500

E-mail : taqazredbull@gmail.com 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QR CODE
MSD.BMA.

ข่าวส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029

อีเมล์ : prmsdbangkok@gmail.com

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok @MSD_Bangkok

- 51 ปี เจริญกรุงประชารักษ์ -
::: วันคล้ายวันสถาปนา รพจ. :::

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น.  นายชัชชาติ  สิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
เป็นประธานพีธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 51 ปี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ภายใต้ชื่องาน
We Provide Better HEALTH To make Bangkok more livable "ร่วมสร้างสุขภาพท่ีดีเพ่ือให้กรุงเทพฯ
เป็นเมืองที่น่าอยู่" โดย นายเพชรพงษ์  ก าจรกิจการ รองผู้อ านวยการส านักการแพทย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

ในการนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายชัชชาติฯ) ได้กล่าวชื่นชมการจัดงานพร้อมให้โอวาท
ตามแนวทางนโยบายของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มุ่งสู่การเป็นผู้น าด้านการรักษาพยาบาลระดับทุติยะภูมิ
ระดับสูงของส านักการแพทย์ต่อไป โดยมี ดร.นพ. สุขสันต์  กิตติศุภกร รองปลัดกรุงเทพมมหานคร คณะผู้บริหาร
ส านักการแพทย์ นางฐิติชญาน์  นภาอนันต์วงศ์ เลขานุการส านักการแพทย์ บุคลากรในสังกัดฯ และประชาชนร่วม
ในงาน ณ ห้องประชุมอุดมสังวรญาณ ชั้น 23 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
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MSD SPORT DAY
::: โยคะ :::
(Social Distancing)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. - 16.00 น. ส านักการแพทย์ โดยส านักงานเลขานุการ 
จัดกิจกรรม "โยคะ" ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกก าลังกายของบุคลากรส านักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร MSD SPORT DAY ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือให้บุคลากรได้ออกก าลังกายที่เหมาะสม
และมีสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยมี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักการแพทย์
ร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ณ ห้องอบรมชั้น 3 ศูนย์เอราวัณ
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โทรศพัท ์: 0 2220 7500

E-mail : taqazredbull@gmail.com 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QR CODE
MSD.BMA.

ข่าวส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029

อีเมล์ : prmsdbangkok@gmail.com

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok @MSD_Bangkok

- ต้อนรับข้าราชการ (ใหม)่ 4/2565 -
:::::::::::::: เพ่ิมเติม ::::::::::::::

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ส านักการแพทย์ โดยกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ส านักงาน
เลขานุการ ส านักการแพทย์ ให้การต้อนรับข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (เพ่ิมเติม) สังกัดส านักการแพทย์
พร้อมอ านวยความสะดวกในการเดินทางจาก ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กทม. 2 (ดินแดง) มายังส านักการแพทย์ 
เขตป้อมปราบฯ ถือเป็นส่วนหนึ่งตามนโยบายส านักการแพทย์ Moral Management ด้านการสร้างสมดุลชีวิต
และการท างาน เพ่ือน าเอกสารที่ต้องเตรียมมารายงานตัวรับการบรรจุเข้ารับราชการ  โดยมี นายศราวุธ  อินทร์ชัย 
หัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่  ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์
ชั้น 4 ส านักการแพทย์
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- ประชุมกีฬา สนพ. 1/2565 -

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเกรียงไกร  ตั้งจิตรมณีศักดา รองผู้อ านวยการ
ส านักการแพทย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพดีด้วยกีฬา ส านักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2565
เพ่ือหารือการด าเนินการโคงการกีฬาสัมพันธ์ ส านักการแพทย์ ประจ าปี 2566 โดยมี คณะกรรมการฯ นางฐิติชญาน์
นภาอนันต์วงศ์ เลขานุการส านักการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5
ส านักการแพทย์
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สนพ. เข้าแถวเคารพธงชาติฯ -
::: (วันที่ 25-29 พ.ย. 2565) :::

เวลา 08.00 น. ส านักการแพทย์ โดยส านักงานเลขานุการ จัดให้มีการเข้าแถวเคารพธงชาติ
และสวดมนต์ประจ าวัน เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ข้าราชการและบุคลากรเกิดความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รวมทั้งเสริมสร้างค่านิยม ความภูมิใจในภาพลักษณ์องค์กร โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด
ส านักการแพทย์ ร่วมเข้าแถวฯ ณ บริเวณลานหน้าเสาธงอาคารส านักการแพทย์
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- ประเมินผลงานฯ 1/2565 -
::: สายงานวิชาการสถิติ :::

วันที่ 29 พ.ย. 2565 เวลา 13.30 น. นายเกรียงไกร  ตั้งจิตรมณีศักดา รองผู้อ านวยการ
ส านักการแพทย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานสายงานวิชาการสถิติ ครั้งที่ 1/2565
เพ่ือพิจารณาประเมินบุคคลตามแนวทางหลักเกณฑ์คัดเลือกบุคคลและวิธีการประเมินบุคลลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่ง ประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ตาม พรบ. ระเบียบข้าราชการกรุงเทพหมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 โดยมี คณะกรรมการฯ นายศราวุธ  อินทร์ชัย หัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
สก.สนพ. และข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ส านักการแพทย์
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- ประเมินผลงานฯ 4/2565 -
::: สายงานเทคนิคการแพทย์ :::

วันที่ 30 พ.ย. 2565 เวลา 09.00 น. ส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์ โดยกลุ่มงาน
การเจ้าหน้าที่ จัดการประชุมพิจารณาประเมินบุคคลและผลงานทางวิชาการสายงานเทคนิคการแพทย์
เพ่ือขอรับเงินประจ าต าแหน่งระดับช านาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ) ครั้งที่ 4/2565 โดยมี คณะกรรมการฯ
และข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ส านักการแพทย์



เรยีบเรยีงโดย : นายสทุธพิร  ก ารสิุ
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MSD SPORT DAY
- แอโรบิค -
(Social Distancing)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. - 16.00 น. ส านักการแพทย์ โดยส านักงานเลขานุการ 
จัดกิจกรรมแอโรบิคตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกก าลังกายของบุคลากรส านักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร MSD SPORT DAY ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แอโรบิค) เพ่ือให้บุคลากรได้ออกก าลังกาย
ที่เหมาะสมและมีสุขภาพท่ีแข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยมี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักการแพทย์
ร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ณ บริเวณ
ลานหน้าอาคารส านักการแพทย์


