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- Happy New Year -
::: สพบ. 2566 :::

วันที่ 5 มกราคม 2565 นางฐิติชญาน์ นภาอนัต์วงศ์ เลขานุการส านักการแพทย์ เข้าพบ
นายสมเกียรติ อัศวโรจน์พงษ์ ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ เพ่ือกล่าวอวยพร
เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2566 โดยมี หัวหน้ากลุ่มงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมยินดี ณ ส านักงาน
พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ ชั้น 6 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

- Happy New Year -
::: ศบฉ. 2566 :::

วันที่ 5 มกราคม 2565 นางฐิติชญาน์ นภาอนัต์วงศ์ เลขานุการส านักการแพทย์ เข้าพบ
นายยุทธนา  เศรษฐนันท์ ผู้อ านวยการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)
เพ่ือกล่าวอวยพร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2566 โดยมี หัวหน้ากลุ่มงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ร่วมยินดี ณ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ชั้น 1
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สนพ. เข้าแถวเคารพธงชาติฯ -
::: (วันที่ 3-6 ม.ค. 2566) :::

เวลา 08.00 น. ส านักการแพทย์ โดยส านักงานเลขานุการ จัดให้มีการเข้าแถวเคารพธงชาติ
และสวดมนต์ประจ าวัน เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ข้าราชการและบุคลากรเกิดความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
รวมทั้งเสริมสร้างค่านิยม ความภูมิใจในภาพลักษณ์องค์กร โดยมี ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดส านักการแพทย์
ร่วมเข้าแถวฯ ณ บริเวณลานหน้าเสาธงอาคารส านักการแพทย์
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- BKKGC+ 1/2566 -

วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 13.30 - 16.00 น. นายเพชรพงษ์  ก าจรกิจการ รองผู้อ านวยการ
ส านักการแพทย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการด าเนินการตามมาตรฐานอนามัย
สิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) ครั้งที่ 1/2566 เพ่ือพิจารณา
หารือการเตรียมงานในการออกบูธร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลในงาน Ha Forum ณ อิมแพค
เมืองทองธานี และการพัฒนาเกณฑ์ฯ ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงพยาบาลต่อไป โดยมี คณะกรรมการฯ
นางฐิติชญาน์  นภาอนันต์วงศ์ เลขานุการส านักการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม
พิทยรักษ์ ชั้น 4 ส านักการแพทย์
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- ประชุมคณะกรรมการบริหาร สนพ. 1/2566 -

วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นางเลิศลักษณ์  ลีลาเรืองแสง รองผู้อ านวยการ
ส านักกาแพทย์ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักการแพทย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ส านักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2566 เพ่ือหารือข้อราชการในวาระต่าง ๆ ของส านักการแพทย์ โดยมี คณะกรรมการฯ
นางฐิติชญาน์  นภาอนันต์วงศ์ เลขานุการส านักการแพทย์ หัวหน้ากลุ่มงานในสังกัดส านักงานเลขานุการ  ข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 ส านักการแพทย และบริเวณท่ีตั้งต่าง ๆ
ของผู้ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference
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MSD SPORT DAY
- แอโรบิค - 2566
(Social Distancing)

วันที่ 11 มกราคม 2566 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
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สนพ. เข้าแถวเคารพธงชาติฯ -
::: (วันที่ 9-13 ม.ค. 2566) :::

เวลา 08.00 น. ส านักการแพทย์ โดยส านักงานเลขานุการ จัดให้มีการเข้าแถวเคารพธงชาติ
และสวดมนต์ประจ าวัน เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ข้าราชการและบุคลากรเกิดความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
รวมทั้งเสริมสร้างค่านิยม ความภูมิใจในภาพลักษณ์องค์กร โดยมี ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดส านักการแพทย์ 
ร่วมเข้าแถวฯ ณ บริเวณลานหน้าเสาธงอาคารส านักการแพทย์
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- ท าประวัติข้าราชการบรรจุใหม่ -
::: พยาลฯ เกื้อการุณย์ :::

วันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.  ส านักการแพทย์ โดยนางฐิติชญาน์  นภาอนันต์วงศ์
เลขานุการส านักการแพทย์ มอบหมายให้กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์ จัดให้มี

การกรอกข้อมูลท าประวัติข้าราชการบรรจุใหม่ (1 ธ.ค. 2565) ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
จากคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
จ านวน 14 ราย ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 ส านักการแพทย์
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- BKKGC+ 2/2566 -

วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเพชรพงษ์  ก าจรกิจการ รองผู้อ านวยการ
ส านักการแพทย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการด าเนินการตามมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในสถานพยาบาล Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) ครั้งที่ 2/2566
เพ่ือติดตามผลการด าเนินการน าเสนอผลงาน ในงาน HA National Forum ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่
14 – 16 มีนาคม 2566 ณ อิมแพคเมืองทองธานี และการสรุปคะแนนจากการตรวจประเมินการด าเนินการตาม
มาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล Bangkok GREEN & CLEAN Hospital plus (BKKGC+) (เพ่ิมเติม) 
ของสถานพยาบาลที่เข้าร่วมรับการประเมินฯ และเรื่องอ่ืน ๆ ตามวาระการประชุม โดยมี คณะกรรมการฯ
นางฐิติชญาน์  นภาอนันต์วงศ์ เลขานุการส านักการแพทย์ โดยมอบหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่
ที่เก่ียวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 ส านักการแพทย์
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- การพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ -
::: เงินเพ่ิมพิเศษ สนพ. 2/2566 :::

วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น นางเลิศลักษณ์  ลีลาเรืองแสง รองผู้อ านวยการ
ส านักการแพทย์ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักการแพทย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
การจ่ายเงินค่าตอบแทนและเงินเพ่ิมพิเศษส านักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2566 เพ่ือหารือตามวาระการประชุมต่าง ๆ
โดยมี คณะกรรมการฯ นางฐิติชญาน์  นภาอนันต์วงศ์ เลขานุการส านักการแพทย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ที่เก่ียวข้องในสังกัดฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 อาคารส านักการแพทย์
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MSD SPORT DAY
- แอโรบิค - 2566
(Social Distancing)

วันที่ 18 มกราคม 2566 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 บริเวณลานหน้าอาคารส านักการแพทย์
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- BKKGC+ 2/2566 -
(Day 2)

วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ส านักการแพทย์ โดยส านักงานเลขานุการ
(กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป) จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการด าเนินการตามมาตรฐานอนามัย
สิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) ครั้งที่ 2/2566
เพ่ือติดตามผลการด าเนินการน าเสนอผลงาน ในงาน HA National Forum ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่
14 – 16 มีนาคม 2566 ณ อิมแพคเมืองทองธานี และการสรุปคะแนนจากการตรวจประเมินการด าเนินการ
ตามมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล Bangkok GREEN & CLEAN Hospital plus (BKKGC+) 
(เพ่ิมเติม) ของสถานพยาบาลที่เข้าร่วมรับการประเมินฯ และเรื่องอื่น ๆ ตามวาระการประชุม โดยมี คณะกรรมการฯ  
และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 ส านักการแพทย์
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- ทริส และ สวค. -
:: ติดตามประเมินผลโครงการฯ กู้เงิน ::
- COVID 2019 เพ่ิมเติม 2564 -

วันที่ 19 ม.ค. 2566 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.  นายเพชรพงษ์  ก าจรกิจการ รองผู้อ านวยการ
ส านักการแพทย์ ให้การต้อนรับกลุ่มที่ปรึกษา ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด และ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายกิจการคลัง
(ทริส และ สวค.) หรือ "กลุ่มท่ีปรึกษา ทริส และ สวค." ในการลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามประเมินผลโครงการภายใต้
พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 โดยมี คณะผู้บริหารส านักการแพทย์ และข้าราชการในสังกัดท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังและรายงานผลการด าเนินโครงการ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)
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MSD SPORT DAY
::: โยคะ :::
(Social Distancing)

วันที่ 19 มกราคม 2566 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 าลังกายท่ีเหมาะสมและมีสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกล
จากโรคภัยไข้เจ็บ โดยมี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักการแพทย์ ร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก พร้อมทั้ง
ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ณ ห้องอบรมชั้น 3 ศูนย์เอราวัณ



เรยีบเรยีงโดย : นายสทุธพิร  ก ารสิุ

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ์

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกังานเลขานกุาร ส านกัการแพทย์
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- อบรมฯ อัคคีภัย สนพ. -
:: 2566 ::

วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น.  นางเลิศลักษณ์  ลีลาเรืองแสง รองผู้อ านวยการ
ส านักการแพทย์ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักการแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย ส านักการแพทย์ 2566 โดยนางฐิติชญาน์  นภาอนันต์วงศ์ เลขานุการ
ส านักการแพทย์ กล่าวรายงาน

ซึ่งโครงการฯ นี้จัดขึ้นโดยส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์ เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
ในสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย สร้างการตระหนักรู้ ในการตรวจตราเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและขจัดต้นเหตุของการเกิด
อัคคีภัย ทราบถึงแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย สามารถใช้เครื่องมือดับเพลิงได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
โดยเชิญวิทยากรจากสถานีดับเพลิงสวนมะลิ (สตอ.พิมล  โชคก าเนิด และทีมงาน) มาบรรยายให้ความรู้ในภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ โดยมี คณะผู้บริหารส านักการแพทย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สพบ. ศบฉ. และ สก.สนพ.
ร่วมเข้ารับการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 และบริเวณลานหน้าอาคารส 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

MSD SPORT DAY
- แอโรบิค -

วันที่ 25 มกราคม 2566 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
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สนพ. เข้าแถวเคารพธงชาติฯ -
::: (วันที่ 16-25 ม.ค. 2566) :::

เวลา 08.00 น. ส านักการแพทย์ โดยส านักงานเลขานุการ จัดให้มีการเข้าแถวเคารพธงชาติ
และสวดมนต์ประจ าวัน เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ข้าราชการและบุคลากรเกิดความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รวมทั้งเสริมสร้างค่านิยม ความภูมิใจในภาพลักษณ์องค์กร โดยมี ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดส านักการแพทย์

ร่วมเข้าแถวฯ ณ บริเวณลานหน้าเสาธงอาคารส านักการแพทย์
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[สุขใจนะ สนพ.]
- ท าบุญตักบาตร สนพ. -
: องค์กรคุณธรรม (Moral Office) :

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 08.10 น. (หลังเคารพธงชาติ) ส านักการแพทย์ โดยส านักงาน
เลขานุการ จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร ตามโครงการกิจกรรมปลูกคุณธรรมเปิดประตูสู่ความสุข เพ่ือเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้องในการท างานตามอัตลักษณ์ขององค์กร (รับผิดชอบ โปร่งใส ใส่ใจบริการ) เพ่ือมุ่งสู่
การเป็นองค์กรคุณธรรม (Moral Office) และถือเป็นการสร้างความสุขในองค์กรตามนโยบายของส านักการแพทย์ 
โดยนิมนต์พระสงฆ์ จ านวน 5 รูป จากวัดสุทัศน์ เขตพระนคร มารับบิณฑบาตอาหารแห้ง โดยมี คณะผู้บริหาร
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักการแพทย์ ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานหน้าอาคารส านักการแพทย์
(ปฏิบัติตามหลัก Social Distancing อย่างเคร่งครัด)
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ส านักงานเลขานุการ ร่วมบริจาค !!

- สลากกินแบ่งรัฐบาล
เพ่ือน าไปจัดท าเป็นดอกไม้จันทน์หรือพวงหรีดช่วยเหลือศพไร้ญาติ ซึ่งจัดท าโดยน้อง ๆ เด็กออทิสติกและเด็กด้อย
โอกาส ถือเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้น้องๆ อีกทางหนึ่ง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษวัดห้วยหมู จ.ราชบุรี และ กลุ่มโลง
เย็นการกุศลพลังบุญบ้านนาสีนวล จ.กาฬสินธุ์
- ปฏิทินตั้งโต๊ะ
ผลิตสื่ออักษรเบรลล์ เพ่ือผู้พิการทางสายตา
โดยส านักงานเลขานุการ รวบรวมจากเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ เพ่ือน าไปส่งต่อให้กับศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) น าไปมอบให้กับผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไป
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- หลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร -
::: ครั้งที่ 1/2566 :::

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 12.30 น. - 13.30 น. ส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์
โดยกลุ่มงานนิติการ จัดการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2566
โดยรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายสุขสันต์ฯ) เป็นประธานการประชุม เพ่ือรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ในสาระส าคัญเรื่องการพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ
และอัตราค่าตอบแทนส าหรับบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของส านักการแพทย์ และหารือตามระเบียบ
วาระการประชุมอื่น ๆ โดยมี นางเลิศลักษณ์  ลีลาเรืองแสง รองผู้อ านวยการส านักการแพทย์  รักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการส านักการแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ (นายกฤษฎาฯ, นายพิชญาฯ) คณะผู้บริหารส านักการแพทย์ นางฐิติชญาน์  
นภาอนันต์วงศ์ เลขานุการส านักการแพทย์ และข้าราชการที่เก่ียวข้องในสังกัด ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ 
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- ประชุมเตรียมการฯ สถาปนา -
::: 49 ปี ส านักการแพทย์ :::

วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นางเลิศลักษณ์  ลีลาเรืองแสง รองผู้อ านวยการ
ส านักการแพทย์ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักการแพทย์ เป็นประธานการประชุมการเตรียมการจัดงาน
วันครบรอบ 49 ปี แห่งการสถาปนาส านักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2566 เพ่ือหารือในรายละเอียด ก าหนดการ
และเรื่องอ่ืน ๆ ตามวาระการประชุม โดยมี คณะผู้บริหารส านักการแพทย์  นางฐิติชญาน์  นภาอนันต์วงศ์ เลขานุการ
ส านักการแพทย์ หัวหน้ากลุ่มงานในสังกัดฯ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 2
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

- CONGRATULATIONS -
::: ผอ.สนพ. :::

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.พญ. เลิศลักษณ์  ลีลาเรืองแสง เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เพ่ือความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักการแพทย์ (28 มกราคม 2566) โดยมี คณะผู้บริหารส านักการแพทย์  นางฐิติชญาน์  นภาอนันต์วงศ์
เลขานุการส านักการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ร่วมติดตาม ณ บริเวณพ้ืนที่อาคารส านักการแพทย์
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- พิธีลงนามฯ -
การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังานหมุนเวียน (กกพ. กับ กทม.)

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. - 15.00 น. ส านักการแพทย์ โดยส านักงานเลขานุการ จัดเตรียมสถานที่
และประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ในการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ
การด าเนินงานในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังานหมุนเวียนให้กับโรงพยาบาลในสังกัดส านักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร ระหว่างส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (นายคมกฤช  ตันตระวาณิชญ์ เลขาธิการ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังาน) กับกรุงเทพมหานคร (ดร.พญ.เลิศลักษณ์  ลีลาเรืองแสง ผู้อ านวยการ
ส านักการแพทย์) โดยมี รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 
ผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังาน  คณะผู้บริหารส านักการแพทย์  นางฐิติชญาน์  นภาอนันต์วงศ์
เลขานุการส านักการแพทย์ และข้าราชการในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธี 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

- CONGRATULATIONS -
::: ผอ.สนพ. :::

นางฐิติชญาน์  นภาอนัต์วงศ์ เลขานุการส านักการแพทย์ น ากระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีแด่ 
ดร.พญ.เลิศลักษณ์  ลีลาเรืองแสง เนื่องในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักการแพทย์ โดยมี หัวหน้ากลุ่มงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมแสดงความยินดี
ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 ส านักการแพทย
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- CONGRATULATIONS -
::: สก.สนพ. :::

นางฐิติชญาน์  นภาอนัต์วงศ์ เลขานุการส านักการแพทย์ น ากระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแด่...
นางสาวนันทพร  สุขจิต นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้า
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ส านักงานเลขาุนการ ส านักการแพทย์ โดยมี หัวหน้ากลุ่มงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ในสังกัด ร่วมแสดงความยินดี ณ บริเวณหน้าอาคารชั้น 1 ส านักการแพทย์


