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-= MORNING TALK =-

วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น.  นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อ านวยการส านักการแพทย์
เป็นประธานการประชุม Morning talk เพ่ือหารือติดตามรายละเอียดรูปแบบการรักษา OP with self isolation
และ Home isolation -ของส านักการแพทย์ในสถานการณ์ COVID-19 และเรื่องอ่ืน ๆ โดยมี คณะผู้บริหาร
ส านักการแพทย์  นางฐิติชญาน์  นภาอนันต์วงศ์ เลขานุการส านักการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องร่วมประชุม
ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 ส านักการแพทย์
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:::: เลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ส ำนักกำรแพทย์ 2565 :::

วันที่ 2 มีนำคม 2565 เวลำ 13.30 น. (เลื่อนจำกเวลำ 09.00 น.)  นำยสุขสันต์  กิตติศุภกร
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรแพทย์ เป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล สังกัดส ำนักกำรแพทย์
ครั้งท่ี 3/2565 เพ่ือพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครสำมัญ และเลื่อนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ
กรุงเทพมหำนคร สังกัดส ำนักกำรแพทย์ ในวันที่ 1 เมษำยน 2565 โดยมีคณะกรรมกำรฯ  นำงฐิติชญำน์  นภำอนันต์วงศ์ 
เลขำนุกำรส ำนักกำรแพทย์  ข้ำรำชกำรในสังกัดฯ และเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์
ชั้น 5 ส ำนักกำรแพทย์
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วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อ านวยการส านักการแพทย์
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักการแพทย์ ครั้งท่ี 3/2565 เพ่ือหารือข้อราชการต่าง ๆ โดยมี
คณะกรรมการฯ หัวหน้ากลุ่มงานในสังกัดส านักงานเลขานุการ  ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5  ส านักการแพทย์
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::: งบประมาณที่ดินฯ สนพ. 2566 :::

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.  นายสุขสันต์  กิตติศุภกร ผู้อ านวยการ
ส านักการแพทย์ เป็นประธานการประชุมพิจารณาความเหมาะสม ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 เฉพาะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ส านักการแพทย์ โดยมี คณะกรรมการฯ  นางสาวขวัญตา  อยู่วัน
นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานการคลัง ส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์
และข้าราชการในสังกัดฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 ส านักการแพทย์



เรยีบเรยีงโดย : นายสทุธพิร  ก ารสิุ

ต าแหนง่ : นกัจดัการงานท ัว่ไป

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

|:::| เตรียมการจัดงานวันครบรอบ 48 ปี สนพ. |:::|

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.  นางฐิติชญาน์  นภาอนันต์วงศ์ เลขานุการส านักการแพทย์ 
เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันครบรอบ 48 ปี แห่งการสถาปนาส านักการแพทย์
เพ่ือติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานในส่วนที่ส านักงานเลขานุการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการอ านวยการจัด
งานด้านต่าง ๆ โดยมี หัวหน้ากลุ่มงานในสังกัดฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม
แพทยพัฒน์ ชั้น 5 ส านักการแพทย์
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-= MORNING TALK =-"ยูเซ็ปโควิด" / "UCEP COVID-19"

ระบบยูเซ็ปโควิดพลัส (UCEP COVID-19 Plus) เป็นการด าเนินงานเพ่ือรองรับผู้ป่วยโควิดกลุ่ม
อาการสีเหลือง สีแดง และสีเขียวที่อาการเปลี่ยนแปลงเป็นสีเหลือง ให้ใช้สิทธิรักษาในสถานพยาบาลใดก็ได้ที่ใกล้บ้าน
แบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพราะถือเป็นความเร่งด่วน โดยสามารถใช้บริการได้จนรักษาหาย

วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 07.30 น.  นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อ านวยการส านักการแพทย์
เป็นประธานการประชุม Morning talk เพ่ือหารือในหัวข้อดังนี้
- การพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนบุคคลภายนอกของส านักการแพทย์
- OPD Isolation การเตรียมตัวเข้าสู่ ภาวะ โรคประจ าถิ่น Vaccine
- แนวทางการรับผู้ป่วย "UCEP COVID-19" และเรื่องอ่ืน ๆ

โดยมี คณะผู้บริหารส านักการแพทย์  นางฐิติชญาน์  นภาอนันต์วงศ์ เลขานุการส านักการแพทย์ 
และ-ข้าราชการที่เก่ียวข้องร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมชั้น 2 ส านักการแพทย์
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"Big Cleaning Day สนพ. 2565"

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.15 น. นายสุขสันต์  กิตติศุภกร ผู้อ านวยการส านักการแพทย์
เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันท าความสะอาดครั้งใหญ่ “Big Cleaning Day” ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยมี คณะผู้บริหารส านักการแพทย์  นางฐิติชญาน์  นภาอนันต์วงศ์
เลขานุการส านักการแพทย์ และบุคลากรในสังกัดส านักงานเลขานุการ ส านักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์
และศูนย์เอราวัณฯ ร่วมท าความสะอาด โดยได้รับการอนุเคราะห์รถน้ าพร้อมเจ้าหน้าที่ จากฝ่ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ณ บริเวณพ้ืนที่โดยรอบอาคาร
ส านักการแพทย์
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|\\| องค์กรคุณธรรม สนพ. |//|

วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสุขสันต์  กิตติศุภกร ผู้อ านวยการส านักการแพทย์
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการองค์กรคุณธรรม ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 1/2565
เพ่ือหารือในหัวข้อต่าง ๆ ตามวาระการประชุม โดยมี คณะกรรมการฯ  นางฐิติชญาน์  นภาอนันต์วงศ์
เลขานุการส านักการแพทย์ และข้าราชการในสังกัดฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5
ส านักการแพทย์ และมีคณะกรรมการฯ บางส่วนร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference


