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18 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง ขออนุมัติข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 ประจาปี 2564
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. โครงการและตารางการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 ประจาปี 2564
2. รายชื่อแพทย์ประจาบ้านและแพทย์ปฏิบัติงาน ชั้นปี 3 สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
ด้วยราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย กาหนดให้มีการจัดประชุม เชิง
ปฏิบัติการสาหรับแพทย์ประจาบ้าน/แพทย์ปฏิบัติงานฯ ครั้งที่ 3 ประจาปี 2564 ในหัวข้อ “Community
Oriented” โดยมีวัตถุประสงค์ให้แพทย์ประจาบ้านและแพทย์ปฏิบัติงาน ชั้นปีที่ 3 เข้าใจระบบการดูแล
ผู้ป่วยแบบเวชศาสตร์ครอบครัวในระดับชุมชนได้ และ เข้าใจการจัดการบริการเวชศาสตร์ครอบครัวใน
ระบบบริการปฐมภูมิได้
ในการนี้ ราชวิทยาลัยฯ ใคร่ขออนุมัติให้ แพทย์ประจาบ้านและแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบฯ ชั้นปี
3 สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวในสังกัดของ ท่าน เข้าร่วมประชุมฯ ระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2565
ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น. ในรูปแบบ Online conference ผ่านระบบ webinar ทั้งนี้ขอให้แพทย์ประจา
บ้านชั้นปี 3 ลงทะเบียนผ่าน link >>> https://forms.gle/eiAz66sfiJojdgUR6 หากไม่ลงทะเบียนจะ
ไม่ได้รับรหัสผ่านเข้าร่วมการประชุม
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้แพทย์แพทย์ประจาบ้านและแพทย์ปฏิบัติงานฯ ชั้นปี 3 สาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว ในสถาบันฝึกอบรมของท่าน ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายในวันที่ 24 ธันวาคม
2564 โดยเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆได้ตามสิทธิ์ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ตามหนังสือกระทรวงการคลัง
ที่ กค 0409.7/ว.51 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2548 และเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ในวัน เวลา
ดังกล่าวด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง
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