
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม  กลุ่มพิธีกำรและกิจกรรมพิเศษ  โทร. 0 2590 4107                                    

ที ่ สธ 0901.04/ วันที่           พฤศจิกำยน  2560 

เรื่อง  ขอเชิญร่วมกิจกรรมออกก ำลังกำยทุกวันพุธ เพ่ือสนับสนุนโครงกำร “ก้ำวคนละก้ำว” 

เรียน  อธิบดีกรมอนำมัย  

                                                                               
กิจกรรมเพิ่มเติมเพ่ือสนับสนุนโครงกำร "ก้ำวคนละก้ำว” เพ่ือ 11 โรงพยำบำล ของ "ตูนบอดี้สแลม” เพ่ือสร้ำง
กระแสให้บุคลำกรในกระทรวงสำธำรณสุขร่วมออกก ำลังกำย และเป็นก ำลังใจให้ทีมงำนก้ำวคนละก้ำววิ่งไปถึง
เป้ำหมำย จำกอ ำเภอเบตง จังหวัดยะลำถึงอ ำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย นั้น  

  ในกำรนี้ ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม  จึงเชิญชวนบุคลำกรสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขทุกท่ำน
เข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำว ในวันพุธ ที่ 29 พฤศจิกำยน 2560 เวลำ 15.00-16.30 น. ณ บริเวณสนำมหญ้ำ
ด้ำนหน้ำส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ หำกเห็นชอบโปรดลงนำมหนังสือถึงปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ตำมหนังสือที่แนบมำพร้อมนี้ จะเป็นพระคุณ 
   
 

(นำยธวัชชัย  บุญเกิด) 
เลขำนุกำรกรม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1 Enter + Before 6 pt) 

(1 Enter + Before 6 pt) 

(1 Enter + Before 6 pt) 

(1 Enter + Before 6 pt) 

(เว้น 3 บรรทัด = 4 Enter ) 

(1 Enter ) 
 

เอกสำรแนบ หมำยเลข 1.7 



 

ส าเนาคู่ฉบับ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม  กลุ่มพิธีกำรและกิจกรรมพิเศษ  โทร. 0 2590 4107                                    

ที ่ สธ 0901.04/ วันที่           พฤศจิกำยน  2560 

เรื่อง  ขอเชิญร่วมกิจกรรมออกก ำลังกำยทุกวันพุธ เพ่ือสนับสนุนโครงกำร “ก้ำวคนละก้ำว” 

เรียน  อธิบดีกรมอนำมัย  

   ตำมที่กรมอนำมัย ได้จัดกิจกรรมออกก ำลังกำยทุกวันพุธ ตำมนโยบำยรัฐบำล โดยได้จัด
กิจกรรมเพิ่มเติมเพ่ือสนับสนุนโครงกำร "ก้ำวคนละก้ำว” เพ่ือ 11 โรงพยำบำล ของ "ตูนบอดี้สแลม” เพ่ือสร้ำง
กระแสให้บุคลำกรในกระทรวงสำธำรณสุขร่วมออกก ำลังกำย และเป็นก ำลังใจให้ทีมงำนก้ำวคนละก้ำววิ่งไปถึง
เป้ำหมำย จำกอ ำเภอเบตง จังหวัดยะลำถึงอ ำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย นั้น  

  ในกำรนี้ ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม  จึงเชิญชวนบุคลำกรสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขทุกท่ำน
เข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำว ในวันพุธ ที่ 29 พฤศจิกำยน 2560 เวลำ 15.00-16.30 น. ณ บริเวณสนำมหญ้ำ
ด้ำนหน้ำส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ หำกเห็นชอบโปรดลงนำมหนังสือถึงปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ตำมหนังสือที่แนบมำพร้อมนี้ จะเป็นพระคุณ 
   
 

(นำยธวัชชัย  บุญเกิด) 
เลขำนุกำรกรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1 Enter + Before 6 pt) 

(1 Enter + Before 6 pt) 

(1 Enter + Before 6 pt) 

(1 Enter + Before 6 pt) 

(เว้น 3 บรรทัด = 4 Enter ) 

(1 Enter ) 
 

ร่ำง.................. 
พิมพ์................ 
ตรวจ............... 

เอกสำรแนบ หมำยเลข 1.8 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กรมอนำมัย  ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม  โทร. 0 2590 4107                                    

ที ่ สธ 0901.04/ วันที่           พฤศจิกำยน  2560 

เรื่อง  ขอเชิญร่วมกิจกรรมออกก ำลังกำย เพ่ือสนับสนุนโครงกำร “ก้ำวคนละก้ำว” 

เรียน  ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  

   ตำมที่กรมอนำมัย ได้จัดกิจกรรมออกก ำลังกำยทุกวันพุธ ตำมนโยบำยรัฐบำล โดยได้จัด
กิจกรรมเพิ่มเติมเพ่ือสนับสนุนโครงกำร "ก้ำวคนละก้ำว” เพ่ือ 11 โรงพยำบำล ของ "ตูนบอดี้สแลม” เพ่ือสร้ำง
กระแสให้บุคลำกรในกระทรวงสำธำรณสุขร่วมออกก ำลังกำย และเป็นก ำลังใจให้ทีมงำนก้ำวคนละก้ำววิ่งไปถึง
เป้ำหมำย จำกอ ำเภอเบตง จังหวัดยะลำถึงอ ำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย นั้น 

  ในกำรนี้ กรมอนำมัย  จึงขอเชิญชวนบุคลำกรสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขทุกท่ำนเข้ำร่วม
กิจกรรมดังกล่ำว ในวันพุธ ที่ 29 พฤศจิกำยน 2560 เวลำ 15.00-16.30 น. ณ บริเวณสนำมหญ้ำด้ำนหน้ำ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ หำกเห็นชอบโปรดลงนำมหนังสือเชิญหน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงสำธำรณสุข ตำมหนังสือที่แนบมำพร้อมนี้ จะเป็นพระคุณ 
   
 

   

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(1 Enter + Before 6 pt) 

(1 Enter + Before 6 pt) 

(1 Enter + Before 6 pt) 

(1 Enter + Before 6 pt) 

เอกสำรแนบ หมำยเลข 1 



 

ส าเนาคู่ฉบับ 
ส่วนราชการ  กรมอนำมัย  ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม  โทร. 0 2590 4107                                    

ที ่ สธ 0901.04/ วันที่           พฤศจิกำยน  2560 

เรื่อง  ขอเชิญร่วมกิจกรรมออกก ำลังกำย เพ่ือสนับสนุนโครงกำร “ก้ำวคนละก้ำว” 

เรียน  ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  

   ตำมที่กรมอนำมัย ได้จัดกิจกรรมออกก ำลังกำยทุกวันพุธ ตำมนโยบำยรัฐบำล โดยได้จัด
กิจกรรมเพิ่มเติมเพ่ือสนับสนุนโครงกำร "ก้ำวคนละก้ำว” เพ่ือ 11 โรงพยำบำล ของ "ตูนบอดี้สแลม” เพ่ือสร้ำง
กระแสให้บุคลำกรในกระทรวงสำธำรณสุขร่วมออกก ำลังกำย และเป็นก ำลังใจให้ทีมงำนก้ำวคนละก้ำววิ่งไปถึง
เป้ำหมำย จำกอ ำเภอเบตง จังหวัดยะลำถึงอ ำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย นั้น 

  ในกำรนี้ กรมอนำมัย  จึงขอเชิญชวนบุคลำกรสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขทุกท่ำนเข้ำร่วม
กิจกรรมดังกล่ำว ในวันพุธ ที่ 29 พฤศจิกำยน 2560 เวลำ 15.00-16.30 น. ณ บริเวณสนำมหญ้ำด้ำนหน้ำ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ หำกเห็นชอบโปรดลงนำมหนังสือเชิญหน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงสำธำรณสุข ตำมหนังสือที่แนบมำพร้อมนี้ จะเป็นพระคุณ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1 Enter + Before 6 pt) 

(1 Enter + Before 6 pt) 

(1 Enter + Before 6 pt) 

(1 Enter + Before 6 pt) 

ร่ำง.................. 
พิมพ์................ 
ตรวจ............... 

เอกสำรแนบ หมำยเลข 1.1 



  
ส าเนา 

ส่วนราชการ  กรมอนำมัย  ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม  โทร. 0 2590 4107                                    

ที ่ สธ 0901.04/ วันที่           พฤศจิกำยน  2560 

เรื่อง  ขอเชิญร่วมกิจกรรมออกก ำลังกำย เพ่ือสนับสนุนโครงกำร “ก้ำวคนละก้ำว” 

เรียน  ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  

   ตำมที่กรมอนำมัย ได้จัดกิจกรรมออกก ำลังกำยทุกวันพุธ ตำมนโยบำยรัฐบำล โดยได้จัด
กิจกรรมเพิ่มเติมเพ่ือสนับสนุนโครงกำร "ก้ำวคนละก้ำว” เพ่ือ 11 โรงพยำบำล ของ "ตูนบอดี้สแลม” เพ่ือสร้ำง
กระแสให้บุคลำกรในกระทรวงสำธำรณสุขร่วมออกก ำลังกำย และเป็นก ำลังใจให้ทีมงำนก้ำวคนละก้ำววิ่งไปถึง
เป้ำหมำย จำกอ ำเภอเบตง จังหวัดยะลำถึงอ ำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย นั้น 

  ในกำรนี้ กรมอนำมัย  จึงขอเชิญชวนบุคลำกรสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขทุกท่ำนเข้ำร่วม
กิจกรรมดังกล่ำว ในวันพุธ ที่ 29 พฤศจิกำยน 2560 เวลำ 15.00-16.30 น. ณ บริเวณสนำมหญ้ำด้ำนหน้ำ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ หำกเห็นชอบโปรดลงนำมหนังสือเชิญหน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงสำธำรณสุข ตำมหนังสือที่แนบมำพร้อมนี้ จะเป็นพระคุณ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 

(1 Enter + Before 6 pt) 

(1 Enter + Before 6 pt) 

(1 Enter + Before 6 pt) 

(1 Enter + Before 6 pt) 

ร่ำง.................. 
พิมพ์................ 
ตรวจ............... 

เอกสำรแนบ หมำยเลข 1.2 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กระทรวงสำธำรณสุข  กรมอนำมัย  โทร. 0 2590 4107                                    

ที ่ สธ 0901.04/ วันที่           พฤศจิกำยน  2560 

เรื่อง  ขอเชิญร่วมกิจกรรมออกก ำลังกำย เพ่ือสนับสนุนโครงกำร “ก้ำวคนละก้ำว” 

เรียน    

   ตำมที่กระทรวงสำธำรณสุข ได้จัดกิจกรรมออกก ำลังกำยทุกวันพุธ ตำมนโยบำยรัฐบำล โดย
ได้จัดกิจกรรมเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนโครงกำร "ก้ำวคนละก้ำว” เพ่ือ 11 โรงพยำบำล ของ "ตูนบอดี้สแลม” 
เพ่ือสร้ำงกระแสให้บุคลำกรในกระทรวงสำธำรณสุขร่วมออกก ำลังกำย และเป็นก ำลังใจให้ทีมงำนก้ำวคนละก้ำว
วิ่งไปถึงเป้ำหมำย จำกอ ำเภอเบตง จังหวัดยะลำถึงอ ำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย นั้น 

  ในกำรนี้ กระทรวงสำธำรณสุข จึงขอเชิญท่ำนและบุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนเข้ำร่วม
กิจกรรมดังกล่ำว ในวันพุธ ที่ 29 พฤศจิกำยน 2560 เวลำ 15.00-16.30 น. ณ บริเวณสนำมหญ้ำด้ำนหน้ำ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำและด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

 

 
   
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1 Enter + Before 6 pt) 

(1 Enter + Before 6 pt) 

(1 Enter + Before 6 pt) 

(1 Enter + Before 6 pt) 

เอกสำรแนบ หมำยเลข 1.3 



 

ส าเนาคู่ฉบับ 
ส่วนราชการ  กระทรวงสำธำรณสุข  กรมอนำมัย  โทร. 0 2590 4107                                    

ที ่ สธ 0901.04/ วันที่           พฤศจิกำยน  2560 

เรื่อง  ขอเชิญร่วมกิจกรรมออกก ำลังกำย เพ่ือสนับสนุนโครงกำร “ก้ำวคนละก้ำว” 

เรียน  ส ำเนำเรียนรวม 

   ตำมที่กระทรวงสำธำรณสุข ได้จัดกิจกรรมออกก ำลังกำยทุกวันพุธ ตำมนโยบำยรัฐบำล โดย
ได้จัดกิจกรรมเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนโครงกำร "ก้ำวคนละก้ำว” เพ่ือ 11 โรงพยำบำล ของ "ตูนบอดี้สแลม” 
เพ่ือสร้ำงกระแสให้บุคลำกรในกระทรวงสำธำรณสุขร่วมออกก ำลังกำย และเป็นก ำลังใจให้ทีมงำนก้ำวคนละก้ำว
วิ่งไปถึงเป้ำหมำย จำกอ ำเภอเบตง จังหวัดยะลำถึงอ ำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย นั้น 

  ในกำรนี้ กระทรวงสำธำรณสุข จึงขอเชิญท่ำนและบุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนเข้ำร่วม
กิจกรรมดังกล่ำว ในวันพุธ ที่ 29 พฤศจิกำยน 2560 เวลำ 15.00-16.30 น. ณ บริเวณสนำมหญ้ำด้ำนหน้ำ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำและด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

 
   
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1 Enter + Before 6 pt) 

(1 Enter + Before 6 pt) 

(1 Enter + Before 6 pt) 

(1 Enter + Before 6 pt) 

ร่ำง.................. 
พิมพ์................ 
ตรวจ............... 

เอกสำรแนบ หมำยเลข 1.4 



 

ส าเนา 
ส่วนราชการ  กระทรวงสำธำรณสุข  กรมอนำมัย  โทร. 0 2590 4107                                    

ที ่ สธ 0901.04/ วันที่           พฤศจิกำยน  2560 

เรื่อง  ขอเชิญร่วมกิจกรรมออกก ำลังกำย เพ่ือสนับสนุนโครงกำร “ก้ำวคนละก้ำว” 

เรียน ส ำเนำเรียนรวม 

   ตำมที่กระทรวงสำธำรณสุข ได้จัดกิจกรรมออกก ำลังกำยทุกวันพุธ ตำมนโยบำยรัฐบำล โดย
ได้จัดกิจกรรมเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนโครงกำร "ก้ำวคนละก้ำว” เพ่ือ 11 โรงพยำบำล ของ "ตูนบอดี้สแลม” 
เพ่ือสร้ำงกระแสให้บุคลำกรในกระทรวงสำธำรณสุขร่วมออกก ำลังกำย และเป็นก ำลังใจให้ทีมงำนก้ำวคนละก้ำว
วิ่งไปถึงเป้ำหมำย จำกอ ำเภอเบตง จังหวัดยะลำถึงอ ำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย นั้น 

  ในกำรนี้ กระทรวงสำธำรณสุข จึงขอเชิญท่ำนและบุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนเข้ำร่วม
กิจกรรมดังกล่ำว ในวันพุธ ที่ 29 พฤศจิกำยน 2560 เวลำ 15.00-16.30 น. ณ บริเวณสนำมหญ้ำด้ำนหน้ำ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำและด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ   
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1 Enter + Before 6 pt) 

(1 Enter + Before 6 pt) 

(1 Enter + Before 6 pt) 

(1 Enter + Before 6 pt) 

ร่ำง.................. 
พิมพ์................ 
ตรวจ............... 
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ส าเนาเรียนรวม 
ส่วนราชการ  กระทรวงสำธำรณสุข  กรมอนำมัย  โทร. 0 2590 4107                                    

ที ่ สธ 0901.04/ วันที่           พฤศจิกำยน  2560 

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมออกก ำลังกำย เพ่ือสนับสนุนโครงกำร “ก้ำวคนละก้ำว” 

เรียน ส ำเนำเรียนรวม 
  1.1 อธิบดีกรมกำรแพทย์  
  1.2 อธิบดีกรมควบคุมโรค  
  1.3 อธิบดีกรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก     
          1.4 อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์  
  1.5 อธิบดีกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ  
  1.6 อธิบดีกรมสุขภำพจิต               
          1.7 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  
  1.8 ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

   

 

(1 Enter + Before 6 pt) 

(1 Enter + Before 6 pt) 
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