
       บันทึกขอ้ความ 
สว่นราชการ โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โทร. ๐ ๕๖๓๘ ๓๕๖๒ ต่อ 1๐๓ 

ที ่ นว ๐๐๓๒.๓๐๑ /พิเศษ   วนัที ่  ๔ ตุลาคม 2561 

เรือ่ง   ขออนุมัติท ากิจกรรมจิตอาสา กิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
 

  ด้วย  โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว  มีความประสงค์จะจัดกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรม Big Cleaning 
Day และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ภายในโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว  

1. เพ่ือพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลให้สวยงาม ปลอดภัย ผู้มาใช้บริการ
ประทับใจ 

2. เพ่ือส่งเสริมความสามัคคีของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล 
3. เพ่ือส่งเสริม สร้างจิตส านึก ปลูกผังความเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือประโยชน์

ส่วนรวม 
4. เพ่ือขับเคลื่อนค่านิยมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล (MOPH) KL ก่อเกิดทีมงาน ซื่อสัตย์ 

สามัคคี ประหยัด มีจิตอาสา 
5. เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้หน่วยงานเป็นหน่วยงานคุณธรรมบุคลากรมีคุณธรรม

จริยธรรม 
6. เพ่ือส่งเสริมและจัดกิจกรรมเทิดทูลสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

  เพ่ือให้มีการด าเนินงานตามแนวทางกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรใน
โรงพยาบาล คณะกรรมการบริหารมีมติจัดกิจกรรมกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรม Big Cleaning Day และ
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้สิ่งแวดล้อมปลอดภัย สวยงามประทับใจของผู้มาเยี่ยมและ
ผู้ใช้บริการ เจ้าหน้าที่มีความสามัคคี เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เป็นองค์กรที่มีคุณธรรม
จริยธรรมในภาพรวมต่อไป 

  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

อลงกรณ์  วจีสัจจะ 
                                                                      (นายอลงกรณ์  วจีสัจจะ) 

    นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
                  อนุมตั ิ
 
 

จิตพร  จันทยา 
     (นางจิตพร  จันทยา) 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 

ส าเนาถูกต้อง 
อลงกรณ์  วจีสัจจะ 

(นายอลงกรณ์  วจีสัจจะ) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 



       บันทึกขอ้ความ 
สว่นราชการ โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว  กลุ่มบริหารงานทั่วไป  โทร. ๐ ๕๖๓๘ ๓๕๖๒ ต่อ 1๐๓ 

ที ่ นว ๐๐๓๒.๓๐๑ /พิเศษ   วนัที ่  ๒๙  พฤษภาคม  256๒ 

เรือ่ง   ขออนุญาตรายงานและเผยแพร่ผลการด าเนินงานกจิกรรมจิตอาสา กิจกรรม Big Cleaning Day  
และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 

  ตามที่โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ได้จัดท าแผนกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรม Big Cleaning Day 
และกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑. เพ่ือให้เพ่ือพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลให้สวยงาม ปลอดภัย ผู้มาใช้บริการ
ประทับใจ 

๒. เพ่ือส่งเสริมความสามัคคีของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล 
๓. เพ่ือส่งเสริม สร้างจิตส านึก ปลูกผังความเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือประโยชน์

ส่วนรวม 
๔. เพ่ือขับเคลื่อนค่านิยมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล (MOPH) KL ก่อเกิดทีมงาน ซื่อสัตย์ 

สามัคคี ประหยัด มีจิตอาสา 
๕. เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้หน่วยงานเป็นหน่วยงานคุณธรรมบุคลากรมีคุณธรรม

จริยธรรม 
๖. เพ่ือส่งเสริมและจัดกิจกรรมเทิดทูลสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป ขอรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรม Big 
Cleaning Day และกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.๖๑-พ.ค.๖๒)
ตามรายละเอียดและภาพกิจกรรมที่แนบมาพร้อมนี้ และขออนุญาตเผยแพร่ผลการด าเนินงานบนเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว เพ่ือให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต 
 

อลงกรณ์  วจีสัจจะ 
                                                                      (นายอลงกรณ์  วจีสัจจะ) 

    นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
             ทราบ/อนุญาต 
 

จิตพร  จันทยา 
     (นางจิตพร  จันทยา) 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 

 

ส าเนาถูกต้อง 
อลงกรณ์  วจีสัจจะ 

(นายอลงกรณ์  วจีสัจจะ) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 



แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่้อมลูผ่านเวบ็ไซด์ของหนว่ยงานในราชการภมูภิาค 
โรงพยาบาลเก้าเลีย้ว ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดันครสวรรค์ 

ตามประกาศส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ขอ้มลูตอ่สาธารณะผ่านเวบ็ไซดข์องหนว่ยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ส าหรับหนว่ยงานในราชการบรหิารสว่นภูมภิาค ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมลูผา่นเวบ็ไซดข์องหน่วยงานในสงักดัส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 
วัน/เดือน/ปี :  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
 

หัวข้อ : กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 

รายละเอียดข้อมูล  - กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ประจ าเดือน เพ่ือให้สิ่งแวดล้อมสวยงาม ปลอดภัย ตอบสนองนโยบาย GREEN & CLEAN Hospital และให้เกิดความ
ประทับใจของผู้มาเยี่ยม ผู้มารับบริการ เกิดความพึงพอใจในภาพรวมต่อไป 
 
Link ภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ..................................................................................................................... ...................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................................  

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
 

อลงกรณ์  วจีสัจจะ 
(นายอลงกรณ์  วจีสัจจะ) 

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
วันที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

 
ผู้อนุมัติรับรอง 

 
จิตพร  จันทยา 

(นางจิตพร  จันทยา) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
วันที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
ทรงยศ  แจ่มสอน 

(นายทรงยศ  แจ่มสอน) 
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
วันที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

 
 
 
 

ส าเนาถูกต้อง 
อลงกรณ์  วจีสัจจะ 

(นายอลงกรณ์  วจีสัจจะ) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 



กิจกรรม เทิดทลูสถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ์ 
โครงการหนว่ยแพทยเ์คลื่อนที่ ณ โรงเรยีนบา้นเนนิพยอม หมู ่๖ ต าบลหวัดง อ าเภอเกา้เลีย้ว 

วนัที ่14 ธ.ค. 2561 เวลา 0๘.๓0- 1๖.๓0 น. 
ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมประมาณ ๒๐0 คน 

 
 

 
 
 



 
กิจกรรม เทิดทลูสถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ์ 

โครงการหนว่ยแพทยเ์คลื่อนที่ ณ โรงเรยีนบา้นเนนิพยอม หมู ่๖ ต าบลหวัดง อ าเภอเกา้เลีย้ว 
วนัที ่14 ธ.ค. 2561 เวลา 0๘.๓0- 1๖.๓0 น. 

ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมประมาณ ๒๐0 คน 

 
 

 
 
 
 
 
 



กิจกรรม เทิดทลูสถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ์ 
โครงการหนว่ยแพทยเ์คลื่อนที่ ณ โรงเรยีนบา้นเนนิพยอม หมู ่๖ ต าบลหวัดง อ าเภอเกา้เลีย้ว 

วนัที ่14 ธ.ค. 2561 เวลา 0๘.๓0- 1๖.๓0 น. 
ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมประมาณ ๒๐0 คน 

 
 

 
 
 



กิจกรรม เทิดทลูสถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ์ 
โครงการหนว่ยแพทยเ์คลื่อนที่ ณ โรงเรยีนบา้นเนนิพยอม หมู ่๖ ต าบลหวัดง อ าเภอเกา้เลีย้ว 

วนัที ่14 ธ.ค. 2561 เวลา 0๘.๓0- 1๔.๓0 น. 
ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมประมาณ ๒๐0 คน 

 
 

 
 



กิจกรรม เทิดทลูสถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ์ 
โครงการหนว่ยแพทยเ์คลื่อนที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์บา้นปา่ยายมุ้ย หมู ่๗ ต าบลหนองเต่า อ าเภอเกา้เลีย้ว 

วนัที ่1๑ มกราคม 256๒ เวลา 0๘.๓0- 1๖.๓0 น. 
ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมประมาณ ๓๐0 คน 

 
 

 
 
 
 



กิจกรรม เทิดทลูสถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ์ 
โครงการหนว่ยแพทยเ์คลื่อนที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์บา้นปา่ยายมุ้ย หมู ่๗ ต าบลหนองเต่า อ าเภอเกา้เลีย้ว 

วนัที ่1๑ มกราคม 256๒ เวลา 0๘.๓0- 1๖.๓0 น. 
ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมประมาณ ๓๐0 คน 

 
 

 
 



กิจกรรม เทิดทลูสถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ์ 
ท าบญุตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้ ถวายบงัคม ถวายพวงมาลา และจดุเทียน 

เนื่องในโอกาสวนัคลา้ยวนัสวรรคตในหลวงรชัการที ่9 
ณ ทีว่า่การอ าเภอเกา้เลีย้ว วนัที ่1๓ ธ.ค. ๒๕๖๑ เวลา 0๗.00 – ๑๙.๐๐ น. 

 
 

 
 



กิจกรรม เทิดทลูสถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ์และกิจกรรมทางศาสนา 
ท าบญุตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้ ถวายบงัคม ถวายพวงมาลา และจดุเทียน  

เนื่องในโอกาสวนัคลา้ยวนัสวรรคตในหลวงรชัการที ่9 
ณ ทีว่า่การอ าเภอเกา้เลีย้ว วนัที ่1๓ ธ.ค. ๒๕๖๑ เวลา 0๗.00 – ๑๙.๐๐ น. 

 
 

 
 
 



กิจกรรม เทิดทลูสถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ์และกิจกรรมทางศาสนา 
ท าบญุตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้ ถวายบงัคม ถวายพวงมาลา และจดุเทียน  

เนื่องในโอกาสวนัคลา้ยวนัสวรรคตในหลวงรชัการที ่9 
ณ ทีว่า่การอ าเภอเกา้เลีย้ว วนัที ่1๓ ธ.ค. ๒๕๖๑ เวลา 0๗.00 – ๑๙.๐๐ น. 

 

 
 
 



กิจกรรม เทิดทลูสถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ์และกิจกรรมทางศาสนา 
ท าบญุตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้ ถวายบงัคม ถวายพวงมาลา และจดุเทียน  

เนื่องในโอกาสวนัคลา้ยวนัสวรรคตในหลวงรชัการที ่9 
ณ ทีว่า่การอ าเภอเกา้เลีย้ว วนัที ่1๓ ธ.ค. ๒๕๖๑ เวลา 0๗.00 – ๑๙.๐๐ น. 

 
 

 
 
 



กิจกรรมจติอาสา กจิกรรม Big Cleaning Day 
ณ โรงพยาบาลเกา้เลี้ยว 

วนัที ่๑๒ ตลุาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม จ านวน  ๕๐  คน 

 
 

กิจกรรมท าความสะอาด ตัดหญ้า เก็บขยะ 
 

 
 
 



กิจกรรมจติอาสา กจิกรรม Big Cleaning Day 
ณ โรงพยาบาลเกา้เลี้ยว  วนัที ่๑๒ ตลุาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

เทศบาลต าบลเกา้เลีย้ว รว่มกจิกรรมพน่หมอกควนัก าจัดยงุ ในโรงพยาบาลและบ้านพกั 

 
 

 
 
 



กิจกรรม เทิดทลูสถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ์ 

พิธถีวายพระพรชยัมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบีรมราชาภเิษก 
ณ. ทีว่า่การอ าเภอเก้าเลีย้ว วนัที ่6 พ.ค. 62 เวลา 15.๐0 น. 

 
 

 


