
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง อ ำเภอบ้ำนหลวง จังหวัดน่ำน 55190                                    

ที ่  นน ๐932/ 012 วันที ่  23  กุมภำพันธ์  2563             

เรื่อง   ขออนุมัติด ำเนินโครงกำรสนับสนุนกำรควบคุมกำรบริโภคยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ 

เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง 

ด้วยกลุ่มงำนสนับสนุนวิชำกำรและบริกำร ขออนุมัติด ำเนินโครงกำรสนับสนุนกำรควบคุมกำร
บริโภคยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อ ำเภอบ้ำนหลวง จังหวัดน่ำน ปีพ.ศ.2562-2564 โดยด ำเนินกำรจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำระบบกำรคัดกรอง บ ำบัดรักษำ ช่วยเลิกกลุ่มผู้สูบบุหรี่ ดื่มสุรำและกำรบันทึกข้อมูล
ในระบบ HDC ในสถำนบริกำร ในวันที่  6 มีนำคม ๒๕63 เวลำ 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง 

ทั้งนี้จึงขออนุมัติจัดประชุมประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำระบบกำรคัดกรอง บ ำบัดรักษำ ช่วย
เลิกกลุ่มผู้สูบบุหรี่ ดื่มสุรำฯกลุ่มเป้ำหมำย 10 คน โดยด ำเนินกำรจัดท ำแนวทำงกำรจัดระบบกำรคัดกรอง 
บ ำบัดรักษำ ช่วยเลิกกลุ่มผู้สูบบุหรี่  ดื่มสุรำและกำรบันทึกข้อมูลในระบบ HDC ในสถำนบริกำรและ
กระบวนกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุมัติ 
 
 

                                                
(นำงสำวพิชญำ  อำยุยืน) 

นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง อ ำเภอบ้ำนหลวง จังหวัดน่ำน 55190                                    

ที ่  นน ๐932/ วันที ่  21   พฤษภำคม  2561             

เรื่อง   ขออนุมัติจัดประชุมติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำงำนสุขภำพภำคประชำชน 

เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง 

ด้วยผู้รับผิดชอบงำนสุขภำพภำคประชำชน จะจัดประชุมติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเพ่ือ
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำงำนสุขภำพภำคประชำชนและกำรด ำเนินงำนต ำบลจัดกำรสุขภำพ อ ำเภอบ้ำนหลวง ใน
วันที่ 25 พฤษภำคม ๒๕61 เวลำ 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง  

ทั้งนี้จึงขออนุมัติจัดประชุมติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำงำนสุขภำพภำค
ประชำชนและกำรด ำเนินงำนต ำบลจัดกำรสุขภำพ กลุ่มเป้ำหมำย 48 คน โดยขอเบิกจ่ำยเงินตำมรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1. ค่ำอำหำรกลำงวัน 1 มื้อๆละ 70 บำท จ ำนวน 48 คน  เป็นเงิน 3,360 บำท 
2. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ 25 บำท จ ำนวน 48 คน  เป็นเงิน 2,400 บำท 

รวมเป็นเงิน 5,760 บำท (ห้ำพันเจ็ดร้อยหกสิบบำทถ้วน) 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุมัติ 
 
 
 

(นำงสำวพิชญำ  อำยุยืน) 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง อ ำเภอบ้ำนหลวง จังหวัดน่ำน 55190                                    

ที ่  นน ๐932/ วันที ่  11   มิถุนำยน  2561             

เรื่อง   ขออนุมัติจัดประชุมสรุปผลกำรด ำเนินงำนสุขภำพภำคประชำชน 

เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง 

ด้วยผู้รับผิดชอบงำนสุขภำพภำคประชำชน จะจัดประชุมสรุปผลกำรด ำเนินงำนสุขภำพภำค
ประชำชน อ ำเภอบ้ำนหลวง ในวันที่ 15 มิถุนำยน ๒๕61 เวลำ 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง  

ทั้งนี้จึงขออนุมัติจัดประชุมสรุปผลกำรด ำเนินงำนสุขภำพภำคประชำชน ประจ ำปี 2561 
กลุ่มเป้ำหมำย 32 คน โดยขอเบิกจ่ำยเงินตำมรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ค่ำอำหำรกลำงวัน 1 มื้อๆละ 70 บำท จ ำนวน 32 คน  เป็นเงิน 2,240 บำท 
2. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ 25 บำท จ ำนวน 32 คน  เป็นเงิน 1,600 บำท 

รวมเป็นเงิน 3,840 บำท (สำมพันแปดร้อยสี่สิบบำทถ้วน) 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุมัติ 
 
 
 

(นำงสำวพิชญำ  อำยุยืน) 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง อ ำเภอบ้ำนหลวง จังหวัดน่ำน 55190                                    

ที ่  นน ๐932/ วันที ่  28   พฤษภำคม  2561             

เรื่อง   ขออนุมัติจัดประชุมพัฒนำศักยภำพ อสม.นักจัดกำรสุขภำพ/ อสม. 4.0 / อสค. ระดับต ำบล 

เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง 

ด้วยผู้รับผิดชอบงำนสุขภำพภำคประชำชน จะจัดประชุมพัฒนำศักยภำพ อสม.นักจัดกำร
สุขภำพ/ อสม. 4.0 / อสค. ระดับต ำบล ในระหว่ำงวันที่ 1 - 7 มิถุนำยน ๒๕61 เวลำ 08.30 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมโรงพยำบำลบ้ำนหลวง/ โรพงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 

ทั้งนี้จึงขออนุมัติจัดประชุมพัฒนำศักยภำพ อสม.นักจัดกำรสุขภำพ/ อสม. 4.0 / อสค. ระดับ
ต ำบล โดยขอเบิกจ่ำยเงินตำมรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ต ำบลป่ำคำหลวง วันที่ 1 มิถุนำยน 2561 ณ ห้องประชุมโรงพยำบำลบ้ำนหลวง กลุ่มเป้ำหมำย 
27 คน รวมเป็น 3,240 บำท ดังนี้ 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน 1 มือ้ๆละ 70 บำท จ ำนวน 27 คน  เป็นเงิน 1,890 บำท 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ 25 บำท จ ำนวน 27 คน  เป็นเงิน 1,350 บำท 

2. ต ำบลบ้ำนฟ้ำ วันที่ 4 มิถุนำยน 2561  ณ ห้องประชุมโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนฟ้ำ 
กลุ่มเป้ำหมำย 27 คน รวมเป็น 3,240 บำท ดังนี้ 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน 1 มื้อๆละ 70 บำท จ ำนวน 27 คน  เป็นเงิน 1,890 บำท 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ 25 บำท จ ำนวน 27 คน  เป็นเงิน 1,350 บำท 

3. ต ำบลบ้ำนพี้ วันที่ 5 มิถุนำยน 2561 ณ ห้องประชุมโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพี้ 
กลุ่มเป้ำหมำย 27 คน รวมเป็น 3,240 บำท ดังนี้ 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน 1 มื้อๆละ 70 บำท จ ำนวน 27 คน  เป็นเงิน 1,890 บำท 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ 25 บำท จ ำนวน 27 คน  เป็นเงิน 1,350 บำท 

4. ต ำบลสวด วันที่ 7 มิถุนำยน 2561 ณ ห้องประชุมโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสวด 
กลุ่มเป้ำหมำย 27 คน รวมเป็น 3,240 บำท ดังนี้ 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน 1 มื้อๆละ 70 บำท จ ำนวน 27 คน  เป็นเงิน 1,890 บำท 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ 25 บำท จ ำนวน 27 คน  เป็นเงิน 1,350 บำท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,960 บำท (หนึ่งหมื่นสองพันเก้ำร้อยหกสิบบำทถ้วน) 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุมัติ 
 
 
 

(นำงสำวพิชญำ  อำยุยืน) 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 


