
 

           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน โทร 054-718261 
ที่   นน ๐8๓๒/.67          วันที่          16   มีนาคม    2565          

เรื่อง  ขออนุมัติจัดประชุมและใช้งบประมาณ ตามแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี  

เรียน  สาธารณสุขอ าเภอแม่จริม 

 ตามท่ีส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พศ 2565 
งบด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานปฐมภูมิ จากแหล่งงบประมาณ 
แผนงานยุทธศาสตร์ ส าหรับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่งของจังหวัดน่าน แห่งละ 10,000 บาท(หนึ่งหมื่น
บาทถ้วน) โดยใช้งบประมาณจากแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี  โครงการพัฒนาระบบ
การแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอ าเภอ รหัส 2100233095000000 กิจกรรม : พัฒนา
ระบบบริ การปฐมภูมิ ให้ มี คุณภาพมาตรฐานและพัฒนา คุณภาพ ชีวิ ตระ ดับอ า เภอ ( DHB) รหัส 
210021000Q2801 กิจกรรมย่อย 1000Q2801142  นั้น 

กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่จริม จึงขออนุมัติจัดประชุมตาม กิจกรรมคือ 
แนวทางการขับเคล่ือน   พชอ ของ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2565 และการช้ีแจงลงบันทึกข้อมูล รพสต ติดดาว  
โดยขอใช้งบประมาณจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ในวันท่ี  17 - 18 มีนาคม 2565 ท่ีห้องประชุม
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่จริม ในกลุ่มเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขอ าเภอแม่จริม จากงบประมาณท่ีได้จัดสรร 
10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  ใช้งบประมาณไปแล้ว  0  บาท งวดนี้ขออนุมัติใช้ 3,000 บาท(สามพันบาท)  
คงเหลือ 7,000 บาท ( เจ็ดพันบาทถ้วน) เพื่อใช้เป็นค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างเช้า-บ่าย ตามรายละเอียด 
ดังนี้  

1 .ค่าอาหารกลางวัน 70 บาท x 1 มื้อ x 15 คน x 2  วัน   = 2,100 บาท 
2. ค่าอาหารว่าง 15 บาท x 2 มื้อ x 15 คนx 2  วัน  = 900 บาท 

            รวมเป็นเงิน 3,000 บาท(สามพันบาทถ้วน)     
 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  

 

 
                 (นายกันติพจน์  ปานช่าง) 
                     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

   อนุมัต ิ

 
(นายฉลองชัย  สิทธิวัง) 
สาธารณสุขอ าเภอแม่จริม 



 
 
 
 

           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน โทร 054-718261 
ที่   นน ๐8๓๒/.76          วันที่          29  มีนาคม    2565          

เรื่อง  ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจัดประชุมตามแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 

เรียน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน 

  ตามท่ีส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พศ 2565 งบด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานปฐมภูมิ จากแหล่ง
งบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์ ส าหรับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่งของจังหวัดน่าน แห่งละ 10,000 
บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยใช้งบประมาณจากแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี โครงการพัฒนา
ระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอ าเภอ รหัส 2100233095000000 กิจกรรม : 
พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ให้มี คุณภาพมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ( DHB) รหัส 
210021000Q2801 กิจกรรมย่อย 1000Q2801142  นั้น 

 กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา จึงขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจัดประชุม
ตาม กิจกรรมคือ แนวทางการขับเคล่ือน   พชอ ของ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2565 และการช้ีแจงลงบันทึกข้อมูล 
รพสต ติดดาว  โดยขอใช้งบประมาณจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ในวันท่ี  17 - 18 มีนาคม 2565 ท่ี
ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภแม่จริม ในกลุ่มเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขและ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน จากงบประมาณท่ีได้จัดสรร 10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  ใช้งบประมาณไปแล้ว  0  บาท งวดนี้ขอ
อนุมัติใช้ 3,000 บาท(สามพันบาท)  คงเหลือ 7,000 บาท ( เจ็ดพันบาทถ้วน) เพื่อใช้เป็นค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่างเช้า-บ่าย ตามรายละเอียด ดังนี้ 

1 .ค่าอาหารกลางวัน 70 บาท x 1 มื้อ x 15 คน x 2  วัน   = 2,100 บาท 
2. ค่าอาหารว่าง 15 บาท x 2 มื้อ x 15 คนx 2  วัน  = 900 บาท 

            รวมเป็นเงิน 3,000 บาท(สามพันบาทถ้วน)    

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  

 

 
                 (นายฉลองชัย  สิทธิวัง) 
                         สาธารณสุขอ าเภอแม่จริม 
 
 
 



 
 

 

           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน โทร 054-718261 
ที่   นน ๐8๓๒/.69          วันที่          16  มีนาคม   2565          

เรื่อง  ขออนุมัติจ้างประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องด่ืม 

เรียน  สาธารณสุขอ าเภอแม่จริม 

  ตามท่ีส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พศ 2565 งบด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานปฐมภูมิ จากแหล่ง
งบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์ ส าหรับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่งของจังหวัดน่าน แห่งละ 10,000 
บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยใช้งบประมาณจากแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี โครงการพัฒนา
ระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอ าเภอ รหัส 2100233095000000 กิจกรรม : 
พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ให้มี คุณภาพมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ( DHB) รหัส 
210021000Q2801 กิจกรรมย่อย 1000Q2801142  นั้น 

  ในการนี้ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ขออนุมัติจ้าง 
นางภัทรา  ใชยจริม บ้านเลขท่ี 241  หมู่ 4 ต าบลหนองแดง  อ าเภอแม่จริม  จังหวัดน่าน เป็นผู้ประกอบการ ดังนี้   

 1 .ค่าอาหารกลางวัน 70 บาท x 1 มื้อ x 15 คน x 2  วัน   = 2,100 บาท 
2. ค่าอาหารว่าง 15 บาท x 2 มื้อ x 15 คนx 2  วัน  = 900 บาท 

            รวมเป็นเงิน 3,000 บาท 
         (สามพันบาทถ้วน)                        

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  

 

 
                 (นายกันติพจน์  ปานช่าง) 
                     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน โทร 054-718261 
ที่   นน ๐8๓๒/.77          วันที่          29  มีนาคม   2565          

เรื่อง  ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องด่ืม 

เรียน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน 

  ตามท่ีส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พศ 2565 งบด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานปฐมภูมิ จากแหล่ง
งบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์ ส าหรับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่งของจังหวัดน่าน แห่งละ 10,000 
บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยใช้งบประมาณจากแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี โครงการพัฒนา
ระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอ าเภอ รหัส 2100233095000000 กิจกรรม : 
พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ให้มี คุณภาพมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ( DHB) รหัส 
210021000Q2801 กิจกรรมย่อย 1000Q2801142  นั้น 

  ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ได้ด าเนินการแล้ว
เสร็จเมื่อวันท่ี  17 - 18 มีนาคม 2565 ท่ีห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่จริม ขออนุมัติเบิกจ่าย
ค่าจ้าง นางภัทรา  ใชยจริม บ้านเลขท่ี 241  หมู่ 4 ต าบลหนองแดง  อ าเภอแม่จริม  จังหวัดน่าน เป็น
ผู้ประกอบการ ดังนี้   

 
 1 .ค่าอาหารกลางวัน 70 บาท x 1 มื้อ x 15 คน x 2  วัน   = 2,100 บาท 

2. ค่าอาหารว่าง 15 บาท x 2 มื้อ x 15 คนx 2  วัน  = 900 บาท 
                 รวมเป็นเงิน 3,000 บาท 

         (สามพันบาทถ้วน)                       
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  

 

 
                 (นายฉลองชัย  สิทธิวัง) 
                         สาธารณสุขอ าเภอแม่จริม 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                   ใบส าคัญท่ี………1…../2565 
                                                                                      ท่ี    ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่จริม 
                                                                                                        (ส่วนราชการเป็นผู้ให้) 

ใบส าคัญรับเงิน 
                                                                                วันท่ี …24…... เดือน มีนาคม. พ.ศ. 2565 

          ข้าพเจ้า นางภัทรา  ใชยจริม บ้านเลขท่ี 241  หมู่ 4 ต าบลหนองแดง  อ าเภอแม่จริม  จังหวัดน่าน 
แขวง/ต าบล หนองแดง      อ าเภอ      แม่จริม          จังหวัด น่าน                           
ได้รับเงินจากแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและ
เครือข่ายระบบสุขภาพระดับอ าเภอ ในวันท่ี 17 - 18 มีนาคม 2565 อ าเภอแม่จริม  จังหวัดน่าน   ดังรายการ
ต่อไปนี้ 

รายการ จ านวนเงิน 
ประชุมโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพ
ระดับอ าเภอ 
1 .ค่าอาหารกลางวัน 70 บาท x 1 มื้อ x 15 คน x 2  วัน =2,100 บาท 
2. ค่าอาหารว่าง 15 บาท x 2 มื้อ x 15 คนx 2  วัน   = 900 บาท 
           รวมเป็นเงิน 3,000 บาท 
                                                     (สามพันบาทถ้วน)  ) 
 

3,000 - 

ให้แนบส าเนาบัตรประชาชน พร้อมลงช่ือในเอกสาร 
 
 
 
     

 
    

                                                                         รวมเงิน 3,000 - 

   จ ำนวนเงิน  (ตัวอักษร)  (สามพันบาทถ้วน) 
 

                                                                            ลงช่ือ …………………………………………………..ผู้รับเงิน 
                                                                                   (                                         ) 
 
                                                                        ลงช่ือ …………………………………………………..ผู้จ่ำยเงิน 
                                                                                     (  นำยกันติพจน์  ปำนช่ำง  ) 

                                                                      นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
  



 
 
 
 

           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน โทร 054-718261 
ที่   นน ๐8๓๒/.562          วันที่          16  มีนาคม 2565 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมตาม กิจกรรม แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี โครงการพัฒนาระบบ      
 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและสถานบริการสาธารณสุขชุมชน ทุกแห่ง 
 

ตามท่ีส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้แจ้งโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบ
สุขภาพระดับอ าเภอ ตามแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี เพื่อแจ้ง ช้ีแจงแนวทาง นโยบายการ
ด าเนินงานและการติดตามทบทวนแผนพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ ประเด็น พชอ./PCC/รพ.สต.ติดดาว ท่ีมี
เป้าหมายให้ พชอ.ท่ีมีคุณภาพดูแลคุณภาพชีวิตตามประเด็นอย่างน้อย 2 ประเด็น และดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่ม
เปราะบาง นั้น 

 
ในการนี้ กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา จึงขอเชิญ ท่าน ผู้อ านวยการ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/สถานบริการสาธารณสุขชุมชน ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุม ดังกล่าว ในวันท่ี 17 - 
18 มีนาคม 2565 จ านวน 2 วัน .ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่จริม เวลา 08.30–16.30 น. 
โดยขอให้เตรียมข้อมูลสถานการณ์พื้นท่ีร่วมแลกเปล่ียนด้วย  
  

จึงเรียนแจ้งมาเพื่อทราบและประสานงานผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาท่ีก าหนด  ต่อไป 
 
 
 

                 
                (.นายฉลองชัย  สิทธิวัง) 
               สาธารณสุขอ าเภอแม่จริม 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
วาระการประชุมชี้แจงแนวทาง นโยบายการด าเนินงานและการติดตามทบทวนแผนพัฒนาระบบสุขภาพปฐม

ภูมิ ประเด็น พชอ./PCC/รพ.สต.ติดดาว 
วันที่  17  มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่จริม  จังหวัดน่าน 

……………………………………………… 
เร่ิมประชุมเวลา 08.30 น. 
 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายฉลองชัย สิทธิวัง สาธารณสุขอ าเภอแม่จริม ประธานในท่ีประชุม กล่าว
เปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
- บรรยายให้ความรู้หัวข้อ“แนวทางการขับเคล่ือน   พชอ ของ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2565 

    (นายฉลองชัย  สิทธิวัง   สาธารณสุขอ าเภอแม่จริม) 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่   …………………….. 
  -มติท่ีประชุม………………………………………… 
ระเบียบวาระที่ 3 ติดตามผลการประชุม คร้ังที่   ………………………………… 
  -……………………………………………………………… 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ (แบ่งตามผู้รับผิดชอบงาน) 
 - สถานการณ์ระบบสุขภาพอ าเภอ  

(นายกันติพจน์  ปานช่าง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ) 
- แนวทาง นโยบายการด าเนินงานและการติดตามทบทวนแผนพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ ประเด็น  
พชอ./PCC/รพ.สต.ติดดาว 
(นายกันติพจน์  ปานช่าง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ) 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
1…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองอื่นๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………….   
                                          

เลิกประชุมเวลา   ………………………………… 
 
                     
                (นายกันติพจน์  ปานช่าง)                                 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ      
                     ผู้บันทึกการประชุม      
 
 
 
 



 
วาระการประชุมชี้แจงแนวทาง นโยบายการด าเนินงาน รพ.สต.ติดดาวและการบันทึกลง Website 

วันที่  18 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่จริม  จังหวัดน่าน 
……………………………………………… 

เร่ิมประชุมเวลา 08.30 น. 
 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายฉลองชัย สิทธิวัง สาธารณสุขอ าเภอแม่จริม ประธานในท่ีประชุม กล่าว
เปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
บรรยายให้ความรู้หัวข้อ“แนวทางการพัฒนา รพสต ติดดาว ปี 2565 

  (นายฉลองชัย  สิทธิวัง   สาธารณสุขอ าเภอแม่จริม) 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่   …………………….. 
  -มติท่ีประชุม………………………………………… 
ระเบียบวาระที่ 3 ติดตามผลการประชุม คร้ังที่   ………………………………… 
  -……………………………………………………………… 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ (แบ่งตามผู้รับผิดชอบงาน) 
 - การบันทึกข้อมูลผ่านระบบ website รพสต ติดดาว 

(นายกันติพจน์  ปานช่าง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ) 
- รพสต/สสช บันทึกข้อมูลผ่านระบบ website รพสต ติดดาว 
(นายกันติพจน์  ปานช่าง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ) 

 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

1…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองอื่นๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………….   
                                          

เลิกประชุมเวลา   ………………………………… 
 
                     
                (นายกันติพจน์  ปานช่าง)                                 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ      
                     ผู้บันทึกการประชุม      
 
                                   
 
 
 
 
 



 
แบบตอบรบัการเข้าร่วมประชุม 

 
 

ช่ือ-นามสกุล.................................................................................................................... 
ต าแหน่ง.......................................................................................................................... 
หน่วยงาน........................................................................................................................ 
เบอร์โทรศัพท์......................................................โทรสาร.................................................. 
 

  สามารถเข้าร่วมประชุมได้                 
 ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ขอมอบหมายผู้แทน คือ 
 

ช่ือ-นามสกุล.................................................................................................................... 
ต าแหน่ง.......................................................................................................................... 
หน่วยงาน........................................................................................................................ 
เบอร์โทรศัพท์......................................................โทรสาร.................................................. 
 
 
 
หมายเหตุ:   ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมได้ท่ี ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่จริม 

 ทางโทรสาร 054-718261 หรือ Line ID : sa2555sa หรือสอบถามข้อมูล   
ได้ท่ี 084 616 5432  หรือตอบผ่านทางระบบ  
E-mail : sa2556sa@gmail.com 

  ภายในวันที่   17 - 24  มีนาคม 2565 
 
 
     …………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:E-mail

