บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอนำดูน จังหวัดมหำสำรคำม
ที่ มค 0927.1/237
วันที่ 10 มีนำคม ๒๕64
เรื่อง ขออนุญำตเผยแพร่รำยงำนกำรประชุม โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “ตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยจำกโรค
พยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำดี” อำเภอนำดูน จังหวัดมหำสำรคำม ปีงบประมำณ 2564
เรียน สำธำรณสุขอำเภอนำดูน
ด้วย สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอนำดูน ได้จัดทำโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “ตำบลวิถี
ใหม่ปลอดภัยจำกโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำดี” อำเภอนำดูน จังหวัดมหำสำรคำม ปีงบประมำณ
2564 เพื่อรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทังถวำย
เป็นพระรำชกุศล แด่สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ ทรงเจริญพระชนมพรรษำ 84 พรรษำ อำเภอ
นำดูน จังหวัดมหำสำรคำม ปี ๒๕๖4 โดยมีพืนที่เป้ำหมำย คือ พืนที่ตำบลนำดูน ตำบลพระธำตุ และ ตำบล
หนองไผ่ อำเภอนำดูน จังหวัดมหำสำรคำม รวมทังคัดเลือกตำบลต้นแบบกำรดำเนินงำน ปีงบประมำณ ๒๕๖๔
คือ ตำบลกู่สันตรัตน์
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอนำดูน จึงขออนุญำตเผยแพร่รำยงำนกำรโครงกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร “ตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยจำกโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำดี” อำเภอนำดูน จังหวัด
มหำสำรคำม ปีงบประมำณ 2564 เพื่อให้ประชำชนทั่วไป หน่วยงำนรำชกำร องค์กรเอกชนได้ทรำบถึงภำรกิจ
และแนวทำงในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน ในเวปไซต์
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและให้กำรอนุเครำะห์เผยแพร่ข้อมูลต่อไป

(นำยสมัย ทองพูล)
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
เรียน

สำธำรณสุขอำเภอนำดูน
- เพื่อทรำบ
(นำงจริยำ สีกงพลี)
ผู้ช่วยสำธำรณสุขอำเภอนำดูน
ทราบ

(นำยชำติธนำ ปัตตำลำโพธิ์)
สำธำรณสุขอำเภอนำดูน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
ตามประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาดูน
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาดูน
ชื่อหน่วยงำน : ……สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอนำดูน.....จังหวัดมหำสำรคำม…………………………..…………..
วัน/เดือน/ปี : 28 พฤษภำคม 2564
หัวข้อ: ...ขออนุญำตเผยแพร่แนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน...........
รำยละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ)
ขออนุญำตเผยแพร่กำรดำเนินงำนประชุมโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “ตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยจำกโรค
พยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำดี” อำเภอนำดูน จังหวัดมหำสำรคำม ปีงบประมำณ 2564
Linkภำยนอก: …………………………………………………………………………………………………………….………………
หมำยเหตุ: ……………………………………………………………………………………………………………………………......
................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นำยสมัย ทองพูล)
ตำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
28 พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕64

(นำยชำติธนำ ปัตตำลำโพธิ์)
ตำแหน่ง สำธำรณสุขอำเภอนำดูน
28 พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕64

ผู้รับผิดชอบกำรนำข้อมูลขึนเผยแพร่

(นำยสมัย ทองพูล)
ตำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
28 พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕64

รายงานการดาเนินงาน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ตาบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนาดี”
อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2564
วันที่ 24-25 พฤษภำคม 2564 เวลำ 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนกู่โนนเมือง
**********************************
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
1.นำงบัวไข บุสดี
2.นำงเพ็ญรัสมี ศรีวงยำง
3.นำงจันทำ มีบุญมำก
4.นำงแก่นจันทร์ ยอดสะเทิน
5.นำงเถำวัลย์ แระนำตำ
6.น.ส.ชนำกำนต์ ทองนำค
7.นำงเบญจรัตน์ ปัตตำเนย์
8.นำยสมพร ปะนำตำ
9.น.ส.พิสมัย ปะนำมะเส
10.นำงหนูเลียง ปะนะภูเต
11.นำงนิวฒ
ั นำ ปะนำตำ
12.นำงสุบิน ปักัดตัง
13.น.ส.เบญจพร สีหำบูรำณ
14.นำงทองใส มำลำพิมพ์
15.นำงเจริญศรี หโยชิน
16.นำงทองจันทร์ เกสร
17.นำยจำรัส ปะกินัง
18.นำยสมบัติ พิมยัง
19.นำยสมพงษ์ นกมำ
20.นำยบุญทัน มำตรแทน
21.นำงรุง่ รำวัลย์ คงเทพ
22.นำงหนูถิ่น ปะติระคะ
23.นำงนำอ้อย หิรัญชะ
24.นำยประยน วันทำ
25.นำยสุทิน นำคสุข
26.นำยณตวัตน์ ปินะกัง
27.นำยสังวำล ปะนำทำ
28.นำยสี สีหำโบรำณ
29.นำยจำรัส เพิ่งจันดำ
30.นำยสวัสดิ์ คำตัน

ผู้เข้าร่วมประชุม วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
1.นำยสมเกียรติ ลำวัลย์
2.นำยอำคำ ประกอบกำร
3.น.ส.ศุภลักษณ์ โคนำรินทร์
4.นำงสมพร ภูเหลี่ยม
5.นำยสมหมำย ปักกำโล
6.นำงทุมมำ ประกอบกำร
7.นำงเบญจมำศ ปะนำตำ
8.นำงหนูวนิ นันทพงษ์
9.นำงอุรำวัน ปินะกำโน
10.นำยอำพร ทุนำ
11.นำงจิ๋ว ตือเปลี่ยน
12.นำงสุรัดดำ ปะนำทัง
13.นำยคมสันต์ ใบยำโพธิ์ศรี
14.นำยเอี่ยมทิพย์ ปิระกำโน
15.นำยสิทธิศักดิ์ ปะนำตำ
16.นำยโสม บุพตำ
17.นำยเหมือน ขุโยธิน
18.นำยดำรัส สมกระยอม
19.นำงม้วน ทับโท
20.นำงสุกัญญำ บัวชิด
21.น.ส.อำพร สงค์แซม
22.นำยไมตรี โสเพ็ง
23.นำยทองใส ปักกำโล
24.น.ส.ทองสำ รำมะนำ
25.นำยทองสุข ปนำทัง
26.นำยทวีชัย ปักกำเวสำ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอนำดูน อำเภอนำดูน จังหวัดมหำสำรคำม โทร.๐ ๔๓๗9 ๗๐๒๗
ที่ มค.๐๙๒๗.๑/396
วันที่ 13 พฤษภำคม ๒๕๖4
เรื่อง ขอเชิญประชุม โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “ตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยจำกโรคพยำธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อนำดี” อำเภอนำดูน จังหวัดมหำสำรคำม ปีงบประมำณ 2564
เรียน ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนกู่โนนเมือง
ด้วยสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอนำดูน ได้จัดทำโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “ตำบลวิถีใหม่
ปลอดภัยจำกโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำดี ” อำเภอนำดูน จังหวัดมหำสำรคำม ปีงบประมำณ 2564
เพื่อพัฒนำตำบลจัดกำรคุณภำพชีวิตในพืนที่เสี่ยงที่มีอัตรำกำรติดเชือสูง ต่อยอดสู่ “ตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยจำก
โรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำดี” ให้ดำเนินกำรแก้ไขโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำดี และเพื่อประกำศ
เกียรติคุณตำบลต้นแบบที่มีบทเรียนหรือนวัตกรรมชุมชนประเด็น “ตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยจำกโรคพยำธิใบไม้
ตับและมะเร็งท่อนำดี” (2 วัน) กลุ่มเป้ำหมำย คือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน อสม.ในเขตพืนที่
ตำบลกกู่สันตรัตน์ จำนวน 55 คน
ดังนัน สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอนำดูน จึงขอเชิญกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน อส
ม.ในเขตพืนที่ตำบลกกู่สันตรัตน์ จำนวน 55 คน เข้ำร่วมประชุมโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “ตำบลวิถีใหม่
ปลอดภัยจำกโรคพยำธิใบไม้ตั บและมะเร็งท่อนำดี” อำเภอนำดูน จังหวัดมหำสำรคำม ปีงบประมำณ 2564
ในวันที่ 24 พฤษภำคม 2564 จำนวน 30 คน ในวันที่ 25 พฤษภำคม 2564 จำนวน 25 คน รวม 55 คน
เวลำ 08.30-16.30 ณ ห้องประชุมโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนกู่โนนเมือง จังหวัดมหำสำรคำม
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรต่อไป

(นำยชำติธนำ ปัตตำลำโพธิ์)
สำธำรณสุขอำเภอนำดูน

กาหนดการ
โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “ตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยจำกโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำดี”
อำเภอนำดูน จังหวัดมหำสำรคำม ปีงบประมำณ 2564
วันที่ 24 -25 พฤษภำคม 2564
ณ ห้องโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนกู่โนนเมือง จังหวัดมหำสำรคำม
วิทยากรหลัก

นำยชำติธนำ ปัตตำลำโพธิ์ ตำแหน่ง สำธำรณสุขอำเภอนำดูน
นำยสมัย ทองพูล ตำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
นำงวรำภรณ์ กรโสภำ ตำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร

วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2564
เวลำ
กิจกรรม
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 09.00 น. พิธีเปิดและชีแจงวัตถุประสงค์กำรอบรม โดย สำธำรณสุขอำเภอนำดูน
09.00 – 10.30 น. แผนยุทธศำสตร์ในระยะเวลำที่เหลือ (2562 - 2568)
จะขับเคลื่อนผ่ำน โครงกำรปลอดพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำดี
วิทยำกร โดย นำยชำติธนำ ปัตตำลำโพธิ์
10.30 – 12.00 น. โรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำดี
วิทยำกร โดย นำยสมัย ทองพูล
12.00 – 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00 – 14.30 น. จัดระบบสุขำภิบำล บริหำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลเพื่อตัดวงจรพยำธิ
วิทยำกร โดย นำงวรำภรณ์ กรโสภำ
14.30 – 16.30 น. พัฒนำศักยภำพพืนที่ต้นแบบ “ตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยจำกโรคพยำธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อนำดี”
วิทยำกร โดย นำยสมัย ทองพูล
หมายเหตุ
1.รับประทำนอำหำรว่ำง เช้ำเวลำ 10.30-10.45 น. ช่วงบ่ำย 14.30-14.45 น.

