
ด่วนที่สุด 

 

 

ท่ี สธ ๐๒34/ว 1038                                                                    ส ำนักงำนเขตสุขภำพท่ี 9 
                   358 ถนนจอมพล  
       อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ นม 30000 
 
                                                                            6  ตุลำคม  2564 

เร ือ่ง  ขอเชญิประชุมสรุปแผนยุทธศำสตร ์เขตสุขภำพท่ี 9 ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2565 - 2569) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๕ 

เรยีน  นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัด ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลศูนย์/โรงพยำบำลท่ัวไป ทุกแห่งในเขตสุขภำพท่ี ๙ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย   ๑. ก ำหนดกำรประชุมฯ                                                                           จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 2. กลุม่เป้ำหมำยผูเ้ข้ำรว่มประชุมฯ                        จ ำนวน 1 ชุด  

  ด้วยส ำนักงำนเขตสุขภำพท่ี 9 มีก ำหนดจัดกำรประชุมสรุปแผนยุทธศำสตร ์เขตสุขภำพท่ี 9 
ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2565 - 2569) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๕ เพื่อให้มีกำรจดัระบบบรกิำรให้มีควำมสอดคล้อง
กับบรบิทของพื้นท่ีเป็นไปตำมควำมต้องกำรของประชำชน และมีกำรบูรณำกำรกำรมีส่วนรว่มของภำคีเครอืข่ำย
ในเขตสุขภำพ ในระหว่ำงวันท่ี ๑๑ – ๑๒ ตุลำคม ๒๕๖๔ เวลำ ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมแคนทำร ีโครำช 
ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จงัหวัดนครรำชสีมำ 

  ส ำนักงำนเขตสุขภำพท่ี 9 ขอเชญิบุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน (ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๒) เข้ำรว่มกำรประชุมฯ 
ตำมวัน เวลำ และสถำนท่ีดังกล่ำว ท้ังน้ี ส ำหรบัค่ำใชจ้ำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำร (ค่ำเบ้ียเลี้ยง ค่ำท่ีพัก ค่ำพำหนะ 
และค่ำใชจ้ำ่ยอื่น  ๆท่ีเก่ียวข้อง) ขอให้เบิกจำกหน่วยงำนต้นสังกัด รำยละเอยีดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย 

                  จงึเรยีนมำเพื่อโปรดทรำบ และแจง้ผู้เก่ียวข้องด ำเนินกำรต่อไป 

                     ขอแสดงควำมนับถือ  
                                                                  
                            
                                             

                  (นำงอัจฉรำ นธิอิภิญญำสกลุ) 
                             สำธำรณสุขนิเทศก์ 

                             ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตสุขภำพท่ี ๙ 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงำนยุทธศำสตรแ์ละสำรสนเทศ   
โทร. ๐ ๔๔๒๔ 5188 
โทรสำร ๐ ๔๔๒๔ 4089 
ผู้ประสำนงำน นำงสำวสุดำรตัน์ นพขุนทด โทร. ๐๘ ๙๙๑๒ ๔๐๘๒ 
 
 



ก ำหนดกำรประชุมสรุปแผนยุทธศำสตร ์เขตสุขภำพท่ี ๙ ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ระหว่ำงวันท่ี ๑๑ – ๑๒ ตุลำคม ๒๕๖๔ เวลำ ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป  
ณ โรงแรมแคนทำร ีโครำช อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จงัหวดันครรำชสีมำ 

วันท่ี ๑๑ ตุลำคม 2564 
0๙.๐0 – 09.๓0 น. ลงทะเบียน  
09.๓0 – ๑๐.๑๕ น. พิธเีปิดกำรประชุม และกำรบรรยำย เร ือ่ง กำรจดัท ำแผนยุทธศำสตร ์เขตสุขภำพท่ี 9 

โดย  พญ.อัจฉรำ นิธอิภิญญำสกุล   สำธำรณสุขนิเทศก์ เขตสุขภำพท่ี 9 และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตสุขภำพท่ี 9 
1๐.๑๕ – 1๒.๐0 น. แบ่งกลุ่ม เพ่ือจดัท ำแผนยุทธศำสตร ์เขตสุขภำพท่ี 9 ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2565 - 2569) Workshop  

ตำมประเด็น ดังน้ี 
     กลุ่มท่ี ๑ PP & P Excellence  
     กลุ่มท่ี ๒ Service Excellence 
     กลุ่มท่ี ๓ People Excellence 
     กลุ่มท่ี ๔ Governance Excellence 

12.๐0 – 13.๐0 น. พักรบัประทำนอำหำรกลำงวนั (set box) 
13.๐0 – 1๗.30 น. (ต่อ) แบ่งกลุ่ม เพ่ือจดัท ำแผนยุทธศำสตร ์เขตสุขภำพท่ี 9 ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2565 - 2569) Workshop 

ตำมประเด็น ดังน้ี  
     กลุ่มท่ี ๑ PP & P Excellence  
     กลุ่มท่ี ๒ Service Excellence 
     กลุ่มท่ี ๓ People Excellence 
     กลุ่มท่ี ๔ Governance Excellence 

1๗.30 น. (เป็นต้นไป) รบัประทำนอำหำรเย็น (set box) 
วันท่ี 1๒ ตุลำคม 2564 
09.00 – 12.00 น. น ำเสนอผลกำรจดัท ำแผนยุทธศำสตร ์เขตสุขภำพท่ี 9 ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2565 - 2569)   

ใชเ้วลำไมเ่กิน กลุม่ละ ๑๕ นำที/ วพิำกษ์ 15 นำที 
     กลุ่มท่ี ๑ PP & P Excellence  
     กลุ่มท่ี ๒ Service Excellence 
วพิำกษ์และให้ข้อเสนอแนะ  
โดย  ๑. พญ.อัจฉรำ นิธอิภิญญำสกุล   สำธำรณสุขนิเทศก์ เขตสุขภำพท่ี 9 และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตสุขภำพท่ี 9             
        2. นำงจุฑำรตัน์ มำกคงแก้ว        ผูช้ว่ยผูต้รวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข เขตสุขภำพท่ี 9 

12.00 – 13.00 น. พักรบัประทำนอำหำรกลำงวนั (set box) 

13.00 – 1๖.๐0 น. 

(ต่อ)น ำเสนอผลกำรจดัท ำแผนยุทธศำสตร ์เขตสุขภำพท่ี 9 ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2565 - 2569)  
ใชเ้วลำไมเ่กิน กลุม่ละ ๑๕ นำที/ วพิำกษ์ 15 นำที 
     กลุ่มท่ี ๓ People Excellence 
     กลุ่มท่ี ๔ Governance Excellence  
วพิำกษ์และให้ข้อเสนอแนะ  
โดย  ๑. พญ.อัจฉรำ นิธอิภิญญำสกุล   สำธำรณสุขนิเทศก์ เขตสุขภำพท่ี 9 และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตสุขภำพท่ี 9             
        2. นำงจุฑำรตัน์ มำกคงแก้ว        ผูช้ว่ยผูต้รวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข เขตสุขภำพท่ี 9 

16.00 – 16.30 น. ปิดกำรประชุม 
หมำยเหตุ : - ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
                - เวลำพักรบัประทำนอำหำรว่ำงและเคร ือ่งด่ืม 10.30 น. และ 14.30 น. (set box) 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑ 



 
กลุ่มเป้ำหมำยผู้เข้ำรว่มประชุมสรุปแผนยุทธศำสตร ์เขตสุขภำพท่ี 9 ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2565 - 2569)  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๕ 
 

1. สำธำรณสุขนิเทศก์ เขตสุขภำพท่ี 9 
2. ผู้ชว่ยผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข เขตสุขภำพท่ี 9 
3. ส ำนักงำนสำธำรณสุขจงัหวัดนครรำชสีมำ 
    3.1 นำยแพทย์เชีย่วชำญ (ด้ำนเวชกรรมป้องกัน)  
    3.2 หัวหน้ำกลุ่มงำนพฒันำยุทธศำสตรแ์ละสำรสนเทศ   
    3.3 นำยเอกรฐั ณรงค์สระน้อย หัวหน้ำงำนระบำดวทิยำและสอบสวนโรค   
    3.4 นำงสุวรรณำภำ ศรนีำค นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
    3.5 นำงสำววยี์สุดำ ญวนแม นักทรพัยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
    3.6 นำยปกรณ์ รมิประนำม นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  
    3.7 นำยสมิทธ ิลักษณะเลขำ นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  
4. ส ำนักงำนสำธำรณสุขจงัหวัดชยัภูมิ 
    4.1 นำยแพทย์เชีย่วชำญ (ด้ำนเวชกรรมป้องกัน)  
    4.2 หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำยุทธศำสตรแ์ละสำรสนเทศ   
    4.3 นำยอรรถพงษ์ ฉลำดกำรณ์ นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  
    4.4 นำยสัมพันธ ์พรประไพ นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร   
    4.5 นำยสุวทิย์ คงโพธิน้์อย นักวชิำกำรคอมพวิเตอรป์ฏิบัติกำร   
5. ส ำนักงำนสำธำรณสุขจงัหวัดบุรรีมัย ์
    5.1 นำยแพทย์เชีย่วชำญ (ด้ำนเวชกรรมป้องกัน)  
    5.2 หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำยุทธศำสตรแ์ละสำรสนเทศ   
    5.3 นำงสุวมิล พัฒนำวศิิษฏ์ นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ   
    5.4 นำงนิตยำ ชุดไธสง นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
    5.5 นำยณรงค์ จนัทศร นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร   
    5.6 นำยธนวัฒน์ นะรำรมัย ์นักวชิำกำรคอมพวิเตอรป์ฏิบัติกำร   
6. ส ำนักงำนสำธำรณสุขจงัหวัดสุรนิทร ์
    6.1 นำยแพทย์เชีย่วชำญ (ด้ำนเวชกรรมป้องกัน)  
    6.2 หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำยุทธศำสตรแ์ละสำรสนเทศ   
    6.3 นำยรชัมงคล พุ่มคุ้ม นักวชิำกำรคอมพิวเตอรป์ฏิบัติกำร   
    6.4 นำยดนัย ปำนทอง นักวชิำกำรคอมพวิเตอรป์ฏิบัติกำร   
7 โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 
    7.1 รองผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 
    7.2 ดร.นวลฉว ีเพิม่ทองชูชยั พยำบำลวชิำชพีช ำนำญกำร  
8. โรงพยำบำลชยัภูมิ 
    8.1 รองผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชยัภูม ิ
9. โรงพยำบำลบุรรีมัย์ 
    9.1 รองผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบุรรีมัย ์
 
 
 
 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๒ 



10. โรงพยำบำลสุรนิทร ์
      10.1 รองผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสุรนิทร ์
11. โรงพยำบำลเทพรตัน์นครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 
      11.1 นำยแพทย์ชวศักด์ิ กนกกันฑพงษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเทพรตัน์นครรำชสีมำ 
      11.2 รองผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเทพรตัน์นครรำชสีมำ 
12. โรงพยำบำลปำกชอ่งนำนำ จ.นครรำชสีมำ 
      12.1 รองผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลปำกชอ่งนำนำ 
13. โรงพยำบำลพิมำย จ.นครรำชสีมำ 
      13.1 รองผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลพมิำย  
14. โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จ.ชยัภูมิ 
      14.1 รองผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลภเูขียวเฉลมิพระเกียรติ 
15. โรงพยำบำลนำงรอง จ.บุรรีมัย์ 
      15.1 รองผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลนำงรอง 
16. โรงพยำบำลปรำสำท จ.สุรนิทร ์
      16.1 รองผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลปรำสำท 
17. โรงพยำบำลศีขรภูมิ จ.สุรนิทร ์
      17.1 รองผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลศีขรภูม ิ
18. โรงพยำบำลสีค้ิว จ.นครรำชสีมำ 
      18.1 แพทย์หญงิอำรยี์ เชือ้เดช ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสีค้ิว  
19. ผู้แทนจำกส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี ๙ นครรำชสีมำ (ไม่เกิน ๓ คน) 
      19.1 นำยอภิรตัน์ โสก ำปัง นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ  
20. ผู้แทนจำกศูนย์อนำมัยท่ี ๙ นครรำชสีมำ (ไม่เกิน 3 คน) 
      20.1 นำยแพทย์ภรญัวทิย์ อนันต์ดิลกฤทธิ ์นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
      20.2 ดร.สินศักด์ิชนม ์อุ่นพรมมี นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
      20.3 นำงสำวบุษรนิทร ์พูนนอก พยำบำลวชิำชพีช ำนำญกำร 
21. ผู้แทนจำกศูนย์สุขภำพจติท่ี ๙ นครรำชสีมำ (ไม่เกิน ๒ คน) 
22. ผู้แทนจำกโรงพยำบำลจติเวชนครรำชสีมำรำชนครนิทร ์(ไม่เกิน ๒ คน) 
23. ผู้แทนจำกศูนย์สนับสนุนบรกิำรสุขภำพท่ี ๙ นครรำชสีมำ (ไม่เกิน ๒ คน) 
24. ศูนย์วทิยำศำสตรก์ำรแพทย์ท่ี ๙ นครรำชสีมำ (ไม่เกิน ๒ คน) 
      24.1 นำยบรรจง กิติรตัน์ตระกำร ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วทิยำศำสตรก์ำรแพทย์ท่ี 9 
25. นำงสำวภำวนำ เผือกผำสุข ท่ีปรกึษำด้ำนกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล เขตสุขภำพท่ี 9 
26. เจำ้หน้ำท่ีส ำนักงำนเขตสุขภำพท่ี ๙ 
 
 


