
 

 

ที่ สธ ๐๒34/ว 1299                                                             สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 
                   ๕๒๙/๒  ถนนจอมพล  
       อำเภอเมืองนครราชสีมา นม 30000 
 

                                                                   15  ธันวาคม  2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสรุปแผนการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (Big Rock) 
เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เรียน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ ๙     

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. กำหนดการประชุม       จำนวน ๑ ฉบับ 
                   ๒. รายชื่อกลุ่มเป้าหมาย          จำนวน ๑ ฉบับ 
                   ๓. สำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3052/2564     จำนวน ๑ ชุด 
   เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (Big rock) 
                       เขตสุขภาพท่ี ๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

  ตามที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ได้มีกำหนดจัดการประชุมสรุปแผนการขับเคลื่อนการดำเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (Big Rock) เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เพ่ือสรุปแผนการดำเนินการและกรอบระยะเวลาในการดำเนินการต่างๆ ตามประเด็นการปฏิรูป 5 Big Rock 
และประเด็นสำคัญของเขตสุขภาพ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ในวันจันทร์ ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสิรินคร ชั้น ๖ อาคารสิรินคร โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด 
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นั้น 

  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านที่เกี่ยวข้อง (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) 
เข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก 
ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกีย่วขอ้ง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป   

                                   ขอแสดงความนับถอื  

                                                                  

                            
                                             

               (นางอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล) 
                        สาธารณสุขนิเทศก์ 

                        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
 
 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
โทร. ๐ ๔๔๒๔ 5188 
โทรสาร ๐ ๔๔๒๔ 4089 
ผู้ประสานงาน นางสาวสุดารัตน์ นพขนุทด โทร. ๐๘ ๙๙๑๒ ๔๐๘๒ ลิงก์เข้าร่วมการประชุม 



 
กำหนดการประชุมสรุปแผนการขับเคลื่อนการดำเนนิการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (Big Rock) 

เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ในวันจันทร์ ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. เปน็ต้นไป  

ณ ห้องประชุมสิรินคร ชั้น ๖ อาคารสิรินคร โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด  
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 

วันที่ ๒๐ ธันวาคม 2564 
๑๒.๓0 – ๑๓.๓0 น. ลงทะเบียน  
๑๓.๓0 – ๑๓.๔๕ น. เปิดการประชุม โดย นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 9 
๑๓.๔๕ – 1๖.๓0 น. นำเสนอผลการดำเนินงาน โดย ประธานประเด็น แต่ละประเด็นดังนี้ (กลุ่มละไม่เกิน ๗ นาที)   

     กลุ่ม 1 งานโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ  
     กลุ่ม 2 งานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
     กลุม่ 3 งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
     กลุ่ม 4 งานสุขภาพระบบปฐมภูมิ 
     กลุ่ม ๕ งานกัญชาทางการแพทย์และสมุนไพร 
     กลุ่ม ๖ งานการจัดระบบบริการสุขภาพในเขต 
     กลุ่ม ๗ งานอนามัยแม่และเด็ก 
     กลุ่ม ๘ งานทรัพยากรบุคคล 
     กลุ่ม ๙ งบลงทุน 
     กลุ่ม ๑๐ ด้านการเงนิการคลัง 
     กลุ่ม ๑๑ โครงการ ๓๐ บาท รักษาทุกที่ 
     กลุ่ม ๑๒ งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพ 
     กลุ่ม ๑๓ งานตรวจสอบภายใน 
 

ให้ข้อเสนอแนะ  
โดย 1. นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์            ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 
       2. พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล     สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9 
                                                และผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 

16.30 น. ปิดการประชุม 

หมายเหตุ : - กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
              - พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 14.30 น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการประชุม 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑ 



 
 

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (Big Rock)  
เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ในวันจันทร์ ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. เปน็ต้นไป 
ณ ห้องประชุมสิรินคร ชั้น ๖ อาคารสิรนิคร โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด  

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
 
1. ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 
2. สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9 
3. ผู้ชว่ยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 
4. คณะทำงานตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3052/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงาน  
    ขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (Big rock) เขตสุขภาพที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 
รายช่ือเพิ่มเติม 
1. ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา  
2. ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เขตสุขภาพที่ ๙  
3. นายบัณฑิต วรรณประพันธ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
          สำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๙ นครราชสีมา 
  
 
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๒ 


