
 

 

ที่ สธ ๐๒34/ว 954                                                              สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 
                   358 ถนนจอมพล  
       อำเภอเมืองนครราชสีมา นม 30000 
 

                                                                    14  กันยายน  2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 9 ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2565 - 2569)  

เรียน  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. กำหนดการประชุมฯ                                                                    จำนวน ๑ ชุด 
                    2. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมฯ                         จำนวน 1 ชุด  
                    3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ                จำนวน 1 ฉบับ  

  ด้วยสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 มีกำหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 
เขตสุขภาพที่ ๙ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) เพ่ือให้มีการจัดระบบบริการให้มีความสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่
เป็นไปตามความต้องการของประชาชน และมีการบูรณาการการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในเขตสุขภาพ 
ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ เคนซิงตัน อิงลิช การ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่ 
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  

  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ขอเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 
และส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ กลับมายังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cio.r9office@gmail.com 
ภายในวันที่ 16 กันยายน 2564 ทัง้นี้ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียดตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป   

                                   ขอแสดงความนับถอื  

                                                                  

                            
                                             

               (นางอัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล) 
                       สาธารณสขุนิเทศก์ 

                        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
 
 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ   
โทร. ๐ ๔๔๒๔ 5188 
โทรสาร ๐ ๔๔๒๔ 4089 
ผู้ประสานงาน นางสาวสุดารัตน์ นพขนุทด โทร. ๐๘ ๙๙๑๒ ๔๐๘๒ 
                  นางสาวสุพรรษา เข็มทอง โทร. 09 8145 1632 
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ที่ สธ ๐๒34/ว 954                                                              สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 
                   358 ถนนจอมพล  
       อำเภอเมืองนครราชสีมา นม 30000 
 

                                                                    14  กันยายน  2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 9 ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2565 - 2569)  

เรียน  สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพท่ี 9 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. กำหนดการประชุมฯ                                                                    จำนวน ๑ ชุด 
                    2. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมฯ                         จำนวน 1 ชุด  
                    3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ                จำนวน 1 ฉบับ  

  ด้วยสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 มีกำหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 
เขตสุขภาพที่ ๙ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) เพ่ือให้มีการจัดระบบบริการให้มีความสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่
เป็นไปตามความต้องการของประชาชน และมีการบูรณาการการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในเขตสุขภาพ 
ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ เคนซิงตัน อิงลิช การ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่ 
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  

  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ขอเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 
และส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ กลับมายังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cio.r9office@gmail.com 
ภายในวันที่ 16 กันยายน 2564 ทัง้นี้ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียดตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป   

                                   ขอแสดงความนับถอื  

                                                                  

                            
                                             

               (นางอัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล) 
                       สาธารณสขุนิเทศก์ 

                        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
 
 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ   
โทร. ๐ ๔๔๒๔ 5188 
โทรสาร ๐ ๔๔๒๔ 4089 
ผู้ประสานงาน นางสาวสุดารัตน์ นพขนุทด โทร. ๐๘ ๙๙๑๒ ๔๐๘๒ 
                  นางสาวสุพรรษา เข็มทอง โทร. 09 8145 1632 

 

mailto:cio.r9office@gmail.com


 

 

ที่ สธ ๐๒34/ว 954                                                              สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 
                   358 ถนนจอมพล  
       อำเภอเมืองนครราชสีมา นม 30000 
 

                                                                    14  กันยายน  2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 9 ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2565 - 2569)  

เรียน  ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. กำหนดการประชุมฯ                                                                    จำนวน ๑ ชุด 
                    2. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมฯ                         จำนวน 1 ชุด  
                    3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ                จำนวน 1 ฉบับ  

  ด้วยสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 มีกำหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 
เขตสุขภาพที่ ๙ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) เพ่ือให้มีการจัดระบบบริการให้มีความสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่
เป็นไปตามความต้องการของประชาชน และมีการบูรณาการการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในเขตสุขภาพ 
ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ เคนซิงตัน อิงลิช การ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่ 
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  

  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ขอเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 
และส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ กลับมายังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cio.r9office@gmail.com 
ภายในวันที่ 16 กันยายน 2564 ทัง้นี้ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียดตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป   

                                   ขอแสดงความนับถอื  

                                                                  

                            
                                             

               (นางอัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล) 
                       สาธารณสขุนิเทศก์ 

                        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
 
 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ   
โทร. ๐ ๔๔๒๔ 5188 
โทรสาร ๐ ๔๔๒๔ 4089 
ผู้ประสานงาน นางสาวสุดารัตน์ นพขนุทด โทร. ๐๘ ๙๙๑๒ ๔๐๘๒ 
                  นางสาวสุพรรษา เข็มทอง โทร. 09 8145 1632 
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ที่ สธ ๐๒34/ว 954                                                              สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 
                   358 ถนนจอมพล  
       อำเภอเมืองนครราชสีมา นม 30000 
 

                                                                    14  กันยายน  2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 9 ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2565 - 2569)  

เรียน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และผู้อำนวยการศูนย์วิชาการ  
ทุกแห่งในเขตสุขภาพท่ี 9    

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. กำหนดการประชุมฯ                                                                    จำนวน ๑ ชุด 
                    2. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมฯ                         จำนวน 1 ชุด  
                    3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ                จำนวน 1 ฉบับ  

  ด้วยสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 มีกำหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 
เขตสุขภาพที่ ๙ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) เพ่ือให้มีการจัดระบบบริการให้มีความสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่
เป็นไปตามความต้องการของประชาชน และมีการบูรณาการการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในเขตสุขภาพ 
ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ เคนซิงตัน อิงลิช การ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่ 
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  

  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ขอเชิญท่านและผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) เข้าร่วม
การประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ กลับมายังไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ cio.r9office@gmail.com ภายในวันที่ 16 กันยายน 2564 ทั้งนี้ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด 
รายละเอียดตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป   

                                   ขอแสดงความนับถอื  

                                                                  

                            
                                             

               (นางอัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล) 
                       สาธารณสขุนิเทศก์ 

                        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที ่๙ 
 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ   
โทร. ๐ ๔๔๒๔ 5188 
โทรสาร ๐ ๔๔๒๔ 4089 
ผู้ประสานงาน นางสาวสุดารัตน์ นพขนุทด โทร. ๐๘ ๙๙๑๒ ๔๐๘๒ 
                  นางสาวสุพรรษา เข็มทอง โทร. 09 8145 1632 
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ที่ สธ ๐๒34/ว 954                                                              สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 
                   358 ถนนจอมพล  
       อำเภอเมืองนครราชสีมา นม 30000 
 

                                                                    14  กันยายน  2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที ่9 ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2565 - 2569)  

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. กำหนดการประชุมฯ                                                                    จำนวน ๑ ชุด 
                    2. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมฯ                         จำนวน 1 ชุด  
                    3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ                จำนวน 1 ฉบับ  

  ด้วยสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 มีกำหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 
เขตสุขภาพที่ ๙ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) เพ่ือให้มีการจัดระบบบริการให้มีความสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่
เป็นไปตามความต้องการของประชาชน และมีการบูรณาการการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในเขตสุขภาพ 
ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ เคนซิงตัน อิงลิช การ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่ 
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  

  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ขอเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 
และส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ กลับมายังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cio.r9office@gmail.com 
ภายในวันที ่16 กันยายน 2564 ทัง้นี้ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียดตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป   

                                   ขอแสดงความนับถอื  

                                                                  

                            
                                             

               (นางอัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล) 
                       สาธารณสขุนิเทศก์ 

                        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
 
 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ   
โทร. ๐ ๔๔๒๔ 5188 
โทรสาร ๐ ๔๔๒๔ 4089 
ผู้ประสานงาน นางสาวสุดารัตน์ นพขนุทด โทร. ๐๘ ๙๙๑๒ ๔๐๘๒ 
                  นางสาวสุพรรษา เข็มทอง โทร. 09 8145 1632 
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ที่ สธ ๐๒34/ว 954                                                              สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 
                   358 ถนนจอมพล  
       อำเภอเมืองนครราชสีมา นม 30000 
 

                                                                    14  กันยายน  2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 9 ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2565 - 2569)  

เรียน  สาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. กำหนดการประชุมฯ                                                                    จำนวน ๑ ชุด 
                    2. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมฯ                         จำนวน 1 ชุด  
                    3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ                จำนวน 1 ฉบับ  

  ด้วยสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 มีกำหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 
เขตสุขภาพที่ ๙ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) เพ่ือให้มีการจัดระบบบริการให้มีความสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่
เป็นไปตามความต้องการของประชาชน และมีการบูรณาการการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในเขตสุขภาพ 
ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ เคนซิงตัน อิงลิช การ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่ 
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  

  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ขอเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 
และส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ กลับมายังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cio.r9office@gmail.com 
ภายในวันที่ 16 กันยายน 2564 ทัง้นี้ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียดตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป   

                                   ขอแสดงความนับถอื  

                                                                  

                            
                                             

               (นางอัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล) 
                       สาธารณสขุนิเทศก์ 

                        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
 
 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ   
โทร. ๐ ๔๔๒๔ 5188 
โทรสาร ๐ ๔๔๒๔ 4089 
ผู้ประสานงาน นางสาวสุดารัตน์ นพขนุทด โทร. ๐๘ ๙๙๑๒ ๔๐๘๒ 
                  นางสาวสุพรรษา เข็มทอง โทร. 09 8145 1632 
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ที่ สธ ๐๒34/ว 954                                                              สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 
                   358 ถนนจอมพล  
       อำเภอเมืองนครราชสีมา นม 30000 
 

                                                                    14  กันยายน  2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 9 ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2565 - 2569)  

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราษฎร์พัฒนา จังหวัดนครราชสีมา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. กำหนดการประชุมฯ                                                                    จำนวน ๑ ชุด 
                    2. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมฯ                         จำนวน 1 ชุด  
                    3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ                จำนวน 1 ฉบับ  

  ด้วยสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 มีกำหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 
เขตสุขภาพที่ ๙ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) เพ่ือให้มีการจัดระบบบริการให้มีความสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่
เป็นไปตามความต้องการของประชาชน และมีการบูรณาการการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในเขตสุขภาพ 
ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ เคนซิงตัน อิงลิช การ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่ 
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  

  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ขอเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 
และส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ กลับมายังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cio.r9office@gmail.com 
ภายในวันที่ 16 กันยายน 2564 ทัง้นี้ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียดตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป   

                                   ขอแสดงความนับถอื  

                                                                  

                            
                                             

               (นางอัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล) 
                       สาธารณสขุนิเทศก์ 

                        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
 
 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ   
โทร. ๐ ๔๔๒๔ 5188 
โทรสาร ๐ ๔๔๒๔ 4089 
ผู้ประสานงาน นางสาวสุดารัตน์ นพขนุทด โทร. ๐๘ ๙๙๑๒ ๔๐๘๒ 
                  นางสาวสุพรรษา เข็มทอง โทร. 09 8145 1632 
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ที่ สธ ๐๒34/ว 954                                                              สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 
                   358 ถนนจอมพล  
       อำเภอเมืองนครราชสีมา นม 30000 
 

                                                                    14  กันยายน  2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 9 ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2565 - 2569)  

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน จังหวัดบุรีรัมย์ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. กำหนดการประชุมฯ                                                                    จำนวน ๑ ชุด 
                    2. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมฯ                         จำนวน 1 ชุด  
                    3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ                จำนวน 1 ฉบับ  

  ด้วยสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 มีกำหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 
เขตสุขภาพที่ ๙ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) เพ่ือให้มีการจัดระบบบริการให้มีความสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่
เป็นไปตามความต้องการของประชาชน และมีการบูรณาการการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในเขตสุขภาพ 
ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ เคนซิงตัน อิงลิช การ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่ 
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  

  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ขอเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 
และส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ กลับมายังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cio.r9office@gmail.com 
ภายในวันที่ 16 กันยายน 2564 ทัง้นี้ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียดตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป   

                                   ขอแสดงความนับถอื  

                                                                  

                            
                                             

               (นางอัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล) 
                       สาธารณสขุนิเทศก์ 

                        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
 
 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ   
โทร. ๐ ๔๔๒๔ 5188 
โทรสาร ๐ ๔๔๒๔ 4089 
ผู้ประสานงาน นางสาวสุดารัตน์ นพขนุทด โทร. ๐๘ ๙๙๑๒ ๔๐๘๒ 
                  นางสาวสุพรรษา เข็มทอง โทร. 09 8145 1632 
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กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ ๙ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)  

ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  
ณ เคนซิงตัน อิงลชิ การ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 

วันที่ 20 กันยายน 2564 
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน  
09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดการประชุม 

โดย นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 
09.30 – 10.30 น. -บรรยาย เรื่อง ความก้าวหน้าการดำเนินงานการปฏิรูปเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9  

โดย พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล     สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9  
                                            และผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 

10.30 – 11.30 น. -บรรยาย เรื่อง การดำเนนิงานตามแผนการจดับริการสาธารณสขุตามวิถีชีวิตแนวใหม่ เขตสุขภาพที่ 9  
โดย นพ.วิชาญ คิดเห็น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 

11.30 – 12.30 น. - ทบทวนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) 
- ชี้แจงกระบวนการ Workshop แผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพ 
โดย นายวุฒิภาพ วรชัยเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพท่ี 9 

12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 – 16.30 น. แบ่งกลุ่ม เพ่ือจัดทำ Workshop  ตามประเด็น ดังนี้ 

(1) สร้างความเข้มแข็งระบบปฐมภูมิและชุมชน 
วิทยากรโดย นพ.วิชาญ คิดเห็น  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 

(2) พัฒนาศักยภาพปฐมภูมิ 
วิทยากรโดย ดร.สันติ ทวยมีฤทธิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

(3) พัฒนาประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขทุกระดับ 
    วิทยากรโดย นพ.สกล ด่านภักดี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย ์โรงพยาบาลชัยภูมิ 
(4) การพัฒนาการมีส่วนร่วมโดยภาคีเครือข่าย 

วิทยากรโดย นายวุฒิภาพ วรชัยเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 
16.30 – 18.30 น. สรุปผลและจัดทำเอกสารการนำเสนอ 
18.30 เป็นต้นไป รับประทานอาหารเย็น 
วันที่ 21 กันยายน 2564 
09.00 – 12.00 น. นำเสนอผลการทำ Workshop  กลุ่มละ 20 นาท/ี วิพากษ์ 15 นาที 

วิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะ  
โดย 1. นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์       ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 
       2. พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล     สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9 
                                               และผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพท่ี 9 

12.00 – 13.00 น. พักรบัประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. สรุปผลการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 9 

โดย นพ.วิชาญ คิดเห็น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพท่ี 9 
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14.30 – 16.00 น. จัดทำเอกสารเตรียมนำเสนอคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 

โดย พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล     สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9  
                                            และผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพท่ี 9 

นพ.วิชาญ คิดเห็น  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 
     นายวุฒภิาพ วรชัยเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 
     นายอภิชาติ อยู่สำราญ     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
     นางสาวสุดารัตน์  นพขุนทด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  

16.00 – 16.30 น. ปิดการประชุม 
หมายเหตุ : -กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
              -เวลาพักรับประทานอาหารว่าง 10.30 น. และ 14.30 น. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ ๙  

ฉบบัที ่๔ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)  
 
1. ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 
2. สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9 
3. ผู้ชว่ยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 9 
4. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 4 จังหวัด 

1) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
2) นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดชัยภูมิ 
3) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
4) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

5. นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 4 จังหวัด 
1) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ด้านเวชกรรมป้องกัน จังหวัดนครราชสีมา 
2) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ด้านเวชกรรมป้องกัน จังหวัดชัยภูมิ 
3) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ด้านเวชกรรมป้องกัน จังหวัดบุรีรัมย์ 
4) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ด้านเวชกรรมป้องกัน จังหวัดสุรินทร์ 

6. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 4 จังหวัด 
1) หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา 
2) หัวหน้ากลุ่มงานพฒันายุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดชัยภมู ิ
3) หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์ 
4) หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ 

7. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ 4 แห่ง 
1) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
2) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ 
3) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
4) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ 

8. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป 7 แห่ง 
1) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 
2) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา  
3) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
4) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนางรอง 
5) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท 
6) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิมาย 
7) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศีขรภูมิ 

9. รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 11 แห่ง 
1) รอง ผอ.รพ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครราชสีมา 
2) รอง ผอ.รพ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.ชัยภูมิ 
3) รอง ผอ.รพ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.บุรีรัมย์ 
4) รอง ผอ.รพ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.สุรินทร์ 
5) รอง ผอ.รพ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 
6) รอง ผอ.รพ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.ปากช่องนานา  
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7) รอง ผอ.รพ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
8) รอง ผอ.รพ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.นางรอง 
9) รอง ผอ.รพ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.ปราสาท 
10) รอง ผอ.รพ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.พิมาย 
11) รอง ผอ.รพ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.ศีขรภูมิ 

10. ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 9  10 แห่ง 
1) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์                           
2) ผู้อำนวยการสำนักป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ 
3) ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ 
4) ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙ 
5) ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙   
6) ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๙ 
7) ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 9 
8) ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 
9) ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา  
10) ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร ์  

11. ผู้แทนโรงพยาบาลชุมชน 
 นายแพทย์เฉิดพันธุ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 
12. ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอ 
 นายพงษ์พิพัฒน์ ชุ่มสีดา สาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
13. ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
 นายวิกร วัฒนะดิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราษฎร์พัฒนา อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 
14. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 นายศิวสรรค์ ขอบใจกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม  

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ ๙ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)  
ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  

ณ เคนซิงตัน อิงลิช การ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 

วันที่       เดือน กันยายน พ.ศ. 2564  
เรื่อง ตอบรับการประชุม  

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9     

อ้างถึง หนังสือที่ สธ ๐๒34/ว                                                ลงวันที่     กันยายน ๒๕๖4 

 ตามการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที ่ ๙ ฉบับที ่ ๔  
(พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ เคนซิงตัน อิงลิช 
การ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ ่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นั้น 
ในการนี้……………………………………………………………….จังหวัด………………………………………….ขอส่งผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 

   
   
   
   
   
   
   

            
ลงชื่อ.........................................................................  

                                   (.......................................................................)      

       ตำแหน่ง................................................................... .............. 

 

 
ผู้ประสานงาน ชื่อ.............................................สกุล..............................................โทรศัพท์................................ 

หมายเหตุ  - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาราชการเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด   
     - ขอให้ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมไปยังสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา  

      ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ cio.r9office@gmail.com ภายในวันที่ 1๖ กันยายน 2564  
    - การสำรองจองห้องพักให้แจ้งมายังผู้ประสานงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศโดยตรง 
      ภายในวันที่ 1๖ กันยายน 2564 

ผู้ประสานงาน นางสาวสุดารัตน์ นพขุนทด โทร. ๐๘ ๙๙๑๒ ๔๐๘๒ 
                  นางสาวสุพรรษา เข็มทอง โทร. 09 8145 1632 
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