
 

 

ที่ สธ ๐๒34/ว 1326                                                             สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 
                   ๕๒๙/๒  ถนนจอมพล  
       อำเภอเมืองนครราชสีมา นม 30000 
 

                                                                    21  ธันวาคม  2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ ๙ เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานและลงนามบันทึกข้อตกลงตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการ เขตสุขภาพที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ ๙     

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. กำหนดการประชุม       จำนวน ๑ ฉบับ 
                   ๒. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม      จำนวน ๑ ฉบับ 

  ด้วยสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ได้มีกำหนดจัดการประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ ๙ เพ่ือติดตาม
ผลการดำเนินงานและลงนามบันทึกข้อตกลงตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เขตสุขภาพที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือให้การติดตามการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และการนำนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
ไปปฏิบัติให้เกิดการบูรณาการกับหน่วยงานในพ้ืนที่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 
ในระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมแคนทารี่ โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  

  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านที่เกี่ยวข้อง (ตามสิ่งที่ส่ง 
มาด้วย ๒) เข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานทีดั่งกล่าว ทั้งนี้ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป   

                                   ขอแสดงความนับถอื  

                                                                  

                            
                                             

               (นางอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล) 
                        สาธารณสุขนิเทศก์ 

                        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
 
 
 
 
 

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

ด่วนที่สุด 



 
 

กำหนดการประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 9 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและลงนามบันทึกข้อตกลง 
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ในวันที่ 28 – 29 ธันวาคม 2564  
ณ โรงแรมแคนทารี่ โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

 

วันที่  28 ธันวาคม 2564    
เวลา 12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน  
เวลา 13.00 – 13.15 น. พิธีเปิดการประชุม  

โดย นพ. พงศ์เกษม  ไข่มุกด์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ 
เวลา 13.15 – 16.30 น. นำเสนอและชี้แจงความคืบหน้าผลการดำเนินงานด้านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 9    
  1. แนวทางการเชื่อมโยงข้อมูล Datalake 
 2. ระบบรายงานจากฐานข้อมูล Datalake 

 3. ระบบข้อมูล R9 health station 
โดย นพ. ศิลา  จิรวิกรานต์กุล  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)        
                                     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

เวลา 16.30 - 18.30 น. ให้ข้อเสนอแนะวิพากษ์  
  โดย ผู้บริหารเขตสุขภาพท่ี 9 
 

วันที ่29 ธันวาคม 2564  
เวลา 08.30 – 09.30 น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เขตสุขภาพท่ี 9 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    โดย ผู้บริหารเขตสุขภาพท่ี 9 
เวลา 09.30 – 12.00 น. การประชุมคณะกรรมการทีมนำระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพท่ี 9 

ประธานโดย นพ. พงศ์เกษม  ไข่มุกด์  ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 15.3๐ น. การประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 9 (ต่อ) 
  ประธานโดย นพ. พงศ์เกษม  ไข่มุกด์  ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
เวลา 15.30 - 16.30 น. สรุปและอภิปราย 
 
หมายเหตุ  - การแต่งกายของผู้ลงนามบันทึกข้อตกลง : เสื้อตรวจการสีขาวกระทรวงสาธารณสุข 
              - กำหนดการอาจปรับตามความเหมาะสม 

- เวลา 10.30 น. และ 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
************************************************ 

 
 
 
 
 
 
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑ 

เอกสารประกอบการประชุม 



 
 

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 9 เพื่อติดตามผลการดำเนนิงานและลงนามบันทึกข้อตกลง
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ในวันที่ 28 – 29 ธันวาคม 2564  
ณ โรงแรมแคนทารี่ โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

 
1. ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 
2. สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9 
3. ผู้ชว่ยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 
4. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 9 
5. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 9 
6. ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 9 
7. คณะกรรมการทีมนำระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ตามสำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   
    ที่ 2733/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทีมนำระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพท่ี 9 
 
 
 
 
รายช่ือเพิ่มเติม 
 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา 
     1.1 นายปกรณ์ ริมประนาม   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
     1.2 นายศุภิสิษฐ์ โตสรณส์ิงห์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
     1.3 นายชวลิต บรรดาศักดิ์ไพศาล  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
     1.4 นายกนกพันธ์ วิชัยศึก   เจ้าพนักงานสถิติ 
2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
    2.1 นายสัมพันธ์ พรประไพ    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
    2.2 นายมาโนชญ์  กลางพิลา    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
    3.1 นายแพทย์ศิลา จิรวิกรานต์กุล     รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  
    3.2 นายณรงค์  จันทศร          นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ    
4. โรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
    4.1 นายพิชาภพ  กะรัมย์        นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ     
5. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
    5.1 นางมโหธร ผลสมหวงั   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
    5.2 นายรัชมงคล พุ่มคุ้ม   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
    5.3 นายดนัย ปานทอง   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
6. โรงพยาบาลจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 
    6.1 นายวัฒนนนท์ ทำมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
7. โรงพยาบาลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 
    7.1 นายวรวุฒ ิเย็นใจ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   

 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๒ 

สำเนาคำสั่งคณะกรรมการ 
ทีมนำระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 


