
ด่วนที่สุด 
 

 

ที่ สธ ๐๒34/ว๙๘๘                                                               สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 
                   358 ถนนจอมพล  
       อำเภอเมืองนครราชสีมา นม 30000 
 

                                                                  ๒๒  กันยายน  2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1/๒๕๖๔ 

เรียน  สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพท่ี ๙ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ                  จำนวน ๑ ชุด 
                       เพ่ือการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564 
                   2. สำเนาประกาศสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9              จำนวน 1 ชุด 
   เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9         
                   3. ระเบียบวาระการประชุม                 จำนวน 1 ฉบับ 

  ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการปฏิรูปการบริหารในเขตสุขภาพ 
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพ่ือการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564
เขตสุขภาพที่ 9 ได้ดำเนินการพิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 และ
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว นั้น 

  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ขอเชิญคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล
(Video Conference) ในวันจันทร์ ที่ ๒๗ กันยายน 2564 เวลา 09.๓0 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนครชัยบุรินทร์ 2 ชั้น ๒ 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าที ่พ ัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที ่เกี ่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป   

                                   ขอแสดงความนับถอื  

                                                                  

                            
                                             

               (นางอัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล) 
                       สาธารณสขุนิเทศก์ 

                        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
 
 
 

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

ลงิก์เข้าร่วมการประชุม 



ด่วนที่สุด 
 

 

ที่ สธ ๐๒34/ว๙๘๘                                                               สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 
                   358 ถนนจอมพล  
       อำเภอเมืองนครราชสีมา นม 30000 
 

                                                                  ๒๒  กันยายน  2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1/๒๕๖๔ 

เรียน  ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๙ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ                  จำนวน ๑ ชุด 
                       เพ่ือการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564 
                   2. สำเนาประกาศสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9              จำนวน 1 ชุด 
   เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9         
                   3. ระเบียบวาระการประชุม                 จำนวน 1 ฉบับ 

  ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการปฏิรูปการบริหารในเขตสุขภาพ 
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพ่ือการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564
เขตสุขภาพที่ 9 ได้ดำเนินการพิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 และ
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว นั้น 

  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ขอเชิญคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล
(Video Conference) ในวันจันทร์ ที่ ๒๗ กันยายน 2564 เวลา 09.๓0 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนครชัยบุรินทร์ 2 ชั้น ๒ 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าที ่พ ัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที ่เกี ่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป   

                                   ขอแสดงความนับถอื  

                                                                  

                            
                                             

               (นางอัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล) 
                       สาธารณสขุนิเทศก์ 

                        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
 
 
 

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

ลงิก์เข้าร่วมการประชุม 



ด่วนที่สุด 
 

 

ที่ สธ ๐๒34/ว๙๘๘                                                               สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 
                   358 ถนนจอมพล  
       อำเภอเมืองนครราชสีมา นม 30000 
 

                                                                  ๒๒  กันยายน  2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1/๒๕๖๔ 

เรียน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแห่งในเขตสุขภาพท่ี ๙ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ                  จำนวน ๑ ชุด 
                       เพ่ือการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564 
                   2. สำเนาประกาศสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9              จำนวน 1 ชุด 
   เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9         
                   3. ระเบียบวาระการประชุม                 จำนวน 1 ฉบับ 

  ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการปฏิรูปการบริหารในเขตสุขภาพ 
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพ่ือการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564
เขตสุขภาพที่ 9 ได้ดำเนินการพิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 และ
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว นั้น 

  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ขอเชิญคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล
(Video Conference) ในวันจันทร์ ที่ ๒๗ กันยายน 2564 เวลา 09.๓0 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนครชัยบุรินทร์ 2 ชั้น ๒ 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าที ่พ ัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที ่เกี ่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป   

                                   ขอแสดงความนับถอื  

                                                                  

                            
                                             

               (นางอัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล) 
                       สาธารณสขุนิเทศก์ 

                        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
 
 
 

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

ลงิก์เข้าร่วมการประชุม 



ด่วนที่สุด 
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       อำเภอเมืองนครราชสีมา นม 30000 
 

                                                                  ๒๒  กันยายน  2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1/๒๕๖๔ 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ                  จำนวน ๑ ชุด 
                       เพ่ือการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564 
                   2. สำเนาประกาศสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9              จำนวน 1 ชุด 
   เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9         
                   3. ระเบียบวาระการประชุม                 จำนวน 1 ฉบับ 

  ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการปฏิรูปการบริหารในเขตสุขภาพ 
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพ่ือการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564
เขตสุขภาพที่ 9 ได้ดำเนินการพิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 และ
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว นั้น 

  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ขอเชิญคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล
(Video Conference) ในวันจันทร์ ที่ ๒๗ กันยายน 2564 เวลา 09.๓0 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนครชัยบุรินทร์ 2 ชั้น ๒ 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าที ่พ ัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที ่เกี ่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป   

                                   ขอแสดงความนับถอื  

                                                                  

                            
                                             

               (นางอัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล) 
                       สาธารณสขุนิเทศก์ 

                        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
 
 
 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ   
โทร. ๐ ๔๔๒๔ 5188 
โทรสาร ๐ ๔๔๒๔ 4089 
ผู้ประสานงาน นางสาวสุดารัตน์ นพขุนทด โทร. ๐๘ ๙๙๑๒ ๔๐๘๒ 
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                                                                  ๒๒  กันยายน  2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1/๒๕๖๔ 

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ                  จำนวน ๑ ชุด 
                       เพ่ือการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564 
                   2. สำเนาประกาศสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9              จำนวน 1 ชุด 
   เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9         
                   3. ระเบียบวาระการประชุม                 จำนวน 1 ฉบับ 

  ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการปฏิรูปการบริหารในเขตสุขภาพ 
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพ่ือการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564
เขตสุขภาพที่ 9 ได้ดำเนินการพิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 และ
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว นั้น 

  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ขอเชิญคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล
(Video Conference) ในวันจันทร์ ที่ ๒๗ กันยายน 2564 เวลา 09.๓0 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนครชัยบุรินทร์ 2 ชั้น ๒ 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าที ่พ ัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที ่เกี ่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป   

                                   ขอแสดงความนับถอื  

                                                                  

                            
                                             

               (นางอัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล) 
                       สาธารณสขุนิเทศก์ 

                        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
 
 
 

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

ลงิก์เข้าร่วมการประชุม 



ด่วนที่สุด 
 

 

ที่ สธ ๐๒34/ว๙๘๘                                                               สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 
                   358 ถนนจอมพล  
       อำเภอเมืองนครราชสีมา นม 30000 
 

                                                                  ๒๒  กันยายน  2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1/๒๕๖๔ 

เรียน  ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ                  จำนวน ๑ ชุด 
                       เพ่ือการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564 
                   2. สำเนาประกาศสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9              จำนวน 1 ชุด 
   เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9         
                   3. ระเบียบวาระการประชุม                 จำนวน 1 ฉบับ 

  ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการปฏิรูปการบริหารในเขตสุขภาพ 
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพ่ือการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564
เขตสุขภาพที่ 9 ได้ดำเนินการพิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 และ
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว นั้น 

  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ขอเชิญคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล
(Video Conference) ในวันจันทร์ ที่ ๒๗ กันยายน 2564 เวลา 09.๓0 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนครชัยบุรินทร์ 2 ชั้น ๒ 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าที ่พ ัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที ่เกี ่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป   

                                   ขอแสดงความนับถอื  

                                                                  

                            
                                             

               (นางอัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล) 
                       สาธารณสขุนิเทศก์ 

                        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
 
 
 

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

ลงิก์เข้าร่วมการประชุม 



ด่วนที่สุด 
 

 

ที่ สธ ๐๒34/ว๙๘๘                                                               สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 
                   358 ถนนจอมพล  
       อำเภอเมืองนครราชสีมา นม 30000 
 

                                                                  ๒๒  กันยายน  2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1/๒๕๖๔ 

เรียน  ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙ นครราชสีมา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ                  จำนวน ๑ ชุด 
                       เพ่ือการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564 
                   2. สำเนาประกาศสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9              จำนวน 1 ชุด 
   เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9         
                   3. ระเบียบวาระการประชุม                 จำนวน 1 ฉบับ 

  ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการปฏิรูปการบริหารในเขตสุขภาพ 
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพ่ือการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564
เขตสุขภาพที่ 9 ได้ดำเนินการพิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 และ
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว นั้น 

  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ขอเชิญคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล
(Video Conference) ในวันจันทร์ ที่ ๒๗ กันยายน 2564 เวลา 09.๓0 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนครชัยบุรินทร์ 2 ชั้น ๒ 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าที ่พ ัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที ่เกี ่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป   

                                   ขอแสดงความนับถอื  

                                                                  

                            
                                             

               (นางอัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล) 
                       สาธารณสขุนิเทศก์ 

                        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
 
 
 

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

ลงิก์เข้าร่วมการประชุม 



ด่วนทีสุ่ด 
 

 

ที่ สธ ๐๒34/ว๙๘๘                                                               สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 
                   358 ถนนจอมพล  
       อำเภอเมืองนครราชสีมา นม 30000 
 

                                                                  ๒๒  กันยายน  2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1/๒๕๖๔ 

เรียน  ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ                  จำนวน ๑ ชุด 
                       เพ่ือการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564 
                   2. สำเนาประกาศสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9              จำนวน 1 ชุด 
   เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9         
                   3. ระเบียบวาระการประชุม                 จำนวน 1 ฉบับ 

  ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการปฏิรูปการบริหารในเขตสุขภาพ 
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพ่ือการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564
เขตสุขภาพที่ 9 ได้ดำเนินการพิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 และ
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว นั้น 

  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ขอเชิญคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล
(Video Conference) ในวันจันทร์ ที่ ๒๗ กันยายน 2564 เวลา 09.๓0 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนครชัยบุรินทร์ 2 ชั้น ๒ 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าที ่พ ัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที ่เกี ่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป   

                                   ขอแสดงความนับถอื  

                                                                  

                            
                                             

               (นางอัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล) 
                       สาธารณสขุนิเทศก์ 

                        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
 
 
 

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

ลงิก์เข้าร่วมการประชุม 



ด่วนที่สุด 
 

 

ที่ สธ ๐๒34/ว๙๘๘                                                               สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 
                   358 ถนนจอมพล  
       อำเภอเมืองนครราชสีมา นม 30000 
 

                                                                  ๒๒  กันยายน  2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1/๒๕๖๔ 

เรียน  ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙ นครราชสีมา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ                  จำนวน ๑ ชุด 
                       เพ่ือการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564 
                   2. สำเนาประกาศสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9              จำนวน 1 ชุด 
   เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9         
                   3. ระเบียบวาระการประชุม                 จำนวน 1 ฉบับ 

  ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการปฏิรูปการบริหารในเขตสุขภาพ 
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพ่ือการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564
เขตสุขภาพที่ 9 ได้ดำเนินการพิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 และ
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว นั้น 

  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ขอเชิญคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล
(Video Conference) ในวันจันทร์ ที่ ๒๗ กันยายน 2564 เวลา 09.๓0 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนครชัยบุรินทร์ 2 ชั้น ๒ 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าที ่พ ัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที ่เกี ่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป   

                                   ขอแสดงความนับถอื  

                                                                  

                            
                                             

               (นางอัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล) 
                       สาธารณสขุนิเทศก์ 

                        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
 
 
 

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

ลงิก์เข้าร่วมการประชุม 



ด่วนที่สุด 
 

 

ที่ สธ ๐๒34/ว๙๘๘                                                               สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 
                   358 ถนนจอมพล  
       อำเภอเมืองนครราชสีมา นม 30000 
 

                                                                  ๒๒  กันยายน  2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1/๒๕๖๔ 

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๙ นครราชสีมา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ                  จำนวน ๑ ชุด 
                       เพ่ือการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564 
                   2. สำเนาประกาศสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9              จำนวน 1 ชุด 
   เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9         
                   3. ระเบียบวาระการประชุม                 จำนวน 1 ฉบับ 

  ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการปฏิรูปการบริหารในเขตสุขภาพ 
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพ่ือการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564
เขตสุขภาพที่ 9 ได้ดำเนินการพิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 และ
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว นั้น 

  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ขอเชิญคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล
(Video Conference) ในวันจันทร์ ที่ ๒๗ กันยายน 2564 เวลา 09.๓0 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนครชัยบุรินทร์ 2 ชั้น ๒ 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าที ่พ ัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที ่เกี ่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป   

                                   ขอแสดงความนับถอื  

                                                                  

                            
                                             

               (นางอัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล) 
                       สาธารณสขุนิเทศก์ 

                        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
 
 
 

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

ลงิก์เข้าร่วมการประชุม 



ด่วนที่สุด 
 

 

ที่ สธ ๐๒34/ว๙๘๘                                                               สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 
                   358 ถนนจอมพล  
       อำเภอเมืองนครราชสีมา นม 30000 
 

                                                                  ๒๒  กันยายน  2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1/๒๕๖๔ 

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เขตสุขภาพที่ ๙ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ                  จำนวน ๑ ชุด 
                       เพ่ือการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564 
                   2. สำเนาประกาศสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9              จำนวน 1 ชุด 
   เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9         
                   3. ระเบียบวาระการประชุม                 จำนวน 1 ฉบับ 

  ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการปฏิรูปการบริหารในเขตสุขภาพ 
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพ่ือการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564
เขตสุขภาพที่ 9 ได้ดำเนินการพิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 และ
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว นั้น 

  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ขอเชิญคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล
(Video Conference) ในวันจันทร์ ที่ ๒๗ กันยายน 2564 เวลา 09.๓0 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนครชัยบุรินทร์ 2 ชั้น ๒ 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าที ่พ ัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที ่เกี ่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป   

                                   ขอแสดงความนับถอื  

                                                                  

                            
                                             

               (นางอัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล) 
                       สาธารณสขุนิเทศก์ 

                        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
 
 
 

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

ลงิก์เข้าร่วมการประชุม 



ด่วนที่สุด 
 

 

ที่ สธ ๐๒34/ว๙๘๘                                                               สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 
                   358 ถนนจอมพล  
       อำเภอเมืองนครราชสีมา นม 30000 
 

                                                                  ๒๒  กันยายน  2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1/๒๕๖๔ 

เรียน  ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ                  จำนวน ๑ ชุด 
                       เพ่ือการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564 
                   2. สำเนาประกาศสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9              จำนวน 1 ชุด 
   เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9         
                   3. ระเบียบวาระการประชุม                 จำนวน 1 ฉบับ 

  ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการปฏิรูปการบริหารในเขตสุขภาพ 
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพ่ือการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564
เขตสุขภาพที่ 9 ได้ดำเนินการพิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 และ
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว นั้น 

  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ขอเชิญคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล
(Video Conference) ในวันจันทร์ ที่ ๒๗ กันยายน 2564 เวลา 09.๓0 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนครชัยบุรินทร์ 2 ชั้น ๒ 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าที ่พ ัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที ่เกี ่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป   

                                   ขอแสดงความนับถอื  

                                                                  

                            
                                             

               (นางอัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล) 
                       สาธารณสขุนิเทศก์ 

                        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
 
 
 

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

ลงิก์เข้าร่วมการประชุม 



ด่วนที่สุด 
 

 

ที่ สธ ๐๒34/ว๙๘๘                                                               สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 
                   358 ถนนจอมพล  
       อำเภอเมืองนครราชสีมา นม 30000 
 

                                                                  ๒๒  กันยายน  2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1/๒๕๖๔ 

เรียน  ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ                  จำนวน ๑ ชุด 
                       เพ่ือการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564 
                   2. สำเนาประกาศสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9              จำนวน 1 ชุด 
   เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9         
                   3. ระเบียบวาระการประชุม                 จำนวน 1 ฉบับ 

  ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการปฏิรูปการบริหารในเขตสุขภาพ 
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพ่ือการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564
เขตสุขภาพที่ 9 ได้ดำเนินการพิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 และ
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว นั้น 

  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ขอเชิญคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล
(Video Conference) ในวันจันทร์ ที่ ๒๗ กันยายน 2564 เวลา 09.๓0 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนครชัยบุรินทร์ 2 ชั้น ๒ 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าที ่พ ัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที ่เกี ่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป   

                                   ขอแสดงความนับถอื  

                                                                  

                            
                                             

               (นางอัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล) 
                       สาธารณสขุนิเทศก์ 

                        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
 
 
 

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

ลงิก์เข้าร่วมการประชุม 



ด่วนที่สุด 
 

 

ที่ สธ ๐๒34/ว๙๘๘                                                               สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 
                   358 ถนนจอมพล  
       อำเภอเมืองนครราชสีมา นม 30000 
 

                                                                  ๒๒  กันยายน  2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1/๒๕๖๔ 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวระเหว  

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ                  จำนวน ๑ ชุด 
                       เพ่ือการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564 
                   2. สำเนาประกาศสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9              จำนวน 1 ชุด 
   เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9         
                   3. ระเบียบวาระการประชุม                 จำนวน 1 ฉบับ 

  ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการปฏิรูปการบริหารในเขตสุขภาพ 
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพ่ือการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564
เขตสุขภาพที่ 9 ได้ดำเนินการพิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 และ
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว นั้น 

  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ขอเชิญคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล
(Video Conference) ในวันจันทร์ ที่ ๒๗ กันยายน 2564 เวลา 09.๓0 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนครชัยบุรินทร์ 2 ชั้น ๒ 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าที ่พ ัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที ่เกี ่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป   

                                   ขอแสดงความนับถอื  

                                                                  

                            
                                             

               (นางอัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล) 
                       สาธารณสขุนิเทศก์ 

                        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
 
 
 

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

ลงิก์เข้าร่วมการประชุม 



ด่วนที่สุด 
 

 

ที่ สธ ๐๒34/ว๙๘๘                                                               สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 
                   358 ถนนจอมพล  
       อำเภอเมืองนครราชสีมา นม 30000 
 

                                                                  ๒๒  กันยายน  2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1/๒๕๖๔ 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทไธสง  

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ                  จำนวน ๑ ชุด 
                       เพ่ือการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564 
                   2. สำเนาประกาศสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9              จำนวน 1 ชุด 
   เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9         
                   3. ระเบียบวาระการประชุม                 จำนวน 1 ฉบับ 

  ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการปฏิรูปการบริหารในเขตสุขภาพ 
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพ่ือการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564
เขตสุขภาพที่ 9 ได้ดำเนินการพิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 และ
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว นั้น 

  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ขอเชิญคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล
(Video Conference) ในวันจันทร์ ที่ ๒๗ กันยายน 2564 เวลา 09.๓0 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนครชัยบุรินทร์ 2 ชั้น ๒ 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าที ่พ ัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที ่เกี ่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด 
รายละเอียดตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป   

                                   ขอแสดงความนับถอื  

                                                                  

                            
                                             

               (นางอัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล) 
                       สาธารณสขุนิเทศก์ 

                        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
 
 
 

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

ลงิก์เข้าร่วมการประชุม 



ด่วนที่สุด 
 

 

ที่ สธ ๐๒34/ว๙๘๘                                                               สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 
                   358 ถนนจอมพล  
       อำเภอเมืองนครราชสีมา นม 30000 
 

                                                                  ๒๒  กันยายน  2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1/๒๕๖๔ 

เรียน  สาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่  

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ                  จำนวน ๑ ชุด 
                       เพ่ือการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564 
                   2. สำเนาประกาศสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9              จำนวน 1 ชุด 
   เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9         
                   3. ระเบียบวาระการประชุม                 จำนวน 1 ฉบับ 

  ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการปฏิรูปการบริหารในเขตสุขภาพ 
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพ่ือการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564
เขตสุขภาพที่ 9 ได้ดำเนินการพิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 และ
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว นั้น 

  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ขอเชิญคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล
(Video Conference) ในวันจันทร์ ที่ ๒๗ กันยายน 2564 เวลา 09.๓0 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนครชัยบุรินทร์ 2 ชั้น ๒ 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าที ่พ ัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที ่เกี ่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป   

                                   ขอแสดงความนับถอื  

                                                                  

                            
                                             

               (นางอัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล) 
                       สาธารณสขุนิเทศก์ 

                        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
 
 
 

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

ลงิก์เข้าร่วมการประชุม 



ด่วนที่สุด 
 

 

ที่ สธ ๐๒34/ว๙๘๘                                                               สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 
                   358 ถนนจอมพล  
       อำเภอเมืองนครราชสีมา นม 30000 
 

                                                                  ๒๒  กันยายน  2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1/๒๕๖๔ 

เรียน  สาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์  

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ                  จำนวน ๑ ชุด 
                       เพ่ือการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564 
                   2. สำเนาประกาศสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9              จำนวน 1 ชุด 
   เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9         
                   3. ระเบียบวาระการประชุม                 จำนวน 1 ฉบับ 

  ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการปฏิรูปการบริหารในเขตสุขภาพ 
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพ่ือการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564
เขตสุขภาพที่ 9 ได้ดำเนินการพิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 และ
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว นั้น 

  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ขอเชิญคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล
(Video Conference) ในวันจันทร์ ที่ ๒๗ กันยายน 2564 เวลา 09.๓0 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนครชัยบุรินทร์ 2 ชั้น ๒ 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าที ่พ ัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที ่เกี ่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป   

                                   ขอแสดงความนับถอื  

                                                                  

                            
                                             

               (นางอัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล) 
                       สาธารณสขุนิเทศก์ 

                        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
 
 
 

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

ลงิก์เข้าร่วมการประชุม 



ด่วนที่สุด 
 

 

ที่ สธ ๐๒34/ว๙๘๘                                                               สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 
                   358 ถนนจอมพล  
       อำเภอเมืองนครราชสีมา นม 30000 
 

                                                                  ๒๒  กันยายน  2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1/๒๕๖๔ 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราษฎร์พัฒนา จังหวัดนครราชสีมา 

สิ่งที่ส่งมาดว้ย  ๑. สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ                  จำนวน ๑ ชุด 
                       เพ่ือการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564 
                   2. สำเนาประกาศสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9              จำนวน 1 ชุด 
   เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9         
                   3. ระเบียบวาระการประชุม                 จำนวน 1 ฉบับ 

  ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการปฏิรูปการบริหารในเขตสุขภาพ 
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพ่ือการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564
เขตสุขภาพที่ 9 ได้ดำเนินการพิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 และ
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว นั้น 

  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ขอเชิญคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล
(Video Conference) ในวันจันทร์ ที่ ๒๗ กันยายน 2564 เวลา 09.๓0 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนครชัยบุรินทร์ 2 ชั้น ๒ 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าที ่พ ัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที ่เกี ่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป   

                                   ขอแสดงความนับถอื  

                                                                  

                            
                                             

               (นางอัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล) 
                       สาธารณสขุนิเทศก์ 

                        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
 
 
 

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

ลงิก์เข้าร่วมการประชุม 



ด่วนที่สุด 
 

 

ที่ สธ ๐๒34/ว๙๘๘                                                               สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 
                   358 ถนนจอมพล  
       อำเภอเมืองนครราชสีมา นม 30000 
 

                                                                  ๒๒  กันยายน  2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1/๒๕๖๔ 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยาง จังหวัดสุรินทร์ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ                  จำนวน ๑ ชุด 
                       เพ่ือการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564 
                   2. สำเนาประกาศสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9              จำนวน 1 ชุด 
   เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9         
                   3. ระเบียบวาระการประชุม                 จำนวน 1 ฉบับ 

  ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการปฏิรูปการบริหารในเขตสุขภาพ 
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพ่ือการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564
เขตสุขภาพที่ 9 ได้ดำเนินการพิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 และ
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว นั้น 

  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ขอเชิญคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล
(Video Conference) ในวันจันทร์ ที่ ๒๗ กันยายน 2564 เวลา 09.๓0 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนครชัยบุรินทร์ 2 ชั้น ๒ 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าที ่พ ัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที ่เกี ่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป   

                                   ขอแสดงความนับถอื  

                                                                  

                            
                                             

               (นางอัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล) 
                       สาธารณสขุนิเทศก์ 

                        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
 
 
 

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

ลงิก์เข้าร่วมการประชุม 



ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1/๒๕๖๔ 
วันจันทร์ ที ่๒๗ กันยายน 2564 เวลา 09.๓0 น. เป็นต้นไป  

ณ ห้องประชุมนครชัยบรุนิทร์ 2 ชั้น ๒ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง ผู้นำเสนอ 
เอกสาร

หมายเลข 
1 ประธานแจ้งให้ทราบ 

  ๑.๑ รายชื่อคณะกรรมการและบทบาทหน้าที่  
  ๑.๒ ที่มาการปฏิรูปเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ ๙ 

 
 

 

2 
 

รบัรองรายงานการประชุม 
-ไมมี่ 

-  

3 เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
-ไม่มี 

- 
 

 

4 เรื่องเพื่อพิจารณา  
  ๔.๑ (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 65-69 เขตสุขภาพท่ี 9  
 

  ๔.๒ ผลการดำเนินการบูรณาการงบประมาณ ปี ๒๕๖๔
และแนวทางการบูรณาการงบกรมวิชาการและเขตสุขภาพ 
ปี 2565 และ 2566   

        ๔.๒.๑ สรุปผลโครงการเชิงรุกจุดบริการเคลื่อนที่ฉีด
วัคซีน COVID-19 สำหรับผู้ป่วยติดเตียง จังหวัดสุรินทร์ 

 
นพ.วิชาญ คิดเห็น 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 

ศูนย์วิชาการ 
 
 

ผู้แทน สสจ.สุรินทร ์
 

 
 

5 เรื่องเพื่อทราบ 
  ๕.1 การขับเคลื่อนงานเขตสุขภาพ ภายใต้การดำเนินงาน
ของกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ ๙ 

  ๕ .2 ผลการดำเนิ น งาน  งบลงทุน  ปี  ๒๕64 และ 
แนวทางกำกับติดตาม งบลงทุน ปี ๒๕64 

  ๕.3 งบ UC ขาลง และการจัดสรรเงิน UC  
 

  ๕.4 การ Kick off เขตปฏิรูปสุขภาพนำร่อง ในวันศุกร์  
ที ่1 ตุลาคม ๒๕64 

  ๕.๕  Action plan เด็กประถมวัยและวัยรุ่น 
 

 
นพ.วิชาญ คิดเห็น 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 

นางจุฑารัตน์ มากคงแก้ว 
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ ๙ 

นายวุฒิภาพ วรชัยเศรษฐ์ 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 

นายวุฒิภาพ วรชัยเศรษฐ์ 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 

นางสุจิตรา สุมนนอก 
รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นม. 

 
 
 

6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)   

 
 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 

เอกสารประกอบการประชุม 



แนบเรียนรายช่ือคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 
                

๑. ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๙ 
๒. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
๓. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
๔. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
๕. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
๖. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
๗. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ 
๘. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
๙. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ 
๑๐. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา  
๑๑. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา  
๑๒. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิมาย  
๑๓. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
๑๔. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนางรอง  
๑๕. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท  
๑๖. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์  
๑๗. ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา 
๑๘. ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา 
๑๙. ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙ นครราชสีมา 
๒๐. ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา 
๒๑. ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที ่๙ นครราชสีมา 
๒๒. ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๙ นครราชสีมา  
๒๓. ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 9 
๒๔. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา 
๒๕. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ 
๒๖. นายเฉิดพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 
๒๗. นายธวัชชัย มากมน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
๒๘. นายพงษ์พิพัฒน์ ชุ่มสีดา   สาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
๒๙. นายประเสริฐ สาวีรัมย์   สาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๓๐. นายวิกร วัฒนะดิฐ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราษฎร์พัฒนา  

จังหวัดนครราชสีมา 
๓๑. นางวัลยา ยางงาม   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยาง จังหวัดสุรินทร์ 

  


