
ด่วนที่สุด 
 

 

ที่ สธ ๐๒34/ว ๑๓๐๐                                                            สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 
                   ๕๒๙/๒ ถนนจอมพล  
       อำเภอเมืองนครราชสีมา นม 30000 
 

                                                                  ๑๕  ธันวาคม  2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน  นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ                  จำนวน ๑ ชุด 
                       เพ่ือการปฏิรปูการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564 
                   2. สำเนาประกาศเขตสุขภาพที่ 9 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ    จำนวน 1 ชุด 
   เขตสุขภาพที่ 9         
                   ๓. ระเบียบวาระการประชุม                 จำนวน 1 ฉบับ 

  ด้วยสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ได้มีกำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ 
เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) 
ในวันอังคาร ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓0 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนครชัยบุรินทร์ ๒ ชั้น ๒ 
สำนักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ขอเชิญคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 
เข้าร่วมการประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว ทั้งนี้สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าทีพั่ก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้ารว่มการประชุมฯ ต่อไป   

                                   ขอแสดงความนับถอื  

                                                                  

                            
                                             

               (นางอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล) 
                        สาธารณสุขนิเทศก์ 

                        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
 
 
 
 
 

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

 
 

ลิงก์เขา้ร่วมการประชุม 



ด่วนที่สุด 
 

 

ที่ สธ ๐๒34/ว ๑๓๐๐                                                            สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 
                   ๕๒๙/๒ ถนนจอมพล  
       อำเภอเมืองนครราชสีมา นม 30000 
 

                                                                  ๑๕  ธันวาคม  2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน  นายประยุทธ เพชรคุณ  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ                  จำนวน ๑ ชุด 
                       เพ่ือการปฏิรปูการขบัเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564 
                   2. สำเนาประกาศเขตสุขภาพที่ 9 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ    จำนวน 1 ชุด 
   เขตสุขภาพที่ 9         
                   ๓. ระเบียบวาระการประชุม                 จำนวน 1 ฉบับ 

  ด้วยสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ได้มีกำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ 
เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) 
ในวันอังคาร ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓0 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนครชัยบุรินทร์ ๒ ชั้น ๒ 
สำนักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ขอเชิญคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 
เข้าร่วมการประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว ทั้งนี้สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าทีพั่ก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้ารว่มการประชุมฯ ต่อไป   

                                   ขอแสดงความนับถอื  

                                                                  

                            
                                             

               (นางอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล) 
                        สาธารณสุขนเิทศก์ 

                        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
 
 
 
 
 

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

 
 

ลิงก์เขา้ร่วมการประชุม 



ด่วนที่สุด 
 

 

ที่ สธ ๐๒34/ว ๑๓๐๐                                                            สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 
                   ๕๒๙/๒ ถนนจอมพล  
       อำเภอเมืองนครราชสีมา นม 30000 
 

                                                                  ๑๕  ธันวาคม  2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน  ดร.กฤษดา แสวงด ี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกำลังคน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ                  จำนวน ๑ ชุด 
                       เพ่ือการปฏิรปูการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564 
                   2. สำเนาประกาศเขตสุขภาพที่ 9 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ    จำนวน 1 ชุด 
   เขตสุขภาพที่ 9         
                   ๓. ระเบียบวาระการประชุม                 จำนวน 1 ฉบับ 

  ด้วยสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ได้มีกำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ 
เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) 
ในวันอังคาร ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓0 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนครชัยบุรินทร์ ๒ ชั้น ๒ 
สำนักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ขอเชิญคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 
เข้าร่วมการประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว ทั้งนี้สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าทีพั่ก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้ารว่มการประชุมฯ ต่อไป   

                                   ขอแสดงความนับถอื  

                                                                  

                            
                                             

               (นางอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล) 
                        สาธารณสุขนิเทศก์ 

                        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
 
 
 
 
 

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

 
 

ลิงก์เขา้ร่วมการประชุม 



ด่วนที่สุด 
 

 

ที่ สธ ๐๒34/ว ๑๓๐๐                                                            สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 
                   ๕๒๙/๒ ถนนจอมพล  
       อำเภอเมืองนครราชสีมา นม 30000 
 

                                                                  ๑๕  ธันวาคม  2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน  นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ                  จำนวน ๑ ชุด 
                       เพ่ือการปฏิรปูการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564 
                   2. สำเนาประกาศเขตสุขภาพที่ 9 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ    จำนวน 1 ชุด 
   เขตสุขภาพที่ 9         
                   ๓. ระเบียบวาระการประชุม                 จำนวน 1 ฉบับ 

  ด้วยสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ได้มีกำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ 
เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) 
ในวันอังคาร ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓0 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนครชัยบุรินทร์ ๒ ชั้น ๒ 
สำนักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ขอเชิญคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 
เข้าร่วมการประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว ทั้งนี้สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าทีพั่ก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้ารว่มการประชุมฯ ต่อไป   

                                   ขอแสดงความนับถอื  

                                                                  

                            
                                             

               (นางอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล) 
                        สาธารณสุขนิเทศก์ 

                        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
 
 
 
 
 

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

 
 

ลิงก์เขา้ร่วมการประชุม 



ด่วนที่สุด 
 

 

ที่ สธ ๐๒34/ว ๑๓๐๐                                                            สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 
                   ๕๒๙/๒ ถนนจอมพล  
       อำเภอเมืองนครราชสีมา นม 30000 
 

                                                                  ๑๕  ธันวาคม  2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน  อธิบดีกรมอนามัย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ                  จำนวน ๑ ชุด 
                       เพ่ือการปฏิรปูการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564 
                   2. สำเนาประกาศเขตสุขภาพที่ 9 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ    จำนวน 1 ชุด 
   เขตสุขภาพที่ 9         
                   ๓. ระเบียบวาระการประชุม                 จำนวน 1 ฉบับ 

  ด้วยสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ได้มีกำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ 
เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) 
ในวันอังคาร ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓0 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนครชัยบุรินทร์ ๒ ชั้น ๒ 
สำนักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ขอเชิญคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 
เข้าร่วมการประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว ทั้งนี้สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าทีพั่ก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้ารว่มการประชุมฯ ต่อไป   

                                   ขอแสดงความนับถอื  

                                                                  

                            
                                             

               (นางอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล) 
                        สาธารณสุขนิเทศก์ 

                        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
 
 
 
 
 

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

 
 

ลิงก์เขา้ร่วมการประชุม 



ด่วนที่สุด 
 

 

ที่ สธ ๐๒34/ว ๑๓๐๐                                                            สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 
                   ๕๒๙/๒ ถนนจอมพล  
       อำเภอเมืองนครราชสีมา นม 30000 
 

                                                                  ๑๕  ธันวาคม  2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน  อธิบดีกรมควบคุมโรค 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ                  จำนวน ๑ ชุด 
                       เพ่ือการปฏิรปูการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564 
                   2. สำเนาประกาศเขตสุขภาพที่ 9 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ    จำนวน 1 ชุด 
   เขตสุขภาพที่ 9         
                   ๓. ระเบียบวาระการประชุม                 จำนวน 1 ฉบบั 

  ด้วยสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ได้มีกำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ 
เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) 
ในวันอังคาร ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓0 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนครชัยบุรินทร์ ๒ ชั้น ๒ 
สำนักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ขอเชิญคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 
เข้าร่วมการประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว ทั้งนี้สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าทีพั่ก ค่าพาหนะ และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้ารว่มการประชุมฯ ต่อไป   

                                   ขอแสดงความนับถอื  

                                                                  

                            
                                             

               (นางอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล) 
                        สาธารณสุขนิเทศก์ 

                        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
 
 
 
 
 

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

 
 

ลิงก์เขา้ร่วมการประชุม 



ด่วนที่สุด 
 

 

ที่ สธ ๐๒34/ว ๑๓๐๐                                                            สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 
                   ๕๒๙/๒ ถนนจอมพล  
       อำเภอเมืองนครราชสีมา นม 30000 
 

                                                                  ๑๕  ธันวาคม  2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน  อธิบดีกรมสุขภาพจิต 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ                  จำนวน ๑ ชุด 
                       เพ่ือการปฏิรปูการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564 
                   2. สำเนาประกาศเขตสุขภาพที่ 9 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ    จำนวน 1 ชุด 
   เขตสุขภาพที่ 9         
                   ๓. ระเบียบวาระการประชุม                 จำนวน 1 ฉบบั 

  ด้วยสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ได้มีกำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ 
เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) 
ในวันอังคาร ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓0 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนครชัยบุรินทร์ ๒ ชั้น ๒ 
สำนักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ขอเชิญคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 
เข้าร่วมการประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว ทั้งนี้สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าทีพั่ก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้ารว่มการประชุมฯ ต่อไป   

                                   ขอแสดงความนับถอื  

                                                                  

                            
                                             

               (นางอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล) 
                        สาธารณสุขนิเทศก์ 

                        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
 
 
 
 
 

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

 
 

ลิงก์เขา้ร่วมการประชุม 



ด่วนที่สุด 
 

 

ที่ สธ ๐๒34/ว ๑๓๐๐                                                            สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 
                   ๕๒๙/๒ ถนนจอมพล  
       อำเภอเมืองนครราชสีมา นม 30000 
 

                                                                   ๑๕  ธันวาคม  2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน  อธิบดีกรมการแพทย์ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ                  จำนวน ๑ ชุด 
                       เพ่ือการปฏิรปูการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564 
                   2. สำเนาประกาศเขตสุขภาพที่ 9 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ    จำนวน 1 ชุด 
   เขตสุขภาพที่ 9         
                   ๓. ระเบียบวาระการประชุม                 จำนวน 1 ฉบับ 

  ด้วยสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ได้มีกำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ 
เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) 
ในวันอังคาร ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓0 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนครชัยบุรินทร์  ๒ ชั้น ๒ 
สำนักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ขอเชิญคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 
เข้าร่วมการประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว ทั้งนี้สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าทีพั่ก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้ารว่มการประชุมฯ ต่อไป   

                                   ขอแสดงความนับถอื  

                                                                  

                            
                                             

               (นางอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล) 
                        สาธารณสุขนิเทศก์ 

                        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
 
 
 
 
 

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

 
 

ลิงก์เขา้ร่วมการประชุม 



ด่วนที่สุด 
 

 

ที่ สธ ๐๒34/ว ๑๓๐๐                                                            สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 
                   ๕๒๙/๒ ถนนจอมพล  
       อำเภอเมืองนครราชสีมา นม 30000 
 

                                                                  ๑๕  ธันวาคม  2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ                  จำนวน ๑ ชุด 
                       เพ่ือการปฏิรปูการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564 
                   2. สำเนาประกาศเขตสุขภาพที่ 9 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ    จำนวน 1 ชุด 
   เขตสุขภาพที่ 9         
                   ๓. ระเบียบวาระการประชุม                 จำนวน 1 ฉบับ 

  ด้วยสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ได้มีกำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ 
เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) 
ในวันอังคาร ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓0 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนครชัยบุรินทร์ ๒ ชั้น ๒ 
สำนักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ขอเชิญคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 
เข้าร่วมการประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว ทั้งนี้สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าทีพั่ก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้ารว่มการประชุมฯ ต่อไป   

                                   ขอแสดงความนับถอื  

                                                                  

                            
                                             

               (นางอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล) 
                        สาธารณสุขนิเทศก์ 

                        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
 
 
 
 
 

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

 
 

ลิงก์เขา้ร่วมการประชุม 



ด่วนที่สุด 
 

 

ที่ สธ ๐๒34/ว ๑๓๐๐                                                            สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 
                   ๕๒๙/๒ ถนนจอมพล  
       อำเภอเมืองนครราชสีมา นม 30000 
 

                                                                  ๑๕  ธันวาคม  2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ                  จำนวน ๑ ชุด 
                       เพ่ือการปฏิรปูการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564 
                   2. สำเนาประกาศเขตสุขภาพที่ 9 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ    จำนวน 1 ชุด 
   เขตสุขภาพที่ 9         
                   ๓. ระเบียบวาระการประชุม                 จำนวน 1 ฉบับ 

  ด้วยสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ได้มีกำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ 
เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) 
ในวันอังคาร ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓0 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนครชัยบุรินทร์ ๒ ชั้น ๒ 
สำนักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ขอเชิญคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 
เข้าร่วมการประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว ทั้งนี้สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าทีพั่ก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้ารว่มการประชุมฯ ต่อไป   

                                   ขอแสดงความนับถอื  

                                                                  

                            
                                             

               (นางอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล) 
                        สาธารณสุขนิเทศก์ 

                        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
 
 
 
 
 

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

 
 

ลิงก์เขา้ร่วมการประชุม 



ด่วนที่สุด 
 

 

ที่ สธ ๐๒34/ว ๑๓๐๐                                                            สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 
                   ๕๒๙/๒ ถนนจอมพล  
       อำเภอเมืองนครราชสีมา นม 30000 
 

                                                                  ๑๕  ธันวาคม  2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ                  จำนวน ๑ ชุด 
                       เพ่ือการปฏิรปูการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564 
                   2. สำเนาประกาศเขตสุขภาพที่ 9 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ    จำนวน 1 ชุด 
   เขตสุขภาพที่ 9         
                   ๓. ระเบียบวาระการประชุม                 จำนวน 1 ฉบับ 

  ด้วยสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ได้มีกำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ 
เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) 
ในวันอังคาร ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓0 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนครชัยบุรินทร์ ๒ ชั้น ๒ 
สำนักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ขอเชิญคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่  9 
เข้าร่วมการประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว ทั้งนี้สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าทีพั่ก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้ารว่มการประชุมฯ ต่อไป   

                                   ขอแสดงความนับถอื  

                                                                  

                            
                                             

               (นางอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล) 
                        สาธารณสุขนิเทศก์ 

                        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
 
 
 
 
 

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

 
 

ลิงก์เขา้ร่วมการประชุม 



ด่วนที่สุด 
 

 

ที่ สธ ๐๒34/ว ๑๓๐๐                                                            สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 
                   ๕๒๙/๒ ถนนจอมพล  
       อำเภอเมืองนครราชสีมา นม 30000 
 

                                                                  ๑๕  ธันวาคม  2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ                  จำนวน ๑ ชุด 
                       เพ่ือการปฏิรปูการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564 
                   2. สำเนาประกาศเขตสุขภาพที่ 9 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ    จำนวน 1 ชุด 
   เขตสุขภาพที่ 9         
                   ๓. ระเบียบวาระการประชุม                 จำนวน 1 ฉบับ 

  ด้วยสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ได้มีกำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ 
เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) 
ในวันอังคาร ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓0 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนครชัยบุรินทร์ ๒ ชั้น ๒ 
สำนักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ขอเชิญคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 
เข้าร่วมการประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว ทั้งนี้สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าทีพั่ก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้ารว่มการประชุมฯ ต่อไป   

                                   ขอแสดงความนับถอื  

                                                                  

                            
                                             

               (นางอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล) 
                        สาธารณสุขนิเทศก์ 

                        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
 
 
 
 
 

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

 
 

ลิงก์เขา้ร่วมการประชุม 



ด่วนที่สุด 
 

 

ที่ สธ ๐๒34/ว ๑๓๐๐                                                            สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 
                   ๕๒๙/๒ ถนนจอมพล  
       อำเภอเมืองนครราชสีมา นม 30000 
 

                                                                  ๑๕  ธันวาคม  2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ                  จำนวน ๑ ชุด 
                       เพ่ือการปฏิรปูการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564 
                   2. สำเนาประกาศเขตสุขภาพที่ 9 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ    จำนวน 1 ชุด 
   เขตสุขภาพที่ 9         
                   ๓. ระเบียบวาระการประชุม                 จำนวน 1 ฉบับ 

  ด้วยสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ได้มีกำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ 
เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) 
ในวันอังคาร ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓0 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนครชัยบุรินทร์ ๒ ชั้น ๒ 
สำนักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ขอเชิญคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 
เข้าร่วมการประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว ทั้งนี้สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าทีพั่ก ค่าพาหนะ และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้ารว่มการประชุมฯ ต่อไป   

                                   ขอแสดงความนับถอื  

                                                                  

                            
                                             

               (นางอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล) 
                        สาธารณสุขนิเทศก์ 

                        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
 
 
 
 
 

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

 
 

ลิงก์เขา้ร่วมการประชุม 



ด่วนที่สุด 
 

 

ที่ สธ ๐๒34/ว ๑๓๐๐                                                            สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 
                   ๕๒๙/๒ ถนนจอมพล  
       อำเภอเมืองนครราชสีมา นม 30000 
 

                                                                  ๑๕  ธันวาคม  2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ                  จำนวน ๑ ชุด 
                       เพ่ือการปฏิรปูการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564 
                   2. สำเนาประกาศเขตสุขภาพที่ 9 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ    จำนวน 1 ชุด 
   เขตสุขภาพที่ 9         
                   ๓. ระเบียบวาระการประชุม                 จำนวน 1 ฉบับ 

  ด้วยสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ได้มีกำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ 
เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) 
ในวันอังคาร ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓0 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนครชัยบุรินทร์ ๒ ชั้น ๒ 
สำนักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ขอเชิญคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 
เข้าร่วมการประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว ทั้งนี้สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าทีพั่ก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้ารว่มการประชุมฯ ต่อไป   

                                   ขอแสดงความนับถอื  

                                                                  

                            
                                             

               (นางอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล) 
                        สาธารณสุขนิเทศก์ 

                        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
 
 
 
 
 

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

 
 

ลิงก์เขา้ร่วมการประชุม 



ด่วนที่สุด 
 

 

ที่ สธ ๐๒34/ว ๑๓๐๐                                                            สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 
                   ๕๒๙/๒ ถนนจอมพล  
       อำเภอเมืองนครราชสีมา นม 30000 
 

                                                                  ๑๕  ธันวาคม  2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๙ นครราชสีมา                          

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ                  จำนวน ๑ ชุด 
                       เพ่ือการปฏิรปูการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564 
                   2. สำเนาประกาศเขตสุขภาพที่ 9 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ    จำนวน 1 ชุด 
   เขตสุขภาพที่ 9         
                   ๓. ระเบียบวาระการประชุม                 จำนวน 1 ฉบับ 

  ด้วยสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ได้มีกำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ 
เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) 
ในวันอังคาร ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓0 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนครชัยบุรินทร์ ๒ ชั้น ๒ 
สำนักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ขอเชิญคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 
เข้าร่วมการประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว ทั้งนี้สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าทีพั่ก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้ารว่มการประชุมฯ ต่อไป   

                                   ขอแสดงความนับถอื  

                                                                  

                            
                                             

               (นางอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล) 
                        สาธารณสุขนิเทศก์ 

                        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
 
 
 
 
 

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

 
 

ลิงก์เขา้ร่วมการประชุม 



ด่วนที่สุด 
 

 

ที่ สธ ๐๒34/ว ๑๓๐๐                                                            สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 
                   ๕๒๙/๒ ถนนจอมพล  
       อำเภอเมืองนครราชสีมา นม 30000 
 

                                                                  ๑๕  ธันวาคม  2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน  ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ                  จำนวน ๑ ชุด 
                       เพ่ือการปฏิรปูการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564 
                   2. สำเนาประกาศเขตสุขภาพที่ 9 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ    จำนวน 1 ชุด 
   เขตสุขภาพที่ 9         
                   ๓. ระเบียบวาระการประชุม                 จำนวน 1 ฉบับ 

  ด้วยสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ได้มีกำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ 
เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) 
ในวันอังคาร ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓0 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนครชัยบุรินทร์ ๒ ชั้น ๒ 
สำนักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ขอเชิญคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 
เข้าร่วมการประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว ทั้งนี้สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าทีพั่ก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้ารว่มการประชุมฯ ต่อไป   

                                   ขอแสดงความนับถอื  

                                                                  

                            
                                             

               (นางอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล) 
                        สาธารณสุขนิเทศก์ 

                        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
 
 
 
 
 

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

 
 

ลิงก์เขา้ร่วมการประชุม 



ด่วนที่สุด 
 

 

ที ่สธ ๐๒34/ว ๑๓๐๐                                                            สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 
                   ๕๒๙/๒ ถนนจอมพล  
       อำเภอเมืองนครราชสีมา นม 30000 
 

                                                                  ๑๕  ธันวาคม  2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน  คลังจังหวัดนครราชสีมา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ                  จำนวน ๑ ชุด 
                       เพ่ือการปฏิรปูการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564 
                   2. สำเนาประกาศเขตสุขภาพที่ 9 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ    จำนวน 1 ชุด 
   เขตสุขภาพที่ 9         
                   ๓. ระเบียบวาระการประชุม                 จำนวน 1 ฉบับ 

  ด้วยสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ได้มีกำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ 
เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) 
ในวันอังคาร ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓0 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนครชัยบุริ นทร์ ๒ ชั้น ๒ 
สำนักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ขอเชิญคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 
เข้าร่วมการประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว ทั้งนี้สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าทีพั่ก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้ารว่มการประชุมฯ ต่อไป   

                                   ขอแสดงความนับถอื  

                                                                  

                            
                                             

               (นางอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล) 
                        สาธารณสุขนิเทศก์ 

                        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
 
 
 
 
 

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

 
 

ลิงก์เขา้ร่วมการประชุม 



ด่วนที่สุด 
 

 

ที่ สธ ๐๒34/ว ๑๓๐๐                                                            สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 
                   ๕๒๙/๒ ถนนจอมพล  
       อำเภอเมืองนครราชสีมา นม 30000 
 

                                                                  ๑๕  ธันวาคม  2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน  ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน (กขป.) เขตพ้ืนที่ ๙ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ                  จำนวน ๑ ชุด 
                       เพ่ือการปฏิรปูการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564 
                   2. สำเนาประกาศเขตสุขภาพที่ 9 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ    จำนวน 1 ชุด 
   เขตสุขภาพที่ 9         
                   ๓. ระเบียบวาระการประชุม                 จำนวน 1 ฉบับ 

  ด้วยสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ได้มีกำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ 
เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) 
ในวันอังคาร ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓0 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนครชัยบุรินทร์ ๒ ชั้น ๒ 
สำนักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ขอเชิญคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 
เข้าร่วมการประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว ทั้งนี้สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าทีพั่ก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้ารว่มการประชุมฯ ต่อไป   

                                   ขอแสดงความนับถอื  

                                                                  

                            
                                             

               (นางอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล) 
                        สาธารณสุขนิเทศก์ 

                        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
 
 
 
 
 

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

 
 

ลิงก์เขา้ร่วมการประชุม 



ด่วนที่สุด 
 

 

ที่ สธ ๐๒34/ว ๑๓๐๐                                                            สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 
                   ๕๒๙/๒ ถนนจอมพล  
       อำเภอเมืองนครราชสีมา นม 30000 
 

                                                                  ๑๕  ธันวาคม  2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ                  จำนวน ๑ ชุด 
                       เพ่ือการปฏิรปูการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564 
                   2. สำเนาประกาศเขตสุขภาพที่ 9 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ    จำนวน 1 ชุด 
   เขตสุขภาพที่ 9         
                   ๓. ระเบียบวาระการประชุม                 จำนวน 1 ฉบับ 

  ด้วยสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ได้มีกำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ 
เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) 
ในวันอังคาร ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓0 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนครชัยบุรินทร์ ๒ ชั้น ๒ 
สำนักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ขอเชิญคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 
เข้าร่วมการประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว ทั้งนี้สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าทีพั่ก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้ารว่มการประชุมฯ ต่อไป   

                                   ขอแสดงความนับถอื  

                                                                  

                            
                                             

               (นางอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล) 
                        สาธารณสุขนิเทศก์ 

                        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
 
 
 
 
 

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

 
 

ลิงก์เขา้ร่วมการประชุม 



ด่วนที่สุด 
 

 

ที่ สธ ๐๒34/ว ๑๓๐๐                                                            สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 
                   ๕๒๙/๒ ถนนจอมพล  
       อำเภอเมืองนครราชสีมา นม 30000 
 

                                                                  ๑๕  ธันวาคม  2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน  นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ      

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ                  จำนวน ๑ ชุด 
                       เพ่ือการปฏิรปูการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564 
                   2. สำเนาประกาศเขตสุขภาพที่ 9 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ    จำนวน 1 ชุด 
   เขตสุขภาพที่ 9         
                   ๓. ระเบียบวาระการประชุม                 จำนวน 1 ฉบับ 

  ด้วยสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ได้มีกำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ 
เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) 
ในวันอังคาร ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓0 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนครชัยบุรินทร์ ๒ ชั้น ๒ 
สำนักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
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เข้าร่วมการประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว ทั้งนี้สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าทีพั่ก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งผู้เกีย่วข้องเข้ารว่มการประชุมฯ ต่อไป   

                                   ขอแสดงความนับถอื  

                                                                  

                            
                                             

               (นางอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล) 
                        สาธารณสุขนิเทศก์ 

                        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
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ลิงก์เขา้ร่วมการประชุม 



ด่วนที่สุด 
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เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน จังหวัดบุรีรัมย์ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ                  จำนวน ๑ ชุด 
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                   2. สำเนาประกาศเขตสุขภาพที่ 9 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ    จำนวน 1 ชุด 
   เขตสุขภาพที่ 9         
                   ๓. ระเบียบวาระการประชุม                 จำนวน 1 ฉบับ 

  ด้วยสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ได้มีกำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ 
เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) 
ในวันอังคาร ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓0 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนครชัยบุรินทร์ ๒ ชั้น ๒ 
สำนักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ขอเชิญคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 
เข้าร่วมการประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว ทั้งนี้สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าทีพั่ก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้ารว่มการประชุมฯ ต่อไป   
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กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
โทร. ๐ ๔๔๒๔ 5188 
โทรสาร ๐ ๔๔๒๔ 4089 
ผู้ประสานงาน นางสาวสุดารัตน์ นพขนุทด โทร. ๐๘ ๙๙๑๒ ๔๐๘๒ ลิงก์เขา้ร่วมการประชุม 



 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) 

ในวันอังคาร ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓0 น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องประชุมนครชัยบุรินทร์ ๒ ชั้น ๒ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง ผู้นำเสนอ 
เอกสาร

หมายเลข 
1 ประธานแจ้งให้ทราบ 

 
นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
เขตสุขภาพที่ ๙ 

 

2 
 

รับรองรายงานการประชุม 
  - การประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ 
เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
256๔ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ 

 
นายแพทย์วิชาญ คิดเห็น 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสขุภาพที่ ๙ 
 

 

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
-ไม่มี 

- 
 

 

4 เรื่องเพื่อพิจารณา  
  4.๑ แผนปฏิบัติราชการ เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 (House Model) 

  ๔.2 การติดตามและการประเมินผล M&E  
(One page 13 ประเด็น) 

  ๔.3 การบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย 
และภาคประชาชน (Health Station) 

  ๔.๔ ข้อเสนองบขาข้ึนของสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และการมีส่วนร่วมของ อปท. ในประเด็น 
Big Rock ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

  ๔.๕ การขอเปิดศูนย์ผ่าตัดหัวใจและสวนหลอดเลือดหัวใจ 

 
นายวุฒิภาพ วรชัยเศรษฐ์ 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสขุภาพที่ ๙ 

นายแพทย์วิชาญ คิดเห็น 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสขุภาพที่ ๙ 

แพทย์หญิงชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ 
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ 

นายวุฒิภาพ วรชัยเศรษฐ์ 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสขุภาพที่ ๙ 
 

นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ 

 
 

5 เรื่องเพื่อทราบ 
  ๕.1 New Service Model เขตสุขภาพท่ี ๙ 
 

 
แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล 
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๙ 

 
 
 

6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๓ 

เอกสารประกอบการประชุม 
 



 
 

QR Code สำหรับดาวน์โหลดเอกสารสิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑ และสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 
หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งท่ี ๑  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑ และสิ่งท่ีส่งมาด้วย ๒ 

 


