
ด่วนที่สุด 
 

 

ท่ี สธ ๐๒34/ว 1110                                                                     ส ำนักงำนเขตสุขภำพท่ี 9 
                   358 ถนนจอมพล  
       อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ นม 30000 

                                                                            25  ตุลำคม  2564 

เร ือ่ง  ขอส่งค ำส่ังแต่งต้ังและเชิญประชุมคณะกรรมกำรทีมน ำระบบบรกิำรสุขภำพ เขตสุขภำพท่ี 9 ครัง้ท่ี 1 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

เรยีน  นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัด ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลศูนย์/โรงพยำบำลท่ัวไป ทุกแห่งในเขตสุขภำพท่ี ๙ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. ส ำเนำค ำส่ังส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ที่ 2733/๒๕๖๔    จ ำนวน  ๑  ชุด 
                           เร ือ่ง แต่งต้ังคณะกรรมกำรทีมน ำระบบบรกิำรสุขภำพ เขตสุขภำพท่ี 9    
 ๒. ระเบียบวำระกำรประชุม                                                                    จ ำนวน  ๑  ฉบับ 

  ตำมท่ี กระทรวงสำธำรณสุขได้ด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสำธำรณสุข 
จึงก ำหนดให้มีกำรปฏิรูปกำรบรหิำรในเขตสุขภำพ ตำมระเบียบกระทรวงสำธำรณสุข ว่ำด้วยกำรจัดต้ังเขตสุขภำพ
เพื่อกำรปฏิรูปกำรขับเคลื่อนระบบสุขภำพ พ.ศ. 2564 เพื่อให้เกิดควำมคล่องตัว โดยมีกำรบูรณำกำรควำมรบัผิดชอบ
รว่มกันระหว่ำงข้ำรำชกำรส่วนกลำงและส่วนท้องถ่ิน ตอบสนองต่อกำรให้บรกิำรด้ำนสำธำรณสุขได้อย่ำงท่ัวถึง 
และเข้ำถึงระบบบรกิำรสำธำรณสุขท่ีได้มำตรฐำนและเป็นธรรม ท้ังน้ี ส ำนักงำนเขตสุขภำพท่ี ๙ จึงได้แต่งต้ัง
คณะกรรมกำรทีมน ำระบบบรกิำรสุขภำพ เขตสุขภำพท่ี 9 เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนและตอบสนองต่อนโยบำยดังกล่ำว 
ภำยใต้บรบิทของเขตสุขภำพท่ี 9 ด ำเนินไปด้วยควำมเรยีบรอ้ย มีประสิทธภิำพ บรรลุตำมวัตถุประสงค์ น้ัน 

  ส ำนักงำนเขตสุขภำพท่ี 9 ขอเชญิท่ำน (ตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย 1) เข้ำรว่มประชุมคณะกรรมกำร
ทีมน ำระบบบรกิำรสุขภำพ เขตสุขภำพท่ี 9 ครัง้ท่ี 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 และนำยแพทย์เชีย่วชำญ 
(ด้ำนเวชกรรมป้องกัน) รองผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลศูนย์/โรงพยำบำลท่ัวไป รว่มสังเกตุกำรณ์ หรอืประชุมผ่ำนระบบ
กำรประชุมทำงไกล (Video Conference) ในวันพฤหัสบดี ท่ี 28 ตุลำคม 2564 เวลำ 10.30 น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องประชุมเอเทร ีย่ม วัน โรงแรมเครสโค บุรรีมัย์ อ ำเภอเมือง จงัหวัดบุรรีมัย์ ท้ังน้ี ส ำหรบัค่ำใชจ้ำ่ยในกำรเดินทำง
ไปรำชกำร (ค่ำเบ้ียเลี้ยง ค่ำท่ีพัก ค่ำพำหนะ และค่ำใช้จำ่ยอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง) ขอให้เบิกจำกหน่วยงำนต้นสังกัด 
รำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย 

                  จงึเรยีนมำเพื่อโปรดทรำบ และแจง้ผู้เก่ียวข้องด ำเนินกำรต่อไป   

                     ขอแสดงควำมนับถือ  
                                                                  
                            
                                             

                 (นำงอัจฉรำ นิธอิภิญญำสกลุ) 
                           สำธำรณสุขนิเทศก์ 

                             ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตสุขภำพท่ี ๙ 
 

กลุ่มงำนยุทธศำสตรแ์ละสำรสนเทศ   
โทร. ๐ ๔๔๒๔ 5188 
โทรสำร ๐ ๔๔๒๔ 4089 
ผูป้ระสำนงำน นำงสำวสุดำรตัน์ นพขุนทด โทร. ๐๘ ๙๙๑๒ ๔๐๘๒ ลิงก์เข้ำรว่มกำรประชุม 



ระเบียบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรทีมน ำระบบบรกิำรสุขภำพ เขตสุขภำพท่ี 9 ครัง้ท่ี 1 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ในวนัพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลำคม 2564 เวลำ 10.30 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมเอเทร ีย่ม วนั โรงแรมเครสโค บุรรีมัย์ อ ำเภอเมือง จงัหวัดบุรรีมัย์ 

 
ระเบียบ
วำระท่ี 

เร ือ่ง ผู้น ำเสนอ เอกสำร
หมำยเลข 

1 ประธำนแจง้ให้ทรำบ 
    1.1 มอบนโยบำยกำรด ำเนินงำนเขตสุขภำพท่ี 9 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 
 

 

2 
 

รบัรองรำยงำนกำรประชุม 
-ไม่ม ี

-  

3 เร ือ่งสืบเน่ืองจำกกำรประชุมครัง้ท่ีแล้ว  
-ไม่ม ี

- 
 

 

4 เร ือ่งเพื่อพิจำรณำ  
    ๔.1 กำรบรหิำรจดักำรงบลงทุน ปี 2564 – 2566 
เขตสุขภำพท่ี 9 

 
    4.2 กำรพัฒนำระบบบรหิำรกำรเงนิกำรคลังระดับเขต 
เขตสุขภำพท่ี 9 ประเด็น : กำรบรหิำรงบเงนิบ ำรุงระดับเขต 

 
นำงจุฑำรตัน์ มำกคงแก้ว 
ผู้ชว่ยผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข 
เขตสุขภำพท่ี ๙ 

นำยแทพยภ์ูวดล  กิตติวัฒนำสำร 
ประธำนคณะกรรมกำร CFO  เขตสุขภำพท่ี 9 

 
 

5 เร ือ่งเพ่ือทรำบ 
     5.๑  กำรบรหิำรภำวะฉุกเฉิน COVID-        
     

    5.2 กำรบรหิำรงำนบุคคล 
 

    5.3 แนวทำงกำรด ำเนินงำนกัญชำทำงกำรแพทย์  
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 
นำยแพทย์วชิำญ คิดเห็น 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตสุขภำพท่ี 9 

นำยแพทยณ์รงค์ศักด์ิ บ ำรุงถ่ิน  
ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชยัภูม ิ

นำยแพทยกิ์ตติ โล่สุวรรณรกัษ์  
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกัญชำทำงกำรแพทย์ และ
ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลคูเมือง จงัหวัดบุรรีมัย์ 

 

6 เร ือ่งอ่ืนๆ (ถ้ำมี)   

หมำยเหตุ : ระเบียบวำระกำรประชุมฯ อำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้ตำมสถำนกำรณ์และควำมเหมำะสม 
 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๒ 

เอกสำรประกอบกำรประชุม 


