
ดวนท่ีสุด 
   

 

ที่ สธ ๐๒๓๔/ว 431                                   สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
         ๓๕๘ ถนนจอมพล 
           อำเภอเมืองนครราชสีมา นม ๓๐๐๐๐  
 

         19  เมษายน 2565 

เรื่อง   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารการเงนิและการคลังระดับเขต และคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายปฏรูิปประเทศ
ดานสาธารณสุข (Big rock) เขตสุขภาพท่ี 9  ดานการเงนิและการคลงั   

เรียน  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดทุกแหงในเขตสุขภาพที่ ๙ ผูอำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ ผูอำนวยการโรงพยาบาลภูเขียว            
เฉลิมพระเกียรติ   ผูอำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิเขต 9 นครราชสีมา 

 

สิ่งท่ีสงมาดวย  1. รายชื่อคณะกรรมการ CFO (ระดับเขต) เขตสุขภาพที่ 9            จำนวน  1  ฉบับ  
        2.  รายชื่อคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข (Big rock) ฯลฯ            จำนวน  1  ฉบับ   

         3.  ระเบียบวาระการประชุม               จำนวน  1  ฉบับ 
          

ตามที่ เขตสุขภาพที่ ๙  เปนเขตสุขภาพนำรองดำเนินงานตามนโยบายปฏิรูปประเทศ  โดยมีแผนขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรูปท่ีจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอประชาชนอยางมีนัยสำคัญ (Big rock)  ดานสาธารณสุข  ในดานของการเงินและการคลัง            
ไดมีการจัดทำแผนปฏิรูปหลักประกันสุขภาพ   และกองทุนที่เกี่ยวของใหมีความเปนเอกภาพ  บูรณาการ  เปนธรรม ทั่วถึงเพียงพอและ
ยั่งยืนดานการเงิน การคลังภายในเขตสุขภาพที่ ๙  นั้น 

 

  สำนักเขตสุขภาพที่  ๙   จึงขอเชิญบุคลากรภายในสังกัดของทานซึ่ งเปนคณะกรรมการ CFO ระดับเขต                           
และคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข (Big rock)  เขตสุขภาพที่ 9 (สิ่งที่สงมาดวย 1 - 2)  เขารวมประชุม
ติดตามผลการดำเนินงานดานการเงินการคลัง  โครงการ 30 บาทรักษาทุกที่  และงานตรวจสอบภายใน   ในวันที่ 25 เมษายน 2565  
เวลา 13.30 – 16.30 น. ผานระบบการประชุมทางไกล (Video Conference : Cisco Webex)   
 

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา  

ขอแสดงความนบัถือ 
                         
 
 

(นางอัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล) 
                                                              สาธารณสุขนิเทศก 
         ผูอำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ปฏิบัติราชการแทน  
                                                          ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 
 
 
 
กลุมงานบริหารการเงินและการคลัง 
โทรศัพท ๐ ๔๔๒๔ ๕๑๘๘ 
โทรสาร.  ๐ ๔๔๒๔ ๔๔๐๘       
   

 

 

 

 
 

QR CODE เขา้ประชุม 



 
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลัง (CFO ระดับเขต) เขตสุขภาพท่ี 9 

 
1. นายภูวดล  กิตติวัฒนาสาร ผูอำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย  ประธานคณะกรรมการ 
2. นายยุทธนา  สุริยะ  ผชชว.สสจ.บุรรัีมย   รองประธาน 
3. นายวิชาญ  คิดเห็น  ผชชว.สสจ.นครราชสีมา   กรรมการ 
4. นายอภิสรรค  บุญประดับ  ผชชว.สสจ.สุรินทร   กรรมการ 
5. นายศภุพงศ  ไชยมงคล  ผชชว.สสจ.ชัยภูม ิ   กรรมการ  
6. หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแหงในเขตสุขภาพที่ 9 
7. หัวหนางานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแหงในเขตสุขภาพที่ 9 
8. หัวหนางานการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแหงในเขตสุขภาพที่ 9 
9. หัวหนางานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแหงในเขตสุขภาพที่ 9 
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คณะทำงานขับเคล่ือนนโยบายปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข (Big rock) เขตสุขภาพที่ 9 

ประจำปงบประมาณ 2565 
ดานการเงินการคลัง 
 

1. นายยุทธนา  สุริยะ นายแพทยเชี่ยวชาญ(ดานเวชกรรมปองกัน ประธาน 
  สำนักงานสธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย  
2. นางจุฑารัตน บุตรดีขันธ นายแพทยชำนาญการพิเศษ(ดานเวชกรรม) คณะทำงาน 
  โรงพยาบาลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร  
3. นายวุฒิภาพ วรชัยเศรษฐ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน 
  สำนักงานสธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย  
4. นางสุวรรณาภา ศรีนาค นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน 
  สำนักงานสธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  
5. นางสุธาดา  ศิริกิจจารักษ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน 
  สำนักงานสธารณสุขจังหวัดสุรินทร  
6. นายอธิวัฒน  แสนโคตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ คณะทำงาน 
  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 และเลขานุการ 

 
โครงการ 30 บาทรักษาทุกที ่

1. นายศภุพงศ  ไชยมงคล นายแพทยเชี่ยวชาญ(ดานเวชกรรมปองกัน ประธาน 
  สำนักงานสธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  

2. นายวุฒิภาพ วรชัยเศรษฐ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน 
  สำนักงานสธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย  

3. นางสุวรรณาภา ศรีนาค นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน 
  สำนักงานสธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  

4. นายอมรเทพ  ธงสันเทียะ นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ คณะทำงาน 
  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9  

5. นางพรพิศ  หนองขุนสาร หัวหนากลุมงาน คณะทำงาน 
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 9 

นครราชสีมา 
 

6. นายอภิชาติ  อยูสำราญ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน 
  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9  

7. นางสาวปยฉัตร  มูลสาร นักวิชาการเงินและบัญช ี คณะทำงาน 
  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 และเลขานุการ 
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งานตรวจสอบภายใน 

1. นายสกล  ดานภักด ี นายแพทยชำนาญการ ประธาน 
  โรงพยาบาลชัยภูมิ  

2. นางสาวโอทนี  สุวรรณมาลี นายแพทยชำนาญการ คณะทำงาน 
  โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จ.ชัยภูม ิ  

3. นางศิริวรรณ  เท่ียงธรรม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน 
  สำนักงานสธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย  

4. นางชลธิชา  คุณอุดม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน 
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  

5. นางอรัญญา  พิศวง เจาพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะทำงาน 
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร  

6. นางสาวญาณวดี  สุสิริรักษา เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะทำงาน 
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  

7. นางศุภางคเพ็ญ  เภาดวง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะทำงาน 
  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 และเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการพฒันาระบบบริหารการเงนิและการคลงัระดบัเขต  

และคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปประเทศดานสาธารณสขุ (Big rock) เขตสุขภาพที ่9  ดานการเงินและการคลัง   
วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. เปนตนไป 

ผานระบบการประชุมทางไกล (Video Conference : Cisco Webex) 
วาระ เร่ือง ผูรับผดิชอบ 

วาระที่ 1 เรื่องแจงที่ประชุม 
1.1  เรื่องจากประธาน         

 
นพ.ภวูดล  กิตติวฒันาสาร 

ประธาน คกก.CFO 
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

       -  ไมมี - 
 

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
3.1  สถานการณดานการเงนิการคลงั เขตสุขภาพที่ 9 ไตรมาส 2/2565 
 

 
นางสาวปยฉัตร มลูสาร  
นักวชิาการเงินและบัญช ี

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ 
4.1  ผลการดำเนนิงาน ดานการเงนิการคลังระดบัเขต ตามแผนงาน โครงการ  
        -   โครงการพฒันาศักยภาพผูบรหิารดานการเงนิการคลงั 
        -   โครงการตรวจสอบคุณภาพบัญชี และการใชจายเงนิกองทุน UC 
        -   เครื่องมือกำกบัติดตาม ผลการดำเนนิงานดานการเงนิการคลงั 
            H Money R9    
4.2  รายงานความกาวหนาการพฒันาเครื่องมือกำกบัติดตาม ผลการดำเนนิงาน 
        ดานการเงินการคลัง H Money R9    
 

4.2  การปรบัแผนทางการเงินครึ่งปหลัง (Planfin) หนวยบริการ 
        ปงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

4.3  แนวทางการจัดสรรกองทนุ ปงบประมาณ 2566 
4.4  การกำกับติดตามการไดรับคาชดเชยคาบริการทางการแพทย  
        (ผูปวยใน) ของหนวยบริการในเขตสุขภาพที่ 9 
 

4.5  ผลการดำเนนิงานการขบัเคลือ่นนโยบายปฏิรูปประเทศดานสาธารณสขุ  
        (Big rock)  ในประเดน็ 
         -  ดานการเงนิการคลัง    
        -   โครงการ 30 บาทรักษาทุกที ่  
        -   ตรวจสอบภายใน 

 
นางศุภางคเพ็ญ  เภาดวง 

นักวชิาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
 
 
 

นายอธิวฒัน แสนโครตร 
นักวชิาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

 

นางสาวปยฉัตร มลูสาร  
นักวชิาการเงินและบัญช ี

 

นายวฒิุภาพ  วรชัยเศรษฐ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

สสจ.บุรรัีมย 
 

เลขานุการประจำประเดน็ Big Rock 
 

วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
5.1  การจดัสรรเงนิกันระดบัเขต ปงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
 
5.2  รปูแบบการคัดเลือกหนวยบริการที่มีผลการดำเนนิงานบริหารจัดการระบบ 
        การเงนิการคลงัดีเดนระดบัเขต (Financial Star) เขตสุขภาพที่ 9 ป 2565 
5.3  การดำเนนิงาน Financial School  
 

 
นายวฒิุภาพ  วรชัยเศรษฐ 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
สสจ.บุรรัีมย 

นายอธิวฒัน แสนโครตร 
นักวชิาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

นางสาวปยฉัตร มลูสาร 
นักวชิาการเงินและบัญช ี

วาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ   
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