ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒05.09/ว 667

สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
7 กันยายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1
เรียน นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ
เพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564
2. สำเนาประกาศสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9
เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9
3. ระเบียบวาระการประชุม

จำนวน ๑ ชุด
จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการปฏิรูปการบริหารในเขตสุขภาพ
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564
เขตสุ ขภาพที่ 9 ได้ดำเนิ น การพิ จ ารณาสรรหาคณะกรรมการอำนวยการเขตสุ ขภาพ เขตสุ ขภาพที่ 9 และ
ประกาศแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการอำนวยการเขตสุ ข ภาพ เขตสุ ข ภาพที่ 9 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น
สำนัก งานเขตสุข ภาพที่ 9 ขอเชิญ คณะกรรมการอำนวยการเขตสุข ภาพ เขตสุขภาพที่ 9
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโฮมฮัก ๒ โรงแรมไอซาน่า โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
หรือประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ทั้งนี้ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศ์เกษม ไข่มุกด์)
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙
โทร. ๐ ๔๔๒๔ 5188
โทรสาร ๐ ๔๔๒๔ 4089
ผู้ประสานงาน นางสาวสุดารัตน์ นพขุนทด โทร. ๐๘ ๙๙๑๒ ๔๐๘๒

ลิงก์เข้าร่วมการประชุม

ด่วนที่สุด
ที่ สธ ๐๒05.09/ว 667

สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
7 กันยายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1
เรียน นายประยุทธ เพชรคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ
เพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564
2. สำเนาประกาศสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9
เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9
3. ระเบียบวาระการประชุม

จำนวน ๑ ชุด
จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการปฏิรูปการบริหารในเขตสุขภาพ
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564
เขตสุ ขภาพที่ 9 ได้ดำเนิ น การพิ จ ารณาสรรหาคณะกรรมการอำนวยการเขตสุ ขภาพ เขตสุ ขภาพที่ 9 และ
ประกาศแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการอำนวยการเขตสุ ข ภาพ เขตสุ ข ภาพที่ 9 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น
สำนัก งานเขตสุข ภาพที่ 9 ขอเชิญ คณะกรรมการอำนวยการเขตสุข ภาพ เขตสุขภาพที่ 9
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโฮมฮัก ๒ โรงแรมไอซาน่า โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
หรือประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ทั้งนี้ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศ์เกษม ไข่มุกด์)
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙
โทร. ๐ ๔๔๒๔ 5188
โทรสาร ๐ ๔๔๒๔ 4089
ผู้ประสานงาน นางสาวสุดารัตน์ นพขุนทด โทร. ๐๘ ๙๙๑๒ ๔๐๘๒

ลิงก์เข้าร่วมการประชุม
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สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
7 กันยายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1
เรียน ดร.กฤษดา แสวงดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกำลังคน
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ
เพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564
2. สำเนาประกาศสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9
เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9
3. ระเบียบวาระการประชุม

จำนวน ๑ ชุด
จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการปฏิรูปการบริหารในเขตสุขภาพ
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564
เขตสุ ขภาพที่ 9 ได้ดำเนิ น การพิ จ ารณาสรรหาคณะกรรมการอำนวยการเขตสุ ขภาพ เขตสุ ขภาพที่ 9 และ
ประกาศแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการอำนวยการเขตสุ ข ภาพ เขตสุ ข ภาพที่ 9 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น
สำนัก งานเขตสุข ภาพที่ 9 ขอเชิญ คณะกรรมการอำนวยการเขตสุข ภาพ เขตสุขภาพที่ 9
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโฮมฮัก ๒ โรงแรมไอซาน่า โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
หรือประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ทั้งนี้ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศ์เกษม ไข่มุกด์)
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙
โทร. ๐ ๔๔๒๔ 5188
โทรสาร ๐ ๔๔๒๔ 4089
ผู้ประสานงาน นางสาวสุดารัตน์ นพขุนทด โทร. ๐๘ ๙๙๑๒ ๔๐๘๒

ลิงก์เข้าร่วมการประชุม
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สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
7 กันยายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1
เรียน นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ
เพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564
2. สำเนาประกาศสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9
เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9
3. ระเบียบวาระการประชุม

จำนวน ๑ ชุด
จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการปฏิรูปการบริหารในเขตสุขภาพ
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564
เขตสุ ขภาพที่ 9 ได้ดำเนิ น การพิ จ ารณาสรรหาคณะกรรมการอำนวยการเขตสุ ขภาพ เขตสุ ขภาพที่ 9 และ
ประกาศแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการอำนวยการเขตสุ ข ภาพ เขตสุ ข ภาพที่ 9 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น
สำนัก งานเขตสุข ภาพที่ 9 ขอเชิญ คณะกรรมการอำนวยการเขตสุข ภาพ เขตสุขภาพที่ 9
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโฮมฮัก ๒ โรงแรมไอซาน่า โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
หรือประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ทั้งนี้ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศ์เกษม ไข่มุกด์)
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙
โทร. ๐ ๔๔๒๔ 5188
โทรสาร ๐ ๔๔๒๔ 4089
ผู้ประสานงาน นางสาวสุดารัตน์ นพขุนทด โทร. ๐๘ ๙๙๑๒ ๔๐๘๒

ลิงก์เข้าร่วมการประชุม
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ที่ สธ ๐๒05.09/ว 667

สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
7 กันยายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1
เรียน อธิบดีกรมอนามัย
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ
เพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564
2. สำเนาประกาศสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9
เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9
3. ระเบียบวาระการประชุม

จำนวน ๑ ชุด
จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการปฏิรูปการบริหารในเขตสุขภาพ
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564
เขตสุ ขภาพที่ 9 ได้ดำเนิ น การพิ จ ารณาสรรหาคณะกรรมการอำนวยการเขตสุ ขภาพ เขตสุ ขภาพที่ 9 และ
ประกาศแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการอำนวยการเขตสุ ข ภาพ เขตสุ ข ภาพที่ 9 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น
สำนัก งานเขตสุข ภาพที่ 9 ขอเชิญ คณะกรรมการอำนวยการเขตสุข ภาพ เขตสุขภาพที่ 9
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโฮมฮัก ๒ โรงแรมไอซาน่า โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
หรือประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ทั้งนี้ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศ์เกษม ไข่มุกด์)
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙
โทร. ๐ ๔๔๒๔ 5188
โทรสาร ๐ ๔๔๒๔ 4089
ผู้ประสานงาน นางสาวสุดารัตน์ นพขุนทด โทร. ๐๘ ๙๙๑๒ ๔๐๘๒

ลิงก์เข้าร่วมการประชุม

ด่วนที่สุด
ที่ สธ ๐๒05.09/ว 667

สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
7 กันยายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1
เรียน อธิบดีกรมควบคุมโรค
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ
เพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564
2. สำเนาประกาศสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9
เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9
3. ระเบียบวาระการประชุม

จำนวน ๑ ชุด
จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการปฏิรูปการบริหารในเขตสุขภาพ
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564
เขตสุ ขภาพที่ 9 ได้ดำเนิ น การพิ จ ารณาสรรหาคณะกรรมการอำนวยการเขตสุ ขภาพ เขตสุ ขภาพที่ 9 และ
ประกาศแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการอำนวยการเขตสุ ข ภาพ เขตสุ ข ภาพที่ 9 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น
สำนัก งานเขตสุข ภาพที่ 9 ขอเชิญ คณะกรรมการอำนวยการเขตสุข ภาพ เขตสุขภาพที่ 9
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโฮมฮัก ๒ โรงแรมไอซาน่า โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
หรือประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ทั้งนี้ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศ์เกษม ไข่มุกด์)
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙
โทร. ๐ ๔๔๒๔ 5188
โทรสาร ๐ ๔๔๒๔ 4089
ผู้ประสานงาน นางสาวสุดารัตน์ นพขุนทด โทร. ๐๘ ๙๙๑๒ ๔๐๘๒

ลิงก์เข้าร่วมการประชุม

ด่วนที่สุด
ที่ สธ ๐๒05.09/ว 667

สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
7 กันยายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1
เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ
เพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564
2. สำเนาประกาศสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9
เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9
3. ระเบียบวาระการประชุม

จำนวน ๑ ชุด
จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการปฏิรูปการบริหารในเขตสุขภาพ
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564
เขตสุ ขภาพที่ 9 ได้ดำเนิ น การพิ จ ารณาสรรหาคณะกรรมการอำนวยการเขตสุ ขภาพ เขตสุ ขภาพที่ 9 และ
ประกาศแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการอำนวยการเขตสุ ข ภาพ เขตสุ ข ภาพที่ 9 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น
สำนัก งานเขตสุข ภาพที่ 9 ขอเชิญ คณะกรรมการอำนวยการเขตสุข ภาพ เขตสุขภาพที่ 9
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโฮมฮัก ๒ โรงแรมไอซาน่า โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
หรือประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ทั้งนี้ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศ์เกษม ไข่มุกด์)
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙
โทร. ๐ ๔๔๒๔ 5188
โทรสาร ๐ ๔๔๒๔ 4089
ผู้ประสานงาน นางสาวสุดารัตน์ นพขุนทด โทร. ๐๘ ๙๙๑๒ ๔๐๘๒

ลิงก์เข้าร่วมการประชุม

ด่วนที่สุด
ที่ สธ ๐๒05.09/ว 667

สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
7 กันยายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1
เรียน อธิบดีกรมการแพทย์
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ
เพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564
2. สำเนาประกาศสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9
เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9
3. ระเบียบวาระการประชุม

จำนวน ๑ ชุด
จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการปฏิรูปการบริหารในเขตสุขภาพ
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564
เขตสุ ขภาพที่ 9 ได้ดำเนิ น การพิ จ ารณาสรรหาคณะกรรมการอำนวยการเขตสุ ขภาพ เขตสุ ขภาพที่ 9 และ
ประกาศแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการอำนวยการเขตสุ ข ภาพ เขตสุ ข ภาพที่ 9 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น
สำนัก งานเขตสุข ภาพที่ 9 ขอเชิญ คณะกรรมการอำนวยการเขตสุข ภาพ เขตสุขภาพที่ 9
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโฮมฮัก ๒ โรงแรมไอซาน่า โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
หรือประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ทั้งนี้ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศ์เกษม ไข่มุกด์)
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙
โทร. ๐ ๔๔๒๔ 5188
โทรสาร ๐ ๔๔๒๔ 4089
ผู้ประสานงาน นางสาวสุดารัตน์ นพขุนทด โทร. ๐๘ ๙๙๑๒ ๔๐๘๒

ลิงก์เข้าร่วมการประชุม

ด่วนที่สุด
ที่ สธ ๐๒05.09/ว 667

สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
7 กันยายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ
เพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564
2. สำเนาประกาศสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9
เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9
3. ระเบียบวาระการประชุม

จำนวน ๑ ชุด
จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการปฏิรูปการบริหารในเขตสุขภาพ
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564
เขตสุ ขภาพที่ 9 ได้ดำเนิ น การพิ จ ารณาสรรหาคณะกรรมการอำนวยการเขตสุ ขภาพ เขตสุ ขภาพที่ 9 และ
ประกาศแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการอำนวยการเขตสุ ข ภาพ เขตสุ ข ภาพที่ 9 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น
สำนัก งานเขตสุข ภาพที่ 9 ขอเชิญ คณะกรรมการอำนวยการเขตสุข ภาพ เขตสุขภาพที่ 9
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโฮมฮัก ๒ โรงแรมไอซาน่า โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
หรือประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ทั้งนี้ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศ์เกษม ไข่มุกด์)
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙
โทร. ๐ ๔๔๒๔ 5188
โทรสาร ๐ ๔๔๒๔ 4089
ผู้ประสานงาน นางสาวสุดารัตน์ นพขุนทด โทร. ๐๘ ๙๙๑๒ ๔๐๘๒

ลิงก์เข้าร่วมการประชุม

ด่วนที่สุด
ที่ สธ ๐๒05.09/ว 667

สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
7 กันยายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ
เพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564
2. สำเนาประกาศสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9
เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9
3. ระเบียบวาระการประชุม

จำนวน ๑ ชุด
จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการปฏิรูปการบริหารในเขตสุขภาพ
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564
เขตสุ ขภาพที่ 9 ได้ดำเนิ น การพิ จ ารณาสรรหาคณะกรรมการอำนวยการเขตสุ ขภาพ เขตสุ ขภาพที่ 9 และ
ประกาศแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการอำนวยการเขตสุ ข ภาพ เขตสุ ข ภาพที่ 9 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น
สำนัก งานเขตสุข ภาพที่ 9 ขอเชิญ คณะกรรมการอำนวยการเขตสุข ภาพ เขตสุขภาพที่ 9
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโฮมฮัก ๒ โรงแรมไอซาน่า โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
หรือประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ทั้งนี้ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศ์เกษม ไข่มุกด์)
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
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เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโฮมฮัก ๒ โรงแรมไอซาน่า โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
หรือประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ทั้งนี้ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียด
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เขตสุ ขภาพที่ 9 ได้ดำเนิ น การพิ จ ารณาสรรหาคณะกรรมการอำนวยการเขตสุ ขภาพ เขตสุ ขภาพที่ 9 และ
ประกาศแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการอำนวยการเขตสุ ข ภาพ เขตสุ ข ภาพที่ 9 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น
สำนัก งานเขตสุข ภาพที่ 9 ขอเชิญ คณะกรรมการอำนวยการเขตสุข ภาพ เขตสุขภาพที่ 9
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโฮมฮัก ๒ โรงแรมไอซาน่า โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
หรือประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ทั้งนี้ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
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7 กันยายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ
เพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564
2. สำเนาประกาศสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9
เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9
3. ระเบียบวาระการประชุม

จำนวน ๑ ชุด
จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการปฏิรูปการบริหารในเขตสุขภาพ
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564
เขตสุ ขภาพที่ 9 ได้ดำเนิ น การพิ จ ารณาสรรหาคณะกรรมการอำนวยการเขตสุ ขภาพ เขตสุ ขภาพที่ 9 และ
ประกาศแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการอำนวยการเขตสุ ข ภาพ เขตสุ ข ภาพที่ 9 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น
สำนัก งานเขตสุข ภาพที่ 9 ขอเชิญ คณะกรรมการอำนวยการเขตสุข ภาพ เขตสุขภาพที่ 9
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโฮมฮัก ๒ โรงแรมไอซาน่า โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
หรือประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ทั้งนี้ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศ์เกษม ไข่มุกด์)
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙
โทร. ๐ ๔๔๒๔ 5188
โทรสาร ๐ ๔๔๒๔ 4089
ผู้ประสานงาน นางสาวสุดารัตน์ นพขุนทด โทร. ๐๘ ๙๙๑๒ ๔๐๘๒

ลิงก์เข้าร่วมการประชุม

ด่วนที่สุด
ที่ สธ ๐๒05.09/ว 667

สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
7 กันยายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ
เพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564
2. สำเนาประกาศสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9
เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9
3. ระเบียบวาระการประชุม

จำนวน ๑ ชุด
จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการปฏิรูปการบริหารในเขตสุขภาพ
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564
เขตสุ ขภาพที่ 9 ได้ดำเนิ น การพิ จ ารณาสรรหาคณะกรรมการอำนวยการเขตสุ ขภาพ เขตสุ ขภาพที่ 9 และ
ประกาศแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการอำนวยการเขตสุ ข ภาพ เขตสุ ข ภาพที่ 9 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น
สำนัก งานเขตสุข ภาพที่ 9 ขอเชิญ คณะกรรมการอำนวยการเขตสุข ภาพ เขตสุขภาพที่ 9
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโฮมฮัก ๒ โรงแรมไอซาน่า โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
หรือประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ทั้งนี้ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศ์เกษม ไข่มุกด์)
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙
โทร. ๐ ๔๔๒๔ 5188
โทรสาร ๐ ๔๔๒๔ 4089
ผู้ประสานงาน นางสาวสุดารัตน์ นพขุนทด โทร. ๐๘ ๙๙๑๒ ๔๐๘๒

ลิงก์เข้าร่วมการประชุม

ด่วนที่สุด
ที่ สธ ๐๒05.09/ว 667

สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
7 กันยายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๙ นครราชสีมา
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ
เพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564
2. สำเนาประกาศสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9
เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9
3. ระเบียบวาระการประชุม

จำนวน ๑ ชุด
จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการปฏิรูปการบริหารในเขตสุขภาพ
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564
เขตสุ ขภาพที่ 9 ได้ดำเนิ น การพิ จ ารณาสรรหาคณะกรรมการอำนวยการเขตสุ ขภาพ เขตสุ ขภาพที่ 9 และ
ประกาศแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการอำนวยการเขตสุ ข ภาพ เขตสุ ข ภาพที่ 9 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น
สำนัก งานเขตสุข ภาพที่ 9 ขอเชิญ คณะกรรมการอำนวยการเขตสุข ภาพ เขตสุขภาพที่ 9
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโฮมฮัก ๒ โรงแรมไอซาน่า โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
หรือประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ทั้งนี้ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศ์เกษม ไข่มุกด์)
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙
โทร. ๐ ๔๔๒๔ 5188
โทรสาร ๐ ๔๔๒๔ 4089
ผู้ประสานงาน นางสาวสุดารัตน์ นพขุนทด โทร. ๐๘ ๙๙๑๒ ๔๐๘๒

ลิงก์เข้าร่วมการประชุม

ด่วนที่สุด
ที่ สธ ๐๒05.09/ว 667

สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
7 กันยายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1
เรียน ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ
เพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564
2. สำเนาประกาศสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9
เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9
3. ระเบียบวาระการประชุม

จำนวน ๑ ชุด
จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการปฏิรูปการบริหารในเขตสุขภาพ
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564
เขตสุ ขภาพที่ 9 ได้ดำเนิ น การพิ จ ารณาสรรหาคณะกรรมการอำนวยการเขตสุ ขภาพ เขตสุ ขภาพที่ 9 และ
ประกาศแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการอำนวยการเขตสุ ข ภาพ เขตสุ ข ภาพที่ 9 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น
สำนัก งานเขตสุข ภาพที่ 9 ขอเชิญ คณะกรรมการอำนวยการเขตสุข ภาพ เขตสุขภาพที่ 9
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโฮมฮัก ๒ โรงแรมไอซาน่า โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
หรือประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ทั้งนี้ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศ์เกษม ไข่มุกด์)
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙
โทร. ๐ ๔๔๒๔ 5188
โทรสาร ๐ ๔๔๒๔ 4089
ผู้ประสานงาน นางสาวสุดารัตน์ นพขุนทด โทร. ๐๘ ๙๙๑๒ ๔๐๘๒

ลิงก์เข้าร่วมการประชุม

ด่วนที่สุด
ที่ สธ ๐๒05.09/ว 667

สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
7 กันยายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1
เรียน คลังจังหวัดนครราชสีมา
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ
เพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564
2. สำเนาประกาศสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9
เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9
3. ระเบียบวาระการประชุม

จำนวน ๑ ชุด
จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการปฏิรูปการบริหารในเขตสุขภาพ
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564
เขตสุ ขภาพที่ 9 ได้ดำเนิ น การพิ จ ารณาสรรหาคณะกรรมการอำนวยการเขตสุ ขภาพ เขตสุ ขภาพที่ 9 และ
ประกาศแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการอำนวยการเขตสุ ข ภาพ เขตสุ ข ภาพที่ 9 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น
สำนัก งานเขตสุข ภาพที่ 9 ขอเชิญ คณะกรรมการอำนวยการเขตสุข ภาพ เขตสุขภาพที่ 9
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโฮมฮัก ๒ โรงแรมไอซาน่า โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
หรือประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ทั้งนี้ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศ์เกษม ไข่มุกด์)
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙
โทร. ๐ ๔๔๒๔ 5188
โทรสาร ๐ ๔๔๒๔ 4089
ผู้ประสานงาน นางสาวสุดารัตน์ นพขุนทด โทร. ๐๘ ๙๙๑๒ ๔๐๘๒

ลิงก์เข้าร่วมการประชุม

ด่วนที่สุด
ที่ สธ ๐๒05.09/ว 667

สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
7 กันยายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1
เรียน ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขตพื้นที่ ๙
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ
เพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564
2. สำเนาประกาศสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9
เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9
3. ระเบียบวาระการประชุม

จำนวน ๑ ชุด
จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการปฏิรูปการบริหารในเขตสุขภาพ
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564
เขตสุ ขภาพที่ 9 ได้ดำเนิ น การพิ จ ารณาสรรหาคณะกรรมการอำนวยการเขตสุ ขภาพ เขตสุ ขภาพที่ 9 และ
ประกาศแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการอำนวยการเขตสุ ข ภาพ เขตสุ ข ภาพที่ 9 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น
สำนัก งานเขตสุข ภาพที่ 9 ขอเชิญ คณะกรรมการอำนวยการเขตสุข ภาพ เขตสุขภาพที่ 9
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโฮมฮัก ๒ โรงแรมไอซาน่า โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
หรือประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ทั้งนี้ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศ์เกษม ไข่มุกด์)
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙
โทร. ๐ ๔๔๒๔ 5188
โทรสาร ๐ ๔๔๒๔ 4089
ผู้ประสานงาน นางสาวสุดารัตน์ นพขุนทด โทร. ๐๘ ๙๙๑๒ ๔๐๘๒

ลิงก์เข้าร่วมการประชุม

ด่วนที่สุด
ที่ สธ ๐๒05.09/ว 667

สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
7 กันยายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ
เพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564
2. สำเนาประกาศสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9
เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9
3. ระเบียบวาระการประชุม

จำนวน ๑ ชุด
จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการปฏิรูปการบริหารในเขตสุขภาพ
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564
เขตสุ ขภาพที่ 9 ได้ดำเนิ น การพิ จ ารณาสรรหาคณะกรรมการอำนวยการเขตสุ ขภาพ เขตสุ ขภาพที่ 9 และ
ประกาศแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการอำนวยการเขตสุ ข ภาพ เขตสุ ข ภาพที่ 9 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น
สำนัก งานเขตสุข ภาพที่ 9 ขอเชิญ คณะกรรมการอำนวยการเขตสุข ภาพ เขตสุขภาพที่ 9
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโฮมฮัก ๒ โรงแรมไอซาน่า โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
หรือประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ทั้งนี้ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศ์เกษม ไข่มุกด์)
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙
โทร. ๐ ๔๔๒๔ 5188
โทรสาร ๐ ๔๔๒๔ 4089
ผู้ประสานงาน นางสาวสุดารัตน์ นพขุนทด โทร. ๐๘ ๙๙๑๒ ๔๐๘๒

ลิงก์เข้าร่วมการประชุม

ด่วนที่สุด
ที่ สธ ๐๒05.09/ว 667

สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
7 กันยายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1
เรียน นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ
เพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564
2. สำเนาประกาศสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9
เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9
3. ระเบียบวาระการประชุม

จำนวน ๑ ชุด
จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการปฏิรูปการบริหารในเขตสุขภาพ
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564
เขตสุ ขภาพที่ 9 ได้ดำเนิ น การพิ จ ารณาสรรหาคณะกรรมการอำนวยการเขตสุ ขภาพ เขตสุ ขภาพที่ 9 และ
ประกาศแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการอำนวยการเขตสุ ข ภาพ เขตสุ ข ภาพที่ 9 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น
สำนัก งานเขตสุข ภาพที่ 9 ขอเชิญ คณะกรรมการอำนวยการเขตสุข ภาพ เขตสุขภาพที่ 9
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโฮมฮัก ๒ โรงแรมไอซาน่า โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
หรือประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ทั้งนี้ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศ์เกษม ไข่มุกด์)
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙
โทร. ๐ ๔๔๒๔ 5188
โทรสาร ๐ ๔๔๒๔ 4089
ผู้ประสานงาน นางสาวสุดารัตน์ นพขุนทด โทร. ๐๘ ๙๙๑๒ ๔๐๘๒

ลิงก์เข้าร่วมการประชุม

ด่วนที่สุด
ที่ สธ ๐๒05.09/ว 667

สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
7 กันยายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน จังหวัดบุรีรัมย์
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ
เพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564
2. สำเนาประกาศสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9
เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9
3. ระเบียบวาระการประชุม

จำนวน ๑ ชุด
จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการปฏิรูปการบริหารในเขตสุขภาพ
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564
เขตสุ ขภาพที่ 9 ได้ดำเนิ น การพิ จ ารณาสรรหาคณะกรรมการอำนวยการเขตสุ ขภาพ เขตสุ ขภาพที่ 9 และ
ประกาศแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการอำนวยการเขตสุ ข ภาพ เขตสุ ข ภาพที่ 9 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น
สำนัก งานเขตสุข ภาพที่ 9 ขอเชิญ คณะกรรมการอำนวยการเขตสุข ภาพ เขตสุขภาพที่ 9
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโฮมฮัก ๒ โรงแรมไอซาน่า โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
หรือประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ทั้งนี้ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศ์เกษม ไข่มุกด์)
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙
โทร. ๐ ๔๔๒๔ 5188
โทรสาร ๐ ๔๔๒๔ 4089
ผู้ประสานงาน นางสาวสุดารัตน์ นพขุนทด โทร. ๐๘ ๙๙๑๒ ๔๐๘๒

ลิงก์เข้าร่วมการประชุม

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย ๓
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1
วันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมโฮมฮัก ๒ โรงแรมไอซาน่า โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ระเบียบ
เรื่อง
ผู้นำเสนอ
วาระที่
1
ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 แจ้งประกาศรายชื่อคณะกรรมการอำนวยการ นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์
เขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
1.2 วีดิทศั น์แนะนำเขตสุขภาพที่ ๙
เขตสุขภาพที่ ๙
1.3 วีดิทัศน์ แนะนำคณะกรรมการอำนวยการเขต
สุขภาพ เขตสุขภาพที่ ๙
2

รับรองรายงานการประชุม
-ไม่มี

-

3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
-ไม่มี

-

4

เรื่องเพื่อพิจารณา
- แนวทางการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ นายวุฒิภาพ วรชัยเศรษฐ์
9 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙

5

เรื่องเพื่อทราบ
- แนวคิดและความเป็นมาในการปฏิรูปเขตสุขภาพ
เขตสุขภาพที่ ๙

6

เอกสาร
หมายเลข

พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๙

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
๖.๑ รับฟังความคิดเห็น แนวคิดการพัฒนา เขตสุขภาพที่ 9 นายวุฒิภาพ วรชัยเศรษฐ์
จากคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙
๖.๒ นัดหมายการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขต
สุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ ๒

เอกสารประกอบการประชุม

