
   

 
ที่  สธ ๐๒34/       ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ 9 

ถนนจอมพล  ต ำบลในเมือง  อ ำเภอเมือง  
จังหวัดนครรำชสีมำ  30000 

                 ตุลำคม  2561 

เรื่อง   ขอเชิญประชุม 

เรียน   นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลศูนย ์ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลทั่วไปทุกแห่ง  
ในเขตสุขภำพที่ 9  

สิ่งที่ส่งมำด้วย    ๑. รำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุม                                               จ ำนวน  1  ฉบับ 
                     2. ระเบียบวำระกำรประชุม          จ ำนวน  1  ฉบับ 

  ตำมที่กระทรวงสำธำรณสุข ได้ก ำหนดให้มีกำรจัดตั้ งส ำนักงำนเขตสุขภำพและ
คณะกรรมกำรเขตสุขภำพที่ ๑ – ๑๒ โดยมอบหมำยให้ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข ปฏิบัติงำนในเขต
สุขภำพและกำรบริหำรจัดกำรเขตสุขภำพและในด้ำนกำรบริหำรระบบกำรเงินกำรคลังจะด ำเนินกำรบริหำร
โดยคณะกรรมกำร CFO ระดับเขต เขต 9 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ 9 จึงขอเชิญ คณะกรรมการ CFO เขต 9 (สิ่งที่ส่งมำด้วย1) 
เข้ำร่วมประชุมในวันที่  26 ตุลำคม 2561 เวลำ 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนครชัยบุรินทร์
ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ 9 จ.นครรำชสีมำ  (สิ่งที่ส่งมำด้วย 2) เพ่ือพิจำรณำกำรบริหำรงบประมำณ
หลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ (UC) ประจ ำปี 2562 และติดตำมงำนที่ส ำคัญของกำรบริหำรงำนกำรเงินกำรคลัง 
เขตสุขภำพที่ 9 ทั้งนี้ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรเบิกจ่ำยจำกต้นสังกัด  

  จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
          
            ขอแสดงความนับถือ  

 

      

 

                      (นำยนรินทร์รัชต์  พิชญคำมินทร์)     
            ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ 9 
 
 
 
 
 
 
ส านักงานเขตสุขภาพท่ี  ๙ 
กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง 
โทร /โทรสำร  ๐ ๔๔๒๔  4089 

ด่วนที่สุด 



 

ส าเนา 
 
ที่  สธ ๐๒34/       ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ 9 

ถนนจอมพล  ต ำบลในเมือง  อ ำเภอเมือง  
จังหวัดนครรำชสีมำ  30000 

                  ตุลำคม  2561 

เรื่อง   ขอเชิญประชุม 

เรียน   นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลศูนย์ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลทั่วไปทุกแห่ง  
ในเขตสุขภำพที่ 9  

สิ่งที่ส่งมำด้วย    ๑. รำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุม                                               จ ำนวน  1  ฉบับ 
                     2. ระเบียบวำระกำรประชุม          จ ำนวน  1  ฉบับ 

  ตำมที่กระทรวงสำธำรณสุข ได้ก ำหนดให้มีกำรจัดตั้ งส ำนักงำนเขตสุขภำพและ
คณะกรรมกำรเขตสุขภำพที่ ๑ – ๑๒ โดยมอบหมำยให้ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข ปฏิบัติงำนในเขต
สุขภำพและกำรบริหำรจัดกำรเขตสุขภำพและในด้ำนกำรบริหำรระบบกำรเงินกำรคลังจะด ำเนินกำรบริหำร
โดยคณะกรรมกำร CFO ระดับเขต เขต 9 นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ 9 จึงขอเชิญ คณะกรรมการ CFO เขต 9 (สิ่งที่ส่งมำด้วย1) 
เข้ำร่วมประชุมในวันที่  26 ตุลำคม 2561 เวลำ 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนครชัยบุรินทร์
ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ 9 จ.นครรำชสีมำ  (สิ่งที่ส่งมำด้วย 2) เพ่ือพิจำรณำกำรบริหำรงบประมำณ
หลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ (UC) ประจ ำปี 2562 และติดตำมงำนที่ส ำคัญของกำรบริหำรงำนกำรเงินกำรคลัง 
เขตสุขภำพที่ 9 ทั้งนี้ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรเบิกจ่ำยจำกต้นสังกัด  

  จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
          
            ขอแสดงความนับถือ  

 

      

 

                      (นำยนรินทร์รัชต์  พิชญคำมินทร์)     
            ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ 9 
 
 
 
 
ส านักงานเขตสุขภาพท่ี  ๙ 
กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง 
โทร /โทรสำร  ๐ ๔๔๒๔  4089 
    
 



สิ่งที่ส่งมำด้วย 1 
รำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุม 

   

1. นำยภูวเดช สุระโคตร      นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์  ประธำน 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์                                

2. .....................................             นำยแพทยเ์ชี่ยวชำญด้ำนเวชกรรมป้องกัน               
     ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ  

3. นำยสินชัย  ตันติรัตนำนนท์       นำยแพทยเ์ชี่ยวชำญด้ำนเวชกรรมป้องกัน               
     ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์             

4. นำยดุสิต  ข ำชัยภูมิ                  นำยแพทย์เชี่ยวชำญด้ำนเวชกรรมป้องกัน    
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ  

5. นำยอนันต์  กนกศิลป์  นำยแพทย์เชี่ยวชำญด้ำนเวชกรรมป้องกัน   
     ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
   6. นำยณรงค์ศักดิ์  บ ำรุงถิ่น          นำยแพทย์เชี่ยวชำญ   โรงพยำบำลชัยภูมิ            
   7. นำงสำวลักษมี  ออสวัสดิ์  นักวิชำกำรสำธำรณสุขเชี่ยวชำญ    
     ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ      

8. นำงศุภมำส  ลิ่วศิริรัตน์    รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรเงินกำรคลัง   
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ                 

9. นำงสำวกฤษณำ  ร้อยศรี             นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ    
โรงพยำบำลสุรินทร์         

   10. นำยรักเกียรติ  ประสงค์ดี  นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ โรงพยำบำลบุรีรัมย์           
   11. นำยส ำรำญ  โป๊ะสูงเนิน  เภสัชกรช ำนำญกำร      

โรงพยำบำลเทพรัตน์นครรำชสีมำ 
   12. นำยธงชัย  เขมรัตน์ตระกูล  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรแพทย์     

โรงพยำบำลปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ 
   13. นำยนภดล  พิษณุวงษ์  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรแพทย์    

โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์  
   14. นำงสำวศิรินันท์  คงสัตย์กุล นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ     

โรงพยำบำลปรำสำท  จังหวัดสุรินทร์    
   15. นำงเยี่ยมรัตน์  จักรโนวรรณ  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร     

โรงพยำบำลภูขียว จังหวัดชัยภูมิ            
16. นำงณัฐอร  พลสวัสดิ์        นักวิชำกำรสำธำรณสุขเชี่ยวชำญ    

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ   
17. นำงสุวรรณำภำ  ศรีนำค     พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร      

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 
18. นำงเพียงใจ  แก้วกันเนตร์   นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร     

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ   
19. นำยวุฒิภำพ  วรชัยเศรษฐ์   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ    

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์      
20. นำงสำวจุรีภรณ์  ทองสุกนอก  นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร    

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  
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21. นำยกิตติรัตน์  ระวิวรรณ            นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร      
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ          

    22. นำงวไลพร  รัตนอำภรณ์          พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร      
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ             

    23. นำงชลธิชำ  คุณอุดม        นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร   
     ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
 24. นำงสุธำดำ  ศิริกิจจำรักษ์   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร     
      ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์             

25 นำยอภิชำติ  อยู่ส ำรำญ              นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร    
ส ำนักงำนเขตสุขภำพท่ี 9            

    26. นำงสำวบังอร  สุดกระโทก  เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีช ำนำญงำน   
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์        

27. นำยอรรถพงษ์  ดีเสมอ  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร    
                                 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์        

28. นำงสำวปิยฉัตร  มูลสำร  นักวิชำกำรเงินและบัญชี     
ส ำนักงำนเขตสุขภำพท่ี 9    

    29. นำยอธิวัฒน์  แสนโคตร   นักวิชำกำรสำธำรณสุข     
     ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ 9                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สิ่งที่ส่งมำด้วย ๒  
ระเบียบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลัง 

เขตสุขภำพที่ ๙ ปี 2561  
วันที่ 26 ตุลำคม 2561  เวลำ 13.30 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมนครชัยบุรินทร์  ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ 9 จ.นครรำชสีมำ 
 

ระเบียบ
วำระท่ี  

เรื่อง ผู้รับผิดชอบ เอกสาร 

๑ เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ทรำบ 
1.1 ประธำนแจ้งให้ทรำบ 

 

 
นำยแพทย์ภูวเดช  สุระโคตร 
ประธำนคณะกรรมกำร CFO  เขต 9 
 

 

2 เรื่องเพ่ือทรำบ 
2.1. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติ

รำชกำร ปี 61 (PA) ตัวชี้วัดรอ้ยละของหน่วย
บริกำรที่ประสบภำวะวิกฤตทำงกำรเงิน และผล
กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร CFO เขต 9   
ปี 2561 

 

 
นำยอภิชำติ  อยู่ส ำรำญ 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
 
 
 

 

3 เรื่องเพ่ือพิจำรณำ 
3.1  กำรปรับเกลี่ยงบประมำณหลักประกันสุขภำพ 
ถ้วนหน้ำ(UC) ปี 2562 
3.2 กำรจัดท ำแผนทำงกำรเงิน (planfin) 
3.3 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำระบบกำรเงินกำร
คลัง(CFO) ปี 2562  เขตสุขภำพที่ 9 ... 

 
ประธำนคณะกรรมกำร CFO  เขต 9 
 
ประธำนคณะกรรมกำร CFO  เขต 9 
นำยอภิชำติ  อยู่ส ำรำญ 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
 
 

 

4 เรื่องอ่ืน ๆ  
4.1 ........................................... 
 

 
 

 

หมำยเหตุ  กำรประชุมครั้งนี้ผู้จัดประชุมมิได้จัดท ำเอกสำร โดยผู้เข้ำร่วมประชุมสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำร
ประกอบกำรประชุมได้ที่ QR Code ด้ำนล่ำงนี้ 

 
 


