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๕, คพะกรรมการกัชิ!นากานครษjกิจและกังคมแห่งชาค หิจารพารานละเอยก
ชองโครงการและขอวิเกราะหของสำนกงานคผะกรรมการพชิเนาการเสรษฐกิจและกังคมแหงชาฅ
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:แสำ มิความิ1เห็นกังนํ้
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เห็นควรอนมคให่กร,ะทรวงสาขารพสุขและทบวงนพำวิทยากัยรวนรอ

กันกำเนินการกามโครงท่ารฆลืคแพํท่ขเพฺม คามรายละเอยกทเสนอคอไปไก
๕.๒ คาใชจาบโครงการจำนวนหงสิน ๓๕b.rio ลานบาท ควรมอบหมายให
สำนกงบประมาผสจารผากักสรรไหแค่ละหน่วยงานคามความจำเป็นในแคละปี กามแนวนโยบาย
'ก์ารย้ลกและท่ารกระจายแพทบในขอ ๔.๓
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๔.๓ เพํ่อใหเกิกฆลกและมิประสิหธภาพในการกำเนินงานคามโครงการ เห็นควรกำหนกแนวนโยบายการปฐบคงานใหหนวยงานทเกิยวของถอปฏบ้กิคอไป กังน
๕.๓.* ใหหิจารผาใซอาคารสถานทเกมใหเกิกประโยชนสูงสุก
การลงทุนเหิมเฅมใหกระหำไกเฉพาะกรผที๋ไมมิอาคารสถานหีเกิมหรอมิแคไมอาจใชประโขชน
ไกเพืยงพอ หงนิใหกระทำโกยประหยักโกยวิธการกาง ๆ เป็นคนวา การกักทอนแบบแปลนหาง
สถายัคยกรรมทไมจำเป็นออกไป สวนการลงทุนกานเครื้องมิอทุปกรพควรหิจารพาใหคามความ
จำเป็น
๕.๓.๒ การกักเลอกนกรกษาให^ร'ะทำโกยรอเฉาเจฺคกกของ
นกลึกษาที๋จะหำงานในชุมชนในกังหกักห?อภูมิภาคกันเป็นที๋คงของโรงพยาบาลทรวมอยูในโครงการ
เป็นหล'ก
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๔.)๓.๓.หกักสครการเรย่นการสอนใหเ.นนความรกวามสามารถ.

ะ
* j
' •
J1
g
•
. ย
ในการ.แกไขปี!เหาสาธารุพสุขโกยหวไปท Iกิกขนในชุมชนมากกวาความเป็นเลคทางวิชาการ
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หงนการเรียนในระนับคลี{[คหโรงพขาบาชิซองกระทรวงสาธารพุข ในชาง ๒- ๓ ปีสุททาน
ของหลักสูตร ควรให้นักกึกบามีความรกวามสามารถและประสพการยทรึะแกไขมัผูหาสาธารพุปี
ของชุมชนไค
๔.0).๔ ให้นักกึกบาแพทยทึ๋เรียนตามโครงการนํ้ทำลั^าไวนับ
กระหรวงสาธารพุชให้เป็นมาตรฐานเคึขวนัน กำหนคให้กลับไปทำงานในโรงพยาบาลในรึงหวัค
หรอกูรกากคามหีระบุไวในลั;^าเป็นเวลาอย่างห้อยไมตำกวาหลักเกนิทพึ๋ใชอยูในมัรึชุบน
๔.ต.๔ ให้สิงรึงใรึแกอารึารยแพทยที๋สมัครใรึออกไปทำการสอน
ประรึำในกผะวทยาคาสฅรห?อแพทขกีาสฅรของมหาวทยาลัยหีมีนัผูหาการขาคแคลนอาริารขนพทย
ทำนองเคยวนับสิงรึงใริทเป็นเงินหนัผพนเพทยฆที่ออกไปหำงานประริำกามโรงพยาบาลอาเกอ
ในชนบทไห้ร'บริากกระทรวงสาธารพุฃ
๔.๓.b ให้ริคสรรเงินลงทุนโครงการโคยให้กระรึายไปยงห้องหํ่
อูมกาคตาง ■ๆ ให้นัคเทบมนัน
๔.๓.ฟ่ ไนร ะVทางคาเนนการแกมัแหาการกระรึายแพทยใคนวัธ
การนสิคแพหขคามโครงการทบบึอนันระหวางกระทรวงสาธารพุขนับทบวงมหาวัหยาลัขนํ้
ใหชลอการรึคคงโรงเรียนแพทย^นอาผาบ?เวผกรงเทพมหานครไวกอน
๔.๓.๔ ใหงคการลงทุนกอสรางโรงพยาบาลขนาคให^คอไป
เพราะนอกรึากโรงพยาบาลขนากให;Pะ;ฐคาลงทุนแพงกวาโรงพยาบาลขนาคเลีทแลว ยงเป็น
ตนเหคุใหเกคความยาก:;ำบากในการกระรึาขแพทยอกห้วย
รึงขอประทานเสนอบาเพึอโปรคพรึารผานำเสนอคผะรัฐมนตรีนมคคามความ
เหนปีองกผะกรรมการพ้ชิ!นาการเครบฐกิริและลังคมแหงชาค ในขอ ร: ห้วย รึ'กเฝ็นพระ;กุผรง
พรอมนไคแนบสำเนา!]นืทึกขอความ รึำนวน ฟ่o ชุค มาควยแลว.
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