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แห้วลงมค Iหึน'ชอบห้วยmiไครงกา!'ๆ และอบุม*ทไห้คำเนินกา!ก่อไปคามความเหึนของคผะก!!มกา! I 
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โครงการร่วมมือในการทสิตแพทย์เสิมระหวางกระทรวงสา')ทรณยูขกํบทบวงมหาวทยาลิย
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ตามทไอํเสนอโครงการท่มมือในการยสิตแพทย์เพี่มระหว่างกระทรวง 

สาขารทสุขนับทบวงมหาวทยาส์ยื ชงคณะกรรมการพํชนาการเศรษฐกรและลิงคมแหงชาสิ 
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มหาซี!'!ยาก็?)เหนอเหมเกมว่า มหาซีห•ท#?!?นครนกรริ1รพกำ#ชิริาร;’าเนอ#ต่ง่โรงเ?ยนนทyiu 

ขนในกจุงเ•••'มหานคร ตานมชิff:ะf5แนต?เมคชิ)'ถี ๒, จุาาคม พ?™ ซึ่งใมตรงก็บอํอเสนอจอง 

พเะกรร!:การ-,หันาทาน?''รนฐก,ท!สะ#ครุ)),เต่ง'?;าตฺ ในจ่อ ๘.ท.๘ จึง':)คใต่ม่หาซีกยาง่รม 

ค?นครนทรึริ! ราชิริาร,ทาคำเนง(การต่อไปไอํนไนทรซีFI เตฺ>พำย ซึ่งพ.',ะ?'ฐมนต?ไต่}!ร ะจุมร!?กษาแห้ว 

ล'งม?นหุนชซีงฺพํวยก็!.!โครงการา แกะซีจุ)!!ซีให้อำเนนการตอไปตามคาามเหึนของพ)!ะกรรม)ไาร 

ห้รนากาน;’'ร’!);รก,ทเถะ#ค!!)'.ห}'ทต กามจ่อ ๘ ไทยไต่)#คาามในาซี ๘.«1..8! คำวา "มากทาา 

คาารุ)เ)ไนเชิ:'’หางซี';;าการ" ออก ส์,าหรหการพัต่งไรงเ?มนเท';ห?)ในกร1!เหามหานทรของ 

มหาซีพ!าก็ยื-'?นครนหรริใรร ชีงกำ#ตำเนนการอยู่ น็น อำยกการชิจาร''าเหึนสมควรให้#ตงไห้ 

ใรท’พวง!พาซีพทกํย''!งให้สำ!"กรานพ'ะกรรมการ',"นา'■ทน??รน-เกขแทะ#คมแหงชา?!ชิจารผากอน

จึ'น?ยนย้นยํน์มา.
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มหาวิทยาลยมหคล มหาวิทยาชิยเชืยงใหม่ มหาวิทยาลยสงขลานกรนหร หำหนาทสอนภากทฤษฏี 
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หางป่ายโรงพยาบาลประกอบควยโรงพยาบาลพ่ระปกเกลา 
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โรงพยาบาลพษผโลก โรงพยาบาลสงขลาและโรงพยาบาลหากใหสุเ ริะรบ์ชวงสอนภากปฏีบก 

' คอริากมหาวิทยาลย
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ซึงเป็นห็คงชองโครงการมิควานสมัคร1ใจท1จะ หำส์แ'ายูกพ้นหำงานกบกรรทร')งสาชา J& สุข 

ในสวนภูมิภาคเนอสำเรจการลึกนา ทงน จะใหมิคพะกรรมการเป็นยูกำเนินการกักเลือก

๒.๕ ค่าใชจายโครงการ ทนหงสินเป็นเงิน Cfcib.rtc ลานบาท ■ราก 

งบประมาผแขนคน ทงนื๊แยกเป็นงบลงทุน ๓*®.rib ลานบาท และงบกำเนินการ ๙๔.๕๔ ลานบาท 

๒.b ระยะเวลากำเนินงาน ๕มิ (๒๕๒๕- ๒£๒*)

๓. สำนกงานครนะกรรมการกัขิเนาการเกรษ3กิจและสังคมแทง,ชาค ไกทำการ 

วิเคราะหความเหมาะสมของโครงการ คลอกจนแนวนโยบายการขลืกและการกระจายแพทย 

เพอใชเป็นแนวทางกำเนินงานใหเกิกขลกึและฏีประสีหชิภาพแลว ราบละเอียกปรากฏคามเอกสาร 

แนบ * แสะ ๒ คามลำกับ

๕, คพะกรรมการกัชิ!นากานครษjกิจและกังคมแห่งชาค หิจารพารานละเอยก 

ชองโครงการและขอวิเกราะหของสำนกงานคผะกรรมการพชิเนาการเสรษฐกิจและกังคมแหงชาฅ 

1■ :แสำ มิความิ1เห็นกังนํ้

’’ "r,i ๔V* เห็นควรอนมคให่กร,ะทรวงสาขารพสุขและทบวงนพำวิทยากัยรวนรอ

: กันกำเนินการกามโครงท่ารฆลืคแพํท่ขเพฺม คามรายละเอยกทเสนอคอไปไก

๕.๒ คาใชจาบโครงการจำนวนหงสิน ๓๕b.rio ลานบาท ควรมอบหมายให 

สำนกงบประมาผสจารผากักสรรไหแค่ละหน่วยงานคามความจำเป็นในแคละปี กามแนวนโยบาย 

'ก์ารย้ลกและท่ารกระจายแพทบในขอ ๔.๓ - ■

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 i

. I ., ๔.)๓.๓.หกักสครการเรย่นการสอนใหเ.นนความรกวามสามารถ.
ะ * j ' • J1 g • . ย

ในการ.แกไขปี!เหาสาธารุพสุขโกยหวไปท Iกิกขนในชุมชนมากกวาความเป็นเลคทางวิชาการ

/ ทงน ...
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— ๓ ฯ?
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 ให้ริคสรรเงินลงทุนโครงการโคยให้กระรึายไปยงห้องหํ  ่

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.

(ลงชอ) เสนาะ อูนาอูล 

(นายเสนาะ อูนาอูล)

เลขาธิการคผะกรรมการพอ]นาการ เครษฐกิริและลังคมแหงชาค

สำเนาถกห้อง.
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