
 
บทสรุปส ำหรบัผู้บริหำร 

จำกกำรประชุมคณะท ำงำนก ำหนดแนวทำงกำรใช้จ่ำยเงินกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 
ของหน่วยบริกำรสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขระดับเขต (๕X๕) คร้ังที่  ๑/๒๕๖๑ 

วันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ เวลำ ๑๓.๓๐ เป็นต้นไป  
ณ ห้องห้องประชุมส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๑๒ สงขลำประชุม 

………………………………………………………………………………………… 
๑) ผลการเบิกจ่ายงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ภาครัฐ  
   สังกัด สป.สธ. ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ พบว่า จ.พัทลุง มีผลการด าเนินได้มากที่สุดร้อยละ ๗๐.๑๘    
   รองลงมา   คือ  จ.ยะลา  ร้อยละ ๔๒.๕๑  จ.ตรัง และ จ.สงขลา ร้อยละ ๒๗.๐๐ และ ๒๔.๗๘  
๒) งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แบ่งการบริหารจัดการ 
    เป็นร้อยละ ๑๐ ระดับเขต ร้อยละ ๒๐ ระดับจังหวัด และ ร้อยละ ๗๐ ระดับ CUP     
๓) จัดท าแผนและชี้แจงแนวทางการด าเนินงานงบบริการสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (Long     
    Term Care )  ปี ๒๕๖๑ ระหว่าง ๘ กันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
๔) กองทุนสุขภาพที่เข้าร่วมด าเนินงานในปี ๒๕๖๐ จ านวน ๖๑๗ แห่งสนับสนุนโครงการแล้ว ๓๔๗.๒  
    ล้านบาทคิดเป็น ร้อยละ ๑๐๖ ของงบรายรับปี ๒๕๖๐ ( สปสช. ๒๑๘.ลบ.และ อปถ.สมทบ ๑๑๐ ลบ.)    
๕) เงินจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพบริการประจ าปี ๒๕๖๐ จัดสรรให้หน่วยบริการตามผลงานฯ เป็นเงิน  
    ๘๘,๖๖๑,๕๒๐ บาท 
๖) สถานการณ์การเงินการคลัง ณ ธันวาคม  ๒๕๖๐   โรงพยาบาลที่ต้องเฝ้าระวังความเสี่ยง (ระดับ ๔,๕,๖)    
    จ านวน ๗  แห่ง  คือ โรงพยาบาลประสบวิกฤติระดับ ๔ จ านวน ๔  แห่ง ดังนี้ ดังนี้  รพ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี               
    รพ.เขาชัยสน จ.พัทลุง รพ.รัตภูมิ  รพ.สิงหนคร  จ.สงขลา โรงพยาบาลประสบวิกฤติระดับ ๕ จ านวน ๒  แห่ง         
    ดังนี้ รพ.โคกโพ  รพ.แม่ลาน จ.ปัตตานี และโรงพยาบาลประสบวิกฤติระดับ ๖ จ านวน ๑  แห่ง คือ รพ.ธารโต 
   จ.ยะลา      
     
๗) ก าหนดการจัดประชุม คทง. ๕x๕ ในปีงประมาณ ๒๕๖๑ จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปกำรประชุมคณะท ำงำนก ำหนดแนวทำงกำรใช้จ่ำยเงินกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 
ของหน่วยบริกำรสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขระดับเขต (๕x๕) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 

วันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ เวลำ ๑๓.๓๐ เป็นต้นไป  
ณ ห้องห้องประชุมส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๑๒ สงขลำประชุม  

................................................... 

รำยช่ือคณะท ำงำนที่เข้ำร่วมประชุม 
๑. นพ.เจษฎา  ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ ๑๒ 
๒. ดร.ทพ.วิรัตน์  เอื้องพูลสวัสดิ์     ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา                  
๓. นพ.ธนิศ  เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (ประธาน CFO เขต) 
๔. นพ.สงกรานต์  ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา   
๕ พญ.จิรวรรณ  อารยะพงษ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตรัง  จ.ตรัง 
๖ นพ.อุดมเกียรติ  พูลสวัสดิ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 
๗ นางนิธินาถ  ศิริเวช ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา 
๘ นางสาววันดี  แสงเจริญ หัวหน้ากลุ่มงาน สปสช.เขต ๑๒ สงขลา 
๙ นายเจ๊ะอับดุลล่าห์  แดหวัน ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๑๒ สงขลา 

๑๐   
รำยช่ือคณะท ำงำนที่ไม่ได้เข้ำร่วมประชุมเนื่องจำกติดภำรกิจรำชกำร 
๑. นายวิรัช  เกียรติเมธา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมประชุม 
๑. นพ.ดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.พัทลุง 
๒. นพ.อินทร์  จันแดง รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลพัทลุง 
๓. นายกิติศักดิ์  เมืองหนู หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.พัทลุง 
๔. นางกรจะณา  สัตยชิติ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ เขตสุขภาพที่ ๑๒ 
๕ นางสาวนาตยา แก้วพยศ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.พัทลุง 
๖. นางสาวสุภาพร  เกิดทิพย์ นักวิชาการเงินและบัญชี  เขตสุขภาพที่ ๑๒ 
๗. นางขนิษฐา  สวนแสน หัวหน้างานส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๑๒ สงขลา 
   
   
   
   
   

 

 

 



เริ่มประชุมเวลำ เวลำ ๑๓.๓๐ น. โดยมี นพ.เจษฎา  ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ ๑๒ เป็น

ประธาน 

วำระ/ประเด็น 
มติที่ประชุม/ 
ข้อสั่งกำร 

ระเบียบวำระที่ ๑ เรื่องประธำนแจ้งที่ประชุมทรำบ 
     ประธานแจ้งนโยบายดา้นการเงินการคลัง ปี ๒๕๖๑   

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
ระเบียบวำระที่ ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ 
สรุปรายงานการประชุม คทง.ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วันที่ ๑๒  กันยายน ๒๕๖๐ รับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่๑๐/

๒๕๖๐ โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 

ระเบียบวำระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/เพื่อทรำบ  

๓.๑ ควำมก้ำวหน้ำกำรเบิกจ่ำยงบค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ท่ีเบิกจ่ำยใน
ลักษณะงบลงทุนของหน่วยบริกำรในพื้นที่ เขต ๑๒ สงขลำ  
      ๑) ผลการเบิกจ่ายงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 

รับทราบ ทัง้นี้ มอบ สปสช.ไดต้ดิตาม
และแจ้งผลการด าเนนิงานเบิกจา่ยฯ 
ให้จังหวัดทราบเพื่อกระตุ้นให้หน่วย
บริการได้เร่งด าเนนิการในส่วนที่
เก่ียวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ต่อไป 



        พบว่าจงัหวัดพัทลุงมีความก้าวหน้าในการเบิกจา่ยมากทีสุ่ด ได้ท าสัญญาและ
ตรวจรับแล้วร้อยละ 52.9 ส่วนจังหวัดปัตตานี มีการด าเนินการที่ล่าช้า ยังไม่ได้ท า
สัญญาหรือตรวจรับเลยเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ทัง้นี้ สปสช.เขต 12 สงขลา ได้
ร่วมกับ สสจ. เดินสายติดตามความก้าวหนา้การด าเนนิงานแตล่ะจังหวัด จะแล้วเสร็จ
ในเดือนมีนาคม 2561  
        ๒) ผลการเบิกจ่ายงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบ
ลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 
    จังหวัดพัทลุงด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จังหวัดยะลาด าเนินการใกล้เสร็จสิน้ 
ท าสัญญาและตรวจรับแล้ว 89.3% ส่วนจังหวัดปัตตานี ตรัง และนราธิวาส บนัทึก
แผนยังไม่ครบถ้วน ก าหนดให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2561  
 

๓.๒ ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนกำรเบิกจ่ำยงบบริกำรสำธำรณสุขส ำหรับ
ผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะพ่ึงพิง (LTC)  

 
   การเบิกจ่ายงบ LTC ปี 2561 ก าหนดให้ภายในเดือนมีนาคม 2561 อปท.มี
การเบิกจ่ายไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 
   ส าหรับในปี 2560 มี อปท.พื้นที่ LTC ที่ไม่โอนเงิน 125 แห่ง ดังตาราง 

 
 
 

ให้ติดตามการด าเนินงานอย่าง
สม่ าเสมอ และเห็นชอบแผนการเร่งรัด
ปี 2561 
 



วำระ/ประเด็น 
มติที่ประชุม/ 
ข้อสั่งกำร 

    การด าเนินการเร่งรัดในปี 2561 ดังนี้ 
1. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจร่วมกัน ทั้ง อปท.และหน่วยบริการ และการ

เขียน Care plan 
2. จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 
3. จัดท าระบบพ่ีเลี้ยงในพ้ืนที่ 
4. ติดตามประสาน และลงพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหา  
5. ส่วนกลางจัดท าโปรแกรมฯ ปี 61 
6. ประชุมชี้แจงและติดตามผลการด าเนินงาน 
7. คณะท างานระดับเขต และจังหวัด 

 

 

๓.๓ ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนเบิกจ่ำยงบกองทุนหลักประกันสุขภำพ
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  
       ตามที่ได้มีการสนบัสนุนการด าเนินงานกองทุนหลักประกนัสุขภาพระดบัท้องถิ่น
หรือพื้นที่เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 47 แห่ง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
2545 และมติ 5x5 ให้มีการรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานและเสนอ
แผนการด าเนนิงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงาน นัน้ 
 ขอรายงานผลการด าเนนิงาน  ดังนี้ 
 เป้าหมายการด าเนินงาน 

1. กองทุนสามารถบริหารโดยเงินสะสมคงเหลือไม่เกิน 160 ล้านบาท 
2. กลไกพี่เลี้ยงลงสนบัสนุนกองทนุฯ 2 คร้ัง  เพื่อจัดท าแผนสุขภาพ พัฒนา

และประเมินผลโครงการ 
สถานการณป์ัจจุบนั 
1. ขาดกลไกคณะท างานฯสนบัสนนุการด าเนนิงานกองทุนฯ 
2. กองทุนสุขภาพต าบลเขต 12 สงขลาที่มีการจัดท าแผนสุขภาพชุมชน 

ร้อยละ 10 ของทั้งหมด 
3. กองทุนสุขภาพต าบลในการสนบัสนนุโครงการฯ จ านวน 288 ล้านบาท 

(ร้อยละ 89 ของรายรับปี60) 
4. เงินคงเหลือสะสมของกองทุนสขุภาพต าบล จ านวน  446 ล้านบาท

(สะสมก่อน ปี 60= 404 ล้านบาท  และ ปี 60 = 42 ล้านบาท) 
วิธีแก้ปัญหา 
1. พัฒนากลไกคณะท างานฯลงสนบัสนนุการด าเนินงานกองทนุฯ จ านวน 

2 คร้ัง เพื่อ จัดท าแผนสุขภาพชุมชน และการพฒันาและประเมินผล
โครงการ 

2. การนิเทศติดตามกองทุนสุขภาพต าบลที่มีเงินสะสมมากที่สุด 12 อันดับ
แรก จ านวน 160 ล้านบาท (ร้อยละ 30 ของเงินสะสมทั้งหมด)  

 

รับทราบและฝากติดตามการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 



วำระ/ประเด็น 
มติที่ประชุม/ 
ข้อสั่งกำร 

3. ชี้แจงแนวทางด าเนินงานกองทนุฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย  เช่น   สสส.   
สจรส.ม.อ.  เพื่อพัฒนาศักยภาพกองทุนฯ ในการจัดท าแผนและ 

4. โครงการแก้ปัญหา PA ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ (เหล้า บุหรี่ สารเสพติด) 
บูรณาการด้านอาหาร จ านวน 50 กองทุนฯใน 5 อ าเภอน าร่อง 

5. การน าเสนอความก้าวหนา้ในทีป่ระชุม 5x5  ทุกคร้ัง และน าผลการ
ประเมินผล โดยน าเสนอความคืบหน้าใน อปสข.และ 5x5 และติดตาม
ผลงานกองทุนฯจากเว็บไซต์กองทุนสุขภาพต าบล 
www.localfund.happynetwork.org  

ผลการเบิกจ่ายเงนิผา่นกองทุนสุขภาพต าบล ปี 2560 ( 30 ก.ย. 60)  

 
 

อปท.ขนาดใหญ่ ที่มีเงินคงเหลือสะสม 136 ล้านบาท หรือ คิดเป็น 30 % 
ของเงินคงเหลือทั้งหมดมาตรการแก้ไข  คือการจัดปฏิบัติการท าแผนและโครงการเชิง
รุก  และการนิเทศติดตามในภาพรวมเขต 

แนวทางการท างานพัฒนากองทนุสุขภาพต าบลเขต 12 สงขลา ปี 2561 
1.  ระบบพี่เลี้ยงประจ ากองทนุต าบล 
2.  ระบบการบนัทึกลงในโปรแกรม  

 ดังแผนภูมิ  ดังนี ้

 
 
 
 
 
 

 

http://www.localfund.happynetwork.org/


วำระ/ประเด็น 
มติที่ประชุม/ 
ข้อสั่งกำร 

๓.๔ ๔. ติดตำมสถำนกำรณ์กำรเงินกำรคลังหน่วยบริกำร  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับทรำบ 



วำระ/ประเด็น 
มติที่ประชุม/ 
ข้อสั่งกำร 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอให้ที่ประชุมพจิารณา 
 

 

๔.๑ กำรใช้ข้อมูลกำรเบิกจ่ำยชดเชย ประเภทบริกำรผูป้่วยในทั่วไปเพื่อกำรพัฒนำ
ระบบบริกำรระดับเขต   
        ตามท่ี สปสช.ได้น าเสนอออกแบบการน าเสนอข้อมูลเพ่ือการก ากับติดตาม 
ดังนี้   

 
        โดยหน่วยบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ข้อมูลบริการผู้ป่วย
ในรายเดือน เพ่ือใช้ก ากับติดตามและตรวจสอบระบบการจัดบริการในระดับเขต
พ้ื น ที่  ซึ่ ง ส า ม า ร ถ เ ข้ า ต ร ว จ ส อบ ข้ อ มู ล ผ่ า น ท า ง ช่ อ ง ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ด์  
eclaim.nhso.go.th เมนูชุดข้อมูล    

        นอกจากนี้ยังได้พัฒนาระบบรายงานจากความร่วมมือระหว่าง สปสช. กับ 
สปสธ. เขต ดังนี้ 

 
เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ  
       เพื่อให้การบริหารข้อมูลบริการผู้ป่วยในระดับเขต มีประสิทธิภาพและการน า
ข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบบริการในพื้นที่ จึงเสนอให้มีการ เลือก
ข้อมูลเบิกจ่ายที่ต้องการน ามา Monitor เพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ตาม
รูปแบบดังกล่าว  
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบให้มีการ Monitor ข้อมูล  
รูปแบบท่ี 1 ข้อมูลการใช้บริการ
นอกเขตพ้ืนที่ ที่ไม่เหมาะสม (ค่า
น้ าหนักสัมพัทธ์มาตรฐานต่อครั้ง 
น้อยกว่า 2 ) และ  
รูปแบบท่ี 2 ข้อมูลการใช้บริการ
นอกเขตพ้ืนที่ ที่ไม่เหมาะสม (ค่า
น้ าหนักสัมพัทธ์มาตรฐานต่อครั้ง 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5)  และ
ข้อมูลการใช้บริการในเขต(ค่า
น้ าหนักสัมพัทธ์มาตรฐานต่อครั้ง 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5)  
 



วำระ/ประเด็น 
มติที่ประชุม/ 
ข้อสั่งกำร 

๔.๓ การการแต่งตั้งอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานระดับเขต 12 
ทดแทนในสัดส่วนผู้แทนโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทั่วไป  
       ดว้ยนายแพทย์ศุภชัย  ศุภพฤกษ์สกุล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสงขลา 
พ้นจากวาระการเป็นอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานระดับเขต 12 
ตามนัยแห่งข้อ 13(6) ตามประกาศฯดังกล่าว คือ พ้นวาระเนื่องจากไปด ารง
ต าแหน่งหรือประกอบวิชาชีพหรืออาชีพในเขตอ่ืน หรือย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยไปเขต
อ่ืน ท าให้สัดส่วนผู้แทนโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทั่วไป ขาดไป ในการนี้
จึงใคร่ขออนุมัติเสนอรายชื่อผู้แทน ดังกลา่ว  

1. เสนอชื่อ น.พ.วิชัย  วิเชียรวัฒนชัย  เป็นอนุกรรมการฯ ทดแทน น.พ.
ศุภชัย  ศุภพฤกษ์สกุล ซึ่งสามารถด าเนินการได้เลยเพราะเป็นชือ่ส ารอง
ที่สามารถแต่งตั้งได้ตามประกาศฯโดยผู้ตรวจราชการฯแจ้งผลการ
คัดเลือกให้ที่ประชุมระดับเขตทราบ 

2. น าเข้าวาระเพื่อพิจารณาในที่ประชุมเขต ซึ่งมีผูบ้ริหารโรงพยาบาลศนูย์
หรือโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่งเข้าร่วมประชุม และให้มีการคัดเลือก
กันเอง  และแจ้งรายชื่อเพื่อการแต่งตั้งต่อไป 

เห็นชอบ ให้ 
นายแพทย์วิชัย  วิเชียรวัฒนชยั  เป็น
อนุกรรมการฯ ในสัดส่วนผู้แทน
โรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาล
ทั่วไป  

ระเบียบวำระท่ี ๕ เรื่องเสนอที่ประชุมทรำบ  
   ด้วยคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะเดินทางมาติดตามการด าเนินงานของ
คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข (อคม.) เขต 12 
สงขลา  และตรวจเยี่ยมหน่วยบริการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในระหว่างวนัที่ 26 – 
27 กุมภาพันธ์ 2561  เพื่อติดตามก ากับการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ
และเครือข่ายหน่วยบริการให้มีคุณภาพและมาตรฐาน    รับทราบปญัหา อุปสรรคใน
การปฏิบัติงานดา้นควบคุมก ากบัคุณภาพและมาตรฐานของ อคม. และคณะอนุ 
กรรมการฯ ม.41   รับทราบแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยบริการและ
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน   รวมทั้งเพื่อการตรวจเยี่ยมหน่วยบริการในพืน้ที่
จังหวัดนราธิวาส   
     ในการนี้ขอเรียนเชิญท่านผูต้รวจและทีมงานเข้าร่วมตรวจเยี่ยมหน่วยบริการ
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และโรงพยาบาลตากใบ พร้อมกับทีมคณะ 
กรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานตามวนั เวลา ดงักล่าว 
 
 
 
 
 
 

รับทราบ ผู้ตรวจติดภารกิจเยี่ยม
พ้ืนที่ มอบ สปสช.เขต และ สสจ.
นราธิวาส ร่วมติดตาม 



วำระ/ประเด็น 
มติที่ประชุม/ 
ข้อสั่งกำร 

 ๕.๒ ก ำหนดกำรประชุม คทง.๕x๕ คร้ังที่ ๘/๒๕๖๐ 
          เนื่องจากมีการก าหนดให้มีการประชุม คทง.๕x๕ ก่อนการประชุม อปสข. 
อย่างน้อย ๑ วันแต่เนื่องจากการประชุม อปสข.อาจมีการเปลี่ยนแปลง จึงจะน าแจง้
วันประชุม ๕x๕ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในโอกาสต่อไป 

รับทรำบ 

    
 

 

 ปิดประชุมเวลา    ๑๕.๓๐ น. 
 ลงชื่อ.... นายกิติศักดิ์  เมืองหนู..... ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

ลงชื่อ....นายแพทย์ดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์/นางสาววันดี  แสงเจริญ..... ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


