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รายช่ือคณะกรรมการผูมาประชุม 
1. นพสมบัติ ผดุงวิทยวัฒนา  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสตูล    ประธาน 
2. พญ.วันทนา  ไทรงาม   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสตูล 
3. นางโสภิดา ตั้งวรางกูร   เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ผช.นพ.สสจ.สตูล) 
4. นายเอกพล  เหมรา   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ(ผช.นพ.สสจ.สตูล) 
5. นพ.สุพล เจริญวิกกัย   ผูอํานวยการโรงพยาบาลควนโดน 
6. นพ.ธนวัฒน  สุวัฒนกุล  ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงหวา 
7. นพ.พันธุเชษฐ  บุญชวย         ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาแพ 
8. พญ.นันทิกานต อุบล   ผูอํานวยการโรงพยาบาลควนกาหลง 
9. นส.คมขํา สุขม่ิง             แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลมะนัง 
10. นางพวงษา  วิลาสินี   หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
11 นายสุทธิมาศ  บินสะอาด  แทน หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอฯ 
12 นส.อรอุษา สุวรรณมณี  หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 
13 นายวรายุส  วรรณวิไล  หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ      
14 นางอรนุช นรารักษ            หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ 
15  นายวิชัย วนิชสวุรรณ           แทน หัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทยฯ 
16 นายประพันธ  ดวยกาแด   หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 
17 นส.กัญญวรา วิลามาศ  หัวหนากลุมงานทันตฯ 
18 นายราชันท  ปกครึก             แทน หัวหนากลุมงานสื่อสารประชาสัมพันธองคกร 
19 นส.มญชุดา พิธกิจ   แทน สาธารณสุขอําเภอเมือง                       
20 นายอนวัช ประทีปอนันต           สาธารณสุขอําเภอทาแพ 
21 นายสมชาย เรืองแกว   สาธารณสุขอําเภอทุงหวา 
22 นายธีระศักดิ์ มะแอเคียน  แทน สาธารณสุขอําเภอควนโดน 
23 นายจักรพันธุ ตันติโรจนกุล  สาธารณสุขอําเภอควนกาหลง 
24 นายเสรี      พงศนฤเดช  สาธารณสุขอําเภอละงู 
25 นายภูรณ โตะประดู   สาธารณสุขอําเภอมะนัง 
26 นายอารัญย  มัจฉา   ผอ.รพ.สต.ปากน้ํา  
27 นายวงศ  โดยพิลา   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ            เลขาการ 
28 นายจักรพงศ   แหลทองคํา  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      ผูชวยเลขานุการ 
รายช่ือผูเขารวมประชุม 
1. นายธีระยุทธ  เกียรติธนภษิูต   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
3. นายเกษม ไปรฮูยัน   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

รายช่ือคณะกรรมการผูไมมาประชุม     
1.นายวิริยะ  สงเก้ือ    ติดราชการ 
2.นพ.ปวิตร วณิชชานนท   ติดราชการ 
3.พญ.อมรรัตน  มุขวัลย   ติดราชการ 
4.นายภูวนาท ภัทราภินันท  ติดราชการ 
5.นายอาวุธ  โพธิ์แกว   ติดราชการ 
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เปดการประชุม     เวลา  09.30 น. 

กอนระเบียบวาระการประชุม   

     1.พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
  1.1  เดือนนี้เดือนสุดทายของปงบประมาณ ปนี้ ผวจ.สตูล นายวีระนันท  เพ็งจันทร และ
รองผวจ.สตูล นายศักดา วิทยาศิริกุล จะเกษียณอายุราชการ ในสวนของสสจ.สตูล มี คุณวิริยะ สงเก้ือ คุณสิทธิ
ชัย  ทวีผล คุณเฉลิมชนม มหาวิจิตร  และคุณอัมรินทร คนึงเพียร  และเจาหนาท่ีจากสสอ.  รพช. อีกหลาย
ทานจะหาเวลาจัดมุทิตาจิต สําหรับผูเกียษณราชการในปนี้ตอไป  ในระดับกระทรวงมีทานปลัดกระทรวงฯ 
อธิบดีกรมแพทยแผนไทยมอบกลุมงานสื่อสารจัดทํา One page แสดงมุทิตาจิตสําหรับผูเกษียณอายุราชการ
ทุกทานดวย 
  1.2 เรื่องการระบาดรอบ 2 ของโควิด-19 หากจังหวัดภู เก็ตเปดใหนักทองเท่ียว

ตางประเทศเขามาได จะตองเตรียมการปองกันเพ่ิมข้ึน จะติดตามสถานการณแลวจะมาหารือกันอีกครั้ง ขอให
ย้ําเตือนประชาขนและเนนย้ําเรื่อง งานปฐมภูมิใหเขมแข็ง 
  1.3 เรื่องจากการประชุมคณะกรรมการจังหวัด ผูวาราชการจังหวัดสตูลขอบคุณทุกสวน
ราชการท่ีไดรวมกันจัดงานกาชาดประจําป 2563 ท่ีผานมา ประสบความสําเร็จโดยเฉพาะการบริจาคเลือดซ่ึง
จัดเปนปแรก มีผูบริจาคเลือด 240 กวาราย ขอใหจัดกิจกรรมนี้ตอทุก ๆ ป  

  1.4 การเฝาระวังโรคโควิด-19 ของจังหวัดสตูลเนนย้ําเปาหมาย 3 เหตุการณจําลองคือ  

   1. การควบคุมปองกันการติดโรคในพ้ืนท่ี 
   2. หากมีผูติดเชื้อ 20 รายจะทําอยางไร 
   3. หากมีผูติดเชื้อเกินกวา 20 รายจะทําอยางไร 
เนนย้ําการเฝาระวังพ้ืนท่ีชายแดน 
มติท่ีประชุม  - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
มติท่ีประชุม  รับรองโดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
  3.1  การดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน (PA) ป 2563   
  3.1.1 การดําเนิน พชอ./PCU/NPCU/ รพ.สต.ติดดาว 
กลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ  - งานปฐมภูมิมีตัวชี้วัด 4 ตัว ผานเกณฑแลว 3 ตัวยกเวน ตัวชี้วัดรอยละของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของรพท. มีทีมแพทยเวชศาสตรครอบครัวดูแลรอยละ 40 (ผลงาน 37.16%) 
รพ.สตูล       - ขณะนี้มีแพทยไปเรียนเวชศาสตรฯ 2 คน แตยังไมจบจะพยายามเชิญชวนใหมีแพทยไปเรียน
เพ่ิมเติมในอนาคต 
มติท่ีประชุม - รับทราบ 
  3.1.2  อัตราผูปวยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงรายใหมลดลง 
      - 
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   3.1.3  การดําเนินงานควบคุมโรควัณโรค (TB)  
กลุมงานควบคุมโรคฯ – ตัวชี้วัดงานควบคุมวัณโรค 2 ตัวชี้วัด 
                           - PA ของกระทรวง ผล Success ผูปวยวัณโรคปอดข้ึนทะเบียนไตรมาส 1 จังหวัดสตูล
เปน 1 ใน 2 จังหวัดท่ีผานเกณฑ โดยมีผลงานภาพรวมท่ี 86.11 % กําลังรักษา 2 ราย คาดวานาจะไม
สามารถสําเร็จในปงบประมาณนี้ 
  - Treatment Coverage ความครอบคลุมการข้ึนทะเบียนผูปวยวัณโรคท้ังรายใหมและ
กลับเปนซํ้า มีเพียง 42.5% ยังหางจากเปาหมาย Estimate cade และ PA กระทรวงท่ีตั้งไว 82.5% อีก
คอนขางมาก 
  - ผลงานการคัดกรองกลุมเสี่ยง 7 กลุม ไดรับการ X-Ray ไมนอยกวารอยละ 70 
ภาพรวมคอนขางดี เหลือเวลาอีกเพียง 1 เดือนท่ีจะตองดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมาย และขอใหเนนเรื่อง
คุณภาพของขอมูล และคุณภาพการตรวจ X-Ray เพ่ิมข้ึนและขอเนนย้ําเรื่องภาพรวมท้ังปในเรื่องการกลับเปน
ซํ้าคอนขางสูง และผูปวยรักษาซํ้าหลังการรักษาลมเหลวซ่ึงจะมีผลตอ Rre XDR และ XDR ในอนาคตตอไป
ดวย 

ประธาน    – วัณโรคอันตรายกวาโควิด-19  ตองเนนเรื่องการกินยาใหครบฝากเรื่องกลุม line Dot Diary ดวย 

มติท่ีประชุม - รับทราบ 
   3.1.4  การดําเนินงานอนามัยแมและเด็ก 
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ - นําเสนอแทนกลุมงานสงเสริมฯ 

- หญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะเสี่ยงท้ังหมดจํานวน 116 คน  
- ขอมูลเพ่ือการเฝาระวัง 

  - อําเภอควนกาหลง มารดาอายุ 17 ป G2P1AO Hx. หัวใจรั่วแตกําเนิด รักษาตอเนื่องท่ี 

มอ.แพทยหยุด F/U มา 6 ป เนื่องจากอาการปกติ 18/10/62 G1 C/S Preterm ท่ีมอ. NB>BW 690g 
ปจจุบันแข็งแรงอายุ 8 เดือน หลังคลอด มอ.นัดใสหวงคุมกําเนิด>ไมไดไปตามนัด 17/6/63 refer OPD ANC 
สตูล>สูติฯ Refer ANC ตอ +คลอด รพ.มอ. มอ.ใหกลับมา ANC รพ.ใกลบาน และนัดEcho 3/9/63 ANC 
ตอ รพ.สตูล 
  - อําเภอละงู มารดา 25 ป G3P1A1 ทํา PDA ligation ท่ีรพ.มอ. ป 2545 

   G1 NL รพ.มอ.ป 2555 

   G2 PPRoM GA 24 wks  

   G3 ครรภนี้ GA 23 wks ปจจุบัน ANC  รพ.สตูล มารดาเริ่มมีภาวะแทรกซอน

ทางไต refer รพ.มอ. เพ่ือยืนยันวินิฉัยวาจะรักษาตอท่ี รพ.สตูล หรือ รพ.มอ. นัดรพ.สตูล 9/9/2563 
  - มารดาตาย ณ 1 ก.ย. 63 มีมารดาตาย 3 ราย อําเภอกาหลง 1 ราย (มะเร็ง) อําเภอ
ละงู 1 ราย (HIV+Sepsis) อําเภอควนโดน 1 ราย (Septic shock with VIC) 
ประธาน - จะตองมีการถอดบทเรียน Death case Conference มีวิธีแกโดยอาจจะมีการออกแบบการ
สงตอขอมูล สงตอคนไขไปยังพ้ืนท่ี เพ่ือรับทราบขอมูลอยางรวดเร็ว จะออกแบบใหมีระบบ IT มาใช 
รพ.ควนกาหลง - สูติแพทยท่ีปรึกษาของอําเภอควนกาหลงในปจจุบันคือ ทานใดเนื่องจาก พญ.รัตติพร 
ไดยายไปแลวและทาง CUP ควนกาหลง ยังไมไดรับแจงวาทานใดจะมาเปนท่ีปรึกษาแทน 
ประธาน - จากการประชุม MCH Board ไดมีการแบงผูรับผิดชอบทุกแหงแลวจะแจงให CUP  
ควนกาหลงทราบตอไป 
มติท่ีประชุม - รับทราบ 
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   3.1.5  การดําเนินงาน HR Transformation 
ประธาน - การบรรจุรอบแรก มีรายชื่อตกหลน 3 ราย รอบท่ี 2 ยังตกหลนอยูอีก 7 ราย ตองเก็บตกให
ครบถวน 
 - ในยุคปจจุบันบุคลากรจะตองมีทักษะในการใชเทคโนโลยีตองมีการฝกปฏิบัติสมํ่าเสมอ 

 - มีการเชิญประชุมตางจังหวัดบอยครั้ง ตองมีการเตรียมฝกซอมแผนเก่ียวกับโควิด-19 เชน การ

ทํา Work from home มอบยุทธศาสตรฯ และงาน IT ออกแบบการซักซอมดังกลาวดวย 
มติท่ีประชุม - รับทราบ 
   3.1.6  การดําเนินงาน RDU 
กลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ    -   ผลการดําเนินงาน RDU ในปนี้ มีรพ.ควนโดนเพียงแหงเดียวท่ีผานเกณฑ 
RDU ชั้นท่ี 2  

- RDU2 ชั้นท่ี 2 ผานเกณฑท้ังหมดแลว  (เปาหมาย ไมนอยกวาหรือเทากับ 60%) 
ผลงาน 80% 

- RDU1 ยังมีปญหา อาจจะเนื่องจากสถานการณโควิด-19 ท่ีทําใหแพทยตองจายยาเพ่ือลด 

ความแออัดของผูปวยในรพ. โดย รพ.มีผลงาน 39.99% (เปาหมาย <30%) ในเรื่อง URI ปญหาท่ียังผลงาน
เกินเปาหมายคือ เรื่องแผลสด STW ซ่ึงรพ.ละงู 65.42% รพ.ทุงหวา 70.12% (เปาหมายตอง <50%)  
สําหรับงาน AMR ไดระดับ Intermediate  เนื่องจากการติดเชื้อด้ือยาในกระแสเลือดเม่ือเทียบกับปท่ีผานมา
เพ่ิมข้ึนรอยละ 5.73  
ประธาน - ขอแสดงความยินดีกับรพ.ควนโดน ในโอกาสนี้ดวย 
มติท่ีประชุม - รับทราบ 
  3.1.7 กัญชาทางการแพทย 
สสอ.ควนกาหลง - ขณะนี้เตรียมการท่ีจะไปศึกษาดูงานท่ีจังหวัดพัทลุง จะปลูกในพ้ืนท่ีบานโตนน้ํารอน 
วิสาหกิจชุมชนไดเตรียมการไวพรอมแลว ไดแจงนายอําเภอและพ้ืนท่ีเรียบรอยแลวมีความสนใจท่ีจะขออนุญาต
ปลูกเพ่ิมเติมในหลายพ้ืนท่ี 
สสอ.ทุงหวา   - ของอําเภอทุงหวาพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการคือ บานสะพานวา ตําบลปาแกบอหิน ขณะนี้ได
ดําเนินการตามข้ันตอนตาง ๆ ท่ีสวนกลางกําหนดเรียบรอยแลว มีระบบโรงเรือน ระบบความปลอดภัย  แตงตั้ง
คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน   ไดนําเรียนในนายอําเภอและภาคสวนตาง ๆ ไดรับทราบแลว และจะมี
การศึกษาดูงานท่ีรพ.สต.นาปะขอ จังหวัดพัทลุง 8 ก.ย. นี้ พรอมกับอําเภอควนกาหลง 
มติท่ีประชุม - รับทราบ 
  3.1.8  IT Transformation 
    - 
  3.2  การพัฒนา Service plan 
    - 
  3.3  การดําเนินงานการเงินการคลัง 
กลุมงานประกันสุขภาพ  - สถานการณการเงินการคลัง ณ สิงหาคม 2563  

        - ระดับวิกฤติฯ รพ.สตูล   จากระดับ 4  เปน ระดับ 3  
                          รพ.มะนัง  จากระดับ 1  เปน ระดับ 2 
        - รายได – รายจาย ภาพรวมจังหวัด มีรายได 1,089 ลานบาทเศษ  รายจาย  

1,023 ลานบาทเศษ มีรายไดมากกวา รายจาย 66 ลานบาทเศษ 
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       - รายได ภาพรวม 10 เดือน ตองอยูท่ี 83.33%  
      - รพ.สตูล            80.31% 
          - รพ.ควนโดน        77.83% 
          - รพ.ควนกาหลง     80.72% 
          - รพ.มะนัง            75.24% 
      - รายจาย ภาพรวม 10 เดือน ตองอยูท่ี 83.33% 
          - ภาพรวมจังหวัด   84.14% 

ประธาน - บางอําเภอท่ียังไมผานเกณฑอาจจะตองมีการปรับแผน ขอใหกลุมงานประกันฯชวยดูแลดวย 
มติท่ีประชุม - รับทราบ 
  3.4  ติดตามความกาวหนางบดําเนินงาน/งบลงทุน  
ประธาน - ปลายปงบประมาณแลว มีคาใชจายอะไรท่ียังตกคางอยูหรือไมอยางไร งบดําเนินงาน งบลงทุน
เบิกจายมีปญหาหรือไม 
หน.กลุมบริหารท่ัวไปฯ   - งบดําเนินงานคาดวาจะใชหมด ขณะนี้มีหนี้สาธารณูปโภคบางสวน 

        - งบลงทุน 3 รายการของ รพ.ละงู ดังนี้ 
          - งบป 2562 งวดสุดทายหากเบิกจายไมไดภายใน ก.ย.63 นี้งบก็จะพับไปเปน 
              งบบานพักระดับ 8 - 9 

           - งบป 2563 บอบําบัดน้ําเสีย สามารถกันเงินไดเปนงบผูกพัน 
           - อาคารผูปวย 5 ชั้น อยูระหวางรอ ผวจ.สตูลลงนามในสัญญา เปนงบผูกพัน 
ประธาน  - ตองใชจายอยางประหยัด และมีประสิทธิภาพ หากมีงบท่ียังไมไดใช อาจจะพับงบ

ผูกพันเพ่ือชวยกระตุนเศรษฐกิจในสถานการณระบาดของโควิด-19  

มติท่ีประชุม - รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ 
    - 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องพิจารณา 
 5.1  งบคาเส่ือม ปงบประมาณ 2564 
กลุมงานประกันสุขภาพฯ   - งบคาเสื่อม ป 2564 มีสวน 3 สวน คือ  

-สวนระดับพ้ืนท่ี ภาพรวม 70%  ประมาณ 19 ลานบาทเศษ 
-ระดับจังหวัด 20% เปนอํานาจ กวป.พิจารณาจัดสรร 5.5 ลานบาทเศษ 
-ระดับเขต 10% ซ่ึงจังหวัดไดรับจัดสรรจากเขต 4.9 ลานบาทเศษ 
-งบท่ีจะตองนํามาพิจารณาในระดับจังหวัดจํานวน 5,535,060.23 บาท จะตองขอมติท่ี 

ประชุมอนุมัติในสวนนี้ ซ่ึงรายละเอียดตาง ๆ ไดจัดทําเปนรางไวคือ กันไวท่ี สสจ. 1.6 ลานบาทเศษ คงเหลือ 
จัดสรรใหหนวยบริการ 3.9 ลานบาทเศษ โดยจัดสรรใหรพ.ประมาณ 1.8 ลานเศษ และจัดสรรให รพ.สต. 
2.1 ลานบาทเศษ ซ่ึงคํานวณจากสัดสวนจากปท่ีผานมา ซ่ึงการพิจารณาจัดสรรข้ึนอยูกับ ผอ.รพช. และ สสอ.
ทุกทาน วาจะจัดสรรอยางไร จะขอมติจากท่ีประชุมเพ่ือดําเนินการตอไป 
ประธาน - งบคาเสื่อมจะข้ึนอยูกับการข้ึนทะเบียนประชากร Type1 Type3  ขอใหทุกอําเภอชวย
ตรวจสอบและดูแลดวย 
รพ.ควนกาหลง - รพ.ควนกาหลงจะของบคาเสื่อมจากจังหวัด สําหรับทดแทนรถตูพยาบาล ซ่ึงอายุเกิน 
10 ป จํานวน 2 คันท่ีมีอยู 
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กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ - งบลงทุนป 2565  ไดมอบใหรพช.ทุกแหงพิจารณา หากรพช.ยืนยันในงบ
ขาข้ึนก็จะยังมีอยู 
ประธาน - จะหาชองทางในการจัดหารถพยาบาลใหตอไป 
กลุมงานประกันสุขภาพฯ - ในสวนงบของรพ.สต. หากจะพิจารณาตามประชากร Type1  Type3 ก็สามารถ

ดําเนินการไดเลย ฝายไดจัดทําตัวเลขไวแลว แตตัวเลขจะเปนแคหลักพัน ไมลงละเอียดถึงหลักรอย 
รพ.ทาแพ - งบจังหวัดของรพช.ในปท่ีแลว จัดสรรใหรพ.ควนโดน แลวมีการเพ่ิมงบในเครื่องกําเนิดไฟฟา 
และรพ.ควนโดนจะของบประมาณเพ่ือชดเชยของปท่ีแลวดวย ซ่ึงในปนี้งบของ รพช.มีเพียง 1.8 ลานบาท 
นาจะไมเพียงพอ 
กลุมงานประกันสุขภาพฯ - หากจะชดเชยสามารถชดเชยจากงบท่ีกันไวท่ีสสจ. 1.6 ลานบาทเศษได 
ประธาน   - หากหนวยงานใด จําเปนตองใชครุภัณฑทางการแพทยทดแทนอาจจะตองหาแหลงเงินอ่ืน
เพ่ือชวยเหลือตอไป 
มติท่ีประชุม     เห็นชอบในหลักการ 
  5.2  การคัดเลือกคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
ระดับเขตพ้ืนท่ี (อคม.) เพ่ือไปคัดเลือกเปนอนุกรรมการระดับเขตตอไป 
กลุมงานประกันสุขภาพฯ - ตัวแทนกลุมแรกคือ ตัวแทนผอ.รพศ./รพท. จะสง รพ.สตูล เปนผูแทน 
   - ตัวแทน รพช. 
   - ผูประกอบโรคศิลปตัวแทนแพทยแผนไทยของรพ.ละงู 
มติท่ีประชุม     - ตัวแทน ผอ.รพท. สงชื่อ พญ.วันทนา ไทรงาม รพ.สตูล 
                      - ตัวแทน ผอ.รพช.สงชื่อ นพ.สุพล เจริญวิกกัย รพ.ควนโดน 
     - ผูประกอบโรคศิลปแพทยแผนไทย สงชื่อ นส.เฉลิม บัวดํา  รพ.ละงู 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเสนอจากหนวยงานตาง ๆ  
  6.1  เรื่องจาก รพท./รพช. 
                - 
  6.2  เรื่องจาก สสอ./รพ.สต. 
                - 
  6.3  เรื่องจาก หน.กลุมงาน 
นายเอกพล  เหมรา         - ขอหารือเรื่อง การเตรียมรับคณะรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขท่ีจะ 
ผูชวยนายแพทยสสจ.สตูล   เดินทางมาจังหวัดสตูลในวันท่ี 6 กันยายน 2563 โดยจะเดินทางมาถึงเวลา
ประมาณ 14.30 น. จะมีกิจกรรม Kick off เกาะกลางถนนท่ีผลิตจากยางพารา   โดยมีเปาหมายประชาชน/
อสม.ท่ีจะตอนรับ 2,000 คน ซ่ึงไดหารือกับสส.สตูลท้ัง 2 เขตแลว จะขอใหอสม.รวมตอนรับจํานวน 500 คน  
และเจาหนาท่ีสาธารณสุขของจังหวัดอีก 50 คน สวนท่ีเหลือจะเปนเกษตรกรซ่ึง สนง.เกษตรและสหกรณ
จังหวัดจะเปนผูรับผิดชอบ โดยกิจกรรมจัดท่ีรอยตออําเภอละงู และอําเภอทาแพ บริเวณบานทาน้ําเค็ม บน
ถนนสายหลัก ไดประสานพ้ืนท่ีพอสมควรแลว โดยจะมีรถรับสงอสม.จากแตละอําเภอ เริ่มประมาณ 10.00 น.  
มีอาหารกลางวันและขอความรวมมือ เจาหนาท่ีสวมชุดฟอรมสีฟา และขอความรวมมือจากรพ.ละงู จัดหนวย
ปฐมพยาบาลพรอมรถ Ambulance และสสอ.ละงูจัดชุดคัดกรองโควิด-19  บริเวณงาน ขอเจาหนาท่ีสสอ.ละ 

6 ทาน สสจ. 6 ทาน รวมตอนรับคณะดังกลาวดวย 
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