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ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ผู้มาประชุม

๑. นายกัลป๋ สะคำปีน 
๒. นายชัยณรงค์ ภู่พิสิฐ 
๓. นายธ1นารักษ์ วงค์ษา 
๔. นายพัฒนเดช สมบูรณ์ชัย 
๔. นายปวีณวัซร์ ศรีพงษ์

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต ๒
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต ๓
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน อำเภอเมือง เขต ๔
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๖. นางสาวเข็มเพชร สมนาคักด้ิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต ๖ 
๗. จ.ส.อ.'ธีระคักด อุปะละสกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต ๗ 
๘. นายสืบสวรรค์ เก่งสาริกรรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต ๘ 
๙. นายเฃมชาติ สุคันธวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต ๙
๑๐.นายสุพจน์ ปีนสุรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอป่าซาง เขต ๑
๑๑.นายนิวัติ เพียรพบัสลัก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอแม่ทา เขต ๑
๑๒.นายบัทธวัฒน์ เศวตศิรพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอแม่ทา เขต ๒
๑๓.นายสุรชัย ชัติปิญญา 
๑๔. นายถนอม เมืองสุวรรณ์ 
๑๔. นายสุรสิทธ้ิ วงศ์การณ์ 
๑๖. นายสุริยัน ปีญญา 
๑๗. นายศิรคักด ทองยอด 
๑๘.จ.ส.อ.บุญทวี อินตาชัย 
๑๙.นายอดุลย์ มโนรมย์ข่ืน 
๒๐. นายหิรัญ ชัยนุ 
๒๑. นายสุวรรณ หอยแก้ว 
๒๒. นายสิทธิชัย มูลทา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอบ้าน'โอ่ง เขต ๑ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอบ้านโอ่ง เขต ๒ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอบ้านโอ่ง เขต ๓ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อลี้ เขต ๑ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอลี้ เขต ๒ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอลี้ เขต ๓ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอลี้ เขต ๔ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอบ้านธิ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเวียงหนองล่อง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอทุ่งหัวช้าง

ผู้ลาประชุม
๑. นายบุญเลิศ อินบุรี 
๒. นายศราวุฒิ ณ ลำพูน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอป่าซาง เขต ๓ 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
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ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายรุ่งโรจน์ สุนทร 
๒. นาขาตรี กิตติธนดิตถ์ 
๓. นายสมาน พรวิเศษคิรีกุล 
๔. นายเนตร พงษ์ตุ้ย 
๔. นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ 
๖. นายวิชัย บุญอุดมพร 
๗. นายวิทยา สะคำปัน 
๘. นายชัยภัทร สะคำปัน 
๙. นายวรชัย อุตตมชัย 
๑๐.นายอุดม จันตาใหม่ 
๑๑.นายแสวงชัย ยศกาศ 
๑๒. นายเสริมชัย ส้ีเขียววงศ์ 
๑๓. นางสุดสงวน จักรีคำ 
๑๔.นายดรุณพัฒน์ อินดี 
๑๔.นางสาวณปภัช อุตตมชัย 
๑๖. ส.ต.ท.วุฒิภัทร เรือนมณี

๑๗.นางวลัยพร คิริคง 
๑๘. นายสุพจน์ สุทธิจิระพันธ์ 
๑๙. นายพิทักษ์ อ่อนน้อม 
๒๐. นางสาวเอ่ียมคิริ สุริยะ 
๒๑.นางณัขซา สิทธิไพศาล 
๒๒.นางธัญญา หวันชัยศรี 
๒๓.นางศรีพรรณ หินสวน 
๒๔. นางอริศรา อินยาศรี 
๒๔. นางสาวทิฆัมพร มานะรักษ์

๒๖. นายปฏิภาณ อ่อนคำ 
๒๗.นางวรรณรดา สิงห์แก้ว 
๒๘. นางสาวเกตุมณี เทพคำ 
๒๙.นางปียะนุช ปีนตาสุข 
๓๐.นายธงชัย ศรีธิหล้า 
๓๑. นางสาวพัชรินทรี ฟองมูล 
๓๒.นายสุชีพ พัวพรสวรรค์

ท้องถ่ินจังหวัดลำพูน แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน 
ปลัดจังหวัดลำพูน
นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญด้านบริการทางวิชาการ
สาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน
นายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
รองนายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
รองนายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เลขานุการนายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ท่ีปรึกษานายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ท่ีปรึกษานายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ท่ีปรึกษานายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ปลัดองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
รองปลัดองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
รองปลัดองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.ลำพูน
เลขานุการองศ์การบริหารส่วนจังหวัด
(เลขานุการสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายการประชุม
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประซาขน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
นักประขาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ
นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ
นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยนักประซาสัมพันธ์
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เลขานุการสภาฯ - การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมัยวิสามัญ สมัยท่ีสี' ครั้งที่ ๑ ที่จะเริ่มในเวลานี้ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ได้ดำเนินการตามข้อ ๒๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก ้ไขเพ ิ่มเต ิมถ ึง (ฉบับที่ ๒) พ .ค .๒๕๕๔ โดยม ีสมาข ิกสภาองค ์การบร ิหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน ลงนามและเข ้าร ่วมประช ุมจำนวน ๒๑ ท่าน เม ื่อท ี่ประชุมพร้อมแก้ว 
จึงขอเรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จุดธูป เทียน บูขาพระรัตนตรัย 
พร้อมทั้งทำหน้าที่ประธานสภา ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ีส่ี คร้ังท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ประธานสภาฯ - “วันนี้ท่านสมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำพูน ได้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๒๑ ท่าน ซ็่งมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ถือว่าครบ 
องค์ประชุมแก้ว จึงขอเปีดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยท่ีส่ี 
คร้ังท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ บัดน้ี

- เช ิญ เลขาน ุการสภาฯ อ ่านประกาศสภาองค ์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ีส่ี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

เลขานุการสภาฯ - ประกาศสภาองค ์การบร ิหารส ่วนจังหวัดลำพ ูน
เร่ือง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยท่ีสาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

ด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้เสนอ
เรื่อง การขอรับการถ่ายโอนภารกิจสถาน ีอนามัยเฉล ิมพระเก ียรต ิ ๖๐ พรรษา นวมีนทราขินี 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และประธาน 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พ ิจารณาแก ้วเห ็นว ่าม ีความจำเป ็น เพื่อประโยชน์แห่ง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ไนการบริหารงาน การดำเนินงานตามอำนาจและหน้าที่ของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามที่กฎหมายกำหนด

ฉะนั้น อาศ ัยอำนาจตามความไนมาตรา ๒๕ แห่ง 
พระราซบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ส ม ัย ว ิส า ม ัญ  ส ม ัยท ี่ส ี่ ป ร ะ จ ำ ป ี พ . ศ . ๒๕๖๔ ม ีก ำ ห น ด  ๗ วัน น ับ ต ั้ง แ ต ่ว ัน ท ี่ 
๑ ๐  พ ฤ ศ จ ิก าย น  พ .ศ .๒๕๖๔ เป ็นด ้นไป จ ึงป ร ะ ก าศ ไ ห ้ท ร าบ โ ด ย ท ั่ว ก ัน  ป ระ ก าศ  
ณ วันท่ี ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ นายก้ลปี สะคำบีน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ประธานสภาฯ - ผม ขอเร ิ่มดำเน ิน การป ระช ุมตามระเบ ียบ วาระ
ดังต่อไปน้ี



ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประ'ชุม

ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม
- วันน้ีมีเร่ืองท่ีจะแจ้งให้ทราบ ๒ เร่ือง ดังน้ี

เรื่องที่ ๑ เรื่อง ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูน จะได้แจ้งเรื่องของการรับและกำหนดการฉีดวัคซีนโมเดอร์น่า ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูน ที่จองไว้ของสภากาขาด ครับ

- เซีญท่านนายกๆ ครับ

นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในประเด็นเรื่อง วัคซีนโมเดอร์น่า ก็ 
เป็นที่รอคอยของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดในฐานะผู้จัดหาให้พี่น้องประขาขนจังหวัดลำพูน และก็ 
เป็นท่ีรอคอยของพ่ีน้องประขาขนในจังหวัดลำพูน ท่ีรอฉีดกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ่ึงก็ 
มีรายละเอียดอยู่พอสมควร ขอให้ท่านปลัดฯ ได้ข้ีแจงให้สมาขิกสภาฯ ในท่ีประชุมได้รับทราบด้วยครับ

ประธานสภาฯ - เขิญ1ท่าน'ปลัด'ฯ ครับ

นายเสริมชัย ลี้เขียววงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายเสริมขัย ลี้เขียววงค์ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ขออน ุญาตนำเร ียนเก ี่ยวก ับว ัคซ ีนโมเดน ่า ซึ่งทาง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได ้จ ัดซ ื้อจากสภากาขาดไทย ส่าสุดตอนนี้ได้รับจัดสรรมา 
๑ ,๑๒ ๐ โดส และได ้ร ับ ก ารย ืน ย ับ แล ้วว ่าจะส ่งถ ึงใน ว ัน น ี้ เวล าป ระ ม าณ  ๑ ๖ .๐ ๐  น. 
ท ี่โรงพ ยาบ าลลำพ ูน ซ ึ่งท างโรงพ ยาบ าลลำพ ูน จะเป ็น ท ี่เก ็บ ว ัคซ ีน ให ้ท างองค ์การบ ร ิห าร 
ส่วนจังหวัดลำพูน หลังจากนั้นก็จะได้แจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลประจำอำเภอต่าง  ๆ เพี่อดำเนินการ 
ฉีดให้กับพี่น ้องประซาขนกลุ่มเบีาหมายซึ่งเป็นกลุ่มที่เสี่ยงสูงที่สุดก่อน เพราะว่าตอนนี้วัคซีน 
ยังมาไม่ครบ ซึ่งก็ได้แก่กลุ่มของผู้พ ิการ ผู้ใ!)วยติดเตียงและหญิงตั้งครรภ์ โดยเมื่อวัคซีนมาถึง 
ยังโรงพยาบาลลำพูน ทางสาธารณสุขจังหวัดลำพูนและโรงพยาบาลลำพูน ก็จะได้แจกจ่ายวัคซีนตามที่ 
ได้กำหนดไว้ โดยในวันพฤหัสบดี ท่ี ๑๑ พ ฤศจ ิกายน ๒๕๖๔ ข ่วงเข ้า โรงพยาบาลแม ่ทา 
โดยมีกลุ่มเบีาหมายเข้ารับการฉีดวัคซีน จำนวน ๕๐ ท่าน วันศุกร์ ท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ช่วงบ่าย 
โรงพยาบาลทุ่งหัวข้าง มีกลุ่มเบีาหมายเข้ารับการฉีดวัคซีน จำนวน ๗๐ ท่าน และข้ามไปเป็นวันพุธ 
ท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มี ๒ อำเภอ คือ อำเภอปาซางซึ่งยังไม่ได้แจ้งกำหนดการฉีดว่าเป็นช่วงเข้า 
หรือช่วงบ่าย แต่สถานที่ฉีดวัคซีนอยู่ที่โรงพยาบาลป่าซาง โดยมีกลุ่มเบีาหมาย จำนวน ๖๐ ท่าน



และอำเภอบ้านโฮ่ง มีกลุ่มเบ้าหมายจำนวน ๕๐ ท่าน วันพฤหัสบดี ท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
เป็นอำเภอเวียงหนองล่อง ช่วงบ่าย ณ โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง มีกลุ่มเบ้าหมาย จำนวน ๓๐ ท่าน 
วันศุกร์ ท่ี ๑๙ พฤศจ ิกายน ๒๕๖๔ ช ่ว ง เข ้าอ ำเภ อ ล ี้ กล ุ่ม เบ ้าหมาย จำนวน ๑๐ ๐  ท่าน 
อำเภอบ้านธิ กลุ่มเบ้าหมาย จำนวน ๓๐ ท่าน และในวันเดียวกันทางโรงพยาบาลลำพูนจะมาฉีดวัคซีน 
ให ้กลุ่มเบ ้าหมายกลุ่มที่ ๑ จำนวน ๑๗๐ ท่าน ณ หอประขุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ใบส่วนนี้เป็นกำหนดการในเบ้ืองต้นท่ีกำหนดไว้โดยทางโรงพยาบาลลำพูนและสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
รวมยอดกลุ่มเบ้าหมายที่จะได้รับการฉีดวัคซีนในโดสแรกทั้งหมด ๕๖๐ ท่าน ลำหรับโดสที่ ๒ 
ได้รับแจ้งว่าจะมาถึงในวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ก็จะได้เร่ิมฉีดโดสท่ี ๒ ต้ังแต่วันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
เป็นต้นไป ขออนุญาตนำเรียนครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ขอแก้ไขที่ท่านปลัดได้แจ้งไว้ จะเป็นขุดที่ ๒ นะครับ 

ที่จะได้รับการจัดสรรมาอีกใน วันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ และคาดว่าจะเริ่มทยอยได้รับการจัดสรร 
จนครบจำนวนที่ได้จัดซื้อไป โดยคาดว่าจะได้รับครั้งละ ๕๖๐ โดส จนกว่าจะครบ ๕,๕๐๐ โดส 
ผมก็อยากขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนทุกท่าน ร่วมเป็นตัวแทน 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่น้องประซาซนกลุ่มเบ้าหมายที่เข้ารับการฉีด 
วัคซีนในเขตพ้ืนท่ีของท่านสมาชิกฯ ตามวันเวลาและสถานที่ ตามที่ท่านปลัดฯ ได้แจ้งให้ท่ีประขุมทราบ 
เพื่อให้พื่น้องประซาซนเกิดความมั่นใจว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ให้การช่วยเหลือ 
ในเหตุการณ์โรคติดเซ้ือ โควิด -๑๙ น้ีแล้ว และหากเกิดเหตุการณ์ความคาดเคลื่อนของกลุ่มเบ้าหมาย 
เช่น จำนวนของกลุ่มเบ้าหมายที่เข้ารับการฉีดวัคซีนอาจจะมาไม่ครบ หรือได้รับการฉีดวัคซีนจากที่อื่น 
ทางท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนในแต่ละพื้นที่ ก็จะได้ประสาบกลุ่มเบ้าหมาย 
รายอื่นเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนครบตามจำนวนโควต้าที่ได้รับ เพราะทางเจ้าหน้าที่หากเบิกวัคซีนออก 
มาแล้วก็ม ีความจำเป็นต้องฉีดให้หมด หากกลุ่มเบ้าหมายมาไม่ครบจำนวนตามที่ได้กำหนดไว้ 
ก็อาจทำให้เกิดความเสียหายกับวัคซีนท่ีได้เบิกไปได้ ขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่
- เชิญท่านสุวรรณ ครับ



๖

นายสุวรรณ หอยแก้ว -เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุวรรณ หอยแก้ว 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตอำเภอเวียงหนองส่อง

ขออนุญาตสอบถามท่านประธานสภาผ่านถึงท่านนายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กรณีกลุ่มเป้าหมายมาเข้ารับการฉีดวัคซีนไม่ครบตามจำนวนท่ีกำหนด 
พี่น้องประซาซนสามารถ วอค์อินเข้ารับการฉีดวัคซีนได้เลยหรือไม่ครับ ขออนุญาตสอบถามเพื่อเป็น 
ข้อมูลแนวปฏิบัติให้ทางอำเภออื่นได้รับทราบด้วยครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายกๆ ครับ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
- ข ณ ะ น ี้ต า ม ท ี่ไ ด ้ห าร ือ ก ับ ท า ง ส า ธ า ร ณ ะ ส ุข  

จังหวัดลำพูน ก ็ม ีป ัญหาอยู่พอสมควรเกี่ยวกับประเด็นนี้โดยตามมาตรฐานแล้ววัคซีน ๑ ขวด 
จะสามารถฉีดได้ ๑๐ โดส แต ่ทางสาธารณสุขจังหวัดก ็แจ ้งว ่าใน ๑ ขวด จะสามารถฉีดได้ 
๑๒ -  ๑๓ โดส ซ ึ่งก ็จะทำให้แต่ละที่อาจจะมีจำนวนโควต้าเพ ิ่มข ึ้นมาที่ละประมาณ ๒-๓ คน 
แต่ปิญหาในขณะนี้ก็คือว่า ทางบริษัทประกันภัยที่รับประกันการฉีดวัคซีนนั้น รับรองที่การฉีดวัคซีน 
๑๐ โดสต่อ ๑ ขวดเท่านั้นหากฉีดเพิ่มมากกว่านี้ทางบริษัทประกันภัย ก็จะไม่รับผิดขอบในจำนวนโดส 
ที่เพิ่มขึ้นมานี้ ซึ่งทางสาธารณสุขจังหวัดลำพูนและโรงพยาบาลจังหวัดลำพูน ก็ได้แจ้งว่าได้หาแนวทาง 
จัดการในเรื่องนี้แล้ว ทั้งนี้หากกลุ่มเป้าหมายที่จะได้โควด้าเพิ่มหรืออาจเข้ารับการฉีดวัคซีนไม่ครบ 
ทำให้มีจำนวนวัคซีนเหลือ ทางเจ ้าหน ้าท ี่โรงพยาบาลซึ่งม ีรายซ ื่ออยู่แล ้ว ก ็อาจจะเลื่อนลำดับ 
กลุ่มเป้าหมายในลำดับถัดไปให้มาเข้ารับการฉีดวัคซีน ซึ่งในการติดต่อประสานงานนั้น ก็จะได้อาศัย 
ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน แต่ละพื้นที่แต่ละท่านเป็นผู้ต ิดต่อประสาน 
กับทางผู้นำท้องที่ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในลำดับถัดไปเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ครบตามจำนวนครับ 
ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่
- เชิญท่านสืบสวรรค์ ครับ

นายลีบสวรรค์ เก่งสาริกรรณ์ - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสืบสวรรค์ เก่งสาริกรรณ์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๘ อำเภอเมือง



ขออนุญาตสอบถามท่านประธานถึงท่า,นนายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน กรณีกลุ่มเป๋าหมายที่ได้ลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนแล้ว แต่จะมีบางกลุ่ม 
ท่ีรอวัคซีนไม่โหวและได้ไปฉีดวัคซีนตัวอ่ืน ในกรณีนี้ก็จะทำให้จำนวนโควด้าที่ได้รับการฉีดวัคซีนเหลือ 
เราจะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร และอีกประเด็นหนึ่งอยากฝากเรื่องกำหนดการลงพื้นที่การฉีดวัคซีน 
ขอให้แจ้งให้ทางสมาขิกสภาในแต่ละพื้นที่ทราบด้วย เพื่อจะได้ลงพื้นที่เป็นกำลังใจให้กับพื่น้อง 
ประซาซนได้ครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายกๆ ครับ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สำหรับรายซื่อผู้ที่ได้ลงทะเบียนกับทางองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดลำพูน เราได้จัดส่งรายซื่อกลุ่มเป๋าหมายกลุ่มแรกให้กับทางสภากาชาด เพื่อดำเนินการ 
ตรวจสอบคุณสมบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซื่งหากทางกลุ่มเป๋าหมายได้รับการฉีดวัคซีนตัวอื่นแล้ว 
ทางสภากาชาดก็จะทราบข้อมูลและทำการตัดรายซื่อออกจากกลุ่มเป๋าหมาย ซ่ึงตามท่ีได้รับทราบข้อมูล 
มาตอนนี้ก็มีประมาณ ๙๐๐ ราย ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ก็จะได้หารายซื่อเพื่มเติม เพื่อให้ครบตามจำนวนที่ได้จัดซื้อมา โดยจะเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ อสม. 
ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง มีจำนวนประมาณ ๑๘,๐๐๐ คน บางคนก็ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 
บางคนก็ยังไม่ได้รับการฉีด ซึ่งทางท่านปลัดฯ ก็ได้ประสานกับทางสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
เรียบร้อยแล้ว และลำดับถัดไปก็จะเป็นกลุ่มเป๋าหมายที่มีความเสี่ยงในลำดับถัดไป เซ่น กลุ่มผู้ที่มีอายุ 
ต้ังแต่ ๗๐ ปีข้ึน,ไป กลุ่มบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มเด็กเล็ก หรือกลุ่มเป๋าหมายตามลำดับความสำคัญ 
ที่ทางสภากาขาดไทยได้กำหนดไว้ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาขิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่
- สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้รับทราบ 

ข้อมูลวัคซีนโมเดอร์น่า ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมกันแล้วนะครับ
- เรื่องท่ีจะแจ้งให้ทราบ เร่ืองต่อไป วันนี้เราได้รับเกียรติ 

จากท่านปลัดจังหวัดลำพูน ท่านชาตรี กิตติธนติตถ์ วันนี้ท่านมีข้อมูลข่าวสาร นโยบายจากทางจังหวัด 
ลำพูนมา เพื่อแจ้งให้ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้รับทราบครับ

- เชิญท่านปลัดจังหวัดลำพูน ครับ



นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน

-เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ 
ปลัดจังหวัดลำพูน

ว ัน น ี้กระผม ต ้องขอขอบ ค ุณ ท ่าน ป ระธาน ส ภ าฯ 
ท ี่ได ้ให ้เก ียรต ิเซ ิญ ร ่วมประช ุมสภาองค ์การบริหารส ่วนจังหว ัดลำพ ูน และขอขอบคุณทาง 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ผ่านมา 
ที่ได้ช่วยในการทำงานท้องที่ ไม่ว่าจะเป็นทางท่านนายอำเภอ ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครองท้องท่ี 
ในพื้นที่ ที่ท่านได้ช่วยสนับสบุนการทำงานด้านต่างๆ ซึ่งเราก็ได้เห็นกันอยู่เป็นประจำ ก็เป็นผลดี 
ต่อพี,น้องประขาขน ผมขอยกตัวอย่างที่ผ่านมาท่านนายกได้นำเครื่องจักรเข้าไปกำจัดผักตบชวา 
ท ี่สะพานขาวของอำเภอแม่ทา ผมขอขอบพระคุณแทนพี,น้องประซาขน นายอำเภอ และกำนัน 
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ด้วยอย่างยิ่งครับ และวันนี้ก็เช่นกันครับก่อนที่ผมจะได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ 
ก็ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนให้แถลงข่าว เรื่องสถานการณ์ของ covid-®๙ หรือ 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 โดยจากข้อมูลที่ได้รับมาก็ทำให้ทราบว่า สถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโลก สามประเทศแรกที่ติดเชื้อมากที่สุดของโลก ก็คือสหรัฐอเมริกา มีจำนวนผู้ติดเชื้อประมาณ 
๔๗,๕๐๐,๐๐๐ กว่าคน ลำดับที่ ๒ ประเทศอินเดีย มีจำนวนผู้ติดเช้ือ ประมาณ ๓๔,๐๐๐,๐๐๐ กว่าคน 
ลำดับที่ ๓ ประเทศบราซิล มีจำนวนผู้ติดเชื้อ ประมาณ ๒๑,๘๐๐,๐๐๐ กว่าคน ลำหรับประเทศไทยน้ัน 
อยู่ในลำดับที่ ๒๔ ของโลก มีผู้ต ิดเชื้อประมาณเกือบ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ล้านคน โดยในส่วนของ 
จังหวัดลำพูนวันน้ี มียอดผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น ๒๖ ราย เป็นผู้ที่ติดเชื้อภายในจังหวัดลำพูน เพียงแค่ ๙ ราย 
และติดมาจากจังหวัดใกล้เคียง จำนวน ๑๗ ราย สถานการณ์ผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดลำพูนนั้น 
จะม ีจำนวนน ้อยกว ่าผ ู้ต ิดเช ื้อท ี่นำเข ้ามาจากต ่างจ ังหวัด ท่านประธานครับนี่ก็แสดงให้เห็นว่า 
ที่ผ่านมานั้นเราได้ช่วยกันอย่างเต็มที่ ที่จะดูแลพี่น้องประขาขนในจังหวัดลำพูน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง 
การประชาสัมพันธ์ให้ดูแลสุขภาพ การรักษาระยะห ่าง รวมถึงที่ท ่านผู้บริหารองค์กรปกครอง 
ส่วนห้องถ่ิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้ช่วยเหลือกัน ทำให้การติดเชื้อ 
ของจังหวัดลำพูนนั้นมีน้อย หากเทียบกับจังหวัดข้างเคียงขออนุญาตเอ่ยนาม จังหวัดเขียงใหม่ 
พบผู้ติดเชื้อ วันละ ๓๐๐-๔๐๐ ราย ของจังหวัดลำพูนพบผู้ติดเชื้อเพียง ๑๐ กว่าราย น้อยกว่า 
บางหมู่บ ้านของเขียงใหม่ด ้วยซํ้า สำหรับสถานการณ์การวัคซีนเข็มในแรกภาพรวมทั้งจังหวัด 
ของจังหวัดลำพูน ฉีดได้ ๖๑ เปอร์เซ็นต์โดยเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ ซี่งก็จะเหลือ 
อีกประมาณ ๙ เปอร์เซ็นต์ วันน้ี!ด้ทราบข่าวว่า วัคซีนโมเดอร์น่า ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
เข้ามาเพิ่มในวันนี้ และจะเริมกำหนดการฉีดให้พี่น ้องประซาขนกลุ่มเป้าหมาย ผมคิดว่าตรงนี้ 
จะเป็นยอดให้เราถึงเป้า ๗๐ ฟอร์เซนต์ได้ ต้องขอกราบขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง สำหรับกลุ่ม ๖๐๘ น้ัน 
ตอนนี้ทางจังหวัดลำพูนฉีดได้ ๖๓ เปอร์เซนต์แล้วเหลืออีกประมาณ ๗ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งตอนนี้ 
ท างจ ังห ว ัดลำพ ูน ก ็ได ้ท ำห น ังส ือถ ึงท ่าน น ายอำเภอท ุกอำเภอ ให ้สำรวจแรงงานต ่างด ้าว 
เพ ี่อท ำการฉ ีดว ัค ซ ีน ให ้แรงงาน ต ่างด ้าวด ้วย  และเช ื่อมโยงจากส ถาน การณ ์โคว ิด  -  ๑๙ 
เม ื่อว ัน เสาร ์ท ี่ ๑ พฤศจ ิกายน ๒๕๖๔ ที่ผ ่านมานั้น ทางรัฐบาลก ็ได ้กำหนดให ้ประเทศเป ิด



ร ับ น ักท ่องเท ี่ยวจาก ต ่างป ระเท ศโด ยเม ื่อว ัน เลาร ์ท ี่ผ ่าน ม าน ั้น  ผมกับท ่านประธานสภาๆ 
ก็ได้ไปร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวซาวเกาหลีซุดแรก ที่เข้ามาในจังหวัดลำพูน ที่โรงแรมอาทิตยา 
ซึ่งนักท่องเที่ยวก็มีความสุขกันมาก โดยเดินมาถึงเวลาเที่ยงคืบทางจังหวัดก็ทำการสวอปทุกคน 
ผลออกเวลา ๔.๐๐ น. และได้แจ้งทางโรงแรม เวลา ๖.๐๐ น. กลุ่มนักท่องเที่ยวก็ได้ออกสนามเลยครับ 
ซึ่งที่ได้รับทราบข้อมูลมา ก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามายังจังหวัดลำพูน ทุกอาทิตย์โดยเข่าเครื่องบิน 
แบบเหมาลำบินตรงมาจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นี้ ซึ่งได้ประเมินเรื่องเศรษฐกิจซองทั้งจังหวัดเขียงใหม่ 
และจังหวัดลำพูน ก็จะมีเงินจากประเทศเกาหลีเข้ามาทั้งสองจังหวัดนี้ ประมาณ ๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ กว่า 
บาท โดยข้อมูลประมาณการเงินจะอยู่ที่จังหวัดลำพูนประมาณ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ ขออนุญาตนำเรียน 
ในที่ประขุม ส่วนการที่จะเฃื่อมโยงถึงขุมซนนั้น หากว่ามาตรการรองรับสถานการณ์ดืขึ้นเรื่อยๆ 
ทางจังหวัดลำพูน ก็จะเปิดให้นักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศลงขุมซนได้ในส่วนที่อยากจะขอ 
ความร่วมมือกับทางท่านสมาซิกสภาและผู้เข้าร่วมประขุมทุกท่าน เมื่อคืนนี้มีการแจ้งข่าวมาว่าในพื้นที่ 
จังหวัดลำพูน มีการฝ่า!]นคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดลำพูน คือมีการเปิดสถานบริการ 
และมีการจำหน่ายสุราซึ่งได้รับแจ้งมาทางอำเภอ ทางเจ้าหน้าท่ีก็ต้องปฏิบัติตามหน้าท่ีไม,เซ่นน้ัน 
ก็จะถือเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ก ็ได้ดำเนินการเข้าตรวจและก็จับได้ b  ร้านด้วยกัน 
ด ังน ั้น ผ ม ก ็ฃ อ ฝ าก ผ ู้เข ้าร ่ว ม ป ระ ข ุม ท ุก ท ่าน ว ่า  ซ ่วงน ี้ก ็ขอให ้อดท น ไป ก ่อน อย ่าฝ ่า!]น  
เพราะว่าสถานการณ์ของจังหวัดลำพูนตอนนี้กำลังดีขึ้น ถ้าเราไมซวยกันอย่างเดิมก็จะเกิดการแพร่ 
ระบาดและมีความจำเป็นต้องปิดทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนรอบที่ผ่านมาอีก ซอให้สถานการณ์ม่ันคงก่อน 
แล้วเราค่อยทำมาหากินกันแบบยั่งยืนต่อไปครับ ขออนุญาตนำเรียนท่ีประขุมครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - ขออน ุญาตสอบถามท ่านปลัดจ ังหวัดลำพ ูนครับ
มีผู้ประกอบการร้านค้าฝากสอบถามมา ตามที่จังหวัดลำพูนแจ้งว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนได้ 
๖๐ เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนประชาขนจังหวัดลำพูนแล้ว ทางผู้ประกอบการร้านค้าก็อยากจะทราบว่า 
ถ้าหากฉีดได้ครบ ๗๐ เปอร์เซ็นต์แล้ว ทางจังหวัดลำพูนมีกำหนดการ ที่จะอนุญาตให้ผู้ประกอบการ 
สามารถเปิดร้านเพ่ือจำหน่ายสุราได้ประมาณช่วงไหนหรือเดือนไหนครับ เพื่อเป็นข้อมูลให้สมาซิกสภาฯ 
ได้รับทราบ และนำไปช้ีแจงให้ผู้ประกอบการในแต่ละพ้ืนท่ีด้วยครับ ขอบคุณครับ

นายขาดรี กิตติธนดิดถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน

- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายซาตรี กิตติธนดิตถ์ 
ปลัดจังหวัดลำพูน

ในประเด ็นข ้อสอบถามน ี้ คงไม่สามารถตอบได้ว ่า 
จะมีกำหนดการผ่อนคลายให้เปิดการจำหน่ายสุราได้เมื่อไหร่ครับ คงต้องดูคำสั่งของศูนย์ คบค. ใหญ่ 
ประกอบกับจังหวัดข้างเคียงยังคงเป็นเขตพื้นที่สีแดง ทางจังหวัดลำพูนก็ยังคงต้องดูสถานการณ์ 
อย่างใกล้ขีด ซึ่งในการประขุมคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดลำพูนทุกครั้ง ก็จะมีการพิจารณา 
อย ่างเข ้มข ้น และพิจารณาให้เป ็นไปในเซิงประโยขนํต ่อการทำมาหากินกับพื่น ้องประซาซน 
โดยจะดูในรายละเอียดต่าง  ๆ อย่างละเอียดรอบคอบขออนุญาตนำเรียน ขอบคุณครับ



๑๐

ประธานสภาฯ - ขอบคุณท่านปลัดจังหวัด ที่ได้กรุณาช้ีแจงให้ที่ประชุม
ได้รับทราบครับ

- เรื่องที่จะแจ้งให้ทราบเรื่องต่อไป ตามที่กรมส่งเสริม- 
การปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้กำหนดการจัดการ ประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ระดับประเทศ เมื่อวับที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งปรากฏว่าจังหวัดลำพูน 
ได้รับรางวัลชนะเลิศติดต่อกันเป็นสมัยที่ ๔ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน 
จึงได้จัดท่าใบประกาศเกียรติคุณให้กับเจ้าหน้าที่ ท ี่เก ี่ยวข้องกับการจัดประกวดการจัดการขยะ 
เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จำนวน ๒ ท่าน 
ซึ่งประกอบด้วย นางสาวทิฆัมพร มานะรักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการรักษาการ 
ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ อีกท่านหนึ่งนายปฏิภาณ อ่อนคำ ตำแหน่ง 
นักประซาสัมพันธ์ปฏิบัติการ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้รับใบประกาศเกียรติคุณทั้งสองท่าน ขอเรียนเชิญ 
ท่านซาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นผู้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก,เจ้าหน้าที่ทั้ง ๒ ท่าน 
เชิญท่านปลัดจังหวัดครับ

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๒

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม คร้ังท่ี ๑ 
ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๔๖๔

ประธานสภาฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๔๔๔ ข้อ ๓๓ กำหนดให้ 
สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมสภาทุกคราว ซึ่งบัดนี้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ได้ท่าการตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา 
รับรองรายงานการประชุม

- ต ่อ ไ ป เป ็น ก าร ร ับ ร อ ง ร าย ง าน ก าร ป ร ะ ช ุม  
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๔ 
เม่ือวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๔๖๔ มีสมาชิกท่านใดจะแกไขถ้อยคำใบรายงานการประชุมหรือไม่

ประธานสภาฯ - ถ้าไมมี่ ถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๔ 
เม่ือวันท่ี ๒๓ กันยาน ๒๔๖๔

ต่อไปเป็น ระเบียบวาระที่ ๓



ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง การ,ยอรับการถ่ายโอบภารกิจสถานีอนามัยเฉลิม
พระเกียรติ ๖ 0  พรรษา นวมินทราซินีและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล

ประธานสภาฯ - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้เสนอ
เรือง การขอรับการถ่ายโอนภารกิจสถาน ีอนามัยเฉล ิมพระเก ียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราซินี 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซ่ึงรายละเอียดได้ส่งให้สมาชิกฯ ทุกท่านแล้ว

- เชิญท่านนายกๆ แถลงญัตติ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ตามแผนการกระจายอำนาจให ้แก ่องค ์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแผนปฏิบ ัต ิการข ั้นตอนการกระจายอำนาจให ้แก ่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) ด ้านการก ่ายโอนภารก ิจ กำหนดให้สำนักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุขก่ายโอนสถานีอนามัยให้แก,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์สุขภาพ 
ตำเนินการตามภารกิจด้านการเสริมสร้างสุขภาพ บีองกัน และบำบัดโรค และการรักษาพยาบาล 
เบื้องด้น โดยในระยะแรกให้ก่ายโอนตามความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 
และระยะสุดท้าย หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ไม,พร้อมรับการก่ายโอนก็ให้ก่ายโอนให้องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด

ส ถาน ีอน าม ัยใน ส ังก ัด ส ำน ัก งาน ป ล ัด กระท รวง 
สาธารณสุขหรือในบีจจุบันเรียกซื่อว่า “สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล” ให้ถือว่าเป็นการจัดบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่สมควร 
ได้รับการพัฒนาให้เป็น “ตาข่ายความปลอดภัยทางสังคม (Social Safety Net) ของประซาซน 
เพื่อให้ประซาซนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
และไดร้ ับการพ ัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และเหมาะสมกับสภาพการณ์ของท้องถิ่น ฉะนั้น การที่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจะเสนอขอรับการก่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 
๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นอกจากจะเป็นไปตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังเป็นไปเพ่ือ 
ประโยซน์และคุณภาพชีวิตที่ดีของประซาซนในจังหวัดลำพูน กระผมขอเรียนยืนยันต่อสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด อ ันทรงเกียรต ิแห ่งน ี้ว ่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีความพร้อม 
และความมุ่งมั่นที่จะรับการก่ายโอนภารกิจ และขับเคลื่อนการพัฒนาการบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน 
ให้แก่ประซาซน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จะตำเนินการ 
ซอรับการก่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมีนทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพตำบล จำนวน ๑๑ แห่ง



ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินการถ่ายโอน 
สถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวนินทราขินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
ซึ่งคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีมติเห็นชอบประกาศใช้ 
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๑๒ (๔) กำหนดให้มีการประเมินความพร้อมองค์การบริหาร 
ส ่วน จ ังห ว ัด เพ ือร ับการถ ่ายโอน สถาน ีอนาม ัยเฉล ิมพ ระเก ียรต ิ ๖๐ พรรษา นวมินทราซินี 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๔ ด้าน คือ ด้านโครงสร้างองค์กร ด้านบุคลากร ด้านการเงิน 

และการจัดสรรทรัพยากร และด้านแผนพัฒนาสาธารณสุข โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจะ 
ดำเนินการจัดส่งเอกสารขอรับการประเมินความพร้อมในประเด็นดังกล่าว พร้อมด้วยหลักฐานเอกสาร 
ใปยังสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการใน 
ส่วนที,เก่ียวช้องต่อไป

กระผมขอเรียนต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
อันทรงเกียรติแห่งนี้ว ่า หลักการ ถ ่ายโอนภารกิจสถาน ีอนามัยเฉลิมพระเก ียรติ ๖๐ พรรษา 
นวมินทราขินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามแนวทาง 
ของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ “งานไป เงินไป ตำแหน่งไป 
บุคลากรสมัครใจ” ซ่ึงกระผมขอให้ดำม่ันสัญญาว่า จะดำเนินการบริหารภารกิจก่ายโอนสถานีอนามัย 
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราขินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตามหลักธรรมภิบาล 
และยึดประโยชน์ของประขาขนขาวจังหวัดลำพูนเป็นหลัก

ก ระผ ม ห ว ังว ่า  ค งจะ ได ้ร ับ ค วาม ม ือ ร ่วม ใจจาก  
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ช้าราชการ พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
เพ ื่อผลักด ันให ้การดำเน ินการตามภารก ิจก ่ายโอนสถาน ีอนามัยเฉลิมพระเก ียรต ิ ๖๐ พรรษา 
บวมินทราขินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย 
ว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

กระผมขอขอบคุณประธานสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน และสมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ทุกท่านที่ได้ให้เกียรติรับฟิงการแถลง 
ของกระผมในวันนี้ กระผมหวังว่าจะได้รับความร่วมมือ ความไว้วางใจ และสนับสนุนการขอรับ 
การก่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราขินี และโรงพยาบาลส่งเสริม 
ส ุขภาพตำบล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพ ูน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประขาชนขาว 
จังหวัดลำพูนสืบต่อไป ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ประธานสภาฯ - ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้
แถลง เร่ือง การขอรับการก่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราขินีและ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีสมาขิกท่านใดจะสอบถามหรือมีช้อเสนอแนะ หรือไม่

- เชิญท่านปวีณวัขร์ ครับ



๑๓

นายปวีณวัชร์ ศรีพงษ์ - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายปวีณวัซร์ ศรีพงษ์ 
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๔ อำเภอเมือง

ขอสอบถามท่านประธานสภาๆ ผ ่านถึงท ่านนายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นอกจาก รพสต. ท้ัง ๑๑ แห่ง ท่ีทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
จะได้รับโอนมาแล้วน้ัน ในส่วน รพสต. แห่งอ่ืนจะยังมืการรับโอนอยู่หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เซิญท่านนายกฯ ครับ

นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ นายกรงค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
โ ด ย ห ล ัก ก าร ถ ่าย โ อ น น ั้น ก ็ค ือ ก าร ถ ่าย โ อ น ให ้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ผมได้แถลงไปแล้วในเบื้องต้น ไม่จำเป็นต้องเป็นองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดที่จะรับโอน รพสต. ทั้งบื้หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละพื้นใดที่มืความพร้อม 
ก็สามารถที่จะรับโอน รพสต. ในพื้นที่น้ันไต้แต่ในวรรคสุดท้ายน้ัน เขียนไว้ว่าหากทางองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นใดไม่มืความพร้อม ให้ถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งผมก็ได้สอบถามไปยัง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท ั้งหมดในจังหวัดลำพูน ก็ปรากฏว่าไม ่ม ีแห ่งใดที่ม ืความพร้อม 
รับการถ่ายโอน เพราะต้องมีความพร้อมทั้งทางบุคลากรและงบประมาณ ลำหรับ รพสต. ท้ัง ๑๑ แห่งท่ี 
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนไต้รับโอนมานั้น เป็นโครงการน่าร่องที่ทางองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูนจะทำในเบื้องต้น ส่วนที่เหลือก็จะได้ดำเนินการรับการถ่ายโอนตามลำดับต่อไป 
เหตุผลที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ไม่ไต้รับโอนทั้งหมดในครั้งแรกบี้ เน ื่องจากว่า 
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเองเพิ่งตั้งกองสาธารณสุขขึ้นมา ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการสรรหา 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และอีกประเด็นหนื่งก็เป็นงานแรกที่กองสาธารณสุขดำเนินการ ถึงแม้ว่า 
จะม ีประสบการณ ์ต ้าน การแพทย ์ฉ ุก เฉ ินมาบ ้าง แต่เท ่าท ี่ผมไต้ลงไปสัมผัสกับงาน รพสต. 
ท ี่ผ ่านมาล ักษณ ะงานก ็ค ่อนข ้างจะต ่างก ับงานการแพทย ์ฉ ุก เฉ ินพอสมควร ด้งนั้นหากทาง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จะรับโอนทั้ง ๗๑ แห่งนั้น ก ็จะเป ็นการยุ่งยากพอสมควร 
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป ตามคำแนะนำของทาง 
กระทรวงสาธารณสุข โดยในเบื้องต้นไต้ดำเนินการรับโอนอำเภอ ละ ๑ แห่ง รวมเป็น ๘ แห่ง 
และจากท่ีได้ไปสัมผัสในหลายแห่ง ก็ทำให้ทราบข้อมูลว่า รพสต. แต่ละแห่งก็มีเครือข่ายมีความผูกพัน 
กันอยู่ ทำให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้ขยายการรับโอนเป็น ๑๑ แห่ง ซึ่งในระยะเวลา 
ที่จะเริ่มดำเนินการถ่ายโอนในความเป็นจริงแล้วจะเร่ิมในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๖๕ ซึ่งหมายความว่าทาง 
รพสต. ก็จะมีระยะเวลาอีก ๑ ปี ในระหว่างนี้เรื่องบุคคลากรในสังกัด รพสต. ทางองค์การบริหารส่วน



จังหวัดลำพูนเอง ก็ได้ลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจว่าหากบุคลากรของ รพสต. โอนมาอยู่ในสังกัดองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูนแล้วจะได้รับสวัสดิการอย่างไรบ้าง ซึ่งหลังจากที่ได้ทำความเข้าใจแล้วแต่ละ 
แห่งก็ยอมรับการถ่ายโอน ซึ่งที่ผ่านมานั้นทางบุคลากรในสังกัด รพสต. เองก็ยังมีความกังวลเรื่อง 
สวัสดิการ ความก้าวหน้า และแนวการทำงานที่จะได้รับหลังจากการถ่ายโอนแล้ว ก็เป็นหน้าที่ของ 
องค ์การบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัดลำพ ูน  ท ี่จ ะล งพ ื้น ท ี่เพ ื่อ ท ำค วาม เข ้าใจ อ ย ่างต ่อ เน ื่อ งต ่อ ไป  
เหตุผลที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลือกอำเภอละ ๑ แห่งน้ัน เน่ืองมาจากว่าบริบทในแต่ละ 
พื้นที่นั้นไม่เหมือนกัน ท ั้งในเร ื่องความสะดวกของการมาขอรับบริการของพ ี่น ้องประซาขน 
และด้านต่าง  ๆ ซึ่งผมเองก็ได้รับปากกับพื่น้องประชาชนแล้วว่า เมื่อถ่ายโอนมาแล้วการให้บริการ 
จะต ้องด ีกว ่าเด ิม  ก ็เป ็น เห ต ุผลท ี่เล ือกถ ่ายโอนอำเภอละ ๑ แห่ง แต่ท ั้งน ี้ก ็คาดว่า ณ วันที่ 
๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ก็จะได้รับถ่ายโอนมาทั้ง ๗๑ แห่ง ทั้งนี้ที่ผ่านมาทางบุคลากรในสังกัด รพสต. เอง 
ก็มีความกังวลว่าหากต้องมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีนักการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชา 
ซ่ึงในส่วนตัวของผมเอง มีความเห็นว่าหากได้วางแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแล้ว ก็จะเป็นแนว 
ทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนต่อไป ซึ่งตามที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ลงพื้นเพื่อทำความ 
เข้าใจนั้นก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ซึ่งทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ท่านสมาซิกสภาๆ หลายท่าน 
ก็ได้ลงพ้ืนท่ีร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และก็ได้รับรู้รับทราบปีญหาความต้องการเป็น 
อย่างดี ซึ่งหากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนสามารถแก้ไขข้อกังวลใจของบุคลากร รพสต. ได้ก็ 
จ ะ ท ำให ้เก ิด ค ว าม เข ้าใจ แ ล ะ ย อ ม ร ับ  ใน ส ่วน ข อ งงบ ป ระ ม าณ ท ี่ท างอ งค ์ก ารบ ร ิห าร  
ส่วนจังหวัดลำพูนจะได้รับจากกระทรวงสาธารณสุข เทียบกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้บริการกับพื่ 
น้องประชาซนในพ้ืนท่ีน้ัน คาดว่าจะเพียงพอที่จะสามารถดำเนินการได้ ท้ัง ๗๑ แห่ง ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาซิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่
- เชิญท่านสิทธิชัย ครับ

นายสิทธิชัย มูลหา - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสิทธิชัย มูลทา สมาชิก 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตอำเภอทุ่งหัวช้าง

ขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่อง รพสต. ตะเคียนปม ซึ่งอยู่ห่าง 
จากอำเภอประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ส่วนตำบลบ้านปวงนั้นใกล้อำเภอลี้ ผมก็อยากขอฝากเพิ่ม รพสต. 
ตะเคียนปม อีก ๑ แห่ง เพื่อรับการถ่ายโอนมายัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ่ึงผมได้ทำหนังสือ 
แจ้งมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเรียบร้อยแล้ว ขอฝากทางคณะบริหารพิจารณาด้วยครับ 
ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายกฯ ครับ



นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารล่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ใน ป ร ะ เด ็น ค ำถ าม น ีต้ ้องข อ ข ี้แจ งว่า ในป ีน ี้ทาง 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จะไต้รับโอนมาก่อนในเบื้องต้น ๑๑ แห่ง ตามที่แจ้งแล้วนะครับ 
ในส่วนของ รพสต. ที่เหลือจะไต้ทยอยดำเนินการซึ่งคาดว่า ในปี พ.ศ.๒๕๖๖ จะได้รับการถ่ายโอบ 
ท้ัง ๗๑ แห่งครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาขิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ครับ
- วันนี้เราไต้รับเกียรติจากทางสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

และทางสาธารณสุขอำเภอเมือง ท่านมีเรื่องจะขี้แจงหรือแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการถ่ายโอนฯ 
ให้ทางสภาฯ ไต้รับทราบหรือไม่ครับ เขิญครับ

นายสมาน พรวิเศษคิริกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมาน พรวิเศษคิริกุล 
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน

ต ้อ ง ข อ ข อ บ ค ุณ ท า ง ส ภ า อ ง ค ์ก า ร บ ร ิห า ร  
ส่วนจังหวัดลำพูนที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการรับถ่ายโอน รพสต. ก็เป็นไปตามข้อกฎหมาย 
ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๒ ในช่วง ๑๐ ปีแรก ไม่มีการถ่ายโอนของต้านสาธารณสุข 
ต่อมาประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึง พ.ศ.๒๕๕๑ ก็มีการถ่ายโอนสถานีอนามัยไปสังกัด องค์การบริหาร 
ส่วนตำบล และเทศบาลตำบล ท้ังหมด ๑๙ แห่ง เมื่อถ่ายโอนไปแล้วก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ยกตัวอย่าง 
เช่น ข้อดีก็คือซาวบ้านไต้ประโยชน์เนื่องจากว่าฝ่ายท้องถิ่น กับเจ้าหน้าที่ร่วมกันทำงาบเพื่อจะบริการ 
ให้พี่น้องประชาชนไต้เป็นอย่างดี แต่ก็มีข้อกังวลหรือข้อเสียก็คือว่า ในช่วงช่วงแรกที่ถ่ายโอนไปนั้น 
เจ้าหน้าที่กับฝ่ายการเมืองมีความสนิทสนมกัน พอต่อมามีการเปลี่ยนแปลงนักการเมืองก็เกิดมีความ 
ขัดแย้งกัน ทำให ้ม ีป ีญหาและก็ม ีเจ ้าหน ้าท ี่ส ่วนหนึ่งขอย้ายกล ับ ซึ่งก ็เป ็นเจ้าหน้าที่บางส่วน 
ที่มีข้อขัดแย้งเท่านั้น ซึ่งตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน ไต้กล่าวไว้เมื่อสักครู่ว่า 
หากม ีการวางรากฐานไว ้อย ่างด ีแล ้ว ท ุกคนทำงานโดยหลักคุณธรรม รดถือประโยชน์สูงสุด 
ของพี่น้องประชาซนก็ไม่น่ามีปีญหาอะไร เพราะว่าโดยเจตนารมของกฎหมายแล้ว ก็แจ้งข้อกำหนด 
ให้ว่ากิจการใดที่เป็นกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากซํ้าซ้อนกับส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง 
ก็สมควรให้ถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งต่อมาก็มีการยืดเยื้อกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๑ 
ถึง พ.ศ.๒๕๕๒ ไม่มีการดำเนินการเลย จนปีนี้ก็มีประกาศออกมาตามที่ท่านนายกฯ ได้แถลงไปแล้วว่า 
ทางรัฐบาลไต้เปีดโอกาสว่าหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ไม่มีความพร้อม หมายถึงทั้ง อบต.



และเทศบาล ไม่ม ีความพร้อมก็ให ้ถ ่ายโอนให้ก ับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งก็มีการ 
ประซาสัมพันธ์ออกมา สิ่งที่ผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีฌื่องจากว่าคราวนี้ มีความขัดเจนมาก ว่าการถ่ายโอน 
ครั้งนี้มีการพูดถึงโครงสร้างของการถ่ายโอนทั้งหมด โครงสร้างของ อบจ. จะต้องมีกองสาธารณสุข 
เพื่อมารองรับพร้อมที่จะบริหารจัดการ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก็ได้มีการดำเนินการในเรื่อง 
EMS การแพทย์ฉุกเฉินซึ่งได้มีการบริหารจัดการที่ดีมาโดยตลอด ก็เลยเป็นแนวทางที่คาดว่าต่อไปนี้ 
น่าจะเป็นการดำเนินงาบที่ดี ส่วนท่ี ๒ ที่มีความขัดเจนก็คือเรื่องการบริหารงานบุคคล ซ่ึงทางกระทรวง 
สาธารณสุข ก็มีกรอบอัตรากำลังของ รพสต. แต่ว่าไม่เคยได้รับการจัดสรรอัตรากำลังเต็มที่ เซ่น 
รพสต.ขนาดเล็ก ท่ีมีจ0านวนประชากรไม่เกิน ๓,๐๐๐ คน ในกรอบอัตรากำลัง มีจะมีบุคลากรได้ ๗ คน 
แต ่ในความเป ็นจริงอ ัตรากำล ังจะม ีเพ ียงแค ่ ๓ คนเท่านั้น ท ี่เหล ือก ็จะเป ็นพนักงานจ้างเหมา 
ซ่ึงทาง รพสต. เองก็ทำเรื่องขอบุคลากรไปแต่ก็ไม่เคยได้รับการอนุมัติจากส่วนกลาง รพสต. ขนาดกลาง 
ที่มีจำนวนประชากรต้ังแต่ ๓,๐๐๐ -  ๘,๐๐๐ คน จะมีกรอบอัตรากำลังได้ ๑๒ คน ซ่ึงส่วนใหญ่ รพสต. 
ขนาดกลางนี้ จะเป็น รพสต.ที่จะได้รับการถ่ายโอนในขณะนี้ ก็-จะมีผู้อำนวยการ ๑ คน มีนักวิชาการ 
หรือเจ้าพนักงาน ประมาณ ๘ คน และพยาบาล ๓ คน ซ่ึงไม่มี รพสต. แห่งไหนท่ีมีพยาบาลครบ ๓ คน 
ตามที่ท ่านนายกได้ลงพ ื้นท ี่มา ซ ึ่งอ ัตราพยาบาลต่อจำนวนพี่น ้องประซาซนนั้น ไม่สมดุลกัน 
ทาง รพสต. ก็ได้พยายามทำเรื่องขอบุคลากรเพิ่มไป แต่ก็เนื่องจากว่าเป็นเรื่องของช้าราชการพลเรือน 
ที่ถูกจำกัดในเรื่องของการบรรจุ ซึ่งที่ผ่านมาที่ได้รับการบรรจุก็จะเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานใน รพสต. 
น้ัน ท ี่ปฏิบ ัต ิงานครบระยะเวลาเท่าน ั้นเองที่ได้ร ับการบรรจุ ซึ่งก็เท่ากับว่าดำแหบ่งเพิ่มขึ้นจริง 
แต่จำนวนบุคลากรเท่าเดิม สำหรับ รพสต. ขนาดใหญ่ คือท่ีมีจำนวนประชากรตั้งแต่ ๘,๐๐๐ คนข้ึนไป 
ในจังหวัดสำพูนมีประมาณ ๓ -  ๔ แห่ง ได้แก่ ตำบลมะเข ือแจ ้ ตำบลนาทราย ตำบลป่าลัก 
ตำบลเหมืองง่า ตำบลอุโมงค์ ซึ่งต้องมีจำนวนบุคลากร อย่างน้อย ๑๔ คน แต่ข้อเท็จจริงแต่ละแห่งจะมี 
เพียง ฟ - ๘ คนเท่านั้นซึ่งหากมีความจำเป็นที่ต้องปรับปรุงอัตรากำลังบุคลากรและทางท้องถิ่น 
ม ีรายได ้เพ ียงพอ ก ็จะสามารถท ี่จะเพ ิ่มอ ัตรากำล ังให ้สมด ุลก ับล ัดส ่วนจำนวนประชากรได ้ 
ซึ่งผมก็เห็นว่ารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น่าจะเพียงพอต่อการปรับปรุงอัตรากำลัง 
ก็จะเป็นช้อดีที่ผมคิดว่าทางจะได้เปรียบในเรื่องนี้ และทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเอง ก็ได้เปรียบ 
ที่จะนำเรื่องนี้เพื่อทำความเช้าใจกับบุคลากรในสังกัด รพสต. ในส่วนท่ี ๓ เรื่องงบประมาณที่ผ่านมานั้น 
ทาง รพสต. ได้รับงบประมาณจาก สปสซ. โดยผ่านโรงพยาบาลแม่ข่าย เข่นอำเภอป่าซาง งบประมาณ 
รพสต. จะจ่ายตามจำนวนประชากรมายังโรงพยาบาลป่าซาง เพื่อจัดสรรให้ รพสต. ในเครือข่าย 
อีก ๑๓ แห่ง ซึ่งก็มีช้อจำกัดหลายอย่างเพราะโรงพยาบาลเองก็มีภาระ ในการถ่ายโอนเบื้องต้นนั้น 
ก็ได้แจ้งว่าจะได้รับงบประมาณในส่วนนั้นเหมือนเดิม และก็จะมีงบประมาณในส่วนที่ทาง อบจ. 
จะได ้ร ับการจ ัดสรรมาจากคณะกรรมการกระจายอำนาจให ้แก ่องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่น  
ตามหลักเกณฑ์ก็จะทำให้ทาง รพสต. ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น ซึ่งก็จะไปส่การบริการที่สมบรณ์



ที่ประชาซนจะได้รับมากขึ้น ก็เป็นคำถามเรื่องการถ่ายโอน การกระจายอำนาจให้ประชาชนนั้น 
ได้ประโยชน์อะไร หากคิดตามแนวที่ผมได้นำเสนอไปแล้วนี้ ประชาซนได้รับประโยชน์เพ่ิมขึ้นแน่นอน 
ส่วนท่ี ๒ บุคลากรท่ีถ่ายโอนไปได้รับประโยชน์อะไร พอตั้งคำถามนี้ไว้ คือ เซาต้องได้เท่าเดิมหรือมาก 
กว่าเดิม แต่ต้องไม่น้อยกว่าเดิม สิ่งที่ได้เท่าเดิมก็คือเงินเดือน และค่าตอบแทนต่าง  ๆ ของกระทรวง 
สาธารณสุข เช่น ค ่าเข ้าเวร ค่าตอบแทนพิเศษต่าง  ๆ ซ ึ่งในหลักเกณฑ์บอกว่าต้องจ่ายเท่าเดิม 
ห ้าม น ้อ ยก ว ่า  ซ ึ่งท างอบ จ. ได ้ร ับทราบแล ้ว ใน ส ่วน น ี้ก ็จะ เป ็น ภ าระเร ื่อ งงบ ป ระ ม าณ  
ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ก็ด้องพิจารณาว่าจะต้องดูแลประชากรบุคลากรทั้งหมดนี้ 
ให้เป็นไปตามข้อกำหนดได้หรือไม่ ซึ่งหากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการในส่วนนี้ได้ 
บุคลากรในส่วนท่ีเหลือน้ัน ก็คงไม่มีป้ญหาในการยอมรับการถ่ายโอนแต่อย่างใด และจะได้ดำเนินการ 
จนครบถ้วนในปี พ.ศ.๒๕๖๖ ตามที่ท่านนายก ได้คาดการณ์ไว้ ซึ่งทางสาธารณสุขจังหวัดลำพูนเอง 
ก็ไม่ได้มีความคิดว่าจะเสียเครือข่ายใบส่วนนี้ไป แต่มองว่างานสาธารณสุขเป็นงานที่ต้องช่วยกัน 
ซ ึ่งงานสาธารณส ุขโดยหล ัก ก ็จะประกอบด ้วยกล ุ่มปฏ ิบ ัต ิงาน ห ลายระด ับ  ม ีท ั้งพยาบาล 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและนักวิชาการ ท้ัง ๓ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มหลัก ซึ่งพยาบาลก็ปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
ในกรอบวิชาชีพ ซ ึ่งก ็ม ีกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง เจ ้าพน ักงานสาธารณส ุข นักวิชาการลักษณะ 
การปฏิบ ัต ิงานตามอำนาจหน้าท ี่แต่ละกลุ่มงาน ก็จะมีข้อจำกัดในการทำงานของแต่ละกลุ่มไป 
ซึ่งปิญหาของ รพสต. นั้นก็ค ือเรื่องข้อจำกัดด้านการรักษาพยาบาล ซึ่งนักวิชาการหรือพยาบาล 
จะทำหน้าที่ด้านเวชกรรม ซึ่งเป็นหน้าที่ของนายแพทย์นั้น จะไม่สามารถดำเนินการได้จะมีข้อจำกัด 
ด้านการรักษาพยาบาลอยู่ระดับหนึ่ง แต่ปีจจุบันนี้ที่ทำได้เนื่องจากว่ามีประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ซึ่งรัฐมนตรีมีประกาศให้ผู้ปฏิบัติงาน รพสต. ให้อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของนายแพทย์สาธารณสุข 
จังหวัด ซึ่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนี้จะเป็นผู้ถือใบประกอบวิชาชีพด้านเวชกรรม ซ่ึงสามารถทำ 
เรื่องการแพทย์ได้ทั้งหมด ในเบื้องด้นหลักเกณฑ์บอกว่าให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทำ MOU 
ก ับนายแพทย์สาธารณส ุขจ ังหวัด เพ ื่อให ้นายแพทย์สาธารณส ุขจ ังหวัดเข ้ามาควบคุมกำก ับ 
การให้บริหารของบุคลากรเหล่านี้ เพราะมีกรณีปีญหาที่บุคลากรเหล่านี้ ทำหัตถการไปตรวจร่างกาย 
ล่วงลํ้าในร่างกายของผู้รับบริการ ถ้าเกิดมีป้ญหาถูกพิองร้องมาเขาก็จะถูกดำเนินคดี แต่ป้จจุบันนี้ 
ไม ่เป ็นไรเพราะว่าม ีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดรองรับอยู่ เพราะว ่าเป ็นการกระทำภายใต ้ 
อำนาจหน้าท ี่ของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เสมือนหนึ่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็น 
ผ ู้ดำเน ินการส ่วนน ี้ก ็เป ็นข ้อกฎหมาย ซ ึ่งในขั้นตอนต่อไปจะได้หารือกับคณะกรรมการฝ่าย 
อ งค ์ก ารบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัด  เพ ื่อ ร ับ ท ราบ ป ระเด ็น เห ล ่าน ี้แล ะห าแน วท างแก ้ไขต ่อไป  
แต่ผมคาดว่าส่วนกลางคงจะได้แก้ไขป็ญหานี้ให้อยู่แล้ว แต่เราต้องไม่ลืมว่ามีกฎหมายฉบับนี้อยู่ 
ส่วนข้อแนะนำในอนาคต ที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จะต้องสร้างความผาสุกแล้ว 
ก็ต้องดูว่าในกองสาธารณสุขนั้น สามารถที่จะปรับอัตรากำลังให้มีตำแหน่งนายแพทย์ได้หรือไม่



เพราะเมื่อมีตำแหน่งนายแพทย์ประจำอยู่ที,องค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว เราก็จะสามารถใช้โอกาส 
ตรงนั้นเป็นผู้ควบคุมดูแลบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ซึ่งเป็นระดับปฐมภูมิ สาธารณสุขมูลฐาน 
ระดับปฐมภูม ิระดับต้น เพราะในงานสาธารณสุฃนี้ม ีหน ้าท ี่ค ือ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 
รักษาพยาบาลเบื้องต้น คือรักษาได้แบบเบ้ืองต้น โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขรองรับอยู่ แต่เมื่อขาดกัน 
แล้วจะทำให้ไม่มีนายแพทย์รองรับการทำงาน สิ่งเหล่านี้เป็นสิ'งจำเป็นที่จะต้องมีตำแหน่งนายแพทย์ 
ซ ึ่งผมคาดว่าเป ็นเร ื่องท ี่น ่าจะเป ็นไปได ้ เพ ราะทางเทศบาลเม ืองเองก ็ม ีตำแห น ่งนายแพทย ์ 
ในอนาคตทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเอง ก็อาจจะสามารถสร้างโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดได้ ซึ่งหากมีตำแหน่งนายแพทย์ ในกองสาธารณสุขและมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลกำกับทั้งหมด 
การปฏิบ ัต ิงานต้านการรักษาก็จะสามารถดำเนินการได้มากฃี้น ในส่วนของ รพสต. ก็มีหน้าที่ 
สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ซึ่งส่วนบื้ก็เป็นอำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอยู่แล้ว 
ที่ต้องร่วมกันในการสร้างเสริมสุขภาพ ผมคงมีประเด็นที่จะนำเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณาเพียงเท่านี้ 
ครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - ขอบพระคุณท่าน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ลำพูนที่ได็ให้ข้อแนะนำแนวทางการถ่ายโอนภารกิจฯ ครับ

- มีสมาซิกท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติม หรือไม่
- เซิญท่านสาธารณสุขอำเภอเมือง ครับ

นายเนตร พงษ์ดุ้ย สาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติท ุกท่าน กระผม นายเนตร พงษ์ตุ้ย 
สาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน

ขอช้ีแจงเพ่ิมเติมในส่วนของการบริหารภาพใหญ่ ในส่วน 
ของเง ินกองท ุนหล ักประก ันส ุขภาพจะค ิดต ่อจำนวนประชากรต ่อคน คนละ ๓1๖ ๐๐ บาท 
และจะแบ่งเป็นกองทุนย่อยอีกประมาณ ๗ กองทุน จะเหลือประมาณ ๒,๐๐๐ กว่าบาทต่อคน 
ใ น ก า ร จ ่า ย เง ิน อ ุด ห น ุน ห ล ัก ป ร ะ ก ัน ส ุข ภ า พ ล ้ว น ห น ้า  ข อ ง ท ั้ง ป ร ะ เท ศ ม ีป ร ะ ม าณ  
๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ว่าจะหักเงินเดือนของข้าราชการกลุ่มหนึ่ง ที่เหลือก็จะจัดสรรให้กับ 
โรงพยาบาลต่าง  ๆ และจะกระจายมาถึง รพสต. ในหลักใหญ่ของ รพสต. น้ัน ให้รักษา ๒๕ เปอร์เซ็นต์ 
ส ่ง เส ร ิม ส ุข ภ าพ ป ระม าณ  ๗๕ เป อ ร ์เซ ็น ต ์ โรงพ ยาบ าล ช ุม ช น  ร ักษา ๕๐ เป อร ์เซ ็น ต ์ 
ส่งเสริม ๕๐ เปอร์เซ็นต์ หลักการเป็นแบบนี้ แต่ทุกวันนี้ที่การส่งเสริมสุขภาพของพี่น้องประชาชน 
ทั้งประเทศไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากไปเน้นการรักษา ซึ่งเราคงเห็นภาพของคนที่มาฟอกไตที่ 
โรงพยาบาลเดือนหนึ่ง เกือบ ๑๐๐ ราย ซึ่งเราไม่ไต้ส่งเสริมสุขภาพที่ดืป้ญหาสุขภาพก็จะสูงชี้นเรื่อย  ๆ
โดยหลักการของการโอนถ่ายมาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือต้องการให้ช่วยกันดูแลในเรื่อง 
การส่งเสริมสุขภาพในภาพรวมทั้งหมด ให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มชี้น ที่ผ่านมายอมรับว่า รพสต.



ในด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันนั้นล้มเหลวใบเรื่องการปฏิบัติ เนื่องจากงบประมาณและ 
การประสานงานระหว่างแม่ข ่ายกับลูกข่าย ซ ึ่งโรงพยาบาลต้องเข้าใจว่า รพสต. นั้นการรักบท 
และงบประมาณที่ได้รับมานั้นถูกตัดทอนหักเป็นส่วน  ๆ เพราะฉะนั้นในส่วนของการดูแลก็จะมีน้อย 
ในภาพรวมนั้นก็จะเห็นได้ว่า รพสต. ควรจะได้มาอยู่กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพราะแต่เติมนั้น 
รพสต. สังกัดอยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง  ๆ ปรากฏว่าเครือข่ายไม่เข้มแข็ง หากได้มาอยู่ 
รวมกันก็จะเห็นภาพกว้างว่าจะมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานสูงข้ึน ในภาพรวมของเบื้องด้นของการ 
ดำเนินงานที่ท่านสมาน พรวิเศษคิริกุล ได้ข้ึแจงไว้ก็คือในช่วงแรกนี้ ทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
จะเป็นผู้กำกับดูแลการทำงานเหมือนเติม โดยการทำ MOU กับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
งบประมาณวัสดุต่าง  ๆ ก็จะได้รับจากโรงพยาบาลแม่ข่ายอย่างเติม เพราะงบประมาณที่ได้รับก็ยังคง 
ผ่านโรงพยาบาลแม่ข่ายเหมือนเติม เพราะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด ยังไม่มีนายแพทย์ ยังไม่มีการ 
บริหารจัดการทั้งหมดได้ แต่ล้ามีทุกอย่างครบก็จะสามารถโอนถ่ายงบประมาณมายังองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดโดยตรงได้ ผมอยากเรียนต่อที่ประ,ชุมว่ามีจำนวน รพสต. ที่ประสงค์จะโอนถ่ายมายัง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวนสูงมากเนื่องจากว่าเราต้องการจะให้บริการแบบใกล้ชิดกับพี่น้อง 
ประขาซน ซ่ึงทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดน้ัน เป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประซาขนเข่นกัน ท้ังน้ีก็ 
มีบุคลากรในสังกัด รพสต. แจ้งความประสงค์ขอโอนย้ายมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จำนวน 
มาก ซึ่งทางสาธารณสุขจังหวัดลำพูนเองก็ได้แจ้งไปว่า การดำเนินการยังคงต้องเป็นแบบค่อยเป็นค่อย 
ไปก่อน เพี่อจะไต้ศึกษาถึงแนวทางป้ญหาและการแก้ไขป้ญหาในระยะเริ่มแรก เพี่อให้การโอนถ่าย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ขออนุญาตนำเรียนผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ ขอบคุณ 
ครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ีมเติม หรือไม่
- เชิญท่านเขมซาติ ครับ

นายเขมชาติ สุคันธวงศ์ - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายเขมซาติ สุคันธวงศ์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๙ อำเภอเมือง

ในความเห็นส่วนตัวผมนั้น ผมก็เห็นด้วยในการที่จะ 
รับโอน รพสต. มาสังกัดในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพราะมีวัตถุประสงค์การทำงานเพี่อบริการ 
พี่น้องประซาซนเหมือนกัน เพราะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความใกล้ชิดกับพี่น้องประซาซน 
มากกว่ากระทรวงสาธารณสุข เพราะกระทรวงสาธารณสุขนั้นจะดูในนโยบายระดับประเทศ 
แต่ก็ม ีความเป็นห่วงเรื่องของสถานะการเงินการคลัง ซ่ึง รพสต. ท้ัง ๑๑ แห่งที่จะรับโอนมาใน 
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ น้ัน ในเรื่องงบประมาณและอุปกรณ์การแพทย์น ั้น ทางองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูนนั้นจะหามาจากไหน สถานะการเงินการคลังจะต้องมีภารกิจเพิ่มขึ้นมาอีกมาก 
ทั้งเร่ืองบุคลากรของ รพสต. ที่ยังขาดและมีความจำเป็น ในประเด็นป็ญหาเหล่านี้ทางองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน ได้มีแนวทางการรองรับไว้หรือไม่ และมีอะไรที่ทางสมาซิกสภาฯ จะร่วมได้คิดแก้ไข 
หรือไม่ ขออนุญาตสอบถามครับ ขอบคุณครับ



๒๐

ประธานฝีภาฯ - เชิญท่านนายกๆ ครับ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ในประเด็นข้อสอบถามที่ทางท่านสมาชิกๆ ได้สอบถาม

มาน้ัน ผมฃอซ้ีแจงว่าในการถ่ายโอนภารกิจของ รพสต. มายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนั้น ก็ได้ 
มีการดำเนินการตามที่ท่านสาธารณสุขจังหวัดแจ้งใว้แล้วว่ามีการดำเนินการมาแล้วเกือบ ๑๐ ปี ก็มีการ 
หารือแนวทาง ซึ่งเท่าที่ดูในตอนนี้ด้านเวชภัณฑ์งบประมาณ ก็จะยังเป็นของกระทรวงสาธารณสุขเป็น 
ผู้รับผิดชอบทั้งหมด ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน น้ัน ก็จะเป็นในเรื่องการบริหาร 
จัดการเรื่องเงินบำรุง ซ่ึงตามท่ีได้คำนวณในเบ้ืองต้นแล้วน้ัน สามารถท่ีจะให้การสนับสนุนได้ทุกแห่ง แต่ 
ก็มีประเด็นท่ีน่าสนใจคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ต้องมีนายแพทย์ประจำกองสาธารณสุขเพื่อ 
ก0ากับดูแลการทำงาน ซึ่งตอนนี้ก็มีนายแพทย์ให้ความสนใจโอนย้ายมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูนแล้ว ซึ่งผมก็ได้ให้ทางท่านปลัดหาแนวทางอาจจะเป็นแนวทางคล้ายโรงเรียน ที่ทางองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดรับโอนมาในลักษณะศึกษานิเทศนิควบคุมกำกับการดำเนินงานครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่ครับ
- เชิญท่านสมาน ครับ

นายฝีมาน พรวิเศษคิริกล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมาน พรวิเศษคิริกุล 
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน

มีอยู่ ๒ ประเด็นขออนุญาตเพิ่มเต ิมท่านนายกฯ คือ 
ประเด็นเรื่อง กองทุนสุขภาพตำบลของแต่ละเทศบาล อบต. ในส่วนน้ีจะเป็นกองทุนเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 
ซึ่งกองทุนนี้หน่วยส่งเสริมสุขภาพทุกหน่วยสามารถเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสุนจากกองทุนได้ 
ในส่วนนี้ก็เป็นงบประมาณเสริมส่วนหนึ่งซึ่งทาง รพสต. สามารถรับการสนับสบุนได้ นอกจากนั้น 
รพสต. ยังมีผลงานที่สามารถทำแล้วมีงบประมาณจาก สปสข. ได้ เข่น โครงการมะเร็งปากมดลูก 
โครงการปิดร่องหลุมฟ้น ทำฟ้น หรือกิจการต่าง  ๆ ท่ีทาง รพสต. จะสามารถได้รับการสนับสบุนเพ่ิมเติม 
เข้ามาได้โดยใช้เป็นเงินบำรุง ในประเด็นท่ี ๒ เรื่องเงินค่าตอบแทนหรือเงินเดือน ก็จะเป็นงบประมาณ 
ของกรมบัญชีกลางเป็นผู้ดำเนินการโอนจ่าย คงเป็นงบประมาณก้อนเติมไม่ได้ใช้งบประมาณจาก 
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่อย่างใด ในภารกิจที่จะเพิ่มเข้ามาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ก ็คงจะเป ็นในเร ื่องการการบริหารจัดการในงบประมาณส่วนนี้คร ับ ขออนุญาตเพ ิ่มเต ิมครับ 
ขอบคุณครับ



ประธานa ภา - มีสมาซิกห่านใดจะสอบถามเพ่ิมเต็มหรือใม่
- ไม่มีนะครัน
- ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๔

ระเบียบวาระที่ ๔ - เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระอื่น  ๆ มีสมาซิกห่านใดอภิปรายหรือไม่
- ถ้าไม่มี “ กระผมใบนามสภาองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดลำพูน ขอขอบคุณเพ่ือนสมาซิก หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการทุกท่าน ทเด้เร้าร่วมประชุม 
หำให้ภารกิจของสภาฯ เสร็จส้ินไปด้วยดี"

เลิกประชุมเวลา @๕.๔๐ น.
- การประชุมในวันนี้ ฃอปีดประชุม
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เลขานการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
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กรรมการ/เลขานุการกรรมการ

สภาองค์การ'บริหารส่วน'จังหวัดลำพูน ได้มีมติรับ,รอง,รายงาน'การ'ป'ระ1ชุ:มา ในคราวการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

(นายกัลป๋ สะคำปั,น)
ประธานสภาองค์การนรีหารส่วนจังหวัคลำพูน


