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เมื่ อ สมาชิ ก สภาเทศบาลมาครบองค์ ป ระชุ ม แล้ ว เลขานุ ก ารชั่ ว คราว
ได้เชิญสมาชิกประจาที่และเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาจุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย อ่านประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เรียกประชุมสภา
เทศบาลเมืองพะเยาครั้งแรก ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
ครบวาระ จ านวน ๑๘ คน เมื่ อ วั น ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ นั้ น
คณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุมครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑
พฤษภาคม ๒๕๕๖ ไดมี ม ติรั บ รองผลการเลื อกตั งสมาชิก สภาเทศบาล
เมืองพะเยา และประธานกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้ง
สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งพะเยา ครบจ านวนแล้ ว ในวั น เดี ย วกั น
เพื่ อ ประโยชน์ แ ห่ ง เทศบาล อาศั ย อ านาจตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง
และมาตรา ๒๕ วรรคสอง แห่ ง พระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ ผู้ ว่าราชการจังหวัดพะเยา
จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองพะเยา ครั้งแรกในวันพุ ธที่ ๘ พฤษภาคม
๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็ น ต้ น ไป ณ ห้ อ งประชุ ม สภาเทศบาล
เมืองพะเยา สานักงานเทศบาลเมืองพะเยา อาเภอเมืองพะเยา

-๓จั ง หวั ด พะเยา จึ ง ประกาศให้ ท ราบโดยทั่ ว กั น ประกาศ ณ วั น ที่ ๗
พฤษภาคม ๒๕๕๖ ลงชื่อนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
พะเยา รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ขอกราบเรียนเชิญ
ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ท่านนิมิต วันไชยธนวงศ์ กล่าวเปิดการ
ประชุมสภาเทศบาลเมืองพะเยาครั้งแรกต่อไปขอเชิญครับ
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
รองผู้ว่าราชการฯ

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา ทุกท่าน ผมรู้สึกเป็นเกียรติ และ
ยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองพะเยา
ครั้งแรก ในวันนี้และต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีกับสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองพะเยาทุกท่าน ที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในเขตจังหวัด
พะเยา เลือกท่านให้ มาปฏิบัติห น้าที่ในฐานะผู้ แทนปวงชนในเขตจังหวัด
พะเยา ในอันที่จะช่วยกันพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ประเพณี และวัฒนธรรม
ใ ห้ ท้ อ ง ถิ่ น มี ค ว า ม เ จ ริ ญ เ พื่ อ ป ร ะ โ ย ช น์ สุ ข ข อ ง ป ร ะ ช า ช น สื บ ไ ป
ตามเจตนารมณ์ ข องพระราชบั ญญั ติ เ ทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ส าหรับ การ
ประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลเมืองพะเยาครั้งแรก เพื่อให้
สมาชิกฯ กล่าวคาปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ และเลื อกประธานสภา
รองประธานสภา และเลขานุการสภาเทศบาลเมืองพะเยา รวมถึงกาหนด
สมัย ประชุมสามัญประจาปี บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ ว ผมขอเปิดการ
ประชุมสภาเทศบาลเมืองพะเยา ครั้งแรก ณ บัดนี้

นายไตรวุฒิ ศรีวรรณยศ
เลขานุการสภาชั่วคราว

ระเบียบวาระต่อไป ขอเรียนเชิญคุณสุรพงษ์ จารุฉัตราภรณ์ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองพะเยา ซึ่งเป็นผู้มีอายุสูงสุดในสภาฯนี้ ทาหน้าที่ประธาน
สภาชั่วคราวครับ

นายสุรพงษ์ จารุฉัตราภรณ์
ประธานสภาชั่วคราว

ขอกราบขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาที่ได้กาหนดเรียกประชุม
สภาเทศบาลเมืองพะเยา ครั้งแรกในวันนี้ ต่อไปก็จะเป็นการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมต่อไปนะครับ

ระเบียบวาระที่ 1
นายสุรพงษ์ จารุฉัตราภรณ์
ประธานสภาชั่วคราว

ประธานสภาเทศบาลเมืองพะเยาชั่วคราว นาสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
พะเยากล่าวคาปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ ตามมาตรา ๑๗
แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ครับขอเชิญท่านสมาชิกฯทุกท่านได้
ยืนขึ้นครับ กล่ าวคาปฏิญาณตนตามกระผมนะครับ “ข้าพเจ้า................
ขอปฏิญาณตนว่าจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยทั้งจะซื่อสั ตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น ” ครับ
เชิญนั่งครับ

-4ระเบียบวาระที่ 2
นายสุรพงษ์ จารุฉัตราภรณ์
ประธานสภาชั่วคราว

เรื่อง เลือกประธานสภาเทศบาลเมืองพะเยา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๘ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ์ที่จะเสนอชื่อผู้ที่
สมควรได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลเมืองพะเยาขอเชิญท่านสมาชิกฯ
เสนอครับ เชิญคุณชูเล่ห์ สรรพานิชครับ

นายชูเล่ห์ สรรพานิช
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายชูเล่ห์ สรรพานิช สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองพะเยา เขต ๒ ผมขอเสนอนายชูเกียรติ พิสิษฐ์ กุล เป็น
ประธานสภาเทศบาลเมืองพะเยาครับ

นายสุรพงษ์ จารุฉัตราภรณ์
ประธานสภาชั่วคราว

ครับขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกฯท่านใดที่จะเสนอ
เป็นอื่นหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ บัดนี้เราได้ประธานสภาเทศบาลเมืองพะเยา
คนใหม่คือคุณชูเกียรติ พิสิษฐ์กุลนะครับ ต่อไปผมก็จะได้นาชื่อประธานสภา
เทศบาลเมืองพะเยานาเสนอต่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเพื่อมีคาสั่ง
แต่งตั้งเป็นลาดับต่อไป ขอพัก ๑๐ นาทีครับ

นายไตรวุฒิ ศรีวรรณยศ
เลขานุการสภาชั่วคราว

ครับต่อไปจะอ่านคาสั่งจังหวัดพะเยา เรื่องแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลเมือง
พะเยา ด้วยสภาเทศบาลเมืองพะเยาในการประชุมครั้งแรก เมื่อวันที่ 8
พฤษภาคม ๒๕๕๖ มี ม ติ เ ลื อ ก นายชู เ กี ย รติ พิ สิ ษ ฐ์ กุ ล สมาชิ ก สภา
เทศบาลเมืองพะเยา เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองพะเยาอาศัยอานาจตาม
มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบั บ ที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึ ง แต่ ง ตั้ ง นายชู เ กี ย รติ พิ สิ ษ ฐ์ กุ ล
เป็ น ประธานสภาเทศบาลเมืองพะเยา ตามมติส ภาเทศบาลเมือ งพะเยา
ดังกล่าวทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8
พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป สั่ง ณ
วันที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 ลงชื่อนายนิมิต วันไชยธนวงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
ต่ อ ไปขอเรี ย นเชิ ญ ท่ า นชู เ กี ย รติ พิ สิ ษ ฐ์ กุ ล ขึ้ น ท าหน้ า ที่ ป ระธานสภา
เทศบาลครับ

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่ได้
มอบความไว้วางใจกระผมมาทาหน้าที่ประธานสภาฯอันทรงเกียรติแห่งนี้
และผมขอสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อประโยชน์
ต่อเทศบาลเมืองพะเยาของเราและเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนเป็นสาคัญ
ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ 3
นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

เรื่อง เลือกรองประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๑ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ์ที่จะเสนอชื่อ

-๕สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น คนหนึ่ ง ที่ เ ห็ น ว่ า สมควรเป็ น ผู้ ด ารงต าแหน่ ง รอง
ประธานสภาเทศบาล โดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคนขอเชิญท่านสมาชิกฯ
เสนอครับ ขอเชิญคุณพรรณี บัวศรี ครับ
นางพรรณี บัวศรี
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ดิฉันนางพรรณี บัวศรี สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองพะเยา เขต ๓ ขอเสนอนายสุรพงษ์ จารุฉัตราภรณ์ สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองพะเยา เป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองพะเยาค่ะ

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกฯท่านอื่นจะเสนอชื่อ
อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีคุณสุรพงษ์ จารุฉัตราภรณ์ ได้เป็นรองประธานสภา
เทศบาลเมื องพะเยา ตามข้อ บัง คับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
ข้อ ๑๔ นะครับ หากมีการเสนอชื่อเพียงคนเดียวให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก
เป็ น รองประธานสภาเทศบาลเมื อ งพะเยา เป็ น อั น ว่ า คุ ณ สุ ร พงษ์
จารุฉัตราภรณ์ ได้เป็นรองประธานฯนะครับ ต่อไปเป็นการเลือ กเลขานุการ
สภาเทศบาลฯนะครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๘ ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภา
ท้ อ งถิ่ น นั้ น คนหนึ่ ง เป็ น เลขานุ ก ารสภาท้ อ งถิ่ น ทั้ ง นี้ ใ ห้ ค านึ ง ถึ ง ความรู้
ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น ขอเชิญท่านสมาชิกฯเสนอ
ชื่อครับ ขอเชิญคุณณัฐธพงษ์ สมิทธิปพินท์ เสนอครับ

นายณัฐธพงษ์ สมิทธิปพินท์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายณัฐธพงษ์ สมิทธิปพินท์ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองพะเยา เขต ๒ ขอเสนอนายไตรวุฒิ ศรีวรรณยศ ปลัดเทศบาล
เมืองพะเยาเป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมืองพะเยาครับ

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกฯท่านใดจะเสนอชื่อ
อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีคุณไตรวุฒิ ศรีวรรณยศ ได้เป็นเลขานุการสภา
เทศบาลเมืองพะเยา ตามข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
ข้ อ ๑๔ หากมี ก ารเสนอชื่ อ เพี ย งคนเดี ย วให้ ถื อ ว่ า ผู้ นั้ น ได้ รั บ เลื อ กเป็ น
เลขานุการสภาเทศบาลฯนะครับ ต่อไปเข้าระเบียบวาระที่ ๔

ระเบียบวาระที่ ๔
นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

เรื่อง กาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปีของแต่ละสมัยและวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไป ตามพระราชบัญญัติ
สภาเทศบาลพ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา
๒๔ กาหนดให้ปีหนึ่งมีสมัยประชุม ๔ สมัย สมัยประชุมสมัยแรก และวันเริ่ม
ประชุมสมัยสามัญประจาปีให้กับสภาเทศบาลมีกาหนดสมัยประชุมหนึ่ง ๆ
ไม่เกิน ๓๐ วัน จึงขอปรึกษาสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา ว่าสภาแห่งนี้

-๖จะกาหนดให้มีการประชุมสภาสมัย แรก สมัยที่ ๒ สมัยที่ ๓ และสมัยที่ ๔
ของปี พ.ศ.๒๕๕๖ ในวันที่เท่าไหร่ เดือนอะไร มีกาหนดกี่วันรวมทั้งวันเริ่มต้น
สมัย ประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไปคือปี พ.ศ.๒๕๕๗ ในวันที่เท่าไหร่
เดือนอะไรและมีกาหนดกี่วันขอเชิญท่านสมาชิกฯเสนอครับ
นายอานวย แก้วมา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายอานวย แก้วมา สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองพะเยา เขต ๑ ขอเสนอดังนี้ครับ กาหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจาปี ๒๕๕๖ จานวน ๔ สมัย สมัยแรกกาหนดวันเริ่มสมัยประชุมวันที่
14 พฤษภาคม 2556 ระยะเวลาสมัยประชุม 30 วัน สมัยที่ ๒ กาหนด
วันเริ่มสมัยประชุมวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ระยะเวลาสมัยประชุม 30
วั น สมั ย ที่ ๓ ก าหนดวั น เริ่ ม สมั ย ประชุ ม วั น ที่ ๑๓ สิ ง หาคม 2556
ระยะเวลาสมัยประชุม 30 วัน สมัยที่ ๔ กาหนดวันเริ่มสมัยประชุมวันที่ 2
ธันวาคม 2556 ระยะเวลาสมัยประชุม 30 วัน และกาหนดสมัยประชุม
สามัญ สมัยแรกประจาปี ๒๕๕๗ วันเริ่มสมัยประชุมวันที่ ๓ กุมภาพันธ์
๒๕๕๗ ระยะเวลาสมัยประชุม ๓๐ วัน ขอขอบคุณครับ

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรองครับ คุณอานวย แก้วมา ได้เสนอสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยประชุมสามัญ ประจาปี ๒๕๕๖ ได้กาหนด ๔ สมัยที่ได้กล่าวไปแล้วนะ
ครับ สมัยแรกวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 มีกาหนด ๓๐ วัน สมัยที่ ๒ วันที่
24 มิถุนายน 2556 มีกาหนด ๓๐ วัน สมัยที่ ๓ วันที่ ๑๓ สิงหาคม
2556 มีกาหนด ๓๐ วัน สมัยที่ ๔ วันที่ 2 ธันวาคม 2556 มีกาหนด
๓๐ วัน และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ ในวันที่ ๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีกาหนด ๓๐ วัน มีสมาชิกฯท่านใดที่จะเสนอเป็นอย่าง
อื่นขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผมก็จะขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
การกาหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๖ และสมัยสามัญ
สมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๕๗ ตามที่คุณอานวย แก้วมา ได้เสนอมากรุณายก
มือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๗ เสียง เป็นเอกฉันท์ครับ

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ถือว่าสมัยประชุม พ.ศ.๒๕๕๖ ก็เป็นไปตามที่คุณอานวย แก้วมา ได้เสนอ
มานะครับ ต่อไปเข้าระเบียบวาระที่ ๕

ระเบียบวาระที่ 5
นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

เรื่องอื่น ๆ
ด้วยได้รับแจ้งจากนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา กรณีมีความประสงค์จะขอ
แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองพะเยา ก่อนเข้ารับหน้าที่ตามพระราช

-๗บั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๑ บั ญ ญั ติ ว่ า ก่ อ น
นายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้
นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติทั้งนี้ภายใน
๓๐ วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยข้อ บังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
ข้อ ๑๒๓ วรรค ๑ กาหนดว่าเมื่อผู้บริหารท้องถิ่นขอแถลงนโยบายต่อสภา
ท้ อ งถิ่ น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้
ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นเรื่อง
ด่วน ดังนั้นเพื่อถือปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบดังกล่าว ในการนี้จึง
ได้บรรจุการแถลงนโยบายไว้ในระเบียบวาระการประชุมนี้แต่เนื่องจากการ
พิ จ ารณาเห็ น ว่ า การประชุ ม สภาเทศบาลเมื อ งพะเยาครั้ ง นี้ ไ ด้ ใ ช้ เ วลา
ต่ อ เนื่ อ งกั น มาเป็ น เวลาพอสมควรแล้ ว จึ ง อาศั ย อ านาจตามข้ อ ๓๐ แห่ ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๔๕๗ ให้หยุดพักการประชุมสภาเทศบาลเมืองพะเยาไว้เป็นการชั่วคราว
และขอแจ้งกาหนดเวลาการประชุมในระเบียบวาระนี้เพื่อให้นายกเทศมนตรี
เมืองพะเยาได้แถลงนโยบายต่อไป ในเวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลเมืองพะเยาแห่งนี้และขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
พะเยาทุ ก ท่ า นได้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ตามก าหนดเวลาโดยพร้ อ มเพรี ย ง
ขอขอบคุณครับ ขอเชิญพักครับ
นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ครับสมาชิกฯมาครบองค์ประชุมแล้วผมขอดาเนินการประชุมต่อเลยนะครับ
เมื่อถึงเวลา 13.30 น. ประธานสภาได้ทาหน้าที่ประธานสภาฯในที่ประชุม
และได้ ก ล่ า วเปิ ด การประชุ ม โดยเชิ ญ ท่ า นนายกเทศมนตรี ฯ จะได้ แ ถลง
นโยบายต่อสภาตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๔๘ ทศ กาหนด
ไว้ว่าก่อนวันนายกเทศมนตรีฯเข้ารับหน้าที่ให้ ประธานสภาเทศบาลเรียก
ประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาฯ โดยไม่มี
การลงมติ ทั้ ง นี้ ภ ายใน ๓๐ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศผลการเลื อ กตั้ ง
นายกเทศมนตรี ขอเชิญนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายครับ

นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกาจร เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองพะเยาที่เคารพ ดิฉันนางสาวจุฬาสินี
นายกเทศมนตรีฯ
โรจนคุ ณ ก าจร นายกเทศมนตรี เ มื อ งพะเยา ขอแถลงนโยบาย
นายกเทศมนตรีเมืองพะเยาต่อสภาเทศบาลเมืองพะเยาตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองพะเยาและสมาชิก
สภาเทศบาลเมืองพะเยา เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2556 คณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้รับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2556
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2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546
มาตรา 48 ทศ ก าหนดไว้ ว่ า ก่ อ นนายกเทศมนตรี เ ข้ า รั บ หน้ า ที่ ใ ห้
ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลง
นโยบายต่ อ สภา โดยไม่ มี ก ารลงมติ ทั้ ง นี้ ภายใน 30 วั น นั บ แต่ วั น
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี บัดนี้ ดิฉันในฐานะผู้ดารงตาแหน่ง
นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ได้กาหนดนโยบายการบริหารงาน โดยยึดหลัก
คิดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โดยใช้ ก ลไกเครื อ ข่ า ยภาครั ฐ เอกชน และประชาสั ง คม แบบบู ร ณาการ
เป็ น เข็ ม ทิ ศ ในการพั ฒ นาเมื อ งพะเยา ด้ ว ยการสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของ
เครื อข่า ยร่ว มคิดร่ว มวางแผน ร่ว มพัฒ นา ร่ว มตรวจสอบ ร่วมรับผิ ดชอบ
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดล้านนา ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดพะเยา และยุทธศาสตร์การพัฒนาอาเภอเมืองพะเยา ดังนั้น
เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลสามารถบรรลุถึงภารกิจ และดาเนินไป
ตามแนวทางที่กล่าวมา ดิฉันจึงได้กาหนดนโยบายการบริหารเทศบาลเมือง
พะเยา ประกอบด้ว ย นโยบายเร่งด่ว น 9 เรื่อง และนโยบายหลัก 9 ด้าน
ดังนี้
นโยบายเร่งด่วน 9 เรื่อง
๑.ส่งเสริมสนับสนับสนุน โครงการพัฒนาเมืองพะเยาชุมชนละ 300,000
บาท เพื่อให้ชุมชน ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันตัดสินใจและร่วมกันพัฒนาชุมชน
ของตนเอง
๒.ส่งเสริมสนับสนุน WIFI ความเร็วสูง ครอบคลุมทุกพื้นที่สาธารณะทั้ง
13 ชุมชน
3.ส่งเสริมสนับสนุน กล้องวงจรปิด ( CCTV ) และไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มให้
ครอบคลุม พื้นที่ทั้ง 13 ชุมชน
4.ส่งเสริมสนับสนับสนุนงานมหกรรมดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นเอกลักษณ์ของเมืองพะเยา
5.เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บขยะ พร้อมเพิ่มถังขยะ เพื่อไม่ให้มีขยะ
ตกค้าง
6.พัฒนา ปรับปรุง ก่อสร้างถนนคสล. วางระบบระบายน้า พร้อมเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบน้าเสีย ไม่ให้น้าเสียไหลลงสู่กว๊านพะเยา
7.พัฒนา ปรับปรุง ลาน้าแม่ตา ให้ใสสะอาดมีน้าใช้ตลอดปี โดยดาเนินการ
ขุดลอก ก่อสร้างประตูน้า เขื่อนป้องกันตลิ่ง ปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อม
ก่อสร้างทางจักรยาน

-98.ผลักดันการก่อสร้าง สะพาน จากสถานีประมงน้าจืดเชื่อมถนนชายกว๊าน
พะเยา
9. ปรับภูมิทัศน์ ริมกว๊านพะเยา โดยทาการปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าบนดิน
เป็นระบบใต้ดินบริเวณถนนชายกว๊าน
นโยบายหลัก 9 ด้าน
๑.พะเยา – เมืองน่าอยู่
๑. พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ถนนและระบบระบายน้ าไม่ ใ ห้ มี น้ าเสี ย ขั ง อยู่ ใ นท่ อ
ระบายน้า
๒. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบาบัดน้าเสียไม่ให้น้าเสียไหลลงสู่กว๊านพะเยา
๓. เพิ่ม ประสิ ท ธิภ าพในการจัด เก็บ ขยะ และเพิ่ มถั งขยะเพื่อ ไม่ใ ห้ มี ขยะ
ตกค้าง
๔. พัฒนา ปรับปรุง ลาน้าแม่ตา ให้ใสสะอาด มีน้าตลอดปี
๕. พัฒนา ปรับปรุง ภูมิทัศน์คูเมือง ให้สะอาด มีน้าเต็มตลอดปี
๖. ส่งเสริมสนับสนุนกล้องวงจรปิด (CCTV) และไฟฟ้าส่องสว่าง 13 ชุมชน
๗. พัฒนา ปรับปรุง เพิ่มพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ 13 ชุมชน
๘. พัฒนา ปรับปรุง ภูมิทัศน์ถนนสายหลัก
๒.พะเยา –เมืองแห่ง กีฬาเป็นยอด ปลอดยาเสพติด
๑. ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมกลุ่มราวงย้อนยุค
๒. ส่งเสริมสนับสนุน 1 ชุมชน 1 ลานกีฬา
๓. ส่งเสริมสนับสนุน การแข่งขันกีฬาชุมชน นักเรียน ทุกปี
๔. ส่งเสริมสนับสนุน ให้นักกีฬามุ่งสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ
๕. ส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการฟื้นฟูและบาบัดยาเสพติด
๓.พะเยา – เมืองแห่งสุขภาพดี
1.ส่งเสริมสนับสนุน สร้างมาตรฐานสุขภาพและจัดให้มีระบบสารสนเทศ
ด้านสุขภาพ
๒.ส่งเสริมสนับสนุน ความรู้ด้านการป้องกันโรค โภชนาการ ในชุมชน
๓.ส่งเสริมสนับสนุน สินค้าเกษตร และอาหารปลอดสารพิษ ( 1 ครัวเรือน
1 สวนครัว)
๔.ส่งเสริมสนับสนุน เมืองพะเยาเป็นเมืองแห่งอากาศบริสุทธิ์ระดับประเทศ
๕.พัฒนาขีดความสามารถ อสม. และบริการสาธารณสุขเชิงรุกตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
๖.ส่งเสริมสนับสนุน ชั่วโมงออกกาลังกายพร้อมกันทั้งเมือง
๗.พัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส
๘.ส่งเสริมสนับสนุน บริการสายด่วนฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
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๑.ส่งเสริมสนับสนุน พิพิธภัณฑ์วัดลี
๒.ส่งเสริมสนับสนุน สร้างหอศิลป์และข่วงวัฒนธรรมเมืองพะเยา
๓.ส่งเสริมสนับสนุน การประชาสัมพันธ์ศิลปะ วัฒนธรรมเมืองพะเยา
๔.ส่งเสริมสนับสนุน การจัดทาป้ายประวัติ โบราณสถานในเมืองพะเยา
๕.ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น
๖.ส่งเสริมสนับสนุน สร้างมัคคุเทศก์นักเรียนเทศบาลในด้านประวัติศาสตร์
เมืองพะเยา
๗.ส่งเสริมสนับสนุน ก่อสร้างประตูเมืองพะเยา
๕.พะเยา – เมืองแห่งการเรียนรู้
๑.ส่งเสริมสนับสนุน นักเรียนโรงเรียนเทศบาล “ภาษาดี สมองดี สุขภาพดี”
เน้น ภาษาอังกฤษดี ภาษาจีนดี พร้อมรับประชาคมอาเซียน
๒.ส่งเสริมสนับสนุน กวดวิชา ให้นักเรียน ป.6 , ม.3 และ ม.6 ฟรี
๓.พัฒนาสนามเด็กเล่น เน้นสื่อเทคโนโลยี
๔.พัฒนาอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงในโรงเรียน (Free – Wifi)
๕.ส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียนเทศบาลมีโน๊ตบุ๊คใช้
๖.ส่งเสริมสนับสนุน เรียนดี เรียนฟรี มีทุนปริญญาตรี
๖.พะเยา – เมืองแห่งความเป็นเลิศในการบริหารจัดการและบริการ
๑.ส่งเสริมสนับสนุน บริหารงานแบบมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและเอกชนและ
ประชาชน
๒.ส่งเสริมสนับสนุน บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริม
บุคลากรของเทศบาลให้มีความก้าวหน้า
๓.ส่งเสริมสนับสนุน ทุนการศึกษาและเน้นบริการ ให้แก่บุคลากรเทศบาล
๔.พัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วฉับพลัน
๕.ส่งเสริมสนับสนุน การกระจายอานาจและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๗.พะเยา – เมืองแห่งเศรษฐกิจชุมชน
๑.ส่งเสริมสนับสนุน การอบรมอาชีพและยกระดับมาตรฐานสินค้าพร้อม
ส่งเสริมการรวมกลุ่ม 13 ชุมชน
๒.ส่งเสริมสนับสนุน ให้คนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ให้แสดงสินค้า
“Young Designers Market”
๓.ส่งเสริมสนับสนุน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ 13 ชุมชน พร้อมจัดหาและ
ส่งเสริมการตลาด
๔.ส่งเสริมสนับสนุน ตลาดสินค้าชุมชน โดยจัดงานถนนคนเดิน

-11๘.พะเยา – เมืองแห่งดอกไม้งาม
๑.ส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับเพื่อเป็นเอกลักษณ์เมือง
พะเยา
๒.ส่งเสริมสนับสนุน จัดงานมหกรรมดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา
๓.พัฒนาสวนสาธารณะสมเด็จย่า ให้เป็นจุดชมพระอาทิตย์ลับดอยหนึ่งเดียว
ในโลก
๔.พัฒนาปรับปรุงระบบสายไฟฟ้า เป็นระบบใต้ดินริมกว๊านพะเยา
๕.พัฒนาปรับปรุงริมกว๊านฝั่งเทศบาลปราศจากผักตบชวา
๙.พะเยา – เมืองแห่งอาเซียน
๑.ส่งเสริมสนับสนุน ให้เมืองพะเยาเป็นเมืองการคมนาคมขนส่งล้านนา
อาเซียน
๒.ส่งเสริมสนับสนุน ให้เมืองพะเยาเมืองแห่งการท่องเที่ยว เมืองแห่ง
ศิลปวัฒนธรรมและเมืองแห่งสุขภาพ
๓.ส่งเสริมสนับสนุน การให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
๔.ส่งเสริมสนับสนุน ร่วมกับสภาหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
สร้างเศรษฐกิจพะเยาสู่อาเซียน
๕.ส่งเสริมสนับสนุน จัดหาแหล่งทุน เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน
๖.ส่งเสริมสนับสนุน สร้างการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ
๗.ส่งเสริมสนับสนุน จัดให้มีตลาดแรงงานกลางเทศบาล
ท่านประธานสภา ที่เคารพนโยบายที่ดิฉันแถลงต่อสภาเทศบาลเมืองพะเยา
ในวัน นี้ ดิฉั นจะใช้เ วลา 4 ปี ในการบริ ห ารเทศบาลเมือ งพะเยาเพื่ อน า
นโยบายสู่การปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม ดิฉันตระหนักดีว่านโยบายดังกล่าวจะ
บรรลุ ผ ลสาเร็จ เป็นรูปธรรมก็ต่อเมื่อได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสภา
เทศบาล ได้รับความร่วมมือ จาก ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลเมืองพะเยา
และประชาชน ดิฉันจะมุ่งมั่นทางานให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนเพื่อให้
เทศบาลแห่ งนี้เป็นเทศบาลแห่ งความมุ่งหวังของประชาชนได้จริง พร้อ ม
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและพัฒนาเป็นนครพะเยาในที่สุด ขอบคุณ
ค่ะ
นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กลุ
ประธานสภาฯ

ท่านนายกฯก็ได้แถลงนโยบายต่อสภาเสร็จสิ้นแล้ว นั่นเป็นคามั่นสัญญาของ
นายกฯที่จะให้ไว้ต่อสภาเทศบาลเมืองพะเยาไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมสุ ขภาพพลานามัยของ
ชุมชนจึงขอให้นายกฯบริหารกิจการของเทศบาลเมืองพะเยาให้เป็นไปตาม
นโยบายที่ได้แถลงต่อสภาฯต่อไป และขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุก
ท่ า นทราบนะครั บ ก าหนดสมั ย ประชุ ม ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๖ สมั ย แรก
ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพะเยา

-๑๒ต่ อ ไปเจ้ า หน้ า ที่ จ ะแจ้ ง ให้ ท ราบอี ก ครั้ ง หนึ่ ง ครั บ และต้ อ งขอขอบคุ ณ
ท่า นสมาชิ ก ฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุก ท่ า นที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ให้ เ ป็น ไปด้ ว ยความ
เรียบร้อยหวังว่าการประชุมคราวหน้าคงจะได้รับความร่วมมือ จากทุกท่าน
เป็นไปด้วยดีอีกครั้งหนึ่งนะครับ ผมขอปิดประชุมครับ
นายไตรวุฒิ ศรีวรรณยศ
เลขานุการสภาฯ

ท่านประธานครับระเบียบวาระอื่น ๆ ครับ

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกฯ ท่านใดต้องการจะอภิปรายก็ขอเชิญนะครับ ถ้าไม่มีผมก็ขอ
ปิดประชุมครับ
- ปิดประชุมเวลา 13.45 น. –

(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

เลขานุการสภาเทศบาล
(นายไตรวุฒิ ศรีวรรณยศ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ
(นางวิณารัตน์ ปัญญาดา)

- ๑๑ คณะกรรมการสามัญประจาสภาเทศบาล ทาหน้าที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพะเยา
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี 2555 เมื่อวันที่ ๔ มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
เมืองพะเยา และมีมติเห็นว่าถูกต้องทุกประการ
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
(นายเอนก ภัสสรโยธิน)

(ลงชื่อ) สิบเอก

กรรมการ
(เนรมิตร อนันตพงษ์)

(ลงชื่อ)

กรรมการและเลขานุการฯ
(นายเอนก ไชยกุล)

บันทึกผลการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพะเยา
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕
คณะกรรมการได้ตรวจเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องปฏิบัติการสภา ฯ (ชั้นล่าง)
.................................................
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายอเนก
ภัสสรโยธิน
๒. สิบเอกเนรมิต
อนันตพงษ์
๓. นายเอนก
ไชยกุล
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
ในวั น ที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการดั ง กล่ า วได้ ม าประชุ ม พร้ อ มกั น
ณ ห้ อ งประชุ ม สภาเทศบาลเมื อ งพะเยา ที่ ป ระชุ ม ให้ นายเอนก ภั ส สรโยธิ น ประธานกรรมการ
สิ บ เอกเนรมิ ต ร อนั น ตพงษ์ เป็ น กรรมการ และนายเอนก ไชยกุ ล เป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร
ได้ดาเนิน การตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพะเยา สมัย ประชุมสามัญ สมัย ที่ ๔ ประจาปี
๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ แล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวเป็นการถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๓๓ ต่อไป
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
(นายเอนก ภัสสรโยธิน)

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
(สิบเอกเนรมิตร อนันตพงษ์)

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
(นายเอนก ไชยกุล)

