การประชุมสภาเทศบาลเมืองพะเยา
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี พ.ศ.2556
วันที่ ๒๐ สิงหาคม 2556 เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพะเยา
………………………………..
ผู้เข้าประชุม
1. นายชูเกียรติ
2. นายสุรพงษ์
3. นายพนาสิทธิ์
4. นายณรงค์ฤทธิ์
5. นางบัวแย้ม
6. นายอํานวย
7. นายเฉลิมทอง
8. นายสวงค์
9. นายสว่าง
10. นางทองศรี
11. นายณัฐธพงษ์
12. นายชูเล่ห์
13. นายมานิตย์
14. นางพิสมัย
๑๕. นายนพรุจ
๑๖. นายเผด็จ
๑๗. นายอุดม
๑๘. นางพรรณี

พิสิษฐ์กุล
จารุฉัตราภรณ์
วงศ์วัฒนา
พันธ์ปัญญา
มณีรัตน์
แก้วมา
สองคําชุม
ภคเลิศพาณิชย์
คํามี
ไชยาสิงห์
สมิทธิปพินท์
สรรพานิช
เครืออินทร์
ใจวัง
ฟูแสง
จําลองพันธ์
ไชยเหล็ก
บัวศรี

เลขานุการสภาเทศบาล
๑. นายไตรวุฒิ
ศรีวรรณยศ

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
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สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล

ฝ่ายบริหาร
1. นางสาวจุฬาสินี
๒. นางจันทร์พิณ
๓. นางวัชรีพรรณ
๔. นายศุภชัย

พรหมเผ่า
สุขจริง
เตมียบุตร
ไชยลังกา

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี

๑. นายสันติ
๒. นายอัษฎากรณ์

ธนาพรพูนพงษ์ เลขานุการนายกฯ
ฉัตรานันท์
เลขานุการนายกฯ

ผู้ร่วมการประชุม

๓. นายธนสาร
๔. นายไพรัช
๕. ว่าที่ พ.ต.มนู
๖. นายสมยศ
๗. นายนิยม
๘. นางสาวสมควร
๙. นายสันติ
๑๐.นางสาวอรุณรัศมี
11. นายอํานวย
๑๒.นายกิตติพงษ์
13. นางปิยากร
14. นายเรวัตร
15. ว่าที่ ร.ต.วรพล
๑๖. นางสาวจุไรศรี
๑๗. นายกิ่ง
18. น.ส.สายษร
๑๙. นายไสว
20.นางอุฐนีย์
21.นายภาสิต
๒๒.นายจิตรกร
๒๓.นายเมธาวุฒิ
๒๔.นางอัมภาวัน
๒๕. นางรดากาล
๒๖. น.ส.พรมนัส
๒๗. นางวิณารัตน์
๒๘. นายพงศกร

-๒ธรรมสอน
พิมสาร
ครุฑกล่อม
ศรสุรินทร์
ศรีคําเบ้า
โฉมอุดม
ปทุมเทศวิพัฒน์
จันทราช
สุขแปง
คําดี
อินต๊ะมุด
วรรณจักร
ใจคํา
วงศ์บุญชา
บุญเจริญ
คํามาปัน
ธุระสิทธิ์
พุทธษร
ธีระพันธุ์พิเชฏฐ์
กัลยา
แก้วมา
ผัดวงศ์
พรคุณานนต์
หมอยาดี
ปัญญาดา
รีรักษ์

ที่ปรึกษานายกฯ
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
รองปลัดเทศบาลฯ
ผู้อํานวยการกองช่าง
ผู้อํานวยการกองการศึกษา
ผู้อํานวยการกองวิชาการ
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ท.๑
รองผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ท.๒
รองผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ท.๓
รองผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ท.๔
ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ท.๕
ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ท.๖
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
บุคลากร
บุคลากร
บุคลากร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักพัฒนาการท่องเที่ยว
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นายไตรวุฒิ ศรีวรรณยศ
เลขานุการสภาฯ

ครับบัดนี้สมาชิกสภาฯ ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธาน
สภาเทศบาลเมืองพะเยา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระต่อไปครับ

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้วผมขอเปิดประชุมสภาสมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๖ ครับ

-๓ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

มีอยู่ ๒ เรื่อง นะครับ เรื่องแก้ไขข้อความตัวเลขในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้แจกให้ทุก
ท่ า นที่ ห น้ า ห้ อ งเรี ย บร้ อ ยแล้ ว คงจะได้ รั บ แล้ ว นะครั บ เรื่ อ งที่ ๒ ได้ มี
พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลโอนย้ายมาเป็นพนักงานเทศบาลนะครับ
มาดํารงตําแหน่งบุคลากรระดับ 6ว งานการเจ้าหน้าที่สํานักปลัดเทศบาล
เมื อ งพะเยา ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ สิ ง หาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ที่ ผ่ า นมานะครั บ
ขอเชิญคุณอําภาวัน ผัดวงศ์ แนะนําตัวเลยนะครับลุกขึ้นให้ท่านสมาชิกฯ
ทุกท่านได้รู้จักนะครับ ขอพวกเราปรบมือต้อนรับด้วยนะครับ มีอีกเรื่อง
หนึ่ ง เรื่ อ งแก้ ไ ขนิ ด หน่ อ ยนะครั บ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๒-๒ นะครับ บรรทัดที่ ๒ แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ ๑๒ เป็น ฉบับที่ ๑๓ นะครับ เปลี่ยนจาก ๑๒ เป็น
๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ เปลี่ยนจาก ๒๕๔๖ เป็น ๒๕๕๒ นะครับ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่ อ งรั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลเมื อ งพะเยาสมั ย ประชุ ม
สามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๖

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพะเยาสมัยประชุมสามัญ
สมัย ที่ ๒ ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๖ สมาชิ กฯท่านใดจะแก้ไขขอเชิญครั บ
ถ้าไม่มีผมก็ถือว่าที่ประชุมแห่งนี้รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่
๒ นะครับ คุณสุรพงษ์ จารุฉัตราภรณ์ เชิญครับ

นายสุรพงษ์ จารุฉัตราภรณ์
รองประธานสภาฯ

ครับเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมสุรพงษ์ จารุฉัตราภรณ์ครับ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา กระผมมีข้อแก้ไขการประชุมสภาเทศบาลฯ
อยู่หลายแห่งครับ ท่านประธานฯเปิดไปที่หน้า ๒๘ ครับ นับจากข้างล่าง
บรรทัดที่ ๔ และก็บรรทัดที่ ๓ ครับ คุณนพรุจ ร เรือ สระอุไม่มี น หนู
การันต์ นะครับ ในนี้ทั้ง ๓ จุดมี น หนู การันต์

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

นพรุจ ฟูแสง ถูกต้องนะครับ

นายสุรพงษ์ จารุฉัตราภรณ์
รองประธานสภาฯ

แล้วก็เปิดไปหน้า ๓๒ ครับ นับจากข้างล่างขึ้นมา บรรทัดที่ ๘ และบรรทัด
สุ ดท้ายครับ แหล่ ง เพาะพันธ์ยุ ง พั นธ์ไม่มี ส ละอุ ครับตกสระอุ เปิ ดไปอี ก
หน้าหนึ่งนะครับ หน้าที่ ๓๔ บรรทัดแรกเลยครับเป็นประกายสําคัญ ผมว่า
น่าจะเป็นประการนะครับ ประการสําคัญและก็หน้าเดียวกันนับจากข้างล่าง
ขึ้นมาบรรทัดที่สองครับ ตั้งตระหง่านอยู่กับ ๓๐ ปี วันนั้นผมรู้สึกจะพูดว่า
๑๐ ปี ไม่ใช่ ๓๐ ปีครับ

-๔นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ครับแก้เป็น ๑๐ ปี นะครับ

นายสุรพงษ์ จารุฉัตราภรณ์
รองประธานสภาฯ

แล้วก็ไปหน้า ๓๗ ครับ บรรทัดที่ ๙ ท่านต้องยกเป็นคนแรกไม่ทราบท่าน
นายกฯให้ผมยกอะไรยกของหนัก คงจะเป็นยกมือครับยกมือสนับสนุน
โครงการซื้อไมโครโฟนและก็เครื่องขยายเสียงเพิ่มคําว่ายกมือนะครับ

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

เป็นยกมือนะครับ

นายสุรพงษ์ จารุฉัตราภรณ์
รองประธานสภาฯ

คงจะเป็นมือครับ มีแค่นี้ครับขอบคุณครับ

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

เป็นยกมือนะครับ มีท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมก็ถือว่าที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๖
นะครับ ต่อไปเข้าระเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง กระทู้ถาม

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

เรื่องกระทู้ถามไม่มีนะครับ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ขอเชิญทางฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาฯครับ

นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองพะเยา ข้าพเจ้านางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า
นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗ ฉบับนี้มาเพื่อโปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
เมืองพะเยาในสมัยประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการ
เสนอร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วมาด้ ว ยแล้ ว อาศั ย อํ า นาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.
๒๕๕๓ ส่วนที่ ๕ มาตรา ๖๕ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๑ และเพื่ อ ให้ การดํ า เนิ น งานตาม
นโยบายของคณะผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพะเยา
สามปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดตาม

-๕เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเรียนมาเพื่อพิจารณานําเสนอให้ที่ประชุมสภา
เทศบาลเมืองพะเยาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ครับท่านนายกฯ ก็ได้เสนอญัตติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๗ เทศบาลเมืองพะเยาโดยสถานการณ์คลังของเทศบาลเมือง
พะเยา ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ เทศบาลเมืองพะเยามียอดเงิน
สะสมจํานวน ทั้งสิ้น 78,731,649.58.- บาท (เจ็ดสิบแปดล้านเจ็ดแสน
สามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบเก้าบาทห้าสิบแปดสตางค์) โดยฝากสะสมไว้ที่
กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลหรือ กสท.เป็นเงิน 38,765,840.12.-บาท
(สามสิบแปดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทสิบสองสตางค์)
และเทศบาลเมืองพะเยาก็เก็บรักษาสะสมไว้เป็นเงิน 39,965,809.46.บาท (สามสิบเก้าบาทเก้าแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าบาทสี่สิบหกสตางค์)
ลูกหนี้ยืมเงินสะสมเป็นเงิน 1,676,504.63.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ด
หมื่ น หกพั น ห้ า ร้ อ ยสี่ บ าทหกสิ บ สามสตางค์ ) และมี เ งิ น ทุ น สํ า รองสะสม
75925613.28.- บาท (เจ็ดสิบห้าล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยสิบ
สามบาทยี่สิบแปดสตางค์) ส่วนการบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปี
ปัจจุบันของเทศบาลเมืองพะเยาก็มีอยู่ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ได้แจกท่านสมาชิกฯทุกท่านไปแล้ ว
นะครั บ มี ส มาชิ ก ฯท่ า นใดจะอภิ ป รายขอเชิ ญ นะครั บ เชิ ญ คุ ณ สุ ร พงษ์
จารุฉัตราภรณ์ ครับ

นายสุรพงษ์ จารุฉัตราภรณ์
รองประธานสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมสุรพงษ์ จารุฉัตราภรณ์ สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองพะเยา กระผมมีข้อสงสั ยอยู่ ข้อหนึ่งนะครับ หน้ากอง
การศึกษาครับท่านประธานฯ หน้า ๘-๕ โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน
พรรษา ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท นะครับเพื่อจ่ายเป็นค่าสถานที่ค่าใช้จ่ายพิธี
เปิ ด -ปิ ด ค่ า สมนาคุ ณ กรรมการตั ด สิ น ค่ า ถ้ ว ยรางวั ล ของรางวั ล
ค่าสนับสนุนผู้ส่งเทียนพรรษาเข้าประกวด ผมก็มีข้อคําถามผ่านท่านประธาน
ฯไปยังท่านนายกฯนะครับว่า ปีนี้เราจัดเทียนพรรษาโดยไม่มีการแห่แล้วก็ไม่
มีการประกวดใช่หรือไม่ครับ แล้วปีหน้านี้จะทํายังไงครับจะทําเหมือนปีนี้หรือ
ว่าจะมีการแห่ประกวด ถ้าหากว่าเราทําเหมือนปีนี้ข้อความนี้ผมว่าต้องตัด
ออกนะครับ ขอบคุณครับ

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ ขอเชิญท่านนายกฯ
ชี้แจงครับ

-๖นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพนะคะ ดิฉันขอตอบคําถามของคุณ
สุร พงษ์ จารุฉัตราภรณ์ นะคะ ในโครงการของกองการศึกษา หน้า ๘-๕
ลํ า ดับ ที่ ๓ ข้ อ ๓ ก็ คือ โครงการจัด งานประเพณี แ ห่ เ ทีย นพรรษา ตั้ง ไว้
๒๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่ อจ่ า ยเป็ น ค่า จั ด สถานที่ ค่า ใช้ จ่า ยพิ ธีเ ปิ ด -ปิด ค่ า
สมนาคุณกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล ของรางวัล ค่าสนับสนุนผู้ส่งเทียน
พรรษาเข้ า ประกวด ค่ า เครื่ อ งดื่ ม และอาหารว่ า ง ค่ า เช่ า เครื่ อ งเสี ย ง
ค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนาและอื่น (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263 ) ตั้งจ่ายจากเงิน
อุด หนุน ทั่ ว ไป จํา นวน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท ตามแผนพัฒ นาสามปี พ.ศ.
๒๕๕๗ - พ.ศ.๒๕๕๙ หน้า ข-11 นะคะที่กองการศึกษาได้ตั้งไว้ตรงนี้ก็
เนื่องจากว่าในการทําพิธีแห่เทียนที่ผ่านมาจริงอยู่เราได้ให้ ชาวบ้านเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยทางเทศบาลฯเป็นผู้จัดหมดแต่ว่าเสียงส่วนใหญ่ที่เห็นด้วยกับทาง
เทศบาลฯแต่ก็ยังมีเสียงส่วนน้อยที่ยังจะสะท้อนกลับมาบอกว่าน่าจะมีการ
ประกวดการแข่งขันแห่เทียน เพราะฉะนั้นทางเทศบาลซึ่งโดยการนําของ
ดิฉันเองก็เราถือมติของประชาชนเป็นหลักถ้าเราไม่ได้ตั้งไว้ตรงนี้เราก็จะไปทํา
ทีหลังไม่ได้ค่ะ ก็เลยตั้งไว้ก่อนถ้าสมมุติว่าเราจะทําแบบปีนี้อีก ตรงนี้ก็ไม่
เป็นไรขอนําเรียนท่านสมาชิกฯให้ทราบด้วยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดในปีหน้าเรา
จะต้องมาประชาคมอีกครั้ง หนึ่งว่าชาวบ้านชอบแบบเดิมที่เราจัดให้ ในปีนี้
หรือไม่หรือว่าแบบเดิมขอให้มีการประกวดหรือเพิ่มยังไงเราก็จะต้องฟังเสียง
จากประชาชนค่ะก็เลยตั้งตรงนี้ไว้ก่อนค่ะขอเรียนให้ท่านทราบค่ะ

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ครับท่านนายกฯก็ได้ชี้แจงแล้วนะครับ มีสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ ขอเชิญคุณอํานวย แก้วมา ครับ

นายอานวย แก้วมา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพกระผมนายอํานวย แก้วมา สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองพะเยา สําหรับเรื่องที่จะแก้ไขข้อความตัวเลขในร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๗ ที่แก้ไขเพิ่มก็มี
ลดก็มี แล้วก็เวลาเราแก้ไขไปแล้วในเทศบัญญัติเล่มนี้ตัวเลขมันจะตรงกั น
หรือไม่ครับ ที่แก้ไขก็หลายข้อความด้วยกันนะครับ สําหรับตัวเลขที่จะลง
ยอดสุทธินี้มันจะตรงกันหรือไม่นะครับ ขอเรียนถามครับ

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงครับ

นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า
นายกเทศมนตรีฯ

ค่ะขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ก็คือท่านปลัดไตรวุฒิ ศรีวรรณยศ
ชี้แจงให้ท่านสมาชิกฯทราบค่ะ

นายไตรวุฒิ ศรีวรรณยศ
เลขานุการสภาฯ

-๗เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ สาเหตุ
ที่แก้ไขตัวเลขเนื่องจากว่าทางเจ้าหน้าที่ได้พิมพ์ผิดแต่ได้เช็คยอดรวมทุกยอด
แล้วเป็นตามเดิมครับเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ไปคิดข้างนอกมาแล้วแก้ไปบาง
หน้าแก้ไม่หมดแต่ทุกยอดรวมแล้วยอดเต็มเท่าเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับ

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ครับท่านเลขาฯก็ได้ชี้แจงไปแล้วนะครับ มีท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี
ในระเบียบวาระนี้เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ นะครับ สําหรับการ
พิจารณาเรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณไม่สามารถพิจารณา
ทีเ ดี ย ว ๓ วาระรวดได้ ต้อ งพิ จ ารณาเป็น วาระ ๆ ไป สํ า หรั บ วาระที่ ๑
เป็ น วาระเพื่ อรับหลั กการแห่ ง เทศบั ญญัติง บประมาณรายจ่า ย ประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ผมจะขอถามสมาชิกฯก่อนนะครับว่าจะมีสมาชิกฯ
ท่า นใดเห็ น ชอบผมจะถามมติ ก่อ นนะครั บ สมาชิ ก ฯท่า นใดเห็ น ชอบรั บ
หลั ก การแห่ ง เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๗ สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ 17 เสียง

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

สําหรับวาระที่ ๒ เป็นวาระเสนอคําแปรญัตติ และวาระที่ ๓ เพื่อตราเป็น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ซึง่ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๓ ข้อ ๔๕ วรรค ๓
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา ๓ วาระรวดเดียวไม่ได้และในการ
พิจารณาวาระที่ ๒ ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า
๒๔ ชั่ ว โมง นั บ แต่ ส ภาท้ อ งถิ่ น มี ม ติ รั บ หลั ก การ แห่ ง ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณนั้นนะครับ มีสมาชิกฯท่านใดจะเสนอวัน เวลา ที่จะแปรญัตติ
นะครับ ขอเชิญคุณสุรพงษ์ จารุฉัตราภรณ์ ครับ

นายสุรพงษ์ จารุฉัตราภรณ์
รองประธานสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมสุรพงษ์ จารุฉัตราภรณ์ สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองพะเยา กระผมขอเสนอระยะเวลาการแปรญัตติ ๕ วัน
ครับตั้งแต่วันที่ ๒๑ สิงหาคม – วันที่ ๒๕ สิงหาคม ครับ กําหนดเวลา
ตั้งแต่ ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ครับมีสมาชิกฯท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ

นายสุรพงษ์ จารุฉัตราภรณ์
รองประธานสภาฯ

ขออนุญาตครับที่ผมเสนอมานี้ท่านประธานฯไม่ได้ขอผู้รับรองครับ เดี๋ยวการ
เสนอผมจะเป็นหมันครับ

-๘นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรองครับขอโทษครับ ครับผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีผู้อื่นอีกหรือไม่
ครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมก็ถือว่าสภาฯแห่งนี้รับหลักการที่คุณสุรพงษ์
จารุ ฉั ต ราภรณ์ ได้ เ สนอวั น ที่ ที่ จ ะแปรญั ต ติ วั น ที่ ๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ สถานที่แปรญัตติที่
ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพะเยา

นายสุรพงษ์ จารุฉัตราภรณ์
รองประธานสภาฯ

ครับที่ห้องประชุมสภาฯ และขออนุญาตเสนอต่อเลยนะครับ นัดประชุม
อีกครั้งในวันที่ ๖ กันยายนครับ ขอบคุณครับ

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ครับโดยที่จะแปรญัตติที่ห้องประชุมสภาฯแล้วก็จะประชุมสภาสามัญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ วันที่ ๖ กันยายน
พ.ศ.๒๕๕๖

นายสุรพงษ์ จารุฉัตราภรณ์
รองประธานสภาฯ

ขออนุญาตเพิ่มเติมครับ ท่านประธานฯก็ทําผมงงหมด เวลาด้วยครับ เวลา
๑๔.๐๐ น. ครับ

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ครับผมกําลังจะพูดครับ คงจะเป็นเวลาเดิมครับ ๑๔.๐๐ น. ขอผู้รับรองด้วย
นะครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ ก็เป็นอันว่าจะแปรญัตติกรรมการจะแปร
ญัตติวันที่ ๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ ทุกวันเลยนะครับ เวลา ๐๘.๓๐ –๑๖.๐๐ น.
ณ ห้ อ งประชุ ม สภาฯแห่ ง นี้ น ะครั บ แล้ ว ก็ จ ะประชุ ม สภาฯในวั น ที่ ๖
กัน ยายน พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้ อ งประชุ มสภาฯแห่ ง นี้
เช่นกันนะครับ มีสมาชิกฯท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีก็เอา
ตามที่คุณสุรพงษ์ จารุฉัตราภรณ์ เสนอมานะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระ
ที่ ๕

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่ อ ง เสนอญั ต ติ ข ออนุมั ติ ใ ช้จ่ า ยเงิ น สะสมเทศบาล เพื่อ จ่ า ยเป็ น ค่ า
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสินพะเยา (ร้านฮั่วเฮง)

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. ซอยสินพะเยา หรือซอยร้านฮั่วเฮง ขอเชิญท่านนายกฯเสนอ
ญัตติตอ่ สภาฯครับ

นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองพะเยา ด้วยข้าพเจ้า นางสาวจุฬาสินี
พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา มีความประสงค์ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมเทศบาล จํานวน ๑ รายการคือ ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยสิ น
พะเยา (ร้านฮั่ว เฮง) โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร
กว้างประมาณ ๕.๘๐ – ๖.๒๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่

-๙รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๕ ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงรางระบายน้ําเดิมทั้งสอง
ข้า งถนน งบประมาณทั้ง สิ้ น ๑,๑๓๓,๐๐๐.- บาท (หนึ่ งล้ า นหนึ่ ง แสน
สามหมื่นสามพันบาทถ้วน)
เ ห ตุ ผ ล ป ร ะ ก อ บ ไ ด้ แ ก่ เ นื่ อ ง จ า ก ถ น น ภู มิ น ท ร์ ซ อ ย สิ น พ ะ เ ย า
เป็นถนนลาดยางที่ก่อสร้างมานาน จึงมีสภาพที่ชํารุดทรุดโทรมมากถึงแม้ว่า
จะมีระบบระบายน้ําแล้ว แต่ด้วยสภาพของถนนที่เป็นที่ลุ่มต่ํา จึงทําให้เป็น
อุ ป สรรคต่ อ การระบายน้ํ า ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามจํ า เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การ
ระบายน้ํา ดังนั้นจึงมีความจําเป็นที่จะต้องก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมทั้ง
ปรั บ ปรุ ง ระบายน้ํ า เดิ ม เพื่ อ แก้ ปั ญ หาการระบายน้ํ า และเพื่ อ การสั ญ จร
ที่ ส ะดวกปลอดภั ย ของประชาชน ดั ง นั้ น เพื่ อ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็ บ รั กษาเงิน และการตรวจเงิ นขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น พ.ศ.
๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ กําหนดว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยให้เป็นอํานาจอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (๑) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการ ซึ่งอยู่ใน
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการ
ชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทํา เพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน
ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่
กฎหมายกําหนด ฯลฯ จากข้อระเบียบกระทรวงมหาดไทย ประกอบกับ
หลักการและเหตุผลข้างต้น เทศบาลเมืองพะเยาจึงมีความประสงค์ขอรับ
การอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานําเสนอ
สภาเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อพิจารณาอนุมัติตามที่เห็นสมควรต่อไป
นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ครับท่านนายกฯก็ได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมแล้วนะครับ เมื่อสักครู่ขอแก้
ท่านนายกฯนิดหน่อยนะครับ ความหนา ๑๕ เซนติเมตรนะครับไม่ใช่ ๑.๕
เมตรนะครับ ถนน ค.ส.ล.ซอยสินพะเยา ร้านฮั่วเฮงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง
นะครั บ ซึ่ ง ใช้ ง านมานานมี ส ภาพชํ า รุ ด ทรุ ด โทรมเพื่ อ ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจรจึงมีความจําเป็นที่จะต้องก่อสร้างขึ้นมาใหม่ ในวงเงิน
๑,๑๓๓,๐๐๐.- บาท (หนึ่ ง ล้ า นหนึ่ ง แสนสามหมื่ น สามพั น บาทถ้ ว น)
ตามประมาณราคาที่อยู่ด้านหลังนะครับ สมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายขอเชิญ
ครับ ขอเชิญคุณนพรุจ ฟูแสง ครับ อ๋อคุณเผด็จ จําลองพันธ์ ครับขอเชิญ
ครับ

นายเผด็จ จาลองพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพกระผมนายเผด็จ จําลองพันธ์ สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองพะเยา ขออภิปรายสนับสนุนญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

-10สะสมเทศบาลเพื่ อ จ่า ยเป็ นค่ า ก่อ สร้ า งถนน ค.ส.ล.พร้ อมปรับ ปรุ ง ระบบ
ระบายน้ําซอยสินพะเยา ร้านฮั่วเฮง เนื่องจากสภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ
เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ถนนเป็นอย่างมากฝนตกไม่สามารถระบายน้ําทําให้ชีวิต
ความเป็นอยู่ของชุมชนลําบากเป็นอย่างมาก ดังนั้นโครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล.พร้อมปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยสินพะเยา หรือซอยร้านฮั่วเฮงเป็น
โครงการที่มีความเร่งด่วนต่อชีวิตและทําให้ชุมชนน่าอยู่ผมจึงขอสนับสนุน
โครงการครับขอบคุณครับ
นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กลุ
ประธานสภาฯ

ครับคุณเผด็จ จําลองพันธ์ ก็ได้อภิปรายไปแล้วนะครับ มีสมาชิกฯท่านใดอีก
หรือไม่ครับ ขอเชิญคุณสุรพงษ์ จารุฉัตราภรณ์ ครับ

นายสุรพงษ์ จารุฉัตราภรณ์
รองประธานสภาฯ

ครับเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผมสุรพงษ์ จารุฉัตราภรณ์ สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองพะเยา สําหรับโครงการซอยสินพะเยาผมก็สนับสนุนนะ
ครั บ เพราะว่า ก็หลายสมัยที่ผมอยู่ในสภาฯแห่งนี้ก็มีการเรียกร้องต้องการ
นะครับแล้ ว ก็ ขอชมแผนที่ค รับเอาแผนที่ มาประกอบในครั้ งนี้ดู แล้ ว ดูง่า ย
อย่างสมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๑ก็ดี เขต ๒ ก็ดี ไม่ได้อยู่เขต ๓ ก็ไม่ทราบว่า
ซอยสินพะเยาอยู่ตรงไหนแต่พอมาดูแผนที่แล้วก็จะทราบดีเพราะว่าจะได้เป็น
ข้อมูลไปบอกชาวบ้านได้นะครับอันนี้ผมขอชมเชยนะครับครั้งต่อไปก็คงจะมี
แผนที่ประกอบทุกครั้งนะครับไม่เหมือนหลาย ๆ สมัยที่ผมดํารงตําแหน่งอยู่
ไม่ค่อยมี ผมมีข้อสังเกตที่จะเสนอแนะให้กับ คณะผู้บริหารผ่านท่านประธาน
ฯนะครับเกี่ยวกับการสร้างถนนแต่ละครั้งที่ผ่านมาอย่างสมัยที่แล้วนะครับ
ผู้บริหารชุดก่อนก็เคยผิดพลาดนะครับในการตรวจรับงานปรากฏว่าผู้รับเหมา
เขาฮั้วกันนะครับสังเกตได้คือตัวผมเองเจอมาแล้วอันนี้ขออนุญาตเล่าเดี๋ยวผม
จะเข้าถึงจุดที่ว่าผู้รับผู้ตรวจมีความหละหลวมคือสาเหตุของการสร้างถนนที่
มันไม่สมบูรณ์แบบก็มาจากการฮั้วนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อสมัยที่แล้วผมถือ
ซองสีเหลืองมาที่เทศบาลฯครับ มาถึงหน้าซุ้มเทศบาลปรากฏว่ามีผู้รับเหมา
๗ คนกรูเข้ามาหาผมมาถามว่ามายื่นซองเหรอผมบอกผมเปล่าถามต้องการ
เท่าไหร่จะเอาเท่าไหร่จะไม่ให้ผมไปยื่นซองความจริงผมไม่ได้มายื่นซองเขาคิด
ว่าผมจะมายื่นซองแข่งพวกเขาเสร็จแล้วก็จะมีการฮั้วพอฮั้วปุ๊บคนที่ได้มือหนึ่ง
เขาจะขายให้มือสอง ๆ ก็จะขายต่อมือสาม มือสองกับมือหนึ่งฟันกําไรไปแล้ว
เหลือเงินไม่เท่าไหร่ให้มือสามทีนี้การสร้างถนนก็ไม่มีคุณภาพผมยกตัวอย่าง ๆ
ซอยศรีจอมเรืองซอย ๓ ครับ ทําไม่ถึงสองเดือนผิวจราจรหลุดร่วงออกมา
ขรุ ขระทั้ง ๆ ที่ถนนเส้ นนั้นตรอกเล็ ก ๆ ซอยเล็ ก ๆ มีรถยนต์ไม่กี่คันไม่ มี
รถบรรทุกแล้วก็อีกซอยหนึ่งครับซอยนายเปลี่ยนที่อยู่หลังวัดศรีจอมเรืองเมื่อ
เช้าผมก็ไปดูมานะครับจะหมดสัญญาวันที่ 31 ตุลาคมนี้แล้วครับตลอดสาย
เลยครับผิวจราจรหลุดออกหมดนี่แหละครับคือการตรวจรับของผู้ตรวจรับนะ

-๑๑ครับก็ขอเสนอแนะผ่านท่านประธานฯไปยังผู้บริหารนะครับเวลาตรวจรับงาน
ก็ช่วย ๆ ดูๆ หน่อยนะครับเพราะมันเกิดข้ อผิดพลาดมาหลายครั้งสิ้นเปลือง
งบประมาณขอบคุณครับ
นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ครับต้องขอขอบคุณ คุณสุรพงษ์ จารุฉัตราภรณ์ด้วยนะครับคงจะได้จับตา
ดูแลผู้รับเหมานะครับต่อไปมีการประมูลงานก็ต้องดูด้วยนะครับมีคน ๖ ๗
คนหรือเปล่าถ้ามีก็เชิญตํารวจมาจัดการนะครับ ขอเชิญท่านนายกฯครับ

นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า
นายกเทศมนตรีฯ

ค่ะเรียนท่านประธานสภาฯนะคะที่ท่านติงดิฉันว่าดิฉันพูดผิดก็คือ ๐.๑๕
เมตร จริง ๆ แล้ ว มันก็เท่ากับท่านก็คือ ๑๕ เซนติเมตร ดิฉันไม่ได้ว่า ๑๕
เมตรนะคะ ดิ ฉั น ว่ า ๐.๑๕ เมตร นะคะ ก็ เ ท่ า ปริ ม าณกั บ ท่ า นก็ คื อ ๑๕
เซนติเมตรก็ดิฉันไม่ได้พูดผิดนะคะขอเรียนท่านด้วยแล้วก็ดิฉันขอแจ้งกับท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลฯก็คือคุณสุรพงษ์ จารุฉัตราภรณ์ การที่ดิฉันเข้ามาเป็น
ผู้บริห ารในตําแหน่งนายกฯนะที่นี้ นะคะของเทศบาลเมืองพะเยาดิฉันก็ได้
ปวารณาตั ว แล้ ว ว่ า ดิ ฉั น จะไม่ โ กงไม่ กิ น ทรั พ ย์ สิ น ของเทศบาลฯหรื อ ของ
ประชาชนแม้แต่บาทเดียวเพราะฉะนั้นท่านเข้ามาก็เช่นกัน ท่านก็เป็นส่ว น
หนึ่งที่จะต้องช่วยกันรักษาผลประโยชน์ของบ้านของเมืองอย่างของเทศบาล
เมืองพะเยานะคะทุกท่านดิฉันขอเลยนะคะ 18 ท่าน เพราะว่ากองช่างดิฉันก็
เห็นใจนะคะว่าท่านทํางานก็หนักเหมือนกันโดยเฉพาะยิ่งเราเข้ามาท่านแทบ
จะไม่มีเวลาพักผ่อนเพราะฉะนั้นขอเลยนะคะ ๑๘ ท่านขอให้ท่านช่วยเป็นหู
เป็นตาร่วมกับกองช่างด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากค่ะแล้วก็ที่ท่านติงมามัน
ก็เป็นความจริงนะคะว่าถนนแต่ละที่ไม่ทันไรก็ชํารุดและก็ถนนบางสายใช้ได้
ไม่ ถึ ง ปี มั น ก็ พั ง ไปแล้ ว ต่ อ ไปดิ ฉั น ขอเรี ย นเชิ ญ เลยนะคะว่ า สมาชิ ก สภา
เทศบาลร่ ว มกั บกองช่างด้ว ยนะคะมีเวลาขอท่านเป็น หู เป็ นตาให้ เราด้ว ย
เพราะเราคือตัวแทนของชาวบ้านในทุกชุมชนค่ะ ขอบพระคุณท่านมากค่ะ

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ครับมีสมาชิกฯท่านใดอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมตินะครับ สมาชิกฯ
ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาลเพื่อจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยสินพะเยาร้านฮั่วเฮง กรุณายกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ 17 เสียง

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ต่อไปเข้าระเบียบวาระที่ ๖ นะครับ

-๑๒ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่ อ ง เสนอญั ต ติข ออนุมั ติ ใ ช้จ่ า ยเงิ น สะสมเทศบาล เพื่อ จ่ า ยเป็ น ค่ า
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้า ซอยเกศรินทร์

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ํา ซอยเกศรินทร์ ขอเชิญท่านนายกฯ
เสนอญัตติครับ

นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองพะเยา ด้วยข้าพเจ้า นางสาวจุฬาสินี
พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา มีความประสงค์ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมเทศบาล จํานวน ๑ รายการคือ ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบ
ระบายน้ําซอยเกศรินทร์ โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา ๐.๑๕ เมตร
กว้างประมาณ ๒.๕๐-๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๕ ตารางเมตร
วางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพักยาวรวมประมาณ ๘๔ เมตร และก่อสร้างราง
ระบายน้ํ า รู ป วี พร้ อ มบ่ อ พั ก รั บ น้ํ า ทั้ ง สองข้ า งถนน งบประมาณทั้ ง สิ้ น
๔๑๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
เหตุผล ประกอบได้แก่เนื่องจากซอยเกศรินทร์ หรือซอยรอกํา บริเวณใกล้
สี่ แ ยกแม่ ต๋ํ า ถนนเดิ ม ผิ ว จราจรส่ ว นใหญ่ เ ป็ น หิ น คลุ ก และมี ผิ ว ลาดยาง
บางส่วน ความยาวประมาณ ๘๔ เมตร มีระบบระบายน้ําเดิมประมาณ
๔๐ เมตร จึงทําให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในซอยได้รับความเดือดร้อนจากการ
สั ญ จรและการระบายน้ํ า เป็ น อย่ า งมาก โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในฤดู ฝ น
จึ ง จํ า เป็ น ต้ อ งก่ อ สร้ า งถนนและระบบระบายน้ํ า เพื่อ แก้ ไ ขปั ญ หาความ
เ ดื อ ด ร้ อ น ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ดั ง นั้ น เ พื่ อ ถื อ ป ฏิ บั ติ ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็ บ รั กษาเงิน และการตรวจเงิ นขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น พ.ศ.
๒๕๔๘ และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้ อ ๘๙ กํ า หนดว่ า
องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยให้ เป็นอํานาจ
อนุ มัติ จ ากสภาท้อ งถิ่ น ภายใต้ เงื่ อนไขดั ง ต่อ ไปนี้ (๑) ให้ กระทํา ได้ เ ฉพาะ
กิจการ ซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับ
ด้ า นการบริ ก ารชุ ม ชนและสั ง คม หรื อ กิ จ การที่ จั ด ทํ า เพื่ อ บํ า บั ด ความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ ตามที่ ก ฎหมายกํ า หนด ฯลฯ จากข้ อ ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ประกอบกับหลักการและเหตุผลข้างต้น เทศบาลเมือง
พะเยาจึงมีความประสงค์ขอรับการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมดังกล่าว จึงเรียน
มาเพื่อโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ตามที่เห็นสมควรต่อไปค่ะ

-๑๓นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ครับท่านนายกฯก็ได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมแล้วนะครับถึงเหตุผลที่จะต้อง
ทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยเกศรินทร์สภาพเดิมของถนนเป็นหินคลุกและ
ลาดยางบางส่วนความยาวประมาณ ๘๔ เมตร มีระบบระบายน้ําแค่ ๔๐
เมตรเองนะครับยิ่งเข้าฤดูฝนชาวบ้านที่อยู่ในซอยก็จะได้รับความเดือดร้อน
มากจึงจําเป็นต้องก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขึ้นมาใหม่ในวงเงิน ๔๑๐,๐๐๐.-บาท
(สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญครับ ขอเชิญ
คุณพรรณี บัวศรี ครับ

นางพรรณี บัวศรี
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ดิฉันนางพรรณี บัวศรี สมาชิกสภา
เทศบาล ขออภิปรายญัตติการใช้เงินสะสมเพื่อใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ํา ซอยเกศรินทร์หรือซอยรอกําซึ่งใช้งบประมาณ
ทั้งหมด ๔๑๐,๐๐๐.-บาท (สี่ แสนหนึ่งหมื่น บาทถ้ว น) ท่า นประธานฯคะ
ชาวบ้านในบริเวณซอยรอกําอยู่ชุมชนวัดอินทร์ฐานได้รับความลําบากในการ
สัญจร เพราะว่าการระบายน้ําเวลาฝนตกน้ําซึ่งไหลไม่ทันใกล้บริเวณที่สําคัญ
มากคือสี่แยกแม่ต๋ําซึ่ง บางครั้งก็ไม่คิดว่ าซอยรอกําไม่ได้รับการเหลียวแลจาก
ผู้บริหารชุดก่อนมาเลยนะคะเพราะเนื่องจากตัวเองเป็นประธานชุมชนมา
หลายสมัยนะคะตอนนี้สวรรค์มีตาแล้วมั้งคะคงจะต้องไม่ใช้คําว่ารอกําแล้ว นะ
คะ ท่านนายกเทศมนตรีเมืองพะเยาได้ขอใช้จ่ายเงิน ๔๑๐,๐๐๐.- บาท สี่
แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน ในการก่อสร้ างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ํา
ดิฉันขอสนับสนุนโครงการเห็นว่าเป็นโครงการที่เร่งด่วนและจําเป็นในการ
ดํารงชีพของประชาชนดิฉันขอสนับสนุนญัตตินี้ค่ะขอบคุณค่ะ

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ครับขอบคุณนะครับ มีสมาชิกฯท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญคุณอํานวย
แก้วมา ครับ

นายอานวย แก้วมา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพกระผมนายอํานวย แก้วมา สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองพะเยา สําหรับญัตตินี้ผมก็เห็นว่าสมควรแล้วที่จะทํา
เพราะว่าหลายสมัย แล้วที่ผู้บริหารชุดก่อน ๆ มาได้พูดกับชาวบ้านว่ารอกํา
เนาะ ๆ หมายความว่าต้องรอๆ จนยุคนี้อันนี้ผมก็ดีใจด้วยยินดีกับพี่น้องชาว
ชุมชนวัดอินทร์ฐานแล้วก็ผมมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับว่าเวลาก่อสร้างถนน
ค.ส.ล.ท่อระบายน้ํ าทุก ที่เลยครั บอย่างผมนี้ ก็เคยประสบมาแล้ ว ก็เคยทํ า
มาแล้วด้วยสําหรับถนนผมจะถือเอาท่อที่วางไว้อยู่แล้วเป็นจุดที่จะเชื่อมขึ้นไป
ที่ทางผู้รับเหมามาก่อสร้างถนนแต่ละที่จะถือเอาระดับข้างบนลงไปท่อบางจุด
มันเชื่อมกันมันต่ํากว่ากันเยอะเลยนะครับ น้ําขังทําให้เกิดมียุง ส่งกลิ่นเหม็น
กั บ ชาวบ้ า นด้ ว ยอั น นี้ ผ มขอฝากทางกองช่ า งด้ ว ยนะครั บ ว่ า ที่ คุ ม
ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องเอาระดับที่ต่ํากว่าถนนสมมุติว่าถนนเป็นถนน

-๑๔สาธารณะประโยชน์เส้นใหญ่มันจะวางท่ออยู่แล้วเราเอาระดับนี้ขึ้นไปไม่ใช่ว่า
เอาระดับข้างบนลงมาท่อมันก็มุดใต้ดินมุดลงท่ออันนี้น้ํามันก็ไม่ไหลที่ข้าง
โรงเรียนบัวเนียมก็มีแล้วหลังธนาคารกรุงไทยที่ซอยวัดบุญยืนก็หน้าปั๊มเก่าน้ํา
ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับอยู่เฉพาะแค่นั้นเพราะว่าท่อมันต่ํากว่า ระดับอันนี้ก็ขอ
ฝากทางกองช่างให้ดูแลผู้รับเหมาด้วยครับขอบคุณครับ
นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ครับฝากท่านผู้รับผิดชอบด้วยนะครับโดยเฉพาะท่าน ผอ.กองช่างนะครับ
ขอฝากด้วยนะครับเอาระดับท่อน้ําเดิมที่มีอยู่ระดับเป็น ๐๐ เลยนะครับให้ต่ํา
เข้าไว้แล้วระดับที่จะไหลจะได้สูงขึ้นไปขอบคุณครับ มีสมาชิกฯท่านอื่นอีก
หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมก็จะขอมตินะครับ สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบญัตติขอ
อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาลเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อม
ระบบระบายน้ําซอยเกศรินทร์ กรุณายกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ 17 เสียง

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ต่อไปเข้าระเบียบวาระที่ 7 นะครับ

ระเบียบวาระที่ ๗

เรื่ อ ง เสนอญั ต ติข ออนุมั ติ ใ ช้จ่ า ยเงิ น สะสมเทศบาล เพื่อ จ่ า ยเป็ น ค่ า
ก่ อ สร้ า งถนน ค.ส.ล. พร้ อ มระบบระบายน้ า ถนนภู มิ น ทร์ ซอย ๖
(ช่วงที่ ๒)

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ํา ถนนภูมินทร์ ซอย ๖ (ช่ วงที่ ๒)
ขอเชิญท่านนายกฯเสนอญัตติครับ

นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองพะเยา ด้วยข้าพเจ้า นางสาวจุฬาสินี
พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา มีความประสงค์ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมเทศบาล จํานวน ๑ รายการ คือ ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบ
ระบายน้ํา ถนนภูมินทร์ ซอย ๖ (ช่วงที่ ๒) โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างประมาณ ๓.๘๐-๔.๖๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๘๖
เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ําและ
รางระบายน้ํารูปตัววี ทั้งสองข้างถนน งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๗๕๐,๐๐๐.บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
เหตุผล ประกอบได้แก่ เนื่องจากถนนภูมินทร์เป็นถนนลาดยางที่ก่อสร้างมา
นาน ไม่ มีระบบระบายน้ํา และมี ส ภาเป็นที่ ลุ่ มต่ํ าทํา ให้ มี น้ําท่ ว มขั งเมื่ อ
ฝนตก รวมทั้งการระบายน้ําทิ้งจากครัวเรือนยังไม่ถูกสุขลักษณะ เป็นเหตุให้
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและสัตว์พาหะนําโรคต่าง ๆ ในช่วงประมาณปี 2552

-๑๕เทศบาลได้มีการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ําไปแล้วช่วงหนึ่ง ยาวประมาณ
๘๐ เมตร คงเหลื อ ในช่ ว งที่ ๒ ยาวประมาณ ๑๘๖ เมตร ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้
ก่อสร้าง ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาการระบายน้ํา และเพื่อการสัญจรที่สะดวก
ปลอดภัยของประชาชน จึงจําเป็นต้องก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบ
ระบายน้ําถนนภูมินทร์ ซอย ๖ (ช่วงที่ ๒) ดังนั้นเพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็ บ รั กษาเงิน และการตรวจเงิ นขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น พ.ศ.
๒๕๔๘ และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้ อ ๘๙ กํ า หนดว่ า
องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยให้ เป็นอํานาจ
อนุ มัติ จ ากสภาท้อ งถิ่ น ภายใต้ เงื่ อนไขดั ง ต่อ ไปนี้ (๑) ให้ กระทํา ได้ เ ฉพาะ
กิจการ ซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับ
ด้ า นการบริ ก ารชุ ม ชนและสั ง คม หรื อ กิ จ การที่ จั ด ทํ า เพื่ อ บํ า บั ด ความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ ตามที่ ก ฎหมายกํ า หนด ฯลฯ จากข้ อ ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ประกอบกับหลักการและเหตุผลข้างต้น เทศบาลเมือง
พะเยาจึงมีความประสงค์ขอรับการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมดังกล่าว จึงเรียน
มาเพื่อโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ตามที่เห็นสมควรต่อไป
นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ครับท่านนายกฯก็ได้เสนอญัตติแล้วนะครับ เนื่องจากถนนภูมินทร์ ซอย ๖
เป็นถนนลาดยางที่ก่อสร้างมานานแล้วตอนนี้ทางเทศบาลฯก็ได้ทําการ
ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ําไปแล้วช่วงหนึ่งนะครับ ยังคงเหลืออีกช่วงคือ
ช่วงที่ ๒ ก็จะได้ขออนุมัติใช้เงินสะสมเทศบาลเพื่อทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมระบบระบายน้ําความยาวประมาณ ๑๘๖ เมตร ตามประมาณราคาที่
อยู่ ด้านหลั งนะครับ พร้อมแบบโครงการก่อสร้างในวงเงิน ๑,๗๕๐,๐๐๐.บาท (หนึ่งล้ านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้ว น) มีสมาชิกฯท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ครับ ขอเชิญคุณพิสมัย ใจวัง ครับ

นางพิสมัย ใจวัง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ดิฉันนางพิสมัย ใจวัง สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองพะเยาค่ะ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพะเยา
ได้เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ ายเงินสะสม ในการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อม
ระบบระบายน้ําถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ําถนนภูมินทร์
ซอย ๖ (ช่วงที่ ๒) ราคา ๑,๗๕๐,๐๐๐.- บาท ท่านประธานฯคะดิฉันเห็ น
ความเหลื่ อ มล้ํ า ในการพั ฒ นาในเขตเทศบาลมาตลอดนะคะถนนในเขต
เทศบาลบางสายก่อสร้างซ้ําแล้วซ้ําอีกค่ะแต่ถ นนเส้นนี้ไม่ค่อยได้รับการดูแล
สร้างความลําบากให้กับชุมชนในการเดินทางและไม่มีระบบระบายน้ํานะคะ

-๑๖เป็นแหล่งที่เพาะพันธุ์ยุงลายค่ะและสัตว์พาหะนําโรคต่าง ๆ นะคะบางครั้ง
ชาวบ้านน้อยใจในเขตเทศบาลเมืองพะเยาในการพัฒนาถนนนะคะดิฉันจึง
เรียนท่านประธานฯผ่านไปยังท่านนายกเทศมนตรีนะคะ ดิฉันเห็นด้วยกับ
นโยบายของท่านนายกฯที่ได้หาเสียงและแถลงนโยบายต่อสภาฯค่ะ นโยบาย
เร่งด่วนต่อการสร้างถนน ค.ส.ล.และก็ระบบระบายน้ําได้ทั่วถึงค่ะ จะไม่ให้
เกิดความเหลื่ อมล้ํ าในการพัฒ นาค่ะและโครงการนี้เป็นโครงการเร่งด่ว น
ตอบสนองการดํารงชีวิตของประชาชนสูงสุดดิฉันจึงขอสนับสนุนญัตตินี้ค่ะ
นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ครับมีสมาชิกฯท่านใดอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมก็จะขอมติเลยนะครับ
สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาลเพื่อจ่ายเป็น
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ําถนนภูมินทร์ ซอย ๖ ช่วงที่ ๒
กรุณายกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ 17 เสียง

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ต่อไปเข้าระเบียบวาระที่ 8 นะครับ

ระเบียบวาระที่ ๘

เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายปรับปรุงศาลาสวดอภิธรรมสุสานแม่ตา

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ปรับปรุงศาลาสวดอภิธรรมสุสานแม่ต๋ํา ขอเชิญท่านนายกฯเสนอญัตติครับ

นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองพะเยา สิ่งที่ส่งมาด้วยรายละเอียดการ
ปรับปรุง(แบบแปลนประมาณราคา จํานวน ๑ ชุด) ด้วยข้าพเจ้านางสาว
จุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา มีความประสงค์ขออนุมัติ
ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อกิจการของเทศบาลเมืองพะเยาภารกิจด้านบริการชุมชน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงศาลาสวดอภิธรรม สุสานแม่ต๋ํา เป็นเงิน
๑,๔๒๑,๕๐๐.- บาท (หนึ่ง ล้ า นสี่ แสนสองหมื่น หนึ่ง พัน ห้ า ร้อยบาทถ้ ว น)
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย
เหตุผล ศาลาสวดพระอภิธรรม สุสานแม่ต๋ํา ได้ก่อสร้างมาเป็นเวลานานทํา
ให้ ห ลั งคาแตกหั ก เพดาน พัดลมชํ ารุด และสายไฟชํารุดระโยงรยางค์
หากปล่อยไว้อาจจะทําให้ผู้รับบริการได้รับบาดเจ็บอันตรายจากเพดานตก
หล่ น ไฟฟ้าลั ดวงจร น้ํารั่ว ซึม และเกิดสภาพไม่น่าดู น่ามองแก่ผู้ มาใช้
บริการจึงมีความจําเป็นเร่งด่วนในการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา เพดาน พัด
ลม และสายไฟที่ชํารุด เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ มารับบริ การ เกิด
ภาพลักษณ์ที่สวยงาม น่าดูน่ามองเหมาะสมกับระบบบริการสาธารณะของ
ท้องถิ่น ดังนั้นเพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

-๑๗รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ กําหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงิน
สะสมได้ โดยให้เป็นอํานาจอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการ ซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่จัดทํา
เพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ ตามที่ ก ฎหมายกํ า หนด กรณี จ ากข้ อ
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ประกอบกับหลักการและเหตุผลข้างต้น
เทศบาลเมืองพะเยาจึงมีความประสงค์ขอรับการอนุมัติจ่ายเงินสะสม เพื่อ
ดําเนินการดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลเมือง
พะเยา เพื่อพิจารณาตามที่จะเห็นสมควรต่อไป
นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ครับท่านนายกฯก็ได้เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาลเพื่อเป็นค่า
ใช้จ่ายปรับปรุงศาลาสวดพระอภิธรรม สุสานแม่ต๋ํา ท่านสมาชิกฯที่อยู่ทาง
แม่ต๋ําคงจะทราบดีนะครับว่าศาลาสวดอภิธรรมสุสานแม่ต๋ํานั้นได้ชํารุดทรุด
โทรมขนาดไหนนะครับเป็นรายการเปลี่ยนแปลงศาลาเกือบทั้งหมดเลยนะ
ครับตามแบบที่ก่อสร้างด้านหลังนะครับถ้าดูตามประมาณราคาที่อยู่ด้านหลัง
งบประมาณค่าใช้จ่ายปรับปรุงเป็นเงินอยู่ ๑,๔๒๑,๕๐๐.- บาท (หนึ่งล้าน
สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) มีสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายก็ขอ
เชิญนะครับ ขอเชิญคุณสุรพงษ์ จารุฉัตราภรณ์

นายสุรพงษ์ จารุฉัตราภรณ์
รองประธานสภาฯ

ครับขอบคุณท่านประธานฯครับ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพครับ ก่อนที่
ผมจะอภิปรายญัตตินี้ก็จะขออนุญาตขอแก้ไขชื่อของญัตติครับ ขออนุญาต
อ่านนะครับ เรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุง ศาลา
สวดพระอภิธรรมสุสานแม่ต๋ํา คําว่าสวดพระอภิธรรมเค้าใช้กับเวลามีศพอยู่ที่
บ้านแล้วนิมนต์พระมาสวดพระอภิธรรมแต่ที่สุสานไม่มีการสวดพระอภิธรรม
ดั ง นั้ น ผมจึ ง ขอเปลี่ ย นชื่ อ ศาลาใหม่ ค รั บ เปลี่ ย นชื่ อ ญั ต ติ นี้ ใ หม่ ว่ า ศาลา
ฌาปนสถานอันนี้แล้วแต่จะเห็นสมควรนะครับ สําหรับญัตตินี้ผมเห็นด้วย
ทุก ประการ 100% เต็ ม เลยนะครับ เพราะว่ า ผมก็ เ คยไปประชาสั ม พั น ธุ์
เมื่อซักสองเดือนนะครับว่าเวลามีงานศพที่แม่ต๋ําผมก็ได้ประชาสัมพันธุ์แล้วว่า
คณะผู้บริหารชุดนี้ จะทําการปรับปรุงศาลาที่ทรุดโทรม รั่ว ซึมอะไรต่าง ๆ
ทั้งพัดลม ก็ประกาศไปแล้วพอโครงการนี้สําเร็จชาวบ้านเขาก็จะไม่ผิดหวัง
กับกลุ่มคณะผู้บริหารชุดนี้ ครั บผมก็ขออนุญาตเสริมอีกนิดหนึ่งเรื่องที่ผมจะ
เสนอเสริมนี้ก็เคยเสนอผ่านนายกฯมาสองท่านแล้วท่านก็เฉยนะครับคือท่าน

-๑๘ไม่ได้มองเห็นความสําคัญ ความจริงก็เป็นเรื่องเล็ก ๆ แต่ว่า เพื่อปรับปรุงให้
เป็นระเบียบเรียบร้อย มีสายโยงทุกวันนี้มันจะโยงจากที่ตั้งศพมายังพระสงฆ์
มันระเกะระกะนะครับผมก็เคยเสนอบอกว่าขอให้ใช้ผ้าขาวเย็บ เป็นตะเข็บ
แล้วก็เดินเลาะตามเพดานแบบเดินสายไฟจะได้ดูดีขึ้นมาก็ขอเสนอแค่นี้ครับ
ขอบคุณครับ
นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ครับขอบคุณสุรพงษ์ จารุฉัตราภรณ์ เดี๋ยวต้องขอปรึกษา

นายสุรพงษ์ จารุฉัตราภรณ์
รองประธานสภาฯ

ขอเสริมอีกนิดหนึ่งครับคือที่สุสานแม่ต๋ําท่านประธานฯครับยังเป็นยุคโบราณ
อยู่ครับใช้ลําโพงฮอลอยู่ครับเทศบาลตําบลต่าง ๆ เขาใช้ตู้ลําโพงหมดแล้ว
ครับมีเทศบาลเมืองพะเยายังใช้ลําโพงฮอร์นครับเสียงแหลมแป๊ดเลยแล้วก็
เวลาพูดๆ ไปไมค์มันจะดังขึ้นครับเปลี่ยนเป็นตู้ได้หรือไม่ครับเฉพาะตู้จะได้
เชิดหน้าชูตาเทศบาลเมืองพะเยาหน่อยขอบคุณครับ

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ครับเดี๋ยวจะเสนอให้ครับ เดี๋ยวต้องขอปรึกษาเรื่องเปลี่ยนชื่อญัตติชื่อศาลา
สวดพระอภิธรรมต้องปรึกษาท่านเลขาสภาฯกับท่านนายกฯก่อนนะครับว่า
เปลี่ยนจะได้หรือเปล่าครับ ครับท่านตอบว่าแก้ไขได้ ต้องขอไว้ทีหลังก่อนนะ
ครับต้องขอไปเปิดดูว่ามันจะถูกต้อง ดูพจนานุกรมว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะ
ครับ ยังไงก็จะชี้แจงให้ทีหลังนะครับ เอาไว้สมัยประชุมครั้งหน้าจะได้บอกให้
ท่ า นสมาชิ ก ฯทราบอี ก ที น ะครั บ ครั บ มี ส มาชิ ก ฯท่ า นใดอี ก หรื อ ไม่ ค รั บ
ขอเชิญคุณชูเล่ห์ สรรพานิช ครับ

นายชูเล่ห์ สรรพานิช
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพกระผมนายชูเล่ห์ สรรพานิช สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองพะเยา ก็ขอสนับสนุนงบประมาณเกี่ยวกับการสร้างศาลาที่
ท่านสุรพงษ์ จารุฉัตราภรณ์ มาเปลี่ยนชื่อเป็นฌาปนสถานอธิบายให้ถูกต้อง
ล้านกว่าบาทก็เห็นด้วยครับในกรณีที่เห็นเป็นอุปสรรคคือฌาปนสถานของ
แม่ต๋ําก็มีเสียงบ่นมามากแล้วว่าสูงแล้วขึ้นลําบากคนแก่ต้องการไปเผาศพก็ขึ้น
ยากผมคิดว่ายังไงเมื่อปีหน้าถ้ามีงบประมาณควรปรับปรุงให้ดีกว่านี้ สามารถ
ปรับให้เตี้ยลงหรือว่าให้กว้างขึ้นปรับปรุงให้ดีขึ้นก็จะเป็นสิ่งที่ดี

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ดูเมนใช่หรือไม่ครับ

-๑๙นายชูเล่ห์ สรรพานิช
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

ตัวเมนครับก็อย่างพื้นเป็นเซรามิคที่ปูพื้นยังไงก็ดูว่าการสร้าง ล้านกว่าบาท
สร้างไปแล้วตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ลื่นหรือไม่เพราะว่าเราเคยใช้นี่มัน
ทางเดินเชื่อมระหว่างถนนไปหาศาลาจะต้องไม่ลื่นเดินได้ตลอดขอฝากไว้ว่า ที่
ท่า นนายกฯได้ เ รีย นไว้ ว่า เรา ๑๘ คนคอยตรวจสอบแต่อ ย่ า งว่ าครั บ ช่ า ง
รับเหมาเวลาสร้างเสร็จเขารับงานแล้วเราไม่รู้ว่าเขารับงานตอนไหนเรามารู้ก็
ต่อเมื่อมันเสร็จไปแล้ว แต่อย่างผมยกตัวอย่างเช่นถนนตรงประตูเหล็กตอนนี้
รับงานไปหรือยังคือมันน่าอายตอนฝนตกน้ําขังตรงสี่แยกประตูเหล็กตรงนี้
ระหว่างคูเมืองจาก บขส.เลี้ยวซ้ายที่ไปห้างเจริญภัณฑ์มีน้ําขังอยู่ขอให้แก้ไข
ด่วนเพราะผมคิดว่าตอนนี้การรับงานคงยังไม่เสร็จสิ้นยังไงแก้ไขด้วยขอฝาก
ด้วยครับขอบคุณมากครับ

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ครับมีสมาชิกฯท่านใดอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ

นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะคะ ดิฉันได้ไปเอาพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ มาแล้วเปิดดูก็คือฌาปนสถานตรงตัวก็คือเป็น
ที่เผาศพนะคะก็คงจะใช้ฌาปนสถานเหมือนกับท่านสมาชิกสภาเทศบาลคือ
ท่านสุรพงษ์ จารุฉัตราภรณ์ ได้เสนอแนะไว้นะคะเปลี่ยนเป็นศาลาฌาปน
สถาน สุสานแม่ต๋ํา ไม่ต้องมีสุสานได้หรือไม่เพราะเป็นที่เผาศพอยู่แล้ว

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ตรงศาลานะครับไม่ใช่เมนนะครับ

นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า
นายกเทศมนตรีฯ

ศาลาฌาปนสถาน สุสานแม่ต๋ําค่ะขอบคุณค่ะ

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ก็แก้ไขตามนี้นะครับ ปรับปรุงศาลาฌาปนสถาน สุสานแม่ต๋ํานะครับ
มีสมาชิกฯท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผ มก็จะขอมตินะครับ สมาชิกฯ
ท่านใดเห็นชอบขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาลเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุง
ศาลาฌาปนสถานสุสานแม่ต๋ํา กรุณายกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ 17 เสียง

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ต่อไปเข้าระเบียบวาระที่ 9 นะครับ

ระเบียบวาระที่ ๙

เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๖

-๒๐นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๖ ขอเชิญท่านนายกฯเสนอญัตติครับ

นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองพะเยา สิ่งที่ส่งมาด้วยบัญชีการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๖ จํานวน ๑ ชุด ด้วยข้าพเจ้านางสาว
จุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา มีความประสงค์ขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๖
จํานวน ๑ รายการ
โอนลด (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
แผนงาน
เคหะชุมชน
งาน
ไฟฟ้าถนน
หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ(ค่าวัสดุ)
ประเภท
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย
ตั้งไว้
๒๑,๐๐๐.- บาท
โอนลด
๑๐,๐๐๐.- บาท
โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
แผนงาน
เคหะชุมชน
งาน
ไฟฟ้าถนน
หมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ค่าครุภัณฑ์)
ประเภท
ค่าครุภัณฑ์สํารวจ
ตั้งไว้
๒๐,๐๐๐.- บาท
โอนลด
๑๐,๐๐๐.- บาท
รวมโอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
เหตุ ผ ลการโอน เนื่ อ งจากงบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ๒๕๕๖
ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง(ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ) ประเภทค่ า
ครุ ภั ณ ฑ์ สํ า รวจ (เครื่ อ ง GPS) ปั จ จุ บั น งบประมาณที่ ตั้ ง ไว้ จํ า นวน
๒๐,๐๐๐.- บาท ไม่เพี ยงพอแก่ การเบิก จ่าย ซึ่ งปัจ จุบัน ราคาครุ ภัณ ฑ์
ตามท้ อ งตลาดมี ร าคาสู ง กว่ า งบประมาณที่ ตั้ ง ไว้ คื อ ๒๙,๙๙๐.- บาท
จึ ง ไม่ ส ามารถซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ ไ ด้ ดั ง นั้ น เพื่ อ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ (ข้อ ๒๗) การโอนงบประมาณรายจ่ าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อพิจารณา
อนุมัติตามที่เห็นสมควรต่อไป

-๒๑นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ครับท่านนายกฯก็ได้เสนอญัตติฯต่อสภาฯแล้วนะครับเป็นการโอนเงิน
จากวัสดุเครื่องแต่งกายเดิมมีอยู่ ๒๑,๐๐๐.- บาท โอนลด ๑๐,๐๐๐.- บาท
คงเหลื อ ค่ า วั ส ดุ เ ครื่ อ งแต่ ง กายอยู่ ๑๑,๐๐๐.- บาท นํ า ไปเพิ่ ม ให้ กั บ
ค่าครุภัณฑ์สํารวจ (GPS) เดิมมีอยู่ ๒๐,๐๐๐.- บาท โอนเพิ่มอีก ๑๐,๐๐๐.บาท รวมเป็นค่าครุภัณฑ์สํารวจ (GPS) ๓๐,๐๐๐.- บาท นะครับ เนื่องจาก
ปัจจุบันราคาเครื่องGPS มีราคาสูงขึ้นจากเดิม ราคาเดิม ๒๐,๐๐๐.- บาท นะ
ครับ ราคาปัจจุบันอยู่ ๒๙,๙๙๐.- บาท จําเป็นต้องหางบประมาณไปเพิ่มเติม
ให้อีก ๑๐,๐๐๐.- บาท รวมเป็น ๓๐,๐๐๐.- บาท นะครับ สมาชิกฯท่านใด
จะอภิปรายขอเชิญนะครับ ขอเชิญคุณสุรพงษ์ จารุฉัตราภรณ์ ครับ

นายสุรพงษ์ จารุฉัตราภรณ์
รองประธานสภาฯ

ครับขอบคุณครับ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพครับกระผมสุรพงษ์
จารุฉัตราภรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา ผมขอมีข้อคิดเห็นอยากจะ
เสนอให้ท่านประธานฯนะครับว่าญัตติที่ขอโอนลดไม่รู้ว่าโอนงบประมาณหรือ
ว่าโอนลดผมว่าไม่จําเป็นต้องอภิปรายก็ได้นะครับก็ขอมติไปเลยเพราะว่าเงิน
นี่มัน ไม่ ได้ไปไหนจากกระเป๋าซ้ายไปกระเป๋าขวาไม่ต้องอภิปรายก็ได้ครับ
ขอบคุณครับ

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ตามระเบียบก็ต้องขอให้สมาชิกฯอภิปรายนะครับ ถ้าไม่อภิปรายผมก็จะ
ขอมตินะครับมีสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมก็จะขอ
มติ น ะครั บ สมาชิ ก ท่ า นใดเห็ น ชอบญั ต ติ ข ออนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณ
รายจ่ า ย ตามเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ๒๕๕๖ กรุ ณ า
ยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ 17 เสียง

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

เดี๋ย วขอแก้ไขเมื่อสั กครู่ท่านเลขาฯแก้ ไขตรงไหนครับ ขอให้ ท่านเลขาฯได้
กล่าวครับ

นายไตรวุฒิ ศรีวรรณยศ
เลขานุการสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานฯและท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรตินะครับขออนุญาต
แก้ไขญัตติเดิมวาระที่ ๕,๖,๗ จะพิมพ์ พ.ศ.ของระเบียบผิดไปตัวหนึ่งนะครับ
ในระเบี ย บเรื่ อ งการรั บ เงิ น เบิ ก จ่ า ยเงิ น ฯ นะครั บ ฉบั บ พ.ศ.๒๕๔๘
เปลี่ ยนเป็น ๒๕๔๗ นะครับ คือแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ เป็น ๔๘ จากเดิม
ข้างหน้าเป็น ๔๘ เป็น ๔๗ นะครับทั้ง ๓ ญัตติ ๓ วาระ จาก ๔๘ เป็น ๔๗
ตรงระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น เบิ ก จ่ า ยเงิ น นะครั บ ฉบั บ แรกฉบั บ ต้ น คื อ
๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ ๒๕๔๘เหมือนเดิม แต่ข้างหน้าเป็น ๔๗
ทั้ง ๓ ญัตติแรก ๕,๖,๗ ครับ ขอบคุณครับ

-๒๒นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ครับก็ได้แก้ไขแล้วนะครับ ต่อไประเบียบวาระที่ ๑๐ นะครับ

ระเบียบวาระที่ ๑๐

เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๖
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๖
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติครับ

นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองพะเยา สิ่งที่ส่งมาด้วยบัญชีการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ๒๕๕๖ จํ า นวน ๑ ชุ ด ด้ ว ยข้ า พเจ้ า
นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา มีความประสงค์
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
๒๕๕๖ จ่ายจากเงินรายได้ จํานวน ๑ รายการ ดังนี้
โอนลด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
แผนงาน
เคหะและชุมชน
งาน
บริหารทั่วไป
หมวด
เงินเดือนและค่าจ้างประจํา(เงินเดือน)
ประเภท
เงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว้
๕,๐๔๙,๙๐๐.- บาท
โอนลด
๘๒,๒๐๐.- บาท
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
แผนงาน
เคหะและชุมชน
งาน
สวนสาธารณะ
หมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ค่าครุภัณฑ์)
ประเภท
ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๘๒,๒๐๐.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
๑.เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ เครื่องยนต์เบนซิน ๒ จังหวะ ๒๕.๔ cc ขนาดบรรจุ
น้ํามัน ๐.๘ ลิตร น้ําหนัก ๖.๕ กก.ใบมีดคู่ ความยาวใบมีด ๖๐๐ มิลลิเมตร
จํานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๔,๒๐๐ บาท
๒.เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน เครื่องยนต์เบนซิน ๒ จังหวะ ๔๓ cc ขนาด
บรรจุน้ํามัน ๑.๒ ลิตร น้ําหนัก ๑๐.๕ กก.จํานวน ๖ เครื่อง ๆ ละ ๑๓,๐๐๐.บาท รวมเป็นเงิน ๗๘,๐๐๐.- บาท รวม ๒ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น
๘๒,๒๐๐.- บาท (แปดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)

-๒๓เหตุผลการโอน เนื่องจากปัจจุบันการตัดแต่งกิ่งไม้ประดับของเทศบาลเมือง
พะเยา ใช้กรรไกรและเครื่องตัดหญ้า ทําให้งานล่าช้าและเป็นอันตรายกับ
ผู้ปฏิบัติงานเพราะใช้อุปกรณ์ผิดวัตถุประสงค์และเครื่องตัดหญ้าที่ใช้ในงาน
สวนสาธารณะมีจํานวน ๑๐ เครื่อง ใช้งานได้เพียง ๓ เครื่อง มีสภาพเก่า
ชํารุดทรุดโทรม ต้องซ่อมแซมเป็นประจํา ดังนั้นงานสวนสาธารณะจึงมี
ความจําเป็นต้องจัดซื้อวัสดุดังกล่าว เพื่อในการใช้ตัดหญ้าและตัดแต่งพุ่มไม้
บริเวณสวนสาธารณะสวนหย่อมและเกาะกลางถนนของเทศบาลเมืองพะเยา
ดังนั้นเพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้ อ ๒๗ การโอน
งบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็น อํานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาล
เมืองพะเยา เพื่อพิจารณาอนุมัติตามที่เห็นสมควรต่อไป
นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ครับท่านนายกฯก็ได้เสนอญัตติต่อสภาฯแล้วนะครับโอนลดจากงานบริหาร
งานทั่วไปหมวดเงินเดือนค่าจ้างพนักงานซึ่งตั้งไว้ ๕,๐๔๙,๙๐๐.-บาท โอนลด
๘๒,๒๐๐.- บาท นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๘๒,๒๐๐บาท เพื่อนําไปซื้อ
เครื่ องตัดหญ้า ๖ เครื่อง ๆ ตัดแต่งพุ่มไม้จํานวน ๑ เครื่อง เหตุผ ลเครื่อง
ตัดหญ้ามีอยู่ ๑๐ เครื่อง ใช้ได้ ๓ เครื่องและก็ต้องซ่อมเป็นประจําเครื่องแต่ง
กิ่งไม้ก็ยังไม่มีนะครับใช้กรรไกรตัดจึงจําเป็นต้องใช้เครื่องตัดแต่งซึ่งจะทําได้
รวดเร็ว ขึ้นและปลอดภัยกว่านะครับ สมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายขอเชิญ
นะครับ ขอเชิญคุณอํานวย แก้วมา ครับ

นายอานวย แก้วมา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพผมนายอํานวย แก้วมา สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองพะเยา ผมก็มีข้อสังเกตนิดหนึ่งครับสําหรับเครื่องตัดหญ้า
ปัจจุบันนี้มีพนักงานตัดหญ้าคงจะสองคนไปแม่ต๋ําก็สองคนแล้วก็มาเขตเวียง
ก็ เ ห็ น สองคนพอดี ฤ ดู นี้ ก็ เ ป็ น ฤดู ฝ นตั ด หญ้ า คนแค่ ส องคนมั น ก็ ไ ม่ ทั น การ
นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ขอฝากท่านประธานฯไปยังผู้บริหารนะครับเมื่อได้
เครี่ องตัดหญ้ามาแล้ วก็ส มควรที่จะหาพนักงานซัก ๑๐ คนเอาไว้เขตเวี ยง
๕ คน แล้วก็แม่ต๋ํา ๕ คน คงจะดีขึ้นนะครับ ตามที่ได้เห็นและก็ได้สอบถาม
พนั ก งานดู ก็มี แค่ ส องคนเท่ านั้ น นะครับ ต่ อไปนี้ ก็ห วัง ว่า ผู้ บ ริ ห ารคงจะจั ด
พนั ก งานเสริ ม ขึ้ น มาอี ก ๘ คน ให้ เ ป็ น ๑๐ ก็ ค งจะดี ช าวบ้ า นก็ จ ะไม่ บ่ น
นะครับ เพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้ด้วยขอบคุณครับ

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ครับผมก็เห็นด้วยนะครับเพิ่มพนักงานตัดหญ้าขึ้นมาอีกหน่อยก็จะดีครับ
มีสมาชิกฯท่านใดอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมก็ขอเชิญท่านนายกฯได้ชี้แจงครับ

-๒๔นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ในญัตตินี้ก็คือเราขอเพื่อที่จะเป็นงาน
สวนสาธารณะอันนี้เอาใช้ในงานสวนสาธารณะแล้วก็ปัจจุบันนี้คนงานตัดหญ้า
เรามีจํานวน ๓ คน ซึ่งจริงอย่างที่ท่านอํานวย แก้วมา บอกว่า ๓ คนคือทั้ง
เทศบาลฯนะคะก็คงจะไม่เพียงพอเพราะว่าบริเวณพื้นที่ๆเราดูมันค่อนข้างจะ
เยอะเพราะฉะนั้นได้ปรึกษากับคณะผู้บริหาร ท่านที่ปรึกษา ทุกคนแล้วว่า
ต่อไปเราก็คงอาจจะจ้างเหมาในการที่จะตัดหญ้าซึ่ง ๓ คนนี่ก็คงไม่เพียงพอ
หรอกค่ะเพราะรวมทั้งแม่ต๋ําและก็เขตเมืองด้วยนะคะขอเรียนท่านสมาชิกฯ
ว่าต่อไปทางเทศบาลเมืองพะเยาเรามีนโยบายที่จะจ้างเหมาในเรื่องของการ
ตัดหญ้าในเขตเทศบาลอยู่ค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณที่ท่านได้ดูแลห่วงใยแล้วก็
ขอบคุณท่านมากค่ะ

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมก็จะขอมตินะครับ
สมาชิ ก ฯท่า นใดเห็ น ชอบขออนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี
พ.ศ.๒๕๕๖ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กรุณายกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ 17 เสียง

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ต่อไปเข้าระเบียบวาระที่ 11 นะครับ

ระเบียบวาระที่ ๑๑

เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ๒๕๕๖

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ๒๕๕๖ ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาฯครับ

นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองพะเยา ด้วยข้าพเจ้านางสาวจุฬาสินี
พรหมเผ่ า นายกเทศมนตรีเมื องพะเยา มีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไ ข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๖ ดังนี้ ตามที่กอง
ช่างได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่า
ครุภัณฑ์) ประเภทโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ํา ซอย
ข้างวัดหัวข่วงแก้ว จํานวนเงิน ๔๓๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสามหมื่นเก้าพัน
บาทถ้วน) นั้น
เหตุผล ประกอบได้แก่ เนื่องจากรายละเอียดของโครงการก่อสร้างถนน ค.
ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ําซอยข้างวัดหัวข่วงแก้วในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี ๒๕๕๖ ได้ระบุความยาวประมาณ ๒๕ เมตร แต่จากการ
ตรวจสอบในประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรากฏว่ามีความยาวประมาณ ๖๕

-๒๕เมตร ดังนั้น จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.๒๕๕๖ ดังนี้
ข้อความเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย
๑.๗๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และวางท่อ
ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก จํานวน ๗ บ่อ และรางวี
ทั้งสองข้าง
ข้อความใหม่ เพื่ อจ่า ยเป็ นค่ าก่อ สร้ างถนนผิ ว จราจร ค.ส.ล.กว้ างเฉลี่ ย
๑.๗๐ เมตร ยาวประมาณ ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และวางท่ อ
ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก จํานวน ๗ บ่อ และรางวี
ทั้งสองข้าง อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ การแก้ไข
เปลี่ ยนแปลงคํ าชี้แจงงบประมาณรายจ่ าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้คุณลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้างให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรด
พิ จ ารณานํ า เสนอสภาเทศบาลเมื อ งพะเยา เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ต ามที่
เห็นสมควรต่อไป
นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ครับท่านนายกฯก็ได้เสนอญัตติต่อสภาฯแล้วนะครับ ได้ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยน
แปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งมี
บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๖ อยู่ ด้า นหลั งนะครั บ มี ส มาชิก ฯท่ า นใดจะอภิ ปรายขอเชิ ญ
นะครั บ ถ้ า ไม่ มี ผ มก็ จ ะขอมติ น ะครั บ สมาชิ ก ฯท่ า นใดเห็ น ชอบญั ต ติ
ขออนุ มั ติ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๕๖ กรุณายกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ 17 เสียง

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ต่อไปเข้าระเบียบวาระที่ 12 นะครับ

ระเบียบวาระที่ ๑2

เรื่อง เสนอญัตติขอรับความเห็นชอบแก้ไขโครงการตาบลจาป่าหวาย
น่าอยู่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

เรื่อง เสนอญัตติขอรับความเห็นชอบแก้ไขโครงการตําบลจําป่าหวาย
น่าอยู่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติครับ

-๒๖นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองพะเยา ด้วยข้าพเจ้านางสาวจุฬาสินี
พรหมเผ่ า นายกเทศมนตรี เ มือ งพะเยา ขอเสนอญั ต ติ ต่ อ สภาเทศบาล
เมืองพะเยาเพื่อขอรับความเห็ นชอบการแก้ไขโครงการตําบลจําป่าหวาย
น่าอยู่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เหตุผล ตามที่เทศบาลเมืองพะเยา ได้อุดหนุนเงินให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตําบลจําป่าหวาย จํานวนเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อใช้ดําเนินกิจกรรม
ในโครงการตํ า บลจํ า ป่ า หวายน่ า อยู่ ปี ง บประมาณ ๒๕๕๖ นั้ น
แต่ เ นื่ อ งจากองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลจํ า ป่ า หวาย ได้ ข อเปลี่ ย นแปลง
รายละเอียดกิจกรรมในโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน โดยเพิ่มกิจกรรมที่จะ
ดําเนินการอีก ๒ รายการ ได้แก่
๑.กิจกรรมปรับปรุงระบบน้ํา เพื่ออุปโภคและบริโภคในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ และ
หมู่ที่ ๑๑
๒.จัดสร้างโรงเก็บคัดแยกขยะ และพัฒนาธนาคารขยะอย่างยั่งยืน ดังนั้นจึง
ขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล เพราะโครงการดังกล่าวเป็นโครงการ
ที่เทศบาลเมืองพะเยาเป็นผู้อุดหนุนงบประมาณในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์
ที่ทิ้งขยะจําป่าหวาย เมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการจึงต้องขอรับความ
เห็ น ชอบจากสภาเทศบาลเมื องพะเยาอีก ครั้ง หนึ่ ง จึ งเรียนมาเพื่ อโปรด
พิ จ ารณา และขอได้ โ ปรดนํ า เสนอญั ต ติ นี้ ต่ อ สภาเทศบาลเมื อ งพะเยา
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ครับท่านนายกฯก็ได้เสนอญัตติแล้วนะครับ เทศบาลเมืองพะเยาได้อุดหนุน
เงินให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลจําป่าหวาย จํานวนเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.บาท นะครับ ทางองค์การบริหารส่วนตําบลจําป่าหวายได้ขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดกิจกรรมโครงการเดิมมีอยู่ ๔ โครงการ เพิ่มใหม่อีก ๒ โครงการ
ตามเอกสารที่แนบมาด้านหลัง มีสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายขอเชิญครับ ขอ
เชิญคุณชูเล่ห์ สรรพาณิช ครับ

นายชูเล่ห์ สรรพานิช
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายชูเล่ห์ สรรพานิช
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา ครับในญัตตินี้ผมก็ขอฝากท่านประธานฯ
นําเรียนให้ฝ่ายบริหารว่าข้อตกลง ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท ในปีนี้แผ่นเอกสารนี้
ในปี ๕๓,๕๔ แต่ปีนี้เป็นปี ๕๖ ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท เราจะต้องเสียให้เขาทุก
ปีหรือไม่ เมื่ออภิปรายครั้งที่แล้วจําได้ว่าเราต้องใช้จ่ายงบประมาณ หนึ่ง
ล้ า นกว่ า บาทที่ ก ารดู แ ลบ่ อ ขยะที่ ตํ า บลจํ า ป่ า หวายก็ เ ป็ น เงิ น ส่ ว นหนึ่ ง
นะครับ เงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาทผมคิดว่าเป็นเงินมองดูแล้วก็มากอยู่แต่ว่า
คุ้มหรือไม่เพราะคิดว่าการทิ้งขยะมันเป็นปัญหาในชุมชนแต่ละที่เมื่อเขาไม่
ยอมให้เราทิ้งตรงนั้นในอนาคตมันจะเป็นปัญหาต่อไปหรือไม่ปีหน้าอาจจะขอ

-๒๗เป็น ๒ ล้าน หรือ ๓ ล้านเราก็เคยคิดอยู่แล้วว่า มันเป็นปัญหาเพราะเมื่อปีนี้
เขาขอ ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท คิดว่าคงคุ้มที่ฝ่ายบริหารเสนอมาคงคุ้มก็อยาก
เรียนถามว่าต่อไปเราคงจะมีข้อตกลงหรือว่าเขาจะขอเพิ่มอีกหรือไม่เราก็ขอ
ฝากไว้ ด้ว ยว่ าจะเป็ นภาระส่ ว นหนึ่ง ที่เ ราเป็น งบประมาณส่ ว นนี้ก็ ขอฝาก
ผู้ บ ริ ห ารด้ ว ยว่า เงิ นตั ว นี้ เ ขาขอมา ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท ถ้า เรามีคํ า ตอบ
ให้ชุมชน ๑๓ ชุมชนว่าเราเสียเงินตรงนี้มันคุ้มหรือไม่เราก็คิดว่าคงคุ้มนะครับ
ขอบคุณมากครับ
นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ครับมีสมาชิกฯท่านอื่นอีกหรือไม่ที่จะอภิปรายครับ ถ้าไม่มีผมก็จะได้ให้
ท่านนายกฯได้ชี้แจงนะครับ ขอเชิญท่านนายกฯครับ

นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านชูเล่ห์ สรรพานิช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา ในญัตติที่
ขอรับความเห็นชอบการแก้ไขโครงการตําบลจําป่าหวายน่าอยู่งบประมาณ
๒๕๕๖ สืบเนื่องจากว่าเดิมทีเราไปทิ้งขยะที่ตําบลจําป่าหวายจริง ๆ แล้ว
๕๐๐,๐๐๐.- บาท เป็นต่อปีนะคะ ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาทคือจํานวน ๓ ปี ที่ว่า
เราจ่าย ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท เนื่องจากว่าผู้บริหารชุดเก่าเราไม่ได้จ่ายเขาเป็น
เวลา ๒ ปี เพราะฉะนั้นเอามารวมกับปีนี้ก็จะเป็น ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท จริงๆ
แล้ ว เราอุ ด หนุ น เพี ย งแค่ ปี ล ะ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท จริ ง ๆ แล้ ว ดิ ฉั น คิ ด ว่ า
อุ ด หนุ น ปี ล ะ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท พอไปดู ส ภาพแวดล้ อ มของตํ า บล
จําป่าหวายรู้สึกว่าสงสารเป็นอย่างยิ่งเพราะว่า ขยะเทศบาลตอนนี้คือเรามีบ่อ
สุดท้ายซึ่งใกล้จะเต็มแล้ วเราไปทําความเดือดร้อนให้ กับตําบลจําป่าหวาย
นะคะ จริง ๆ แล้วถ้าเราไม่ได้ไปทําคุณประโยชน์ให้ กับจําป่าหวายแล้วเขา
ไม่ให้ ทิ้งหรอกค่ะ ท่านประธานที่ปรึกษาได้ไปจัดคอนเสิร์ ตก็ห มดไปหลาย
แสนเพราะว่าเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าทางเทศบาลฯ เราจะได้ไปทิ้งต่อจริง ๆ แล้ว
ตรงนี้ คื อ ไม่ ไ ด้ เ ป็ น ปี ล ะ ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท ปี ล ะ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท
แต่ผู้บริหารชุดเก่าไม่ได้จ่ายเงินเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้บริหารชุดนี้ที่ต้องจ่าย
จํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท ก็คือทั้งหมด ๓ ปี แล้วที่ดําเนินกิจการเพิ่มก็คือ
๒ กิจกรรมตามโครงการที่ตําบลจําป่าหวายขอเสนอมาเนื่องจากว่าเขาไม่
สามารถใช้เงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท ได้ดังนั้นจึงขอเพิ่มในเรื่องของกิจกรรม
การปรับปรุงระบบน้ํา เพื่อใช้อุปโภคและบริโภคในพื้นที่หมู่ ๒ และหมู่ ๑๑
แล้วก็อย่างที่ ๒ ก็คือ จัดสร้างโรงเก็บคัดแยกขยะแล้วก็พัฒนาธนาคารขยะ
อย่างยั่งยืนนะคะ ซึ่งตรงนี้ถ้าเราไม่อนุมัติ ไปทางจําป่าหวายก็ไม่สามารถใช้
เงินไม่ได้ขอเรียนให้ท่านสมาชิกสภาฯทราบแล้วก็จริง ๆ แล้วเราก็ยังอุดหนุน
อยู่ปีละ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท นะคะต่อไปทางเทศบาลมีนโยบายที่จะคัดแยก
ขยะโดยที่จะคัดแยกขยะแห้งขยะเปียกแล้วก็อาจจะมีบริษัทเอกชนเข้ามาร่วม
ด้วยเพราะว่าจริง ๆ แล้วขยะเป็นปัญหาคือทั้งจังหวัดเลยเพราะเราไม่มีที่ทิ้ง

-๒๘แล้ ว ปัจจุบันขยะแฝงก็เข้ามาทิ้งในเขตเทศบาลเยอะมากเหลื อเกินอันนี้ ก็
อาศัยความสัมพันธ์ที่มีกับ นายกเทศบาลตําบลจําป่าหวายนะคะเราถึงได้ใช้
พื้นที่ตรงนั้นอยู่แล้วก็พื้นที่ๆ เราได้ซื้อไว้ที่ตําบลท่าวังทองซึ่งดิฉันเชื่อแน่เลย
ว่า ๑๐๐ กว่าไร่เราไม่ได้ไปใช้แน่นอนเพราะว่าชาวบ้านเขาก็ไม่อยากได้ขยะ
ไปทิ้งที่ในเทศบาลของเขาในตําบลของเขานะคะ แล้ว ๑๐๐ กว่าไร่ของเราที่
ซื้ อ ไว้ ก็ เ ปล่ า ประโยชน์ เ หมื อ นกั น นะคะเราก็ ค งใช้ ที่ จํ า ป่ า หวายต่ อ ไป
ต่ อ ไปเราอาจจะมี กิ จ กรรมร่ ว มกั บ ตํ า บลจํ า ป่ า หวาย ซึ่ ง อาจจะสร้ า ง
ความสัมพันธ์อันดีเพื่อเราก็ต้องไปใช้พื้นที่ของเขาอยู่นะคะขอนําเรียนให้ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลทราบแล้ วก็ขอขอบพระคุณท่านที่เป็นห่ วงการใช้เงิน
ของเทศบาลนะคะขอบพระคุณมากค่ะ
นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ครับท่านนายกฯก็ได้ชี้แจงไปแล้วนะครับ เราจะต้องจ่ายเงินให้กับ อบต.จําป่า
หวายปีละ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท นะครับ ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท คือ ๓ ปี
ท่านผู้บริหารชุดเก่าไม่ได้จ่ายเขา ๒ ปี ครับเราเข้ามาก็ต้องรับผิดชอบให้จ่าย
อีก ปี ห นึ่ง เป็ น ๓ ปี คื อ ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท นะครั บ มี ส มาชิ ก ฯท่ า นใด
จะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมก็จะขอมตินะครับ สมาชิกฯท่านใด
เห็ น ชอบญั ต ติ ข อรั บ ความเห็ น ชอบแก้ โ ครงการตํ า บลจํ า ป่ า หวายน่ า อยู่
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ กรุณายกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ 17 เสียง

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ต่อไปเข้าระเบียบวาระที่ 13 นะครับ

ระเบียบวาระที่ ๑3

เรื่อง เสนอญัตติขอรับความเห็นชอบนาที่ดินของเทศบาลเมืองพะเยา
เข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดิน

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

เรื่อง เสนอญัตติขอรับความเห็นชอบนําที่ดินของเทศบาลเมืองพะเยา
เข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดิน ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาฯครับ

นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองพะเยา ด้วยข้าพเจ้านางสาวจุฬาสินี
พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมือง
พะเยา เพื่อขอรับความเห็ นชอบนําที่ดินของเทศบาลเมืองพะเยาเข้าร่ว ม
โครงการจั ด รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ พั ฒ นาพื้ น ที่ จัง หวั ด พะเยา เนื่ อ งจากสํ า นั ก งาน
โยธา ธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาได้จัดทําโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา
พื้นที่จังหวัดพะเยา ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒ นาพื้นที่ พ.ศ.
๒๕๔๗ ตามโครงการนี้โรงเรียนเทศบาล ๕ (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) มีพื้นที่
บางส่วนอยู่ในเขตการดําเนินโครงการ คือ โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๖๖๑๙ และ

-๒๙๗๕๑๐๘ ซึ่งเป็นที่ดินของเทศบาลเมืองพะเยาอยู่ในเขตพื้นที่ตําบลท่าวังทอง
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่ งในการเข้าร่ว มโครงการจัดรูปที่ดิน
ทํ า ให้ เ สี ย พื้ น ที่ เ ดิ ม บางส่ ว นและจะได้ รั บ ชดเชยที่ ดิ น ใหม่ ต ามโครงการ
ในจํานวนที่เท่ากัน ดังนั้น เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่า ด้ ว ยการพั ส ดุ ข องหน่ ว ยการบริ ห ารราชการส่ ว นท้ องถิ่ น พ.ศ.๒๕๓๕
หมวด ๔ ข้ อ ๑๕๕ การให้ บุ ค คลใดใช้ ป ระโยชน์ ห รื อ ได้ รั บ สิ ท ธิ ใ ด ๆ
อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการ
ส่ว นท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็ นชอบจากสภาหน่ว ยการบริห ารราชการ
ส่ว นท้องถิ่นก่อน จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานําเสนอต่อสภาเทศบาล
เมืองพะเยาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ท่านนายกฯก็ได้เสนอญัตติต่อสภาฯแล้วนะครับที่ดินของโรงเรียนเทศบาล ๕
(แก้วปัญญาอุปถัมภ์) บางส่วนจะเข้าอยู่ในโครงการจัดรูปที่ดินนี้นะครับ
โครงการจัดรูปที่ดินจะเป็นถนนสี่ เลนถนนคอนกรีตมีระบบไฟฟ้า ระบบ
ระบายน้ําพร้อมนะครับจะเริ่มจากถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เยื้องห้างโลตัสนะครับ
ติดกับกองวิทยาการตํารวจตรงมาถึงโรงเรียนเทศบาล ๕ เลยนะครับแล้วก็จะ
ออกทางถนนสวนดอกหลังประปานะครับ มีสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมก็จะขอมตินะครับ สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบญัตติ
ขอรับความเห็นชอบนําที่ดินของเทศบาลเมืองพะเยาเข้าร่วมโครงการจัดรูป
ที่ดิน กรุณายกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ 17 เสียง

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ต่อไปเข้าระเบียบวาระที่ 14 นะครับ

ระเบียบวาระที่ ๑4

เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติปรับลดปริมาณงานและวงเงินค่าปรับปรุง
ระบบวิศวกรรมจราจร

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติปรับลดปริมาณงานและวงเงินค่าปรับปรุง
ระบบวิศวกรรมจราจร ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาฯครับ

นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองพะเยา ด้วยข้าพเจ้านางสาวจุฬาสินี
พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา มีความประสงค์ขออนุมัติปรับลด
ปริมาณงานและวงเงินค่าปรับปรุงระบบวิศวกรรมจราจร ดังนี้

-๓๐ตามที่สภาเทศบาลเมืองพะเยามีมติเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาล เพื่อ
จ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบวิศวกรรมจราจร จํานวนเงิน ๓,๒๙๕,๐๐๐.- บาท
(สามล้านสองแสนเก้าหมื่นห้ าพันบาทถ้วน) ตามรายงานการประชุมสภา
เทศบาลฯสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๖ วันที่ ๒๕ มิถุนายน
๒๕๕๖ นั้น
เหตุผล ประกอบได้แก่ เนื่องจากโครงการปรับปรุงระบบวิศวกรรมจราจร
มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งปรั บ ลดปริ ม าณงาน และวงเงิ น ของโครงการเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับความจําเป็นเร่งด่วน และให้สัมพันธ์กับโครงการก่อสร้างของ
เทศบาลที่กําลังดําเนินการ และที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณถัดไป ได้ขอปรับ
ลดปริมาณงานและวงเงิน ดังนี้
ปริมาณงานเดิม เพื่อดําเนินการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ พร้อมทั้งตีเส้น
และเครื่องหมายจราจรบนผิวทางของถนนภายในเขตเทศบาล งบประมาณ
ทั้งสิ้น ๓,๒๙๕,๐๐๐.- บาท (สามล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ปรับลดเป็น เพื่อดําเนินการแก้ไขเส้น และเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
เดิม ตีเส้นและเครื่องหมายจราจรบนผิวทางใหม่ พร้อมทาสีน้ํามันขอบทาง
เดิมของถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาล งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๗๓๙,๐๐๐.บาท (สองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)ดังนั้นเพื่อถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ กําหนดว่า
องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยให้ เป็นอํานาจ
อนุ มัติ จ ากสภาท้อ งถิ่ น ภายใต้ เงื่ อนไขดั ง ต่อ ไปนี้ (๑) ให้ กระทํา ได้ เ ฉพาะ
กิ จ การ ซึ่ ง อยู่ ในอํ า นาจหน้ าที่ ข อง องค์ ก รปกคร องส่ ว น ท้ อ งถิ่ น
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ ตามที่ ก ฎหมายกํ า หนดจากข้ อ ระเบี ย บของ
กระทรวงมหาดไทย ประกอบกับหลักการและเหตุผลข้างต้น จึงเรียนมาเพื่อ
โปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลเมืองพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติตามที่
เห็นสมควรต่อไป
นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ท่านนายกฯก็ได้เสนอญัตติขออนุมัติปรับลดปริมาณงานและวงเงินค่า
ปรับปรุงระบบวิศวกรรมจราจรไปเรียบร้อยแล้วนะครับ มีสมาชิกฯท่านใดจะ
อภิปรายครับ ขอเชิญคุณณัฐธพงษ์ สมิทธิปพินท์ ครับ

นายณัฐธพงษ์ สมิทธิปพินท์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพครับ ผมนายณัฐธพงษ์ สมิทธิปพินท์
ครับ กระผมได้อภิปรายสนับสนุนโครงการปรับปรุงระบบวิศวกรรมจราจร

-๓๑เมื่อสมัยประชุมสามัญ ครั้งที่ ๒ ครับขอเปลี่ยนแปลงจากครั้งแรกเป็นครั้งที่
๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ นะครับ ครับผมตามที่ผมได้อภิปราย
ครั้ ง ที่ แ ล้ ว งบประมาณการปรั บ ปรุ ง วิ ศ วกรรมจราจร จํ า นวนเงิ น
๓,๒๙๕,๐๐๐.- บาท เปลี่ยนเป็น ๒,๗๓๙,๐๐๐.- บาท ส่วนต่างก็อยู่ประมาณ
๕๕๖,๐๐๐.- บาท ก็ขอสนับสนุนครับ ก็เป็นการบริห ารจัดการให้ทางฝ่าย
บริหารเพื่อที่จะนําเงินไปใช้จ่ายเกี่ยวกับ ให้ทาง อบต.จําป่าหวายก็ได้นะครับ
ขอบคุณมากครับ
นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ครับมีสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญคุณอํานวย แก้วมา
ครับ

นายอานวย แก้วมา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายอํานวย แก้วมา สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองพะเยา สําหรับเหตุผลในการปรับลดปริมาณงานลงในครั้ง
นี้ผมก็คงจะคิดว่าปริมาณงานเดิมติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบแต่ว่าเมื่อปรับลด
เป็นสัญญาณไฟกระพริบคงจะไม่มีแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นที่น่าสังเกตุนะครับ
เพราะว่าปรับลด ๕๕๖,๐๐๐.- บาท อันนี้หมายความว่าสัญญาณไฟกระพริบ
ตามแยกถนนที่จะติดตั้งคงจะไม่มีแล้วนะครับอันนี้ก็ขอชี้แจงด้วยนะครับ

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

เป็นการปรับลดไฟกระพริบออกไปนะครับ มีสมาชิกฯท่านใดจะอภิปราย
อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอให้ท่านนายกฯได้ชี้แจงนะครับ

นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติที่นั่งในสภาฯ
แห่งนี้นะคะเหตุผลที่ปรับลดเนื่องจากว่าในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เราได้
ดําเนินการบางส่วนไปแล้วนะคะถึงได้ปรับลดลงมาจํานวน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท
เนื่องจากว่ากิจกรรมบางอย่างที่เราได้เสนอต่อท่านในวั นนี้บางงานเรามีใน
งบประมาณปี ๒๕๕๖ แล้ ว นะคะจึ ง ได้ ป รั บ ลดลงมาจึ ง ขอชี้ แ จงให้ ท่ า น
สมาชิกฯได้ทราบค่ะขอบพระคุณมากค่ะ

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกฯท่านใดอีกหรือไม่ที่จะอภิปรายขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผมก็จะขอมติ
นะครับ สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติปรับลดปริมาณงานและ
วงเงินค่าปรับปรุงระบบวิศวกรรมจราจร กรุณายกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ 17 เสียง

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ต่อไปเข้าระเบียบวาระที่ 15 นะครับ

-32ระเบียบวาระที่ ๑๕

เรื่อง เสนอญัตติขอรับความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแก้ไขเครื่ องหมายดวง
ตราประจาเทศบาลเมืองพะเยา

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

เรื่อง เสนอญัตติขอรับความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแก้ไขเครื่องหมายดวงตรา
ประจําเทศบาลเมืองพะเยา ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติครับ

นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองพะเยา ข้าพเจ้านางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า
นายกเทศมนตรีเ มือ งพะเยา มีค วามประสงค์ จะขอความเห็ นชอบเสนอ
ต่อสภาเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อเปลี่ยนดวงตราเทศบาลและดวงตราประจํา
ตําแหน่งนายทะเบียนท้องถิ่น เนื่องจากดวงตราของเทศบาลเมื องพะเยาใช้
มาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๘๐ และเมื่อเทคโนโลยีเจริญขึ้นจึงได้นําดวงตราประทับ
เดิมมาทําสํ า เนาใหม่ให้ เป็นไฟล์ ภ าพดิจิตอลเพื่อ ใช้ในงานประชาสั มพัน ธ์
ต่ า ง ๆ แต่ เ นื่ อ งจากการทํ า สํ า เนาจากดวงตราประทั บ (ตรายางเดิ ม )
ซึ่งมีขนาดเล็กทําให้ลายเส้นพญานาคไม่ชัดเจนและองค์ประกอบของภาพ
ไม่ ส วยงาม นอกจากนี้ ไ ฟล์ ข องดวงตราประทั บ เดิ ม มี ข นาดเล็ ก เกิ น ไป
ไม่ เ หมาะสมกั บ การใช้ ง านประชาสั ม พั น ธ์ บนป้ า ยขนาดใหญ่ ( ไวนิ ล )
และงานประชาสัมพันธ์บนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน ดังนั้นจึงได้ออกแบบ
ปรับปรุงดวงตราประทับใหม่ พร้อมทั้งจัดองค์ประกอบภาพให้สวยงามและ
เหมาะสมมากขึ้ น โดยได้ ป รั บ ลายพญานาคให้ เ ป็ น ลายพญานาคแบบ
พื้นเมือง มีเหงายาว เครายาว และมีปกคอแบบสิงห์ ปรับลายดอกบัวให้มี
สัดส่วนที่เหมาะสมกับภาพ เพิ่มลายเส้นของดอยหนอกซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์
ของเมื อ งพะเยาและปรั บ ลั ก ษณะตั ว อั ก ษรให้ มี ลั ก ษณะคล้ า ยอั ก ษร
ธรรมล้ า นนา แต่ ยั ง คงรู ป แบบของดวงตราประทั บ เดิ ม ไว้ โ ดยส่ ว นใหญ่
เพื่อคงความหมายเดิมที่ว่าเมืองพะเยาเป็นเมืองที่มีน้ําท่า พืชพันธุ์ธัญญาหาร
ภักษาหารอุดมสมบูรณ์ประชาชนอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข โดยได้จัดทํา
ดวงตราเทศบาลและดวงตราประจํานายทะเบียนท้องถิ่นขึ้นใหม่เป็นไฟล์ภาพ
ดิจิตอล ๔ สี และไฟล์ภาพดิจิตอลสองมิติสําหรับทําดวงตราประทับบน
งานเอกสาร ตามภาพประกอบด้านหลัง ซึ่งต้องขออภัยนะคะไม่สามารถถ่าย
เป็ น เอกสารสี ได้ประหยัดงบประมาณ ท่านสามารถไปดูได้ที่ห้ องนายกฯ
นะคะ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๑๕๐๔/๒๕๐๐
ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๐๐ เรื่อง ดวงตราประจําเทศบาลและดวงตรา
ประจํานายทะเบียนท้องถิ่นนายกเทศมนตรีเมืองพะเยาจึงมีความประสงค์
ขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลเมืองพะเยา จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
และขอได้โปรดนําเสนอสภาเทศบาลเมืองพะเยาให้ความเห็นชอบต่อไป

-33นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ครับท่านนายกฯก็ได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมแล้วนะครับ ในเอกสารนี้บรรทัด
ที่ ๑๐ มีเหงายาวหรืออะไรครับ

นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า
นายกเทศมนตรีฯ

ขออนุญาตค่ะ เหงานะถูกแล้วค่ะดิฉันลืมไปค่ะเหงาเป็นคําที่เรียกพญานาค
ลืมค่ะ ขออภัยด้วยนะคะ แต่จริง ๆ แล้วเป็นเหงาจริง ๆ นะคะ เขาเรียกว่า
เหงานะคะไม่ใช่เรียกว่าหงอนดิฉันอ่านผิด ถ้าไก่เรียกหงอน พญานาคเรียก
เหงาค่ะดิฉันผิดเองค่ะ

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

เข้าใจตามนี้นะครับ มีสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายขอเชิญนะครับ ขอเชิญ
คุณสุรพงษ์ จารุฉัตราภรณ์ ครับ

นายสุรพงษ์ จารุฉัตราภรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

ครับเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพครับ กระผมสุรพงษ์ จารุฉัตราภรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา สําหรับตราเทศบาลใหม่นี้นะครับกระผมไป
ยืนดูตั้งนานผมชอบมากครับรูปแบบสวยงามสีสันก็ทันสมัยดีครับทีนี้ผม
อยากจะขอเสนอแนะซักนิดหนึ่งนะครับไม่ทราบว่าจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้
หรือไม่นะครับคือดอยหนอกเป็นสัญลักษณ์คู่กับกว๊านพะเยาทีนี้ผมมาดูใน
ตราสัญลักษณ์ไม่ค่อยเหมือนดอยหนอกเท่าไหร่สัดส่วนไม่ค่อยดีผมอยากจะ
เสนอแนะว่าเราเอารูปภาพรูปถ่ายของดอยหนอกตัวจริงมาแปะเป็นลายเส้น
แล้วก็สีสันของดอยที่ว่าเป็นสีชมพูอ่อน ๆ ก็สวยดีครับก็ขอเสนอไม่ทราบว่า
จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้หรือไม่ครับเพราะดอยหนอกที่ในตราสัญลักษณ์ไม่
ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะครับขอบคุณครับ

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กลุ
ประธานสภาฯ

ครับมีสมาชิกฯท่านใดอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญคุณณัฐธพงษ์ สมิทธิปพินท์
ครับ

นายณัฐธพงษ์ สมิทธิปพินท์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

ครับเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพครับ ผมนายณัฐธพงษ์ สมิทธิปพินท์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยานะครับ ก็อยากจะเสนอเรื่องเปลี่ ยนตรา
สัญลักษณ์เทศบาลเมืองพะเยาผมคิดว่าตามแนวคิดของผมๆ ว่าเห็นลายกนก
ทั้งสองข้างทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับ ผมว่ามันจะเป็นกนกมากเกินไป
คิดว่าน่าจะเอาออกเพราะว่า ลายตั้งแต่พญานาคพ่นน้ํารู้สึกว่าลายกนกก็ดูดี
แต่ว่าสองข้างซ้ายขวาจะดูเยอะเกินไปขอบคุณมากครับ

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ครับมีสมาชิกฯท่านใดอีกหรือไม่ครับผมจะให้ผู้บริหารชี้แจงทีเดียวรวดเลย
นะครับ มีหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอเชิญท่านนายกฯนะครับ

นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า
นายกเทศมนตรีฯ

ค่ะเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพนะคะ เนื่องจากว่าความชอบของแต่ละ
ท่านก็จะไม่เหมือนกันนะคะคือว่าตรงนี้นี่ก็คือเราได้ทําไว้เพื่อว่าเราอยากเห็น

-๓๔ลายพญานาคชั ด เจนแล้ ว แบบนี้ อ อกมาก็ จ ะเป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญในเรื่ อ งของ
พญานาคที่ได้ออกแบบตรงนี้นะคะ ถ้ายังไงเดี๋ยวดิฉันลองไปปรึกษากันดูก่อน
ว่ามันปรั บเปลี่ ย นได้ห รื อไม่ นะคะแล้ ว ก็ ขอขอบคุณท่านที่ ท่านก็ มีอารมณ์
ศิลปินนะคะที่ได้ดูเหมือนกันว่ามันอาจจะมีลายเพิ่มเยอะไปแต่ดิฉันคงคิดว่า
ในผู้ออกแบบคงจะคั่นในเรื่องของเทศบาลเมืองพะเยากับจังหวัดพะเยาให้มัน
อยู่ในคนละส่วนกันนะคะแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวดิฉันจะไปขอรับไปพิจารณาว่าเรา
จะปรับเปลี่ยนได้หรือไม่ขอบคุณมากค่ะ
นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ครับถ้าไม่มีสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายผมก็จะขอมตินะครับ สมาชิกฯ
ท่านใดเห็นชอบญัตติขอรับความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแก้ไขเครื่องหมายดวง
ตราประจําเทศบาลเมืองพะเยากรุณายกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ 17 เสียง

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑๖

ระเบียบวาระที่ ๑๖

เรื่องอื่น ๆ

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกฯท่านใดจะปรึกษากับผู้บริหารเรื่องต่าง ๆ ของชาวบ้านมีหรือไม่
ครับ ขอเชิญคุณสุรพงษ์ จารุฉัตราภรณ์ครับ

นายสุรพงษ์ จารุฉัตราภรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

ขอบคุณท่านประธานฯครับ ผมสุรพงษ์ จารุฉัตราภรณ์ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองพะเยา ผมอยากจะขออนุญาตแก้ไขไม่ทราบว่าจะได้หรือไม่
ครับเกี่ยวกับญัตติศาลาอเนกประสงค์ที่ท่านนายกฯบอกว่าสุสานแม่ต๋ําผม
อยากจะเอาคําว่าสุสานออกเพราะว่ามันมีฌาปนสถานอยู่แล้ว เปลี่ยนเป็น
ตําบลเอาตําบลแทนได้หรือไม่ครับตําบลแม่ต๋ําครับขอบคุณครับ

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ครับเดี๋ยวขอให้ทางผู้บริหารปรึกษาก่อนนะครับเพราะมันมติผ่านไปแล้ว
จะแก้ไขยังไงก็ไม่ทราบนะครับขอเชิญท่านนายกฯครับ

นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า
นายกเทศมนตรีฯ

ค่ะเรียนท่านประธานสภาฯท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่านนะคะเนื่องจาก
ว่าตอนนี้มันเป็นญัตตินะคะแต่ถ้าเราทําป้ายไปติดบริเวณที่เราสร้างเสร็จเราก็
อาจจะเปลี่ยนเป็นแค่ ฌาปนสถานตําบลแม่ต๋ําอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเดี๋ยวยังไง
เดี๋ยวเราก็คงจะหาชื่อที่เหมาะสมกับฌาปนสถานอีกทีหนึ่งว่าสมควรใช้แบบ
ไหนในการที่จะติดตั้งแล้วก็ประชาชนก็คงไม่มีใครจะอยากใช้นะคะแต่ว่าเดี๋ยว
เราคงจะหาชื่อให้ เหมาะสมอีกทีหนึ่งก็คงจะเรียนเชิญ ท่านเข้าร่ว มด้ว ยค่ะ
ขอบคุณค่ะ

-๓๕นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ครับมีสมาชิกฯท่านใดอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญคุณอํานวย แก้วมา ครับ

นายอานวย แก้วมา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายอํานวย แก้วมา
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา ครับผมก็ได้รับฝากจากพี่น้องประชาชนใน
เขตตําบลเวียงมานะครับจะได้เรียนผ่านท่านประธานฯไปถึง ผู้บริหารนะครับ
ว่าที่สุสานแม่ต๋ําสุสานประตูเหล็กนะครับขอโทษครับ สุสานประตูเหล็กศาลา
แรกมี พี่น้อ งประชาชนสอบถามว่า ทําไมไม่ ปรับ ปรุงให้ มัน ดีขึ้น ทุกวั นนี้ถ้ า
หากว่าฝนตกแล้วก็มีพี่น้องประชาชนมาฌาปนกิจ สองศพ สามศพก็จะรออยู่
ที่ศาลาเดียวสําหรับศาลาอันเก่าน่าจะใช้ได้ทางพี่น้องประชาชนสอบถามมา
ว่ า ทํ า ไมผู้ บ ริ ห ารทํ า ไมไม่ พั ฒ นาให้ มั น ดี ขึ้ น เผื่ อ ว่ า เวลาฝนตกมาสองศพ
สามศพ ก็จะได้จัด ทําพิธีได้ไล่ๆ กันนะครับมันจะได้ส ะดวกยิ่งขึ้นนะครับ
แล้วก็เรื่องที่สองก็เรื่องไฟฟ้าหลังตลาดสดพะเยาที่ทางพ่อค้าแม่ค้าได้ เสนอทํา
เรื่องมาขอกับผู้บริหารทางชาวบ้านก็สอบถามว่า เมื่อไหร่จะได้รับบริการจาก
เทศบาลครับ ผมก็ขอฝากมาสองเรื่องครับผม ขอบคุณครับ

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ครับคุณอํานวยก็ได้เสนอขอให้แก้ไขศาลาเก่าของสุสานประตูเหล็ก แล้วก็
เรื่องไฟฟ้าหลังตลาดสดพะเยาซึ่งทางพ่อค้าแม่ค้าก็ได้ขอผ่านคุณอํานวยมานะ
ครับขอเชิญท่านผู้บริหารได้กรุณาชี้แจงด้วยนะครับ

นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า
นายกเทศมนตรีฯ

ค่ะเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่านนะคะดิฉันก็ขอ
ขอบคุณท่านอํานวย แก้วมา สมาชิกสภาเทศบาลที่เล็งเห็นว่าสุสานประตู
เหล็กจริง ๆ แล้วตรงนี้มันก็เก่าทรุดโทรมเหมือนแม่ต๋ําแต่ว่า แม่ต๋ํามันจะตก
ใส่ศีรษะอยู่แล้วดิฉัน ก็เลยไปดูที่แม่ต๋ําก่อนแต่ว่าเราก็ไม่ได้ละทิ้งในส่วนของ
ตําบลเวียงนะคะซึ่งเราก็จะดําเนินการคงจะเป็นในโอกาสต่อไปนะคะที่ว่า เรา
จะดํ า เนิ น การเพื่ อ ที่ จ ะดู แ บบแล้ ว ก็ แ ก้ ไ ขแล้ ว ก็ ป รั บ ปรุ ง บริ เ วณตรงนี้ ใ ห้
สวยงามต่อไปนะคะแล้วก็ในเรื่องของความมั่นคงแข็งแรงเดี๋ยวเราก็คงจะให้
กองช่างไปดูอีกทีหนึ่งนะคะดิฉันขอรับไว้เลยนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือไฟฟ้า
หลังตลาดนะคะดิฉันได้แจ้งกับท่านรองนายกฯท่านศุภชัย ไชยลั งกาแล้ ว
ขอให้ท่านตอบข้อคําถามกับสมาชิกสภาเทศบาลฯด้วยค่ะ

นายศุภชัย ไชยลังกา
รองนายกเทศมนตรีฯ

ครับขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานฯผ่านไปยังท่าน สท.อํานวย ฯ ด้วย
ความเคารพนะครับผมได้แจ้งให้ทางงานไฟฟ้าได้ทําการตรวจสอบและก็
รายงานเบื้ องต้ นว่า แสงไฟความสว่างตรงนั้น ค่อนข้า งที่จ ะเพี ยงพอแต่ถึ ง
อย่างไรก็ตามเราก็จะหาทางที่จะพัฒนาปรับปรุงทั้งระบบให้มีความสว่างไสว
ให้มากยิ่งขึ้นนะครับคงจะขออนุญาตเนื่องจากว่าต้องวางระบบแสงสว่าง

-36ตลอดทั้ ง แนวคงจะขออนุ ญ าตที่ จ ะใช้ เ วลาในการดํ า เนิ น การตรงนี้ ค รั บ
ขอบคุณครับ
นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ครับมีสมาชิกฯท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญคุณสวงค์ ภคเลิศพาณิชย์
ครับ

นายสวงค์ ภคเลิศพาณิชย์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผมนายสวงค์ ภคเลิศพาณิชย์ สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองพะเยา ป้ายชื่อถนนข้าง กอรมน.เก่ามันเป็นถนนร่วมมิตร
แต่ท้ายถนนร่วมมิตรเป็นตรอกร่วมมิตรทั้งที่ถนนเส้นเดียวกันแต่สองชื่อตรอก
ร่วมมิตรขอให้แก้ไขป้ายชื่อถนนข้าง กอรมน.เก่าให้เปลี่ยนเป็นตรอกร่วมมิตร

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ครับขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ

นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า
นายกเทศมนตรีฯ

ค่ะเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ โดยเฉพาะท่านสวงค์
ภคเลิศพาณิชย์ ดิฉันขอบคุณมากนะคะที่ท่านได้ดูแลพื้นที่นี้เป็นอย่างดีอย่าง
ที่ท่านบอกก็คือถนนทางสาย กอรมน.นะคะซึ่งเป็นเขตบริเวณบ้านท่านก็คือ
ต้นซอยเป็นซอยร่วมมิตรตรอกร่วมมิตรท้ายซอยเป็นถนนร่วมมิตรท่านไปถาม
ชาวบ้านเลยค่ะว่าต้องการเป็นถนนหรือตรอกเดี๋ยวดิฉันจะไปเปลี่ยนให้เองค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ

นายสวงค์ ภคเลิศพาณิชย์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

อันนี้ต้องเปลี่ยนในทะเบียนราษฎรด้วยนะครับเพราะทะเบียนราษฎรเป็น
ตรอกร่วมมิตร

นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า
นายกเทศมนตรีฯ

ค่ะงั้นก็คงเปลี่ยนเป็นตรอกร่วมมิตรนะคะเดี๋ยวดิฉันจะไปเปลี่ยนแปลงให้ค่ะ
ขอบคุณค่ะ

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกฯท่านใดอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญคุณพรรณี บัวศรี ครับ

นางพรรณี บัวศรี
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ฝากถึงท่านนายกเทศมนตรีเมือง
พะเยานะคะ เนื่องด้วยเหตุผลที่พูดวันนี้คงเกี่ยวกับปัญหาที่ได้รับการแก้ไข
จากสี่แยกแม่นาเรือตําบลแม่ต๋ําซึ่งใช้เส้นทางของตําบลแม่ต๋ํานะคะคือเรามี
การขยายขอบถนนจราจรที่มีปัญหามาตลอดเพราะสืบเนื่องจากตนเองเป็น
ประธานชุมชนมาหลายสมัยก็เลยทําหนังสื อร้องมาจนถึงท่านผู้ ว่าฯ ท่าน
นายอําเภอ ท่านนายกฯหลายชุดก็ได้รับคําว่าครับๆ อย่างเดียวไม่ได้ทําอะไร
เลยมากสุดก็แค่ตัดกิ่งไม้จนถึงท่านนายกฯชุดปัจจุบันนะคะได้รับการแก้ไข
แล้ววันก่อนเจอท่านนายกฯก็นําเรียนท่านนายกฯว่าถนนมันเป็นการ

-๓๗เชื่ อ มต่ อ ไม่ ไ ด้ท่ า นนายกฯก็เ ลยขอหิ น คลุ ก นายกฯก็ บอกว่า ให้ พี่ พ รรณี ฯ
ประสานกั บ ท่ า นรองศุ ภ ชั ย เลยก็ ไ ด้ ป ระสานท่ า นรองศุ ภ ชั ย ฯ ๆ ก็ ไ ด้
ดําเนินการให้ภายใน ๒๔ ชั่วโมง ฝากถึงท่านนายกฯด้วยว่าพี่น้องตําบลแม่ต๋ํา
ฟากน้ําแล้วก็บ้านแม่นาเรือ ร่องไฮ แม่ ใสนะคะ ฝากขอบคุณท่านนายกฯ
และผู้บริหารฝากทุกวันเพราะว่าดิฉันไปตลาดแม่ใสทุกวันฝากเรียนว่าขอบ
คุณท่านนายกฯและผู้บริหารมากที่ทําถนนไปใส่หินคลุกและก็ลาดยางให้ นะ
คะพี่น้องตําบลแม่ต๋ําใช้เส้นทางตรงนี้ก็รู้สึกปลอดภัยมากฝากเรียนท่านนายก
ฯว่าขอบคุณมากและก็จะรับคําชมรับคําขอบคุณมาถึงท่านนายกฯทุก ๆ วัน
ขอบคุณมากค่ะ
นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาฯ

ครับเราก็ได้ใช้เวลาการประชุมมาพอสมควรแล้วนะครับการประชุมก็คงมี
เพี ย งเท่ านี้ สุ ด ท้า ยนี้ ผ มต้อ งขอขอบคุณ ท่า นสมาชิก ฯทุ กท่ าน ผู้ ที่เ ข้า ร่ว ม
ประชุมทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการประชุมครั้งให้เป็นไปด้วยดีขอให้ทุก
ท่านโชคดีมีความสุข ความเจริญ สุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ทุกท่าน
ทุกคนผมขอปิดประชุมเท่านี้ครับ
- ปิดประชุมเวลา 16.15 น. –

(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

เลขานุการสภาเทศบาล
(นายไตรวุฒิ ศรีวรรณยศ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ
(นางวิณารัตน์ ปัญญาดา)

- 39 คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล ทําหน้าที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพะเยา
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี 2556 เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลเมืองพะเยา และมีมติเห็นว่าถูกต้องทุกประการ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
(นางพรรณี บัวศรี)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นางทองศรี ไชยาสิงห์)

(ลงชื่อ)

เลขานุการฯ
(นางบัวแย้ม มณีรัตน์)

บันทึกผลการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพะเยา
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖
คณะกรรมการได้ตรวจเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องปฏิบัติการสภา ฯ (ชั้นล่าง)
.................................................
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางพรรณี
บัวศรี
๒. นางทองศรี
ไชยาสิงห์
๓. นางบัวแย้ม
มณีรัตน์
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
ในวั น ที่ ๓๐ สิ ง หาคม 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 นางพรรณี บั ว ศรี ประธานกรรมการ
นางทองศรี ไชยาสิงห์ เป็นกรรมการ และนางบัวแย้ม มณีรัตน์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ได้ดําเนินการ
ตรวจรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลเมื อ งพะเยา สมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ย ที่ ๓ ประจํ า ปี ๒๕๕๖
เมื่ อ วั น ที่ ๒๐ สิ ง หาคม ๒๕๕๖ แล้ ว เห็ น ว่ า รายงานการประชุ ม ดั ง กล่ า วเป็ น การถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๓๓ ต่อไป
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
(นางพรรณี บัวศรี)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นางทองศรี ไชยาสิงห์)

(ลงชื่อ)

เลขานุการฯ
(นางบัวแย้ม มณีรัตน์)

