
  

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเน้ิง 
 สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔  ประจําป ๒๕๖๐ 

วันท่ี  ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
            ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเน้ิง 

*************************** 
ผูมาประชุม 
ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายสิงหคํา     แสงหลา ประธานสภาเทศบาล สิงหคํา        แสงหลา  
๒ นางประทุมมา  หลวงชัย รองประธานสภาเทศบาล ประทุมมา    หลวงชัย  
๓ นายมานพ      ถาเกิด สมาชิกสภาเทศบาล มานพ         ถาเกิด  
๔ นายวิโรจน      สุตา สมาชิกสภาเทศบาล วิโรจน         สุตา  
๕ นายสุรชัย       นิยะมาศ สมาชิกสภาเทศบาล สุรชัย          นิยะมาศ  
๖ นายเอกศิษฐ   เชาวธํารงวรรธน สมาชิกสภาเทศบาล เอกศิษฐ    เชาวธํารงวรรธน  
๗ นายวิชัย            ลาปน สมาชิกสภาเทศบาล วิชัย           ลาปน  
๘ นายชูชาติ          นันต ิ สมาชิกสภาเทศบาล ชูชาติ         นันต ิ  
๙ นางสาวเกษดา    ศรีฟอง สมาชิกสภาเทศบาล เกษดา        ศรีฟอง  

๑๐ นายพิสิษฐศักดิ์    ศรีวะโสภณ สมาชิกสภาเทศบาล พิสิษฐศักดิ์   ศรีวะโสภณ  
๑๑ นายพงศพันธุ      ทารส สมาชิกสภาเทศบาล พงศพันธุ     ทารส  
๑๒ นายโกศล          ทองสวาง เลขานุการสภาเทศบาล โกศล         ทองสวาง ปลัดเทศบาล 

 
ผูไมมาประชุม   

ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑ นางโสภา       สารพฤกษ สมาชิกสภาเทศบาล โสภา          สารพฤกษ  

 
ผูเขารวมประชุม 
ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายมนูญ          บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรี มนูญ         บูรณพัฒนา  
๒ นายชูเดช           เกตุชูรัตน รองนายกเทศมนตรี ชูเดช         เกตุชูรัตน  
๓ นายวิโรจน         ลาปน ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี วิโรจน       ลาปน  
๔ นางอัมพวา         เลิศหัสดีรตัน เลขานุการนายกเทศมนตรี อัมพวา      เลิศหัสดีรัตน  
๕ นายดํารง            พ้ืนผา                ผอ.กองคลัง ดํารง         พ้ืนผา                 
๖   นายสมพร          สินธุปน ผอ.กองการศึกษา สมพร        สินธุปน  
๗   นายนิคม           สุทธิทองแท ผอ. กองชาง นิคม         สุทธิทองแท  
๘ นางศุภิกา          หนูเผา ผอ.กองสาธารณสุขฯ ศุภิกา        หนูเผา  
๙ นางสุพรรณ        แสวงรัตน หัวหนาสํานักปลัดฯ สุพรรณ      แสวงรัตน  

๑๐ นายสาธิต          เหมทานนท ผจก.สถานธนานุบาล สาธิต        เหมทานนท  
๑๑ นางสาววารุณี     พรเจริญเกียรต ิ หัวหนาฝายอํานวยการ วารุณี      พรเจริญเกียรต ิ  
๑๒ นางสาวยุพาวรรณ  สุขดี จนท.วิเคราะหนโยบาย ยุพาวรรณ  สุขดี  
๑๓ นางศิริญญ         บรรเลง นักจัดการงานท่ัวไปฯ ศิริญญ       บรรเลง  
๑๔ นางณัฎฐชญา      ตะวัน นักทรัพยากรบุคคล ณัฎฐชญา    ตะวัน  
๑๕ นายภมรพล        ขันคํา จนท.รักษาความสงบฯ ภมรพล      ขันคํา  



-๒- 
ผูเขารวมประชุม 
ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑๖ นายพิษณุ         รอดเจริญ ผช.จนท.คอมพิวเตอร พิษณุ         รอดเจริญ  
๑๗ นางสาวชุติมณฑน  ไชยเฟย ผช.นักประชาสัมพันธ ชุติมณฑน    ไชยเฟย  
๑๘ นางพรสุดา        อภิวงศงาม พนักงานจาง พรสุดา       อภิวงศงาม  
๑๙ นางสิริมนี          ดํารงรักษ พนักงานจาง สิริมนี        ดํารงรักษ  
๒๐ นายอมรินทร      สุวรรณ นักพัฒนาชุมชน อมรินทร     สุวรรณ  
๒๑ นายณัฐวุฒิ        เขียววาสน ผช.นักวิชาการเกษตร ณัฐวุฒิ        เขียววาสน  
๒๒ นางสาวอัจฉราพร   วงคสอน หัวหนาฝายปกครอง อัจฉราพร   วงคสอน  
 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น. 

เม่ือถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง มาพรอมกันครบองคประชุม 
ปลัดเทศบาลฯ ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลฯ ไดเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯและผูเขารวม
ประชุมทุกทาน เขาหองประชุม พรอมท้ังเรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย และ
กลาวเปดประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 

ประธานฯ สวัสดีครับ  สมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน วันนี้สมาชิกฯ มาประชุมครบองคประชุม ผมขอเปดการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจาํป ๒๕๖๐ และขอเชิญเลขานุการสภาฯ 
อานประกาศสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง เรื่อง การเปดสมัยประชุมสภาเทศบาลฯสามัญ สมัยท่ี  ๔ 
ประจําป ๒๕๖๐ 

เลขาฯ กราบเรียนทานประธานฯ ท่ีเคารพ สมาชิกฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมขออนุญาตอานประกาศ
สภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง เรื่อง การเปดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔  
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ประกาศสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
เรื่อง  การเปดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔  ประจําป ๒๕๖๐ 
……………………. 

ดวยสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ไดมีมติในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  
ครั้งแรก เม่ือวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  กําหนดสมัยประชุมสามัญสมัยท่ี ๔ ประจําป ๒๕๖๐ 
มีกําหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี  ๖  พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึง วันท่ี ๖  ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 

   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงกําหนดการประชุมสภาเทศบาลฯ   
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔  ประจําป ๒๕๖๐  ในวันท่ี  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น.         
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 

 

   จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ   ณ   วันท่ี   ๑๕  เดือน   พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๖๐ 

       
                                                 (นายสงิหคํา  แสงหลา) 

    ประธานสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 



   -๓- 

ประธานฯ ผมขอเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ท่ีประธานสภาแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานฯ ๑. วันนี้ นางโสภา สารพฤกษ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ขอลาไปโรงพยาบาลครับ 

 ๒. การประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแผนการดําเนินงาน 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน       
พ.ศ.๒๕๔๘ และ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ 27 แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายใน
สามสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง         
สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ  ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
ในปงบประมาณ นั้น 

 

เทศบาลตําบลยางเนิ้ง ไดจัดทํารางแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561      
และแผนการดําเนินงาน เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามข้ันตอนเปนท่ี
เรียบรอยแลว โดยผานการพิจารณาอนุมัติจากผูบริหารเทศบาล  และประกาศใชแผนการดําเนินงาน
ดังกลาว ณ วันท่ี 12 ตุลาคม 2560 แลว 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือเสนอใหสมาชิกสภาเทศบาลไดทราบ โดยท่ัวกัน 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๓    
                              ประจาํป ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี  ๒๙  กันยายน  ๒๕๖๐ 

ประธานฯ         ขอใหสมาชิกฯ ทุกทาน ไดตรวจดูรายงานการประชมุท่ีไดสงไปพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว                                  
                     มีสมาชิกฯ  ทานใดจะขอแกไข  เพ่ิมเติม เชิญครับ 
   -ไมมี- 

          หากไมมี  ผมขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ 
          ครั้งท่ี ๓ ประจาํป ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี  ๒๙  กันยายน  ๒๕๖๐ 

ท่ีประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง 
 ไมเห็นชอบ  - เสียง 
 งดออกเสียง  - เสียง 

มติท่ีประชุม เปนอันวาท่ีประชุมเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  สมัยวิสามัญ  
สมัยท่ี ๒  ครั้งท่ี ๓ ประจาํป  ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี  ๒๙  กันยายน ๒๕๖๐ 

 เห็นชอบ  ๑๑   เสียง 
 ไมเห็นชอบ    - เสียง 
 งดออกเสียง    - เสียง           

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง ดวน  (ถามี)  
                                                       -ไมมี- 
 



-๔- 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องกระทู  (ถามี) 

-ไมมี- 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ประธานฯ เชิญทานนายกฯ ชี้แจง 
นายกฯ   เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 2559 ขอ ๓๐ (๕) กําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอม
ท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน นั้น 

 

ดังนั้น จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปงบประมาณ           
พ.ศ. ๒๕60 ใหท่ีประชุมสภาเทศบาลรับทราบ ดังนี้ 

 

จากผลการดําเนินงานของเทศบาล ในปงบประมาณ 2560 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560  
จะเห็นไดวาเทศบาลฯ สามารถดําเนินโครงการได 80 โครงการ จากเปาหมายท่ีวางแผนไว 151 
โครงการ  คิดเปนรอยละ 52.98 งบประมาณท่ีนํามาดําเนินการ รวมท้ังสิ้น 88,238,050.71 บาท 
คิดเปนรอยละ 67.98 ของวงเงินท่ีไดวางแผนไว 
 

ในดานจํานวนโครงการซ่ึงเทศบาลฯ ดําเนินการท้ังสิ้น 80 โครงการ เทศบาลฯ ให
ความสําคัญกับยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
การวางผังเมืองมากท่ีสุด คือ รอยละ 40 นอยท่ีสุด คือ ยุทธศาสตรดานการแกไขปญหาความยากจน               
และยุทธศาสตรดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว ซ่ึงสามารถ
ดําเนินการไดเพียง รอยละ 7.50  
 

ดานงบประมาณเทศบาลฯ ดําเนินการท้ังสิ้น 88,238,050.71 บาท เทศบาลตําบลยางเนิ้ง             
ใหความสําคัญกับยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี มากท่ีสุด คือ รอยละ 50.85  
นอยท่ีสุด คือ ยุทธศาสตรดานการแกไขปญหาความยากจน ซ่ึงสามารถดําเนินการไดเพียง           
รอยละ 0.90  

อยางไรก็ตาม ผลการดําเนินงานของเทศบาลฯ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ไดใหความเห็นและขอเสนอแนะท่ีจะเปนประโยชนตอการบริหาร
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง ดังตอไปนี้ 

1. ควรมีการดูแลในเรื่องการจราจรในเขตชุมชนใหคลองตัวและปลอดภัย 
2. ควรมีการกํากับและดูแลการท้ิงน้ําเสียและสิ่งปฏิกูลลงบนทางสาธารณะและรองน้ํา

สาธารณะ 
3. ควรมีการตัดแตงก่ิงตนยางทุกระยะ เพ่ือปองกันอุบัติเหตุใหกับประชาชนท่ีอาศัยอยู

บริเวณสองขางทางถนนสายเชียงใหม-ลําพูน 
4. ควรมีจุดเดนทางธรรมชาติ เพ่ือสงเสริมอัตลักษณความเปนตําบลยางเนิ้ง 
5. ควรประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของใหมีการจัดการสายไฟ สายเคเบิล สายโทรศัพท      

ใหเปนระเบียบเรียบรอยและมีความปลอดภัย 
 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซ่ึงไดแจกจายใหสมาชิกฯ ทุกทานไดรับทราบแลว 

 

   จึงนําเสนอใหท่ีประชุมเพ่ือรับทราบ 

นายกเทศมนตรี   



 -๕- 

ประธานฯ มีสมาชิกฯ ทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม 

-ไมมี- 

หากไมมีถือวาสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ไดรับทราบรายงานผลการติดตาม และประเมินผล 
แผนพัฒนาเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี)   

ประธานฯ มีสมาชิกฯ  ทานใดมีเรื่องอ่ืนใดจะเสนออีกหรือไม  เชิญครับ 
-ไมมี- 

หากไมมี  สมาชิกทานใด ผมขอปดประชุม     

เลิกประชุมเวลา    ๐๙.๓๐  น. 
(ลงชื่อ)                ผูจดรายงานการประชุม 

           (นางศิริญญ    บรรเลง) 
                   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

                        (ลงชื่อ)               ผูตรวจรางรายงานการประชุม 
  (นายโกศล    ทองสวาง) 

      เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
 

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
 

(ลงชื่อ)                 ประธานฯ 
(นายเอกศิษฐ   เชาวธํารงวรรธน) 

 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
 

      (นายวิชัย    ลาปน)  กรรมการ 
         สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง   

 
(ลงชื่อ)                 กรรมการและเลขาฯ 

(นายมานพ    ถาเกิด) 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 

 
   สภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  ไดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ  สมัยสามัญ   

สมัยท่ี  ๔ ประจําป  ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี         กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ 
 

(ลงชื่อ)             ประธานสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง         
(นายสงิหคํา    แสงหลา) 

 


	รองนายกเทศมนตรี
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