
รายงานผลการปฏบิัติงานประจําป 2552 ตามนโยบาย 
             ของ  นายกเทศมนตรีตําบลยางเนิ้ง 

นายมนูญ    บูรณพัฒนา 
แถลงตอสภาเทศบาลตําบลยางเน้ิง  
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน  2552 

เรียน    ทานประธานสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้งที่เคารพ 

  ตามทีก่ระผมไดแถลงนโยบายในการบริหารราชการของเทศบาลตําบลยางเนิง้  เมื่อวันที ่ 

27 เมษายน  2552  โดยยึดแนวเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลเปนสาํคัญ  มีความสอดคลองกบัยุทธศาสตร

การพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม  แผนพัฒนาอําเภอสารภี  และแผนยุทธศาสตรการพฒันาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  

โดยมุงมัน่ในการสรางและพฒันาพืน้ที่ของเทศบาลตําบลยางเนิง้ใหเปนเมืองทีน่าอยู เปนแหลงทองเทีย่วทาง

วัฒนธรรมที่สําคัญของจงัหวัดเชียงใหม มีการพฒันาทัง้ทางดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการ

พัฒนาสังคม การศึกษา วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและคุณภาพชวีิตของประชาชน ดานการ

พัฒนาสาธารณสุข ดานการพัฒนาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม ดานความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน ดานการพฒันาการบริหาร และพัฒนาบุคลากรทองถิ่น มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน เพือ่ใหเกิดประโยชนสุขสูงสุดตอประชาชน และมีการบริหารจัดการที่ดีโดยยึดหลกัการมีสวนรวม

ของประชาชน  ประกอบดวย  6 นโยบายหลัก  28  นโยบายยอย  ดังนี ้

1. ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 เพื่อปรับปรุงโครงสรางพืน้ฐานใหไดมาตรฐาน และจัดสิง่อํานวยความสะดวก ทัง้ในดาน

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ อันเปนสิง่จาํเปนขัน้พืน้ฐานใหกับประชาชนอยางเพยีงพอ โดยดําเนนิการ  

ดังนี ้

 1.1 กอสราง ปรับปรุง ซอมแซมเสนทางคมนาคมอยางทั่วถึง โดยเนนการพัฒนา
ถนน สะพาน รางระบายน้ําใหไดมาตรฐาน 
  งานถนน 
  ในป พ.ศ.2552 ไดดําเนินการขอรับการสนับสนนุงบประมาณจากรัฐบาล เพื่อแกไขปญหา

ดานการคมนาคม ซึ่งเปนการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญ และไดรับการจัดสรรงบประมาณในการ

ดําเนนิการกอสรางถนน จากรัฐบาลภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555  จํานวน 5 โครงการ  ดังนี ้

  (1) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเขาสูพืน้ที่ทางการเกษตร (จากสวนลิ้นจี่นาย

หนอย) เชื่อมตอถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม (บานพอหลวงอทุัย) หมูที่ 6 ตําบลยางเนิง้ อําเภอสารภี จังหวัด

เชียงใหม จาํนวนเงินงบประมาณ 1,948,000 บาท  

  (2) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนปาแดด-บานธิ (หนาบานนางตา ตันเต

ชัย) ถึงโรงงานพนสีนายบญุสง แสงเพชร หมูที่ 8 ตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม งบประมาณ 

1,992,000 บาท 
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  (3)  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานหมอไพรัช หมูที่ 1   ตําบลยางเนิง้ 

อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม  งบประมาณ 426,600 บาท 

  (4)  โครงการกอสรางกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรตี ซอยหมูบานสุขสันต  หมูที่ 4 ตําบล

ยางเนิง้ อําเภอสารภี  จังหวดัเชียงใหม  งบประมาณ 192,700 บาท 

  (5)  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดพระนอน  หมูที่ 4 ตําบล 

ยางเนิง้ อําเภอสารภี  จังหวดัเชียงใหม งบประมาณ 128,700 บาท 
รวมงบประมาณ 5 โครงการ จํานวนเงนิ 4,688,000 บาท (สี่ลานหกแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถวน) 

งานปรับปรุงซอมแซมถนนภายในเขตเทศบาลฯ 
  ในป พ.ศ.2552 ไดดําเนินการประสานงานกับกํานัน-ผูใหญบานหมูที่ 1 – 7 ตําบลยางเนิ้ง 

ถึงหมูที่ 1 ตําบลสารภี สํารวจและตรวจสอบถนนในเขตเทศบาลที่ชํารุด เปนหลุมเปนบอ  และดําเนินการ

ซอมแซมโดยใชหินคลุก  ดังนี้ 

หมูที ่1 ตําบลยางเนิง้ 

- ซอยหนาบานพอหนานเปง      จํานวน 6 ลบ.ม. 

- ไหลทางบานนายสุริยา หนอจักร    จํานวน 6 ลบ.ม. 

- หลังโรงเก็บของประจําหมูบาน    จํานวน 6 ลบ.ม. 

- ทางไปสวนสาธารณะหนองฟาน    จํานวน 9 ลบ.ม. 

- ซอยบานนางศรีพรรณ     จํานวน 6 ลบ.ม. 

หมูที ่2  ตําบลยางเนิง้ 

- ไหลทางหลังโรงเรียนวัดเวฬุวัน    จํานวน 6 ลบ.ม. 

- ซอยหลังบานอดีตพอหลวงแสง    จํานวน 9 ลบ.ม. 

- ซอยสามแยกทางไปฟารมโคนม    จํานวน 6 ลบ.ม. 

- ซอยทางเขาบานคุณสํารวย พรมพิงค    จํานวน 6 ลบ.ม. 

- ซอยโรงเรียนสารภีพิทยาคม บริเวณเสาโทรศัพท  จํานวน 6 ลบ.ม. 

- โคงหลังวัดเวฬุวัน        จํานวน 6 ลบ.ม. 

หมูที ่3 ตําบลยางเนิง้ 

- หลังธนาคารกรุงเทพ       จํานวน 18 ลบ.ม. 

- ซอยสุดซอยถนนบานดงสวรรค      จํานวน 9 ลบ.ม. 

- บริเวณเสาโทรศัพททรูมูฟ       จํานวน 6 ลบ.ม. 

หมูที ่4 ตําบลยางเนิง้ 

- ซอยหนาบานนายภมรพล ขันคํา      จํานวน 13 ลบ.ม. 

- ซอยหลังวัดพระนอน       จํานวน 20 ลบ.ม. 
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หมูที ่5 ตําบลยางเนิง้ 

- ซอยขางบานนายทอน เรือนคํา    จํานวน 13 ลบ.ม. 

- ปากซอยขางโรงงานเชียงใหมมอลต้ิง   จํานวน 20 ลบ.ม. 

หมูที ่6 ตําบลยางเนิง้ 

- ซอยขางบานนายพนมเทียน เลิศอมรวิทย   จํานวน33 ลบ.ม.  

หมูที ่7  ตําบลยางเนิง้ 

- ถนนทางเขาสวนนายทา แวนจันทร        จํานวน33 ลบ.ม. 

หมูที ่1,2,4,8 ตําบลสารภี 

 - ซอยเหนือรานยอดแซบ         จํานวน33 ลบ.ม. 
รวม เปนจํานวนเงิน 97,600 บาท (เกาหมื่นเจ็ดพันหกรอยบาทถวน)   

ภาพถาย (บางสวน) การดําเนินการซอมแซมถนนดวยหินคลุก  
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1.2 พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร และการบริโภคใหแกพื้นที่ประสบภัยแลง 
  ในปพ.ศ.2552 ไดดําเนินการแกไขปญหาภัยแลง  ปญหาน้ําทวมในเขตเทศบาลและพื้นที่

ใกลเคียง ที่ราษฎรตองประสบปญหา น้ําสําหรับการเกษตรมีไมเพียงพอ อันเนื่องมาฝนทิ้งชวง และลําเหมือง

สายหลักในการสงน้ําเขาสูพื้นที่การเกษตร มีสภาพตื้นเขิน และมีวัชพืชปกคลุมตลอดสาย  จึงไมสามารถสง

น้ําสูพื้นที่การเกษตรไดเพียงพอและทั่วถึง ดังนั้น จึงไดจัดการประชุมและดําเนินการสํารวจลําเหมือง

สาธารณประโยชนสําหรับขุดลอก และกําจัดวัชพืชภายในเขตเทศบาล  จํานวน 21 แหง  ดังนี้ 

(1) สายลําเหมืองแมสะลาบวัดดอนจืน 

(2) ลําเหมืองบริเวณฝายหนาวัดดอนจืน (กําจัดผักตบชวา) 

(3) สายวัดดอนจืน- บริเวณตลาดใหม 

(4)  สาย เสกสุรินทร – หนาสํานักงานเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 

(5)  ลําเหมืองสายรานขายของชําอายแดง ไปทางบานรองยาว 

(6)  ลําเหมืองสายรานขายของชําอายแดง ไปหลังบานส.ท.ปทุมมา 

(7)  ลําเหมืองแยกโรงเรียนเวฬุวัน - ผานบานสะแกง - เขตติดตอหมูที่ 4 

(8)  ลําเหมืองแยกโรงเรียนเวฬุวัน - ผานบานพอหลวงแสง – เขตติดตอ ม. 7  ต.หนองผึ้ง 

(9)  ลําเหมือง หมูที่ 5 ต.หนองผึ้ง บานปาแคโยง ผานรานแมคศิลป 

(10)  ปากลําเหมืองบานลุงหงัด ไปยังโรงบมใบยาไซแอม  

(11)  ลําเหมืองหลังตลาดเชา - ตนโชค (ลําเหมืองสัน) 

(12)  ลําเหมืองสวนลําใยนายบุญ  ลาปน - หลังบานกํานัน 

(13)  ลําเหมืองหลังบานนางอรวรรณ  เปาอินทร - แยกตนโชค 

(14)  ลําเหมืองหนาบานนายเถียม  ตาปน- หลังโรงงานเชียงใหมมอลติ้ง -ผานทอยาจา-   

         ปากซอย 30  

(15)  สายหลังบานนายประยูร  อูปโน - ผานหนาโรงฆาสัตว - สุดเขตลําเหมืองสันปาสัก 

(16)  ลําเหมืองเลียบทางรถไฟ ทายซอยเทศบาลฯ 28 - หลังรานบรรณรักษ   

(17)  ลําเหมืองหนาบานนายบุญเกิด กัณทะวี – ผานหนาบานนายบุญชวย อูปขาว –สุดเขต      

         ลําเหมืองเทศบาลฯ 

(18)  ลําเหมืองสวนเสธ.ทวี - ลําเหมืองรองซาววา   

(19)  ลําเหมืองหนาบานนายเถียม  ตาปน- ถนนเชียงใหม  ลําปาง    

(20)  ลําเหมืองหนารานอาหารบานลาภสารภี   

(21)  ลําเหมืองหนาโรงเรียนวัดศรีโพธาราม 
งบประมาณดําเนินการ  134,470 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันสี่รอยเจ็ดสิบบาทถวน) 

 
 
 
 


