รายงานการประชุมประชาคม การจัดทาแผนและทบทวนแผนพัฒนา 5 ปี
ของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง (พ.ศ. 2561- 2565)
ชุมชนโป่งนอก วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 18.00 น.
ณ วัดชัยลาภ อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
..............................................
เปิดประชุมเวลา
18.00 น.
นายพัลลภ หว่าละ
( นายกเทศมนตรีฯ )

สวัสดีพี่น้องชุมชนโป่งนอกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกันในวันนี้ เป็นการประชุมประชาคมจัดทาแผนและ
ทบทวนแผนพัฒนา 5 ปี เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ผมรู้สึกดีใจที่เห็นพี่น้องชุมชนโป่งนอกให้ความร่วมมือ
มาร่วมทาประชาคมกันวันนี้กันอย่างมาก และในวันนี้เป็นการประชาคมแบบใหม่ คือเป็นการประชาคมห้าปี
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด และต้องแล้วเสร็จภายใน 15 มิถุนายน 2562 ผมอยากจะให้พี่น้อง
ประชาชนได้มองย้อนกลับ ไปว่าชุมชนของท่านการพัฒ นาในด้านไหนบ้าง ต้ องการให้ ห น่วยงานของรัฐ
ช่วยเหลือด้านใดบ้าง และเสนอปัญหาด้านการเกษตรและแหล่งน้า ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่สมควรแล้วกระผมขอ
เปิดการประชุมประชาคมดังกล่าว ณ บัดนี้ครับ

นางนภัสรพี พรสิทธิ์ ขอขอบคุณท่านนายกเทศบาลตาบลแม่สะเรียง และสวัสดีพี่น้อง ชุมชนโป่งนอกทุกท่านค่ะ
(นักวิเคราะห์ฝ่ายแผน
1. ทบทวน ปรับปรุงแผน เป็นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
และงบประมาณ
2. ให้สอดคล้องกับ แผนชาติ แผนจังหวัด กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด

3. ทาให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 มิถุนายน 62
ซึง่ การจัดทาแผนและทบทวนแผนพัฒนา 5 ปี โดยเป็นของปี (2561-2565) ในส่วนโครงการที่ตกไปในปี
ที่แล้ว ในวันนี้เราจะนามารวมกับโครงการที่คิดเพิ่มขึ้นมาใหม่ แล้วนามาเรียงลาดับความสาคัญก่อนหลัง
พร้อมนามาจัดเข้ากับนโยบายของผู้บริหาร ทั้ง 6 ด้าน ดังนี้
1.การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การท่องเที่ยว
2.การพัฒนาการบริหารจัดการสู่มาตรฐานการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี
3.การพัฒนาด้านสาธารณะสุข สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
4.ด้านการพัฒนาวิชาการ การศึกษา กีฬาและนันทนาการ
5.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง
6.การสร้างความมั่นคง และเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนและสังคม

1.การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การท่องเที่ยว
โครงการ
61
62
63
64
65
1.โครงการ ส่ งเสริ ม วัฒนธรรมประเพณี
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
พื้นบ้าน (ชุมชนบ้านโป่งนอก)
2.โครงการปฏิบัติธรรมะเทศกาล
เข้าพรรษา ชุมชนโป่งนอก
20,000 20,000 30,000 30,000 30,000
3.โครงการแห่เทียนเหงร่วมกับ รร.อนุบาล
แม่สะเรียง (บ้านโป่ง)
15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
4.โครงการตานข้าวจะกุ๊ ร่วมกับ
อนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)

รร.

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

2.การพัฒนาการบริหารจัดการสู่มาตรฐานการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี
61
62
63
โครงการ

64

65

3,000

3,000

1. โครงการ แผนแม่บทชุมชน

3,000

3,000

3,000

2. โครงการชุมชนเข็มแข็ง

-

-

10,000 10,000 10,000

62
7,500

63
7,500

64
7,500

65
7,500





















3.การพัฒนาด้านสาธารณะสุข สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
โครงการ
61
1. โครงการ การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 7,500
(อสม.โป่งนอก)
2.โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุผู้พิการ
3.โครงการฟิตเนต

4.ด้านการพัฒนาวิชาการ การศึกษา กีฬาและนันทนาการ
โครงการ
61
62
63
64
65
1. โครงการ จัดการแข่งขันกีฬาเปตองวัน 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
ปิยมหาราช

5.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง
โครงการ
1.โครงการสร้างรางระบายน้าข้างบ้าน นาย
มงคล วงศ์อ้าย
2.โครงการสร้างทางระบายน้า ตั้งแต่บ้าน
ประธานชุมชนถึงบริเวณร้านเหล็ก
3.โครงการ ไฟกิ่งถนนสนามบิน

61

62

63

64

65



































4.โครงการ สร้างรางระบายน้า หลังบ้านดาบ
แม้ว (กาลังดาเนินการ)
5.โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้าเชื่อม ต่อ
อบต.บ้านกาศ

กาลังดาเนินการ







6.การสร้างความมั่นคง และเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนและสังคม
โครงการ
61
62
63
64
65
1.โครงการเย็บผ้าถุงสาเร็จรูป
10,000
2.โครงการตัดเย็บเสื้อไตประยุกต์ (ผ้าลูกไม้)
20,000 20,000 20,000
3.โครงการเพาะเห็ดฟาง
20,000 20,000 20,000
3.โครงการอบรมตัดเสื้อไตลายปัก(ไม่มีลาย
20,000 20,000 20,000
ปัก)
4.โครงการงานประดิษฐ์จากศิลปะต้องดอก
สังกะสี
30,000 30,000 30,000

ปัญหาด้าน
การเกษตรและ
แหล่งน้า

ไม่มี

ข้อเสนอ

1. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ชุมชนโป่งนอกได้รับงบประมาณโครงการตานข้าวจะกุ๊ ร่วมกับ รร.อนุบาล
แม่สะเรียง(บ้านโป่ง) จานวน 5,000 บาท ซึงไม่เพียงพอต่อการจัดโครงการ ในปีถัดไป จึงอยากขอให้ปรับ
เพิ่มงบประมาณจากเดิมเป็น 10,000 บาทหรือตามที่บรรจุขอไว้

ขอมติในที่ประชุม
นายพัลลภ หว่าละ
( นายกเทศมนตรีฯ )

เห็นด้วย
เรื่อง เสนอแนะการจัดการขยะ
อยากขอให้ ทุก บ้ านช่ ว ยกั น คัด แยกขยะ และรณรงค์ใช้ ถุงที่ ซื้อจากเทศบาลเท่ านั้น เนื่อ งจากปัจ จุบัน นี้
ค่าใช้จ่ายในด้านขยะที่เราจะต้องเสียในแต่ละเดือนค่อนข้างเยอะ จึงอยากจะขอร้องให้ทุกท่านร่วมด้ว ย
ช่วยกันแยกขยะเปียกและขยะแห้ง ทางเทศบาลจะเริ่มดาเนินการเก็บขยะจากทุกวันเป็น วันจันทร์ วันพุธ
และวันศุกร์ เพื่อลดปัญหาน้าหนักขยะที่ค่อนข้างมาก
ปิดประชุม 20.00 น.

