รายงานการประชุมประชาคม การจัดทาแผนและทบทวนแผนพัฒนา 5 ปี
ของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง (พ.ศ. 2561- 2565)
ชุมชนในเวียง วันที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 18.00 น.
ณ ร้านโกฮ้วน อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
..............................................
เปิดประชุมเวลา
18.00 น.
นายอินทร นันทสมบูรณ์
( รองนายก ฯ )

สวัสดีพี่น้ องชุมชนในเวียงทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกันในวันนี้ เป็นการประชุมประชาคมจัดทาแผนและ
ทบทวนแผนพัฒนา 5 ปี เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ผมรู้สึกดีใจที่เห็นพี่น้องชุมชนในเวียงให้ความร่วมมือ
มาร่วมทาประชาคมกันวันนี้กันอย่างมาก วันนี้นายกเทศบาลตาบลแม่สะเรียง นายพัลลภ หว่าละ ท่านติด
ภารกิจเลยไม่สามารถมาร่วมประชาคมได้ จึงมอบหน้าที่ให้กระผมมาร่วมประชาคมแทนท่าน และในวันนี้
เป็นการประชาคมแบบใหม่ คือเป็นการประชาคมห้าปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด และต้องแล้วเสร็จ
ภายใน 15 มิถุนายน 2562 ผมอยากจะให้พี่น้องประชาชนได้มองย้อนกลับไปว่าชุมชนของท่านการพัฒนา
ในด้านไหนบ้าง ต้องการให้หน่วยงานของรัฐช่วยเหลือด้านใดบ้าง และเสนอปัญหาด้านการเกษตรและแหล่ง
น้า ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่สมควรแล้วกระผมขอเปิดการประชุมประชาคมดังกล่าว ณ บัดนี้ครับ

นายกฤตธกร วิวันน์นา
(หัวหน้าฝ่ายแผนและ
งบประมาณ)

ขอขอบคุณท่าน อินทร นันทสมบูรณ์ ตาแหน่ง รองนายกเทศบาลตาบลแม่สะเรียง และสวัสดีพี่น้อง ชุมชน
ในเวียงทุกท่านครับ สาระสาคัญในวันนี้ มีดังนี้
1. ทบทวน ปรับปรุงแผน เป็นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
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 ง เสริ ม วั ฒ นาธรรมประเพณี
เช่ น ประเพณี อ อกหว่ า (ออกพรรษา),
30,000 30,000 50,000 50,000 50,000
เข้าพรรษา,ประเพณีสงกรานต์
2.โครงการปอยส่งลอง (บวชภาคฤดูร้อน)
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
3.โครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม วัด
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
นักบุญเปาโลแม่สะเรียง
4.โครงการเข้าค่ายพุทธชุมชนในเวียง
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
5.โครงการเข้าค่ายพุทธบุตรวัดศรีบุญเรือง 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
6.โครงการสืบชะตาปอยมหาปัสถานวัดมัณ
15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
ตะเล
**โครงการที่5และ6 บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2563-2565 เพื่อที่จะได้รับการเสนอขอ
งบประมาณต่อไป
2.การพัฒนาการบริหารจัดการสู่มาตรฐานการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี
61
62
63
64
65
โครงการ
1. โครงการ แผนแม่บทชุมชน

3,000

3,000

2.โครงการเสริมสร้างชุมชนเข็มแข็ง
3.การพัฒนาด้านสาธารณะสุข สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
โครงการ
61
1. โครงการ การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 7,500
(อสม.ในเวียง)
4.ด้านการพัฒนาวิชาการ การศึกษา กีฬาและนันทนาการ
โครงการ
61
1.โครงการพัฒนาสถานที่ออกกาลังกาย (โรง
ฆ่าสัตว์)
5.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง
โครงการ

61

62
7,500

62

62

3,000

3,000

3,000

12,000

12,000

12,000

63
7,500

64
7,500

65
7,500

63
64
65
50,000 50,000 50,000

63

64

65

1.โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
(ลูกเปตอง,ตะกร้อ จานวน 1 ชุด)

เทศบาลตาบลแม่สะเรียงประมาณราคา

2.โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาตะกร้อ
ลอดห่วง

เทศบาลตาบลแม่สะเรียงประมาณราคา

6.การสร้างความมั่นคง และเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนและสังคม
โครงการ
61
62
63
64
65
1.โครงการส่งเสริมท่องเที่ยว
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
ข้ อ เ ส น อ เ รื่ อ ง ไม่มี
เกษตรและแหล่ ง
น้า
ข้อเสนอ
ขอมติในที่ประชุม
นายอินทร นันทสมบูรณ์
(รองนายกฯ)

1.ล้างรางระบายน้า เนื่องจากมีกลิ่นเหม็น
เห็นด้วย
เรื่อง เสนอปัญหาด้านการเกษตรและแหล่งน้า
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 วันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชาคม ผมขอ
ปิดการประชาคมครับ ขอบคุณครับ
ปิดประชุม 20.30 น.

150,00

