
รายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ 
บ้านผาหมี หมู่ที่ 6 ต.เวียงพางค า อ.แม่สาย จ.เชียงราย 

วงรอบประจ าสัปดาห์ และรายงานเหตุการณ์ส าคัญ วันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2562 
โดย ชุดประสานงานการพัฒนาทางเลือกต าบลเวียงพางค า (Mr.AD) 

------------------------------- 

1.วันที่ปฏิบัติงาน : วันที่ 17 – 23 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562  
2.พื้นที่ :  บ้านผาหมี หมู่ที่ 6 ต าบลเวียงพางค า อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
3.กิจกรรม : การลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลพื้นฐาน รวบรวมปัญหาเร่งด่วน/ประสานขอข้อมูลจากหน่วยงาน ส่วนราชการ
ในพ้ืนที่ที่เก่ียวข้องกับบ้านผาหมี พูดคุยสร้างความเข้าใจเพ่ิมเติม ระหว่างรอการส ารวจข้อมูลครัวเรือน  
  ประเด็น วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 การประชุมปรึกษาหารือบูรณาการร่วมคณะท างานขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ต าบลเปูาหมาย   และคณะท างานศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดเทศบาลต าบลเวียงพางค า (ศป.ปส.ทต.เวียงพางค า) ณ อาคารศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านผาหมี 
4.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : จ านวน 41 คน ได้แก่ 
  1)คณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินงานขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ต าบลเปูาหมาย ตามค าสั่งอ าเภอ     
แม่สาย ที่ 276/2562 ลงวนัที่ 12 กันยายน 2562 
  2)คณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินงานขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ หมู่บ้าน ตามค าสั่งอ าเภอแม่สาย ที่ 
295/2562 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 
  3)คณะท างานศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลต าบลเวียงพางค า (ศป.ปส.ทต.เวียง
พางค า) 
  -ทีมประสานงานการพัฒนาทางเลือกต าบลเวียงพางค า (Mr.AD1,Mr.AD2,Mr.AD3)  ,เจ้าหน้าที่เทศบาล
ต าบลเวียงพางค า ผู้ประสานงานประจ าหมู่บ้าน 
  -ผู้ใหญ่บ้าน,คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้แทนคุ้ม/กลุ่มบ้าน และชาวบ้านบ้านผาหมี หมู่ที่ 6   

5.ผลของกิจกรรม : คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง ได้รับรู้ รับทราบแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน ในประเด็น 
       -เสนอขออนุมัติแผนด าเนินการขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ 8 ขั้นตอน 
       -การชี้แจงเกี่ยวกับการแต่งตั้งชุดประสานการพัฒนาระดับต าบล อ านาจหน้าที่ 
              1)ประสานการปฏิบัติงานการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ร่วมกับทุกภาคส่วน ได้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ โดยเน้นหลักการท างานแบบมีส่วนร่วม 
    2)ร่วมวางแผนการด าเนินงาน การปฏิบัติการในการน าการพัฒนาทางเลือก ด้วยศาสตร์
พระราชาในพ้ืนที่ เปูาหมาย ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ 
(พ.ศ.2562-2565) 
    3)ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับข้ันตอนในการด าเนินการ พัฒนาทางเลือกศาสตร์พระราชา 
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่เปูาหมาย 



   -แผนด าเนินงานตามโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

    1)โครงการบริหารจัดการศูนย์ ศป.ปส.ทต.เวียงพางค า ตั้งไว้ 30,000 บาท 
    2)โครงการฝึกอบรมผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ตั้งไว้ 30,000 บาท 
    3)โครงการร้อยใจรักษ์ ตั้งไว้ 100,000 บาท 
    4)โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน  ต้ังไว้  50,000 บาท 
    5)โครงการบ าบัด ฟ้ืนฟูผู้ติด ผู้ปุวยยาเสพติด  ตั้งไว้ 30,000 บาท 
    6)โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้ความม่ันคงของครอบครัว  ตั้งไว้  50,000 บาท 
    7)โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนเวียงพางค าต้านภัยยาเสพติด ตั้งไว้ 100,000 บาท 

   -การแบ่งกลุ่ม 7 คุ้มบ้านและการลงส ารวจพื้นที่จริง ครั้งที่ 1 ภารกิจศึกษาความเป็นอยู่และสร้าง
ความคุ้นเคยกับชาวบ้าน มีคณะท างานของหมู่บ้านน าเพื่อเดินพูดคุยท าความรู้จักกับชาวบ้าน ศึกษาวิถีชีวิตของคนใน
หมู่บ้าน การท ามาหากิน ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สอบถามปัญหาเบื้องต้น  
   -เริ่มต้นหาจุดติดตั้งปูายคุ้มกลุ่มบ้าน/บ้าน หน.คุ้ม การเตรียมการจัดแบ่งทีมส ารวจเดินในหมู่บ้านดู
สภาพความเป็นอยู่ตามกลุ่มบ้าน 
   -เดินส ารวจพื้นที่ต้นน้ าที่หมู่บ้านประสงค์จะปรับปรุงระบบการส่งน้ าในส่วนกลางของหมู่บ้าน 
   -ส ารวจพื้นที่ท่ีจะขอขยายเขตไฟฟูาแรงดันต่ าจากท้ายหมู่บ้านจนถึงบริเวณศูนย์ฝึกอบรมผาหมี 
   -การสอบทานแบ่งแบบสอบถามข้อมูลชุดพ้ืนฐาน 7 ด้าน ระดับบุคคลและครอบครัว (โครงการ สสส.) 
แยกเก็บแต่ละคุ้ม เพื่อให้ง่ายต่อการสอบทานแบบส ารวจฯ 

การท างานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา  
  (17-23 ตุลาคม 2562) อาสาสมัครพัฒนาทางเลือก นายบุญศรี  แสงแก้ว Mr.AD2 ได้ลงพื้นที่ในการ
สร้างความเข้าใจในสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน และการส ารวจข้อมูลการแบ่งคุ้มบ้าน เตรียม
ข้อมูลจัดท าแผนที่เดินส ารวจกายภาพ ประสานหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ ตามที่ผู้จัดการแผนปฏิบัติการระดับ
ต าบล (Mr.AD1) มอบหมาย เพ่ือเป็นข้อมูลวิเคราะห์สภาพปัญหาเร่งด่วน และเดินส ารวจกายภาพของคณะท างาน
ร่วมระดับหมู่บ้าน/เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ  (รายละเอียดภาพถ่ายกิจกรรมตามเอกสารแนบท้าย) 

6.ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) 
   6.1 จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมหารือตามค าสั่งที่อ าเภอแม่สายแต่งตั้ง ไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่คาดหวังไว้ 
เนื่องจากมีภารกิจซ้ าซ้อนในการตรวจเยี่ยมอาสาท าดี และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดของอ าเภอแม่สาย ทั้งนี้ 
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่ง ยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมโครงสร้างตามท่ีขอเสนอแก้ไขฯ 
  แนวทางแก้ไข  ควรแต่งตั้งคณะกรรมการที่สามารถจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่จริงได้ และเป็นคณะท างานที่
เข้าใจในวัตถุประสงค์ของการขับเคลื่อนการขยายผลฯ อย่างแท้จริง 
   6.2 การประสานนัดหมายคณะท างานที่อ าเภอแต่งตั้งฯ คณะกรรมการส่วนใหญ่ยังติดในระบบราชการที่ต้องมี
หนังสือเชิญประชุม และปัญหาเจ้าภาพการลงนามหนังสือเชิญประชุมฯ  แนวทางแก้ไข  ควรระบุในค าสั่งแต่งตั้งให้



ชัดเจนกรณีการเรียกเชิญประชุมคณะท างานว่าผู้ใดจะเป็นผู้ลงนามในหนังสือเชิญประชุมฯ ในส่วนนี้ เทศบาลฯ ใช้
งบประมาณของเทศบาลที่ตั้งไว้ เพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่ายค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน จึงเสนอหนังสือเชิญเข้า
ร่วมประชุมในนามของนายกเทศมนตรี /ศป.ปส.ทต.เวียงพางค า 

7.แผนการด าเนินการต่อ (What’s Next) 
   7.1 มอบหมายอาสาสมัครพัฒนาทางเลือก (Mr.AD2) ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 30 ตุลาคม 2562 
  1)ลงพื้นทีป่ระสานขอข้อมูลบุคคลของหัวหน้าคุ้มทั้ง 7 คุ้ม พร้อมภาพถ่ายบุคคล-บ้าน หน.คุ้ม /ภาพถ่าย
สถานที่จะใช้จัดท าปูายชื่อคุ้ม พร้อมทั้งให้เน้นย้ าสร้างความเข้าใจการท างานตามปรัชญาและวิธีการท างานของ
มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ให้ หน.คุ้ม/ผู้น า ได้เข้าใจวิธีการท างานที่ต้องเริ่มจากการแก้ไขปัญหาปากท้องชาวบ้าน
ก่อน ท าอย่างไรให้มีข้าวกิน ไม่ไปกู้หนี้ยืมสินเพิ่ม ส่งเสริมกิจกรรมทางการเกษตร ปศุสัตว์อย่างถูกวิธี การเพ่ิม
ผลผลิต โดยลดการใช้สารเคมี ผลผลิตทางการเกษตรเริ่มจากกินในครัวเรือนก่อน และเหลือค่อยขายเพ่ือสร้าง
รายได้และอาชีพเสริม 
  2)ลงพื้นที่เพ่ิมความถี่ในการสอบถามรับฟังปัญหาเบื้องต้น โดยให้ลงพ้ืนที่ร้านค้าในหมู่บ้านช่วงเย็นๆ 
จัดท าข้อมูลร้านค้าของช า พูดคุยกับชาวบ้านในเรื่องราวต่างๆ ที่รวมกลุ่มภายในร้านค้า    
  3)ประสานขอข้อมูลรายชื่อบุคคลของคณะท างานระดับหมู่บ้าน ที่จะเป็นอาสาสมัครในหมู่บ้านการ
เตรียมการส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคม และร่วมเป็นทีมเดินส ารวจกายภาพ จัดท าแผนที่หมู่บ้าน 

   7.2 ผู้จัดการแผนปฏิบัติการระดับต าบล (Mr.AD1) ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 30 ตุลาคม 2562 
  1)ประสานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และคณะท างานที่ผ่านการอบรมหลักสูตร 5 วัน 4 คืน เพื่อประชุมซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติในการลงพ้ืนที่วิเคราะห์สภาพปัญหาเร่งด่วน เตรียมแบ่งทีมส ารวจข้อมูล เดินส ารวจกายภาพ เตรียม
จัดท าแผนที่หมู่บ้านฯ 
  2)ประสานขอค าแนะน าเจ้าหน้าที่โครงการร้อยใจรักษ์เก่ียวกับระบบท่อส่งน้ า ถังเก็บน้ า และก าหนดนัด
หมาย วันเวลาการส ารวจพื้นที่ท่ีจะปรับปรุงระบบท่อส่งน้ าของหมู่บ้านผาหมี เพื่อเตรียมเสนอปัญหาเร่งด่วน 
(Quick hit)  
  3)น าข้อมูลในแผนด าเนินการขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ 8 ขั้นตอน จัดท าเป็นแผนปฏิบัติ
การรายวันเป็นรายเดือน โดยใช้ขั้นตอนการจัดท า “แผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ฯ”เป็นตัวตั้งและใส่รายละเอียด
กิจกรรมในแต่ละแผน ให้เป็นรูปธรรม (ห้วงเวลาแล้วเสร็จปรับตามเหมาะสม) 

8.อ่ืนๆ (ถ้ามี) รูปภาพกิจกรรมรายละเอียดแนบท้าย 

 

ลงช่ือ ร้อยโท    Mr.AD1 ลงช่ือ ร้อยโท    Mr.AD3 
                  ( กิตติชัย   เจริญยิ่ง )             (  จิรทีปต์     เผ่าแจ้  ) 

 

 



ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงาน ในพื้นที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ 
หมู่บ้านน าร่อง บ้านผาหมี หมู่ที่ 6 ต าบลเวียงพางค า อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
วงรอบประจ าสัปดาห์ และรายงานเหตุการณ์ส าคัญ ห้วงวันที่ 17-23 ตุลาคม 2562 

 

 

กิจกรรมการประชุมปรึกษาหารือบูรณาการร่วมกันของคณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินงานขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
ต าบลเปูาหมาย   และคณะท างานศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลต าบลเวียงพางค า 

(ศป.ปส.ทต.เวียงพางค า) ณ อาคารศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านผาหมี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 

 



ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงาน ในพื้นที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ 
หมู่บ้านน าร่อง บ้านผาหมี หมู่ที่ 6 ต าบลเวียงพางค า อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
วงรอบประจ าสัปดาห์ และรายงานเหตุการณ์ส าคัญ ห้วงวันที่ 17-23 ตุลาคม 2562 

 

 

กิจกรรมการประชุมวางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินงานร่วมกัน มอบสมุดบันทึกข้อมูลประจ าคุ้ม/กลุ่มบ้าน และ
ตรวจสอบสถานที่ท่ีจะขอปรับปรุงจัดท าห้องเก็บข้อมูลการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ระดับหมู่บ้าน  

บริเวณศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านผาหมี 

 



ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงาน ในพื้นที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ 
หมู่บ้านน าร่อง บ้านผาหมี หมู่ที่ 6 ต าบลเวียงพางค า อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
วงรอบประจ าสัปดาห์ และรายงานเหตุการณ์ส าคัญ ห้วงวันที่ 17-23 ตุลาคม 2562 

 

 

กิจกรรมการลงส ารวจพื้นที่จริง ครั้งที่ 1 เพ่ือศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของหมู่บ้าน และจุดติดตั้งปรับปรุงปูายชื่อคุ้ม/
กลุ่มบ้าน โดยการเตรียมจัดแบ่งทีมส ารวจเดินในหมู่บ้านดูสภาพความเป็นอยู่ตามกลุ่มบ้าน 

 



ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงาน ในพื้นที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ 
หมู่บ้านน าร่อง บ้านผาหมี หมู่ที่ 6 ต าบลเวียงพางค า อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
วงรอบประจ าสัปดาห์ และรายงานเหตุการณ์ส าคัญ ห้วงวันที่ 17-23 ตุลาคม 2562 

 

 

 

กิจกรรมเดินส ารวจพื้นที่ต้นน้ าที่หมู่บ้านประสงค์จะปรับปรุงระบบการส่งน้ าในส่วนกลางของหมู่บ้าน 

 



ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงาน ในพื้นที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ 
หมู่บ้านน าร่อง บ้านผาหมี หมู่ที่ 6 ต าบลเวียงพางค า อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
วงรอบประจ าสัปดาห์ และรายงานเหตุการณ์ส าคัญ ห้วงวันที่ 17-23 ตุลาคม 2562 

 

 

การส ารวจพื้นที่ท่ีจะขอขยายเขตไฟฟูาแรงดันต่ าจากท้ายหมู่บ้านจนถึงบริเวณศูนย์ฝึกอบรมผาหมี 
และการส ารวจพื้นที่ที่จะปรับปรุงปรับภูมิทัศน์จุดชมวิว 13 หมูปุา ที่ช ารุดให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อไป 

 



ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงาน ในพื้นที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ 
หมู่บ้านน าร่อง บ้านผาหมี หมู่ที่ 6 ต าบลเวียงพางค า อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
วงรอบประจ าสัปดาห์ และรายงานเหตุการณ์ส าคัญ ห้วงวันที่ 17-23 ตุลาคม 2562 

 

 

กิจกรรมภาคบ่าย สอบทานแบ่งแยกแบบสอบถามข้อมูลชุดพ้ืนฐาน 7 ด้าน ระดับบุคคลและครอบครัว (โครงการ สสส.) 
แยกเก็บเป็นรายครัวเรือน แต่ละคุ้ม 7 คุ้ม เพ่ือให้ง่ายต่อการส ารวจสอบทานเอกสารของชุดปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 



ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงาน ในพื้นที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ 
หมู่บ้านน าร่อง บ้านผาหมี หมู่ที่ 6 ต าบลเวียงพางค า อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
วงรอบประจ าสัปดาห์ และรายงานเหตุการณ์ส าคัญ ห้วงวันที่ 17-23 ตุลาคม 2562 

 

 

การพูดคุย ฟัง เรียนรู้กับชาวบ้าน การกินข้าวร่วมชาวบ้าน โดยไม่รบกวนชาวบ้าน ซื้อของเข้าไปกินร่วมกัน 


