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

วงรอบประจ าสัปดาห์ และรายงานเหตุการณ์ส าคัญ วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
โดย ชุดประสานงานการพัฒนาทางเลือกต าบลเวียงพางค า (Mr.AD) 

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

1.วันที่ปฏิบัติงาน : วันที่ 31 ตุลาคม – 6 เดือนพฤศจิกายน 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 1)วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 อาสาสมัครพัฒนาทางเลือก (Mr.AD2) ในฐานะผู้แทนของ
ก านันต าบลเวียงพางค า ได้เข้าร่วมตรวจเยี่ยมอาสาท าดีรุ่น 3 รุ่นที่ 4 ในการติดตาม ขยายผลและดูแล 1,000 วัน 
  2)วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 การเข้าร่วมประชุมชี้แจงกระบวนการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน ในพ้ืนที่เป้าหมายการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ณ ห้องประชุม R504 ชั้น 5 อาคาร
เรียนรวม มหาวิทยาลัยพระเยา วิทยาเขตเชียงราย 
4.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :  
  1)ตรวจเยี่ยมอาสาท าดี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Mr.AD2,Mr.AD3 จนท.โครงการพัฒนาดอยตุง ผู้บังคับกองร้อย
ทหารม้าที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจทหารม้าที่ 2 จนท.สาธารณสุขแม่สาย,ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง หน.หน่วยบริการ
ประชาชน สภ.อ.แม่สาย รพ.สต.บ้านผาหมี ผู้น ากรรมการหมู่บ้าน รวมจ านวน 30 คน 

 2)การเข้าร่วมประชุมรับฟังค าชี้แจง จ านวน 4 คน ได้แก่ ปลัดอ าเภอประจ าต าบล, Mr.AD1,Mr.AD2 และ
ผู้แทนชาวบ้านอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล 

5.ผลของกิจกรรม :  

  1)ในการตรวจเยี่ยมอาสาท าดี รุ่นที่ 4 จ านวน 15 คน ขาด 1 คน พบมีสารเสพติดในร่างกาย 2 คน ได้ท า
ตามกฎระเบียบของหมู่บ้าน และเข้าท าการรักษาส่งไปบ าบัดตามระเบียบที่ชุมชนตั้งไว้ร่วมกันต่อไป 

 2)การเข้าร่วมรับฟังการสรุปขั้นตอน และรับมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติการจัดท าแผนหมู่บ้าน/ชุมชน 
ได้รับทราบแนวทางการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบเพ่ือจัดท าแผนหมู่บ้าน/ชุมชน และความชัดเจนของการบริหาร
จัดการ การส ารวจข้อมูล ตลอดจนการจัดท าร่างแผนบริหารจัดการการส ารวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคมเพ่ือการจัดท า
แผนชุมชน ตามแนวทางการพัฒนาทางเลือก ด้วยศาสตร์พระราชา และต าราแม่ฟ้าหลวง ส าหรับหมู่บ้านเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562-2565) 

การท างานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา  
  (31 ตุลาคม- 6 พฤศจิกายน 2562) อาสาสมัครพัฒนาทางเลือก นายบุญศรี  แสงแก้ว Mr.AD2 ได้ลง
พ้ืนที่ในการสร้างความเข้าใจในสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน และการส ารวจข้อมูลการแบ่งคุ้ม



บ้าน เตรียมข้อมูลจัดท าแผนที่เดินส ารวจกายภาพ ประสานหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ ตามท่ีผู้จัดการแผนปฏิบัติ
การระดับต าบล (Mr.AD1) มอบหมาย และการเข้าร่วมติดตามผลผู้ผ่านการบ าบัดโครงการอาสาท าดี รุ่นที่ 4 
อ าเภอแม่สาย 

6.ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) 
   6.1 กรณีอาสาสมัครพัฒนาทางเลือก (Mr.AD2) ได้มอบหมายจากก านัน ในฐานะผู้ปกครองท้องที่ เข้าร่วม
ติดตามผลผู้ผ่านการบ าบัดโครงการอาสาท าดี และยังพบกลุ่มผู้บ าบัดยังเสพซ้ านั้น ในการนี้ Mr.AD1 ได้ให้
ข้อคิดเห็นควรแยกบทบาทหน้าที่เพ่ือประโยชน์ในการประสานงานปฏิบัติการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตาม
แนวทางการพัฒนาทางเลือก  ส่วนการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟ ูจะมีหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบอยู่ ซึ่งในส่วนนี้ควร
พิจารณาในด้านที่จะเสริมสร้างทางเลือกทางด้านอาชีพแก่อาสาท าดีท่ีแต่ละคนแจ้งความประสงค์ไว้ 

7.แผนการด าเนินการต่อ (What’s Next) 
   7.1 ผู้จัดการแผนปฏิบัติการระดับต าบล (Mr.AD1) จะปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการที่จัดท าไว้ขึ้นใหม่ เพื่อให้
สอดคล้องกับห้วงเวลาที่เข้ารับฟังค าชี้แจง เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ตามร่างแผนบริหารจัดการการส ารวจ
ข้อมูลเศรษฐกิจ สังคมเพ่ือการจัดท าแผนชุมชน ตามแนวทางการพัฒนาทางเลือก ด้วยศาสตร์พระราชา และต ารา
แม่ฟ้าหลวง 

   7.2 มอบหมายอาสาสมัครพัฒนาทางเลือก (Mr.AD2) ด าเนินการรวบรวมเอกสารขอบเขตพื้นที่คุ้มบ้านทั้ง 7 
คุ้ม/จ านวนหลังคาเรือนที่มีอยู่จริงในพื้นที่ การเตรียมข้อมูลส ารวจแผนที่เดินดิน การสร้างความเข้าใจแบบส ารวจ
ข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม เพื่อการจัดท าแผนชุมชน และประสานให้หมู่บ้าน ได้คัดเลือกอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลให้ได้
จ านวนสอดคล้องตามแนวทางที่รับฟังค าชี้แจง เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 
   

8.อ่ืนๆ (ถ้ามี) รูปภาพกิจกรรมรายละเอียดแนบท้าย 

 

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

 

 

 

 



ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงาน ในพื้นที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ 
หมู่บ้านน าร่อง บ้านผาหมี หมู่ที่ 6 ต าบลเวียงพางค า อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

วงรอบประจ าสัปดาห์ และรายงานเหตุการณ์ส าคัญ ห้วงวันที่ 31 ตุลาคม -6 พฤศจิกายน 2562 

 

 


