
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปญัหาและอุปสรรค : การจัดกจิกรรมของหน่วยงานภายนอกมผีลตอ่การขับเคลือ่นงานในพืน้ที ่เชน่ งาน 10 ชาติ

พันธุ ์6-10 ธ.ค.62 คณะกรรมการหมูบ่า้น/กลุม่แกนน าตอ่เขา้ร่วมจัดสรา้งบา้นอาขา่จ าลอง,การเกดิเหตเุสยีชวีติภายใน

หมูบ่า้น ท าใหต้อ้งหยุดกจิกรรมขบัเคลือ่นฯ ออกไป เป็นตน้ 

 

แบบรายงาน 2 

 ประเด็น :1)ประชมุสรา้งความเขา้ใจแบบส ารวจฯ 

การตรวจสอบความถูกตอ้งแผนทีเ่ดนิดนิ/รับรองจ านวน

ครัวเรอืนในแตล่ะคุม้บา้น เมือ่วันที ่12 ธ.ค.2562 

2)ประชมุคณะท างานขับเคลือ่นฯ ระดบัต าบล/หมูบ่า้น รับรอง

แผนส ารวจขอ้มูลสภาพเศรษฐกจิ สงัคมของประชาชนหมูบ่า้น

เป้าหมาย เมือ่วนัที ่19 ธ.ค.2562 

3)รายงานผลคบืหนา้การปฏบิตังิานทีผ่า่นมา ในทีป่ระชมุ

คณะท างานขับเคลือ่นฯ 

 ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม 

- คณะท างานขบัเคลือ่นระดับต าบล/หมูบ่า้น 

- พนักงานเจา้หนา้ทีเ่ทศบาล (ศป.ปส.ทต.เวยีงพางค า)  

- ชดุประสานการพัฒนาระดบัต าบล ประกอบดว้ย 

     -ผูจ้ัดการแผนปฏบิัตกิารระดบัต าบล (Mr.AD1) 

     -อาสาสมัครพัฒนาทางเลอืก (Mr.AD2) 

     -หัวหนา้ชดุพัฒนามวลชนสมัพันธ ์(Mr.AD3) 

-ผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี ่6,7 และคณะกรรมการหมูบ่า้น หน.คุม้ 7 คุม้ 

อาสาสมัครจัดเก็บขอ้มลูหมูบ่า้น 

 ผลของกจิกรรม :1)อนุมัตแิผนส ารวจขอ้มูล โดย

ปรับเปลีย่นจากแยกการส ารวจแตล่ะคุม้ตามหว้งเวลาทีเ่สนอ 

เปลีย่นเป็นการนัดหมายอาสาสมัครจัดเก็บฯ รวมชว่ยเหลอืกนั

ในแตล่ะคุม้ ในสว่นคุม้หม ีทีม่คีรัวเรอืนจ านวนมากและเป็นคุม้

จัดตัง้ใหม ่อาสาสมัครจัดเก็บขอ้มลูทัง้หมดจะชว่ยเหลอืกนั

ด าเนนิการเป็นคุม้สดุทา้ย ใหเ้สร็จสิน้กอ่นวนัที ่15 ม.ค.2563 

2)สรา้งการรับรูก้ารขบัเคลือ่นงานพืน้ที ่จัดท าไลนก์ลุม่รอ้ยใจ

รักษ์เวยีงพางค า เชญิชวนคณะท างานขบัเคลือ่นการขยายผล

โครงการรอ้ยใจรักษ์ระดับต าบล/หมูบ่า้น คณะกรรมการศนูย ์

ศป.ปส.ทต.เวยีงพางค า เขา้ใชง้านเป็นชอ่งทางสือ่สาร 

What’s next…….:(กอ่น 27 ธ.ค.2562) การตรวจสอบจัดท าแผนทีข่อบเขต หลงัคาเรอืน จ านวนครัวเรอืน ใหแ้ลว้เสร็จและได ้

ขอ้มลูสอดคลอ้งกับขอ้เท็จจรงิ คูข่นานกับการตดิตามผลการส ารวจขอ้มลูเศรษฐกจิ สงัคม โดยแบบส ารวจทีแ่จกจ่ายแตล่ะคุม้ 

จ านวน 133 ครัวเรอืน จัดเก็บไดจ้นถงึ 22 ธ.ค.2562 จ านวน 7 ครัวเรอืน 

-ประสานนัดหมายเจา้หนา้ทีป่ระสานงานโครงการฯ เพือ่ขอผูเ้ชีย่วชาญเรือ่งแหลง่น ้า ระบบสง่น ้า เพือ่ลงพืน้ทีแ่ละใหข้อ้เสนอแนะ

แนวทางจัดท าโครงการเร่งดว่นในการปรับปรุงระบบสง่น ้า กักเก็บน ้าสว่นกลางของหมูบ่า้น 

: (3 ม.ค.2563) ประสานอาสาสมัครจัดเก็บขอ้มลูหมูบ่า้นฯ เพือ่ประเมนิสถานการณ์และปรับเปลีย่นแผนใหก้ารจัดเก็บแลว้เสร็จ

ภายในก าหนด 15 ม.ค.2563  

 

 “ ผลการนัดหมายประชมุร่วมของคณะท างานขบัเคลือ่นฯ เมือ่วนัที ่19 ธันวาคม 2562 ทีเ่สนอใหน้ายอ าเภอแม่สาย

เป็นผูนั้ดหมายการประชมุ ยอดจ านวนผูเ้ขา้ร่วมไมแ่ตกตา่งจากทีน่ายกเทศมนตร ีเป็นผูนั้ดหมาย เนือ่งจาก

โครงสรา้งจ านวนคณะกรรมการทีแ่ตง่ตัง้ มจี านวนมากและเกดิซ ้าซอ้นในจ านวนบคุคลชือ่-ต าแหน่ง จงึควรเสนอให ้

มกีารปรับปรุงค าสัง่คณะท างานใหส้อดคลอ้งกับจ านวนผูท้ีส่ามารถเขา้ร่วมปฏบิตังิานจรงิได ้

-ทีป่ระชมุไดแ้บง่ทมีงานเดนิส ารวจกายภาพ คูข่นานกับการส ารวจขอ้มลูเศรษฐกจิ สงัคม เพือ่ใหเ้กดิความชดัเจน

ของจ านวนประชากรทีแ่ตล่ะขอ้มลูยังไมถ่กูตอ้งตรงกนั ,จัดเรยีงล าดับความส าคัญของปัญหาและความตอ้งการ

โครงการเร่งดว่น (Quick Win) โดยล าดบัแรกแกไ้ขปัญหาระบบสง่น ้าสว่นกลางของหมูบ่า้น 

 ผลการปฏบิตังิานของอาสาสมัครพัฒนาทางเลอืก (Mr.AD2) ลงพืน้ทีส่รา้งความเขา้ใจ และส ารวจขอบเขตพืน้ที่

หลงัคาเรอืน จากการประชมุเมือ่ 12 ธ.ค.2562 ใหม้กีารตรวจสอบความถกูตอ้งของต าแหน่งจดุทีต่ัง้ของครัวเรอืน ที่

มบีางสว่นคลาดเคลือ่น บา้นเลขทีซ่ ้าซอ้น และบา้นไมม่เีลขทีจ่ านวนมาก เพือ่ใหไ้ดแ้ผนทีข่อบเขต แผนทีห่ลงัคา

เรอืน ทีส่มบรูณ์ตอ่ไป” 

รายงานผลการปฏบิัตงิานในพืน้ทีข่ยายผลโครงการรอ้ยใจรักษ์ 

ชือ่กจิกรรม : รายงานภาพรวมการขบัเคลือ่นงานในพืน้ที ่วงรอบวนัที ่24 พฤศจกิายน- 21 ธันวาคม 2562 

ผลการปฏบิตังิานในภาพรวม ต ัง้แตว่นัที ่24 พ.ย.– 21 ธ.ค.2562 

ณ บา้นผาหม ีหมูท่ ี ่6 ต าบลเวยีงพางค า อ าเภอแมส่าย จงัหวดัเชยีงราย 

ลงชือ่ รอ้ยโท                              Mr.AD1       ลงชือ่ รอ้ยโท                                    Mr.AD3 

                  ( กติตชิยั   เจรญิยิง่ )                                          ( จริทปีต ์  เผ่าแจ ้) 

รปูภาพกจิกรรมรายละเอยีดแนบทา้ย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานผลการปฏบิัตริายงานผลการปฏบิัตงิานในพืน้ทีข่ยายผลโครงการรอ้ยใจรักษ์ 

ง า น ใ นพื้ น ที่ ข ย า ย ผ ล โ ค ร ง ก า ร ร ้อ ย ใ จ รั ก ษ์  ชือ่กจิกรรม : การรายงานภาพรวมการขบัเคลือ่นงานในพืน้ที ่วงรอบประจ าสปัดาห ์วนัที ่24 พ.ย.-21 ธ.ค.2562 

รปูภาพกจิกรรมผลการปฏบิตังิานในภาพรวม ต ัง้แตว่นัที ่24 พ.ย.-21 ธ.ค.2562 
ณ บา้นผาหม ีหมูท่ ี ่6 ต าบลเวยีงพางค า อ าเภอแมส่าย จงัหวดัเชยีงราย 

ขอ้มูลสถติจิ านวนครวัเรอืนจากแบบส ารวจแยกแตล่ะคุม้

บา้น  : จ านวน 7 คุม้ 

คุม้ ชาย หญงิ รวม ครัวเรอืน 

1)หม ี 100 115 215 47 

2)ชา้งเผอืก 62 62 124 18 

3)มา้ลาย 33 34 67 10 

4)นกยงู 59 68 127 20 

5)กระทงิแดง 35 34 69 10 

6)อนิทรยี ์ 27 36 63 11 

7)สงิโต 30 39 69 17 

รวมทัง้ส ิน้ 346 388 734 133 

 



แผนส ารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ สังคม ของประชาชนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565) 

บ้านผาหมี หมู่ที่ 6 ต าบลเวียงพางค า อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

ล าดับ
ที ่

ชื่อคุ้ม/กลุ่มบ้าน หน.คุ้มฯ 
หมายเลขโทรศัพท์ 

บ้านเลขท่ี จ านวน
หลังคา
เรือน 

จ านวน 
หลังคาเรือน

รวม 

วัน เดือน ปี 
ที่ส ารวจ 

ชื่อผู้ส ารวจ 
(อาสาสมัครหมู่บ้าน) 
หมายเลขโทรศัพท์ 

1. คุ้มหมี นายประกาสิทธิ์ ฐิติธัญญา 
093 132 2115 

3, 6/1, 6/3, 7/1, 7/5 5 47 
 

16 ธ.ค.- 20 ธ.ค.62  
7/6, 7/7, 7/9, 7/10 4 21 ธ.ค.- 22 ธ.ค.62  
7/11, 7/12, 7/13, 7/14, 4 23 ธ.ค.- 24 ธ.ค.62  
7/15, 22, 24, 24/4, 35 5 25 ธ.ค.- 26 ธ.ค.62  
48/1, 52, 56/1, 58/4 4 27 ธ.ค.- 28 ธ.ค.62  
61/2, 61/4, 61/5, 71/3 4 29 ธ.ค.-30 ธ.ค.62  
75, 90/9, 97, 98/5, 151 5 3 ม.ค.- 4 ม.ค.63  
บ้านไม่มีเลขท่ี 1หลัง ซอย21 4 5 ม.ค.- 6 ม.ค.63  
บ้านไม่มีเลขท่ี 3หลัง ซอย22 
บ้านไม่มีเลขท่ี10หลัง ซอย23 10 7 ม.ค.- 9 ม.ค.63  
บ้านไม่มีเลขท่ี ริมทาง 1 หลัง 2 10 ม.ค.63  
บ้านไม่มีเลขท่ี 1 หลัง ซอย- 

2. คุ้มช้างเผือก นายนิวัฒน์ ธ ารงทัศนีย์ 
095 134 1299 

10, 10/2, 12/3, 19/3 4 18 16 ธ.ค.- 20 ธ.ค.62  
25/1, 27, 34, 35, 35/1 5 21 ธ.ค.- 22 ธ.ค.62  
59, 61, 61/2,71/1,71/1* 5 23 ธ.ค.- 24 ธ.ค.62  
72,118,บ้านไม่มีเลขที่ 2หลัง 4 25 ธ.ค.- 26 ธ.ค.62  

3. คุ้มม้าลาย นายเมธี อัศวยิ่งถาวร 
090 498 6990 

7/2, 8, 11, 12, 58 5 10 16 ธ.ค.- 20 ธ.ค.62  
67, 95/1, 105, 9849 
บ้านไม่มีเลขท่ี 1 หลัง 

5 21 ธ.ค.- 22 ธ.ค.62  
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ล าดับ
ที ่

ชื่อคุ้ม/กลุ่มบ้าน หน.คุ้มฯ 
หมายเลขโทรศัพท์ 

บ้านเลขท่ี จ านวน
หลังคา
เรือน 

จ านวน 
หลังคาเรือน

รวม 

วัน เดือน ปี 
ที่ส ารวจ 

ชื่อผู้ส ารวจ 
(อาสาสมัครหมู่บ้าน) 
หมายเลขโทรศัพท์ 

4. คุ้มนกยูง นายชวลิต  เฟื่องกิจทวีกุล 
081 023 7932 

16, 19/5, 28, 31, 31/3 5 20 16 ธ.ค.- 20 ธ.ค.62  
33, 35/1, 40, 40/1, 56 5 21 ธ.ค.- 22 ธ.ค.62  
65, 73/3, 86, 89/2, 90/1 5 23 ธ.ค.- 24 ธ.ค.62  
91, 102, 991, 
บ้านไม่มีเลขท่ี 2 หลัง 

5 25 ธ.ค.- 26 ธ.ค.62  

5. คุ้มกระทิงแดง นายจิรพงศ์ รุ่งสิริพิพัฒน์ 
089 613 4145 

19/1, 24/2, 28, 46, 58/1 5 10 16 ธ.ค.- 20 ธ.ค.62  
59/2, 72/1 ,88, 95, 111 5 21 ธ.ค.- 22 ธ.ค.62  

6. คุ้มอินทรีย์ นายจิรพงศ์ พิทักษ์ธิติกุล 
086 003 2542 

14, 15/1, 19/2, 39, 42 5 11 16 ธ.ค.- 20 ธ.ค.62  
48 ,66, 73, 73/4, 83, 
90/2 

6 21 ธ.ค.- 22 ธ.ค.62  

7. คุ้มสิงโต นายเชรษฐา ภัทรนันทกุล 
089 558 7071 

2, 6, 6/3, 13, 19/3 5 17 16 ธ.ค.- 20 ธ.ค.62  
37, 38, 41, 45/1, 54 5 21 ธ.ค.- 22 ธ.ค.62  
57, 64, 80/1, 85 4 23 ธ.ค.- 24 ธ.ค.62  
85/1, 998, 
บ้านไม่มีเลขท่ี 1 หลัง 
 

3 25 ธ.ค.- 26 ธ.ค.62  

รวมทั้งสิ้น 133 133  
 



บัญชีคุมเลขทะเบียนแบบส ารวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม เพื่อการจัดท าแผนชุมชน 
ตามแนวทางการพัฒนาทางเลือกด้วยศาสตร์พระราชา และต าราแม่ฟ้าหลวง 

ส าหรับหมู่บ้านเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ 
แบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562-2565)  

บ้านผาหมี หมู่ที่ 6 ต าบลเวียงพางค า อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

ล าดับ ชื่อคุ้ม/กลุ่มบ้าน 
หัวหน้าคุ้ม 

หมายเลขโทรศัพท์ 

รหัสแบบส ารวจ จ านวน 
(ชุด) 

อุปกรณ์การลงส ารวจ ลายมือชื่อรับแบบ
ส ารวจและอุปกรณ์ 
(16 ธ.ค.2562) 

1. คุ้มหมี 
นายประกาสิทธิ์ ฐิติธัญญา 
093 132 2115 

09058 - 09104 47 แบบส ารวจ,ตลับชาด,
ปากกา,ดินสอ,ยางลบ,

น  ายาลบค าผิด 

 

2. คุ้มช้างเผือก 
นายนิวัฒน์ ธ ารงทัศนีย์ 
095 134 1299 

09105 - 09122 18 แบบส ารวจ,ตลับชาด,
ปากกา,ดินสอ,ยางลบ,

น  ายาลบค าผิด 

 

3. คุ้มม้าลาย 
นายเมธี อัศวยิ่งถาวร 
090 498 6990 

09123 - 09132 10 แบบส ารวจ,ตลับชาด,
ปากกา,ดินสอ,ยางลบ,

น  ายาลบค าผิด 

 

4. คุ้มนกยูง 
นายชวลิต  เฟื่องกิจทวีกุล 
081 023 7932 

09133 - 09152 20 แบบส ารวจ,ตลับชาด,
ปากกา,ดินสอ,ยางลบ,

น  ายาลบค าผิด 

 

5. คุ้มกระทิงแดง 
นายจิรพงศ์ รุ่งสิริพิพัฒน์ 
089 613 4145  

09153 - 09162 10 แบบส ารวจ,ตลับชาด,
ปากกา,ดินสอ,ยางลบ,

น  ายาลบค าผิด 

 

6. คุ้มอินทรีย์ 
นายจิรพงศ์ พิทักษ์ธิติกุล 
086 003 2542 

09163 - 09173 11 แบบส ารวจ,ตลับชาด,
ปากกา,ดินสอ,ยางลบ,

น  ายาลบค าผิด 

 

7. คุ้มสิงโต 
นายเชรษฐา ภัทรนันทกุล 
089 558 7071 

09174 - 09190 17 แบบส ารวจ,ตลับชาด,
ปากกา,ดินสอ,ยางลบ,

น  ายาลบค าผิด 

 

รวมทั งสิ น 133  

ส ารอง  09191 – 09200 ,09057 11  

ได้รับแบบส ารวจฯ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.2562 จ านวนรวมทั งสิ น 144  

 



แบบข้อมูลสถิติจ ำนวนประชำกรบ้ำนผำหมี หมู่ที่ 6 ต.เวียงพำงค ำ อ.แม่สำย จ.เชียงรำย 

ข้อมูลแบบส ำรวจแยกแต่ละคุ้มบ้ำน 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อคุ้ม/กลุ่มบ้ำน 
หัวหน้ำคุ้ม 

หมำยเลขโทรศัพท์ 

ชำย หญิง รวม ครัวเรือน 

1. คุ้มหมี 
นำยประกำสิทธิ์ ฐิติธัญญำ 
093 132 2115 

100 115 215 47 

2. คุ้มช้ำงเผือก 
นำยนิวัฒน์ ธ ำรงทัศนีย์ 
095 134 1299 

62 62 124 18 

3. คุ้มม้ำลำย 
นำยเมธี อัศวยิ่งถำวร 
090 498 6990 

33 34 67 10 

4. คุ้มนกยูง 
นำยชวลิต  เฟื่องกิจทวีกุล 
081 023 7932 

59 68 127 20 

5. คุ้มกระทิงแดง 
นำยจิรพงศ์ รุ่งสิริพิพัฒน์ 
089 613 4145  

35 34 69 10 

6. คุ้มอินทรีย์ 
นำยจิรพงศ์ พิทักษ์ธิติกุล 
086 003 2542 

27 36 63 11 

7. คุ้มสิงโต 
นำยเชรษฐำ ภัทรนันทกุล 
089 558 7071 

30 39 69 17 

 รวมทั้งสิ้น 346 388 734 133 
 

ข้อมูลประชำกร 

แหล่งที่มำ ชำย หญิง รวม ครัวเรือน 
1.ฐำนทะเบียนรำษฎร เดือน ก.ค.62 580 649 1,229 391 
2.ข้อมูลส ำรวจหมู่บ้ำน (คพต. 222 264 486 76 หลังคำเรือน 

127 ครอบครัว 
3.ข้อมูล กชช.2ค.ปี 2562 
                     -ต่ำงด้ำว 

467 463 930 312 
18 20 38  



ไลนก์ลุม่รอ้ยใจรักษ์เวยีงพางค า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Smith Residence 
4567 Main St. 

Buffalo, NY 98052 
 

เสนอขายทีร่าคา $219,000.00 
 

ขอเชญิชวนคณะท างานขับเคลือ่นการขยายผลโครงการรอ้ยใจรักษ์
ระดับต าบลเวยีงพางค า/คณะท างานระดับหมูบ่า้นผาหม.ี.. ตามที่

อ าเภอแมส่ายแตง่ตัง้ 
 และคณะกรรมการศนูย ์ศป.ปส.ทต.เวยีงพางค า  ตามโครงสรา้งฯ  
ไดเ้ขา้ร่วมตดิตามผลคบืหนา้ ตรวจสอบ สอบถามแลกเปลีย่นความ
คดิเห็น ทีเ่กีย่วกบัการด าเนนิงานการขยายผลโครงการรอ้ยใจรักษ์ฯ 
โครงการป้องกันแกไ้ขปัญหายาเสพตดิในพืน้ที ่ ตามลงิคไ์ลน ์และ

ควิอารโ์คด้ทีส่ง่ใหน้ะครับ 
 

จะคยุกนัเฉพาะเรือ่งเกีย่วขอ้งเทา่นัน้. 
 

เขา้ร่วมไลนก์ลุม่รอ้ยใจรักษ์เวยีงพางค า 
 

http://line.me/ti/g/reXjJCEOaR 

 




