
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ประเด็น :1)เสนอปัญหาความตอ้งการโครงการ

เร่งดว่นเขา้ทีป่ระชมุประชาคมต าบล เพิม่เตมิเปลีย่นแปลง

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ เมือ่วนัที ่6 ก.พ.2563 

2)ประสานชลประทานจังหวดัเชยีงราย ในการส ารวจออกแบบ 

ประมาณราคาโครงการเร่งดว่น กอ่สรา้งและปรับปรุงระบบสง่น ้า

เพือ่อปุโภคและบรโิภค หมูท่ี ่6 บา้นผาหม ีเมือ่วนัที ่13 ก.พ.

2563 

3)ประสานจัดสง่แบบส ารวจสภาพเศรษฐกจิ สงัคมใหห้ัวหนา้

คณะท างานระดบัต าบล ตรวจสอบและสง่ตอ่พัฒนาการอ าเภอ

จ านวน 2 ชดุ เมือ่วนัที ่29 ม.ค. และ 20 ก.พ.2563 

4)การส ารวจแผนทีเ่ดนิดนิ จ านวนหลงัคาเรอืน ของบา้นหว้ยน ้า

รนิ หมูท่ี ่7 เพือ่ประสานด าเนนิการขยายผลโครงการฯ 

 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 

-คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเวยีงพางค า 

         ผลของกจิกรรม :1)บรรจโุครงการเร่งดว่นของหมูบ่า้น

เป้าหมาย ประกาศใชแ้ผนเพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลงแผนพัฒนา

เทศบาลครบถว้นตามกระบวนการขัน้ตอนแผนฯ 

2)จัดสง่แบบส ารวจฯ ให ้หน.คณะท างานระดับต าบล รับรอง

เมือ่วนัที ่29 ม.ค.2563 จ านวน 85 ชดุ และเมือ่วนัที ่20 ก.พ.

2563 จ านวน 41 ชดุ รวมเป็น 126 ชดุ ลงพกิดัเรยีงล าดับ

หลงัคาเรอืนเรยีบรอ้ยแลว้ ไดรั้บแบบคนืไมอ่ยูใ่นพืน้ที ่1 เลม่ 

คงคา้งไมไ่ดใ้หข้อ้มลู จ านวน 7 ครัวเรอืน รวมทัง้ส ิน้ 134 

ครัวเรอืน 

ณ บา้นผาหม ีหมูท่ ี ่6 ต าบลเวยีงพางค า อ าเภอแมส่าย จงัหวดัเชยีงราย 

 “ ผลการน าเสนอแผนงานโครงการเร่งดว่นในพืน้ทีข่ยายผลโครงการรอ้ยใจรักษ์ ตอ่ทีป่ระชมุประชาคมต าบล เมือ่วนัที ่

6 ก.พ.2563 เทศบาลต าบลเวยีงพางค า ไดป้ระกาศใชแ้ผนพัฒนาเพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง เมือ่วนัที ่14 ก.พ.2563 ทีจ่ะ

สนับสนุนวัสดอุปุกรณ์การกอ่สรา้งตามวัตถปุระสงคโ์ครงการฯ อยูร่ะหวา่งรอการประมาณการคา่ใชจ้่ายฯทีเ่ป็นไปโดย

ถกูตอ้งตามหลักวศิวกรรมจากหน่วยงานเกีย่วขอ้ง 

-อาสาสมัครพัฒนาทางเลอืก (Mr.AD2) ไดป้ฏบิตังิานตามภารกจิทีม่อบหมาย ตดิตามแบบส ารวจครัวเรอืน น าแบบ

ครัวเรอืนทีแ่กไ้ขสง่คนืใหอ้าสาสมัครจัดเก็บขอ้มลูหมูบ่า้น/การเดนิส ารวจแผนทีเ่ดนิดนิใหม ่ในกรณีบา้นผาหม ีหมูท่ี ่6 

คุม้หม ีเนือ่งจากเป็นชมุชนขยายตวัเพิม่ขึน้ มบีา้นทีป่ลกูสรา้งโดยไมม่เีลขทีบ่า้นมากขึน้/การส ารวจขอ้มูลหมูบ่า้นตาม

นโยบายของนายอ าเภอแม่สายทีใ่หข้ยายผลโครงการฯ ในพืน้ทีห่มูท่ี ่7 บา้นหว้ยน ้ารนิ โดยเริม่ตน้ส ารวจจัดท าแผนที่

เดนิดนิ เพือ่ตรวจสอบจ านวนหลงัคาเรอืนกอ่นเป็นล าดับแรก 

 
ปญัหาและอุปสรรค : แบบส ารวจฯทีไ่ดรั้บคนื จากการตรวจสอบเบือ้งตน้ในคราวที ่Mr.AD1 น ามาลงพกิดัหลงัคาเรอืนพบวา่ การบนัทกึ

ขอ้มลูมจีุดทีต่อ้งแกไ้ขเพิม่เตมิ ขอ้ความไม่สมบรูณ์เป็นสว่นใหญ ่ดงันัน้ เพือ่ใหก้ารส ารวจเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย ไดเ้สนอใหพั้ฒนากร

ประจ าต าบลเวยีงพางค า ไดช้ว่ยลงพืน้ทีห่มู่บา้นเพือ่ใหอ้ธบิายขอ้สงัเกตทีต่รวจพบของแบบส ารวจทีไ่ดรั้บคนืใหม ่ 

-การขาดบคุลากรทีม่อีงคค์วามรูใ้นการออกแบบประมาณการระบบสง่น ้าและการกกัเก็บน ้าในพืน้ทีภ่เูขา ซึง่อยูร่ะหวา่งประสานกบั

หน่วยงานเกีย่วขอ้ง เกดิความลา่ชา้ไม่ทนัตอ่การเสนอของบประมาณตอ่สภาเทศบาล ทีก่ าหนดประชมุ 28 ก.พ.2563 

What’s next…….:(ภายใน 28 ก.พ.2563) ประสานคณะกรรมการหมูบ่า้น-อ าเภอ กรณีการจัดท าแผนพัฒนาหมูบ่า้น/ชมุชน 

เพือ่ขบัเคลือ่นการเชือ่มโยงและบรูณาการแผนพัฒนาในระดับพืน้ที ่ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดท าแผนและ

ประสานแผนพัฒนาพืน้ทีใ่นระดบัอ าเภอและต าบล พ.ศ.2562 

-ประสานการขอรับแบบส ารวจครัวเรอืน เพือ่ใหอ้าสาสมัครจัดเก็บขอ้มูลหมูบ่า้น ไดต้รวจสอบและแกไ้ขขอ้มลูตามค าแนะน าของ

พัฒนาการอ าเภอแม่สาย 

: (10 ม.ีค.2563) ปรับปรุงแผนทีค่รัวเรอืนจากการเดนิส ารวจกายภาพและการลงพกิดัรายหลังคาเรอืนใหมข่องพืน้ที ่หมูท่ี ่6 และ

แจง้อาสาสมัครจัดเก็บขอ้มูลหมูบ่า้นฯ ตรวจสอบครัวเรอืนตกคา้ง เพือ่น าแบบส ารวจสมัภาษณ์เพิม่เตมิ 

: (10 ม.ีค.2563) จัดท าแผนทีเ่ดนิดนิและส ารวจหลงัคาเรอืนของบา้นหว้ยน ้ารนิ หมู่ที ่7 เพือ่ประสานขอขยายผลโครงการฯ 

 

แบบรายงาน 2 รายงานผลการปฏบิัตงิานในพืน้ทีข่ยายผลโครงการรอ้ยใจรักษ์ เทศบาลต าบลเวยีงพางค า 

ชือ่กจิกรรม : รายงานภาพรวมการขบัเคลือ่นงานในพืน้ที ่วงรอบ 5 วนัที ่24 มกราคม 2563- 23 กมุภาพันธ ์2563 

ลงชือ่ รอ้ยโท                              Mr.AD1       ลงชือ่ รอ้ยโท                                    Mr.AD3 

                  ( กติตชิยั   เจรญิยิง่ )                                          ( จริทปีต ์  เผ่าแจ ้) 

รปูภาพกจิกรรมรายละเอยีดแนบทา้ย 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏบิัตริายงานผลการปฏบิัตงิานในพืน้ทีข่ยายผลโครงการรอ้ยใจรักษ์ เทศบาลต าบลเวยีงพางค า 
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 ่วงรอบที ่5 วนัที ่24 ม.ค.2563-23 ก.พ.2563 

รปูภาพกจิกรรมผลการปฏบิตังิานในภาพรวม ณ บา้นผาหม ีหมูท่ ี ่6 และบา้นหว้ยน า้รนิ 
หมูท่ ี ่7 ต าบลเวยีงพางค า อ าเภอแมส่าย จงัหวดัเชยีงราย 

ภาพจดัประชาคมระดบัต าบล พิจารณาเพิ่มเติม/เปลีย่นแปลงแผนพฒันาเทศบาลตาม
โครงการเรง่ดว่นการขยายผลโครงการรอ้ยใจรกัษ์ เมื่อวนัท่ี 6 ก.พ.2563 

ภาพการปฏิบตัิงานของอาสาพฒันาทางเลือก (Mr.AD2) 
ที่ปฏิบตัิงานในพืน้ที่ขยายผลโครงการฯ และพืน้ที่เก่ียวเน่ือง
ในรอบเดือนที่ผ่านมา จนถึงวนัที่ 21 ก.พ.2563 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รปูภาพกจิกรรมผลการปฏบิตังิานในภาพรวม ณ บา้นผาหม ีหมูท่ ี ่6 และบา้นหว้ยน า้รนิ หมูท่ ี ่7 
ต าบลเวยีงพางค า อ าเภอแมส่าย จงัหวดัเชยีงราย ต ัง้แตว่นัที ่24 ม.ค.2563– 23 ก.พ.2563 

ภาพการปฏิบตัิงานของอาสาพฒันาทางเลอืก (Mr.AD2) ท่ีปฏิบตัิงานใน
พืน้ท่ีขยายผลโครงการฯ และพืน้ที่เก่ียวเนื่องในรอบเดือนที่ผา่นมา จนถึงวนัท่ี 
21 ก.พ.2563 
-การตรวจสอบขอ้มลูแผนท่ีเดินดนิ/ขอ้มลูกายภาพใหม่ ในพืน้ท่ีคุม้หมี หมูท่ี่ 6 
-การส ารวจเสน้ทางน า้ จดัท าแผนผงัระบบน า้ของบา้นผาหมี หมูท่ี่ 6 
-เดินส ารวจขอ้มลูกายภาพ /บนัทกึจ านวนหลงัคาเรอืน พืน้ท่ีบา้นหว้ยน า้รนิ 
หมูท่ี่ 7  
-การประสานการปฏิบตัิของหนว่ยงาน,สว่นราชการท่ีเก่ียวขอ้งในพืน้ท่ีหมูบ่า้น
ขยายผลโครงการรอ้ยใจรกัษ์  


