
แบบตารางสรุปปัญหาอุปสรรคจากรายงานผลการปฏิบัติงานตามวงรอบ ในพื้นที่เทศบาลต าบลเวียงพางค า 

ปัญหาและอุปสรรค แผนการด าเนินการต่อ (What’s Next) 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามวงรอบ วันที่ 2 ต.ค.2562  
1) การสื่อสารภาษาชนเผ่ากับผู้ประสานงานฯ และในการประชุมการ
อธิบายด้วยภาษาไทยชาวบ้านบางส่วนอาจไม่เข้าใจ แนวทางแก้ไข ได้
ให้ผู้ใหญ่บ้านได้พูดคุยด้วยภาษาชนเผ่า ก่อนขอมติความเห็นฯ 
 
2) การเข้าพ้ืนที่ของอาสาพัฒนา Mr.AD2 ให้ประสานติดต่อกับ
คณะกรรมการหมู่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพาเข้าพ้ืนที่ เพื่อสร้างความ
เขา้ใจในการสื่อสารและอธิบายความหมาย เก็บข้อมูลพื้นฐานให้ถูกต้อง
ตรงกัน 

ภายหลังขอมติที่ประชุม/เลิกประชุม คณะท างานระดับอ าเภอ/ต าบล และผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น
คณะท างานระดับหมู่บ้าน ได้ประชุมพูดคุยวางกรอบการท างานร่วมกัน โดยMr.AD1 ได้ระบุ
ระยะเวลาในการด าเนินงานแต่ละกิจกรรมที่ได้เคยแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการระดับอ าเภอ เมื่อ
วันที่ 26 กันยายน 2562 ไปแล้วครั้งหนึ่ง และหากได้มีการปรับปรุงค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานใน
ระดับต าบล/หมู่บ้านขึ้นใหม่แล้ว จะได้นัดหมายประชุมและแบ่งสายทีมงานในการเดินส ารวจกายภาพ 
แยกเป็น 7 กลุ่ม 7 คุ้ม โดยแจ้งทบทวนข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้ 
  (26 กันยายน 2562)  อ าเภอแม่สายประชุม kick off โครงการ ชี้แจงท าความเข้าใจ
ร่วมกันของทีมปฏิบัติงานระดับอ าเภอ / AD1 AD2 
  (30 กันยายน 2562) การประชุมชาวบ้านครั้งแรก สร้างความเข้าใจ เชื่อมั่น หากเข้าร่วม
โครงการต้องมีความประสงค์เข้าร่วมฯ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 (ผู้เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 89.05) 
  (ภายใน 1-30 ต.ค.2562) มอบหมายภารกิจให้ Mr.AD2 ประสานการปฏิบัติกับ
คณะท างานระดับหมู่บ้าน และคณะท างานระดับต าบล แบ่งทีมเดินส ารวจข้อมูลกายภาพ จัดท าแผนที่
บ้าน/คุ้ม ให้ครอบคลุมทั้ง 7 คุ้มในกลุ่มบ้านที่ขยายตัวขึ้นใหม่ และการตรวจสอบข้อมูลปัญหาเร่งด่วน
ที่ชาวบ้านเสนอ (ระหว่างรอแนวทางปฏิบัติการเก็บข้อมูลเศรษฐกิจสังคม) 
  (ภายใน 15 พ.ย.2562) นัดหมายผู้น าชุมชนอาสาสมัครในหมู่บ้านในการเตรียมการส ารวจ
ข้อมูล (พชร.) –อบรมสร้างความเข้าใจและวางแผนการส ารวจ ผู้ร่วมท าร่วมด าเนินงาน  นายอ าเภอ
เป็นประธาน/คณะท างานระดับหมู่บ้าน-ต าบล/คณะท างานระดับอ าเภอ/AD1 AD2 AD3 AD4+
อาสาสมัครเก็บข้อมูล  ม.พะเยา 
  (16 พ.ย.-30 ธ.ค.2562) -ส ารวจ (เก็บ) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคม,เดินส ารวจกายภาพ 
(พชร.)ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพ่ือการวางแผน  ด าเนินการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงาน
ในพ้ืนที่เป้าหมาย/วิเคราะห์ สังเคราะห์ คืนข้อมูล ผู้ร่วมท าร่วมด าเนินงาน  คณะท างานระดับ
หมู่บ้าน-ต าบล/AD1 AD2 AD3/อาสาสมัครเก็บข้อมูล/คณะท างานระดับอ าเภอ 

  



ปัญหาและอุปสรรค แผนการด าเนินการต่อ (What’s Next) 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามวงรอบ วันที่ 2 ต.ค.2562  
 (ภายใน 15 ม.ค.2563) วิเคราะห์ข้อมูลจัดท ารูปแบบการน าเสนอข้อมูลให้ชุมชน (พชร.)-น าข้อมูล

การส ารวจด้านเศรษฐกิจและสังคม -จัดท าสรุปภาพรวมในรูปแบบ ตาราง/กราฟ/ภาพถ่าย-วิเคราะห์
ข้อมูลกายภาพ น าเสนอด้วยภาพถ่ายและแผนที่ ผู้ร่วมท าร่วมด าเนินงาน คณะท างานระดับหมู่บ้าน-
ต าบล/AD1 AD2 AD3 /อาสาสมัครเก็บข้อมูล ม.พะเยา/ผ่านนายอ าเภอ/คณะท างานอ าเภอ/ที่
ปรึกษาโครงการร้อยใจรักษ์ 
  (ภายใน 30 ม.ค.2563) คืนข้อมูล ระดับปัญหาและความต้องการและจัดล าดับความส าคัญ 
(พชร.)-ตรวจสอบรับรองความถูกต้องของข้อมูล-ชุมชนรับทราบข้อมูลที่แท้จริง/ปัญหา-ให้ชาวบ้านคิด
และคัดเลือกแนวทางพัฒนาตนเอง ผู้ร่วมท าร่วมด าเนินงาน นายอ าเภอเป็นประธาน/คณะท างาน
ระดับหมู่บ้าน-ต าบล/คณะท างานระดับอ าเภอ/AD1 AD2 AD3 /อาสาสมัครเก็บข้อมูล   
  (ภายใน 15 ก.พ.2563) จัดท าแผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ 
(พชร.)-น าปัญหาและความต้องการที่แท้จริงจัดท าแผนฯ ชาวบ้านร่วมคิด ร่วมวางแผน เพื่อร่วมลงมือ
ท ากับหน่วยงานราชการ/ท้องถิ่น ผู้ร่วมท าร่วมด าเนินงาน คณะท างานระดับหมู่บ้าน-ต าบล/
คณะท างานระดับอ าเภอ/ AD1 AD2 AD3 /คณะท างานโครงการร้อยใจรักษ์+คณะท างานด้านแผนฯ
จังหวัดเชียงราย   
  (ภายในไตรมาส 2 เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นไป) ด าเนินงานตามแผน และติดตาม/
ประเมินผล ต่อยอดในพ้ืนที่ต่อไป  ต้องตอบโจทย์ “ชาวบ้านได้อะไร” 
  งาน/โครงการ ที่สนองตอบต่อปัญหาและความต้องการตามที่ได้จัดล าดับไว้ มี 7 ประเภท 
   1)ชุมชนท าเอง/ขยายผล 
   2)อปท.ท าเอง 
   3)อปท.ท าร่วมกับป่าไม้/อุทยานฯ 
   4)ส่วนราชการท าให้ Function 
   5)โครงการ/กิจกรรมตาม 5 มาตรการตามแผนฯเบ็ดเสร็จ 
   6)เอกชน/มูลนิธิ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ 
   7)อ่ืนๆ 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามวงรอบ วันที่ 9 ต.ค.2562  
1) ชุดประสานการพัฒนาระดับต าบล ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ท่ัวไป 
เนื่องจากการด าเนินงานดังกล่าว ไม่ได้รับทราบแนวทางการติดตาม 
ดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูโครงการอาสาท าดี ซึ่งเป็น
โครงการที่ได้ด าเนินการก่อนที่จะเริ่มกระบวนการขับเคลื่อนขยายผล
โครงการร้อยใจรักษ์ จึงยังไม่มีข้อมูลของอาสาท าดีดังกล่าว 
 2)พ้ืนที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์บ้านผาหมี ก าลังมีการขยายตัว
ของชุมชนด้านการท่องเที่ยว ในช่วงวันหยุดจะมีการเดินทางเข้า-ออก
ของนักท่องเที่ยวจ านวนมาก จ าเป็นต้องมีการประสานการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดการจราจร,การดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินในการใช้เส้นทางคมนาคมท่ีคับแคบ สูงชัน,การบริหารจัดการ
ขยะของร้านกาแฟ ร้านอาหารในพื้นที่ 

1) ประสานขอข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลืออาสาท าดี รุ่นที่ 4 ทั้งด้านความต้องการการส่งเสริมอาชีพ,
การส ารวจพื้นที่ ตลอดจนแนวทางการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูโครงการอาสาท าดี 
  2) ประสานการปฏิบัติกับเทศบาลต าบลเวียงพางค า ในข้อมูลด้านแผนพัฒนาการท่องเที่ยว,แผน
บริหารจัดการขยะในหมู่บ้านผาหมี 
 3) เตรียมรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานและภาพถ่ายที่มอบหมายอาสาพัฒนาทางเลือกลงพ้ืนที่, เอกสาร
ข้อมูลทุติยภูมิของชุมชน เพ่ือเตรียมการนัดหมายคณะท างานระดับต าบล-หมู่บ้าน ประชุมหารือ
แบ่งกลุ่มภารกิจ 7 กลุ่ม ตามจ านวนคุ้มบ้าน แล้วนัดหมายลงส ารวจพื้นที่จริง เพื่อเดินพูดคุยท าความ
รู้จักกับชาวบ้าน ศึกษาวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้าน การท ามาหากิน ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิน่ สอบถามปัญหาเบื้องต้น  ฟื้นฟูการจัดท าป้ายคุ้มบ้านให้เป็นรูปธรรมอีกครั้ง (เตรียมจัดท าป้าย
คุ้ม/บ้าน หน.คุ้มฯ) 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามวงรอบ วันที่ 16 ต.ค.2562  
1) การท างานในหมู่บ้าน ผู้น าหมู่บ้าน/ชาวบ้าน ยังเข้าใจรูปแบบการ
ท างานของระบบราชการแบบเดิม รอการสั่งการจากอ าเภอ/ส่วน
ราชการ การประสานการปฏิบัติจัดท าเป็นหนังสือราชการ 

1) นัดหมายคณะท างานระดับต าบล-หมู่บ้าน ประชุมหารือแบ่งกลุ่มภารกิจ 7 กลุ่ม ตามจ านวนคุ้ม
บ้าน แล้วนัดหมายลงส ารวจพื้นที่จริง เพื่อเดินพูดคุยท าความรู้จักกับชาวบ้าน ศึกษาวิถีชีวิตของคนใน
หมู่บ้าน การท ามาหากิน ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สอบถามปัญหาเบื้องต้น  ฟื้นฟูการ
จัดท าป้ายคุ้มบ้านให้เป็นรูปธรรมอีกครั้ง (เตรียมจัดท าป้ายคุ้ม/บ้าน หน.คุ้มฯ) ในวันที่ 18 ต.ค.
2562 
 2) ประสานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ จัดท าแผนบริหารจัดการขยะในพื้นที่ท่องเที่ยว 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามวงรอบ วันที่ 23 ต.ค.2562  
1) จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมหารือตามค าสั่งที่อ าเภอแม่สายแต่งตั้ง 

 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้ เนื่องจากมีภารกิจซ้ าซ้อนในการ
ตรวจเยี่ยมอาสาท าดี และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดของอ าเภอแม่สาย 
ทั้งนี้ คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่ง ยังไม่มีการปรับปรุง
แก้ไขเพ่ิมเติมโครงสร้างตามท่ีขอเสนอแก้ไขฯ  
แนวทางแก้ไข ควรแต่งตั้งคณะกรรมการที่สามารถจะเข้ามาปฏิบัติ

มอบหมายอาสาสมัครพัฒนาทางเลือก (Mr.AD2) ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 30 ต.ค. 2562 
     1)ลงพื้นที่ประสานขอข้อมูลบุคคลของหัวหน้าคุ้มทั้ง 7 คุ้ม พร้อมภาพถ่ายบุคคล-บ้าน หน.คุ้ม /
ภาพถ่ายสถานที่จะใช้จัดท าป้ายชื่อคุ้ม พร้อมทั้งให้เน้นย้ าสร้างความเข้าใจการท างานตามปรัชญาและ
วิธีการท างานของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ให้ หน.คุ้ม/ผู้น า ได้เข้าใจวิธีการท างานที่ต้องเริ่มจากการ
แก้ไขปัญหาปากท้องชาวบ้านก่อน ท าอย่างไรให้มีข้าวกิน ไม่ไปกู้หนี้ยืมสินเพิ่ม ส่งเสริมกิจกรรม
ทางการเกษตร ปศุสัตว์อย่างถูกวิธี การเพิ่มผลผลิต โดยลดการใช้สารเคมี ผลผลิตทางการเกษตรเริ่ม



หน้าที่ในพื้นที่จริงได้ และเป็นคณะท างานที่เข้าใจในวัตถุประสงค์ของ
การขับเคลื่อนการขยายผลฯ อย่างแท้จริง  
2) การประสานนัดหมายคณะท างานที่อ าเภอแต่งตั้งฯ คณะกรรมการ
ส่วนใหญ่ยังติดในระบบราชการที่ต้องมีหนังสือเชิญประชุม และปัญหา
เจ้าภาพการลงนามหนังสือเชิญประชุมฯ  
แนวทางแก้ไข ควรระบุในค าสั่งแต่งตั้งให้ชัดเจน กรณีการเรียกเชิญ
ประชุมคณะท างานว่า ผู้ใดจะเป็นผู้ลงนามในหนังสือเชิญประชุมฯ ใน
ส่วนนี้ เทศบาลฯ ใช้งบประมาณของเทศบาลที่ตั้งไว้ เพื่อใช้
ประกอบการเบิกจ่ายค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน จึงเสนอหนังสือ
เชิญเข้าร่วมประชุมในนามของนายกเทศมนตรี/ศป.ปส.ทต.เวียงพางค า 

จากกินในครัวเรือนก่อน และเหลือค่อยขาย เพ่ือสร้างรายได้และอาชีพเสริม  
     2)ลงพื้นที่เพ่ิมความถี่ในการสอบถามรับฟังปัญหาเบื้องต้น โดยให้ลงพ้ืนที่ร้านค้าในหมู่บ้านช่วง
เย็นๆ จัดท าข้อมูลร้านค้าของช า พูดคุยกับชาวบ้านในเรื่องราวต่างๆ ที่รวมกลุ่มภายในร้านค้า 
     3)ประสานขอข้อมูลรายชื่อบุคคลของคณะท างานระดับหมู่บ้าน ที่จะเป็นอาสาสมัครในหมู่บ้าน
การเตรียมการส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคม และร่วมเป็นทีมเดินส ารวจกายภาพ จัดท าแผนที่
หมู่บ้าน 
ผู้จัดการแผนปฏิบัติการระดับต าบล (Mr.AD1) ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 30 ต.ค.2562  
    1)ประสานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และคณะท างานที่ผ่านการอบรมหลักสูตร 5 วัน 4 คืน เพื่อประชุม
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลงพื้นที่วิเคราะห์สภาพปัญหาเร่งด่วน เตรียมแบ่งทีมส ารวจข้อมูล เดิน
ส ารวจกายภาพ เตรียมจัดท าแผนที่หมู่บ้านฯ  
    2)ประสานขอค าแนะน าเจ้าหน้าที่โครงการร้อยใจรักษ์เก่ียวกับระบบท่อส่งน้ า ถังเก็บน้ า และ
ก าหนดนัดหมาย วันเวลา การส ารวจพื้นที่ท่ีจะปรับปรุงระบบท่อส่งน้ าของหมู่บ้านผาหมี เพื่อเตรียม
เสนอปัญหาเร่งด่วน (Quick hit)  
    3)น าข้อมูลในแผนด าเนินการขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ 8 ขั้นตอน จัดท าเป็น
แผนปฏิบัติการรายวันเป็นรายเดือน โดยใช้ขั้นตอนการจัดท า “แผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ฯ”เป็นตัวตั้ง
และใส่รายละเอียดกิจกรรมในแต่ละแผน ให้เป็นรูปธรรม (ห้วงเวลาแล้วเสร็จปรับตามเหมาะสม) 

รายงานผลการปฏิบัติงาน วงรอบวันที่ 30 ต.ค.2562  
1) การปฏิบัติงานของผู้จัดการแผนปฏิบัติการระดับต าบล (Mr.AD1) 
ไม่สามารถเป็นไปตามก าหนด เนื่องจากข้อจ ากัดด้านเวลา ประกอบกับ
การมีภารกิจจัดงานฤดูหนาวของอ าเภอแม่สาย ในห้วงสัปดาห์ดังกล่าว 
จึงท าให้ไม่สามารถนัดหมายคณะกรรมการที่เก่ียวข้องประชุม
ปรึกษาหารือได้ตามก าหนด 
2) การจัดแปลงแผนปฏิบัติรายวันเป็นรายเดือนตามขั้นตอนฯ ของ
ผู้จัดการแผนปฏิบัติการระดับต าบล (Mr.AD1) ไม่เป็นไปตามก าหนด 
โดยรอประสานความชัดเจนการวางแนวทางอีกครั้งในการประชุม 6 
พ.ย.62 

   7.1 มอบหมายอาสาสมัครพัฒนาทางเลือก (Mr.AD2) ด าเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 
  1)ขอบเขตพ้ืนที่คุ้มบ้านทั้ง 7 คุ้ม/จ านวนหลังคาเรือนที่มีอยู่จริงในพื้นที่ 
  2)ข้อมูลรายชื่อคณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะท างานระดับหมู่บ้าน เตรียมอาสาสมัครจัดเก็บ
ข้อมูล 
   7.2 ผู้จัดการแผนปฏิบัติการระดับต าบล (Mr.AD1) ด าเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 
  1)หาแนวทางประสานการปฏิบัตินัดหมายคณะท างานที่เกี่ยวข้อง ประชุมซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติในการลงพื้นที่วิเคราะห์สภาพปัญหาเร่งด่วน เตรียมแบ่งทีมส ารวจข้อมูล เดินส ารวจกายภาพ 
เตรียมจัดท าแผนที่หมู่บ้านฯ 
  2)ประสานขอค าแนะน าเจ้าหน้าที่โครงการร้อยใจรักษ์เก่ียวกับระบบท่อส่งน้ า ถังเก็บน้ า และ



 ก าหนดนัดหมาย วันเวลาการส ารวจพื้นที่ท่ีจะปรับปรุงระบบท่อส่งน้ าของหมู่บ้านผาหมี เพ่ือเตรียม
เสนอปัญหาเร่งด่วน (Quick hit)  
  3)จัดท าตารางเวลาแผนการขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ 8 ขั้นตอน จัดท า
เป็นแผนปฏิบัติการเป็นรายวันรายเดือน  
 ทั้งนี้ รอรับฟังการประชุมชี้แจงแบบส ารวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคมฯ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 
2562 เพื่อน ามาปรับเปลี่ยนวางแผนงานให้สอดคล้องต้องกันต่อไป 

รายงานผลการปฏิบัติงาน วงรอบวันที่ 6 พ.ย.2562  
1) กรณีอาสาสมัครพัฒนาทางเลือก (Mr.AD2) ได้มอบหมายจากก านัน 
ในฐานะผู้ปกครองท้องที่ เข้าร่วมติดตามผลผู้ผ่านการบ าบัดโครงการ
อาสาท าดี และยังพบกลุ่มผู้บ าบัดยังเสพซ้ านั้น ในการนี้ Mr.AD1 ได้ให้
ข้อคิดเห็นควรแยกบทบาทหน้าที่เพ่ือประโยชน์ในการประสานงาน
ปฏิบัติการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแนวทางการพัฒนา
ทางเลือก  ส่วนการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟู จะมีหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ
อยู่ ซึ่งในส่วนนี้ควรพิจารณาในด้านที่จะเสริมสร้างทางเลือกทางด้าน
อาชีพแก่อาสาท าดีท่ีแต่ละคนแจ้งความประสงค์ไว้ 

   7.1 ผู้จัดการแผนปฏิบัติการระดับต าบล (Mr.AD1) จะปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการที่จัดท าไว้ขึ้นใหม่ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลาที่เข้ารับฟังค าชี้แจง เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ตามร่างแผนบริหาร
จัดการการส ารวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคมเพ่ือการจัดท าแผนชุมชน ตามแนวทางการพัฒนาทางเลือก 
ด้วยศาสตร์พระราชา และต าราแม่ฟ้าหลวง 
   7.2 มอบหมายอาสาสมัครพัฒนาทางเลือก (Mr.AD2) ด าเนินการรวบรวมเอกสารขอบเขตพื้นที่คุ้ม
บ้านทั้ง 7 คุ้ม/จ านวนหลังคาเรือนที่มีอยู่จริงในพ้ืนที่ การเตรียมข้อมูลส ารวจแผนที่เดินดิน การสร้าง
ความเข้าใจแบบส ารวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม เพ่ือการจัดท าแผนชุมชน และประสานให้หมู่บ้าน ได้
คัดเลือกอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลให้ได้จ านวนสอดคล้องตามแนวทางท่ีรับฟังค าชี้แจง เมื่อวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2562 
 

รายงานผลการปฏิบัติงาน วงรอบ 20 พ.ย.2562  
1) การปฏิบัติงานของ Mr.AD2 ในต่างพ้ืนที่หมู่บ้าน เกิดอุปสรรคใน
เรื่องการสื่อสาร และกรณีมีภารกิจซ้ าซ้อนในด้านการเป็นคณะท างาน
ติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูโครงการอาสาท าดี ซึ่งยัง
ปรากฎข้อมูลผู้เสพซ้ า อาจเป็นอุปสรรคต่อการประสานงานในภาพรวม
ด้านการพัฒนาทางเลือกในอนาคต 
2)เสียงสะท้อนจากแกนน าชุมชน กรณีการด าเนินงานโครงการปัญหา
เร่งด่วน เปรียบเทียบความล่าช้ากับต่างหมู่บ้าน ช่างเทศบาลขาดองค์
ความรู้  การประสานความร่วมมือของคณะท างานที่มีความหลากหลาย
หน่วยงาน 

…….:(ก่อน 1 ธ.ค.2562) จัดประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติคณะท างานระดับต าบล/หมู่บ้าน ร่วมกับ
อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลหมู่บ้าน  /เร่งรัดการจัดท าแผนที่ขอบเขต หลังคาเรือน จ านวนครัวเรือน ให้
แล้วเสร็จและได้ข้อมูลสอดคล้องกับข้อเท็จจริงโดยเร็ว 

 



รายงานผลการปฏิบัติงาน วงรอบ 21 ธ.ค.2562  
1)การจัดกิจกรรมของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการขับเคลื่อนงานใน
พ้ืนที่ เช่น งาน 10 ชาติพันธุ์ 6-10 ธ.ค.62 คณะกรรมการหมู่บ้าน/
กลุ่มแกนน าต่อเข้าร่วมจัดสร้างบ้านอาข่าจ าลอง,การเกิดเหตุเสียชีวิต
ภายในหมู่บ้าน ท าให้ต้องหยุดกิจกรรมขับเคลื่อนฯ ออกไป เป็นต้น 

…….:(ก่อน 27 ธ.ค.2562) การตรวจสอบจัดท าแผนที่ขอบเขต หลังคาเรือน จ านวนครัวเรือน ให้แล้ว
เสร็จและได้ข้อมูลสอดคล้องกับข้อเท็จจริง คู่ขนานกับการติดตามผลการส ารวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม 
โดยแบบส ารวจที่แจกจ่ายแต่ละคุ้ม จ านวน 133 ครัวเรือน จัดเก็บได้จนถึง 22 ธ.ค.2562 จ านวน 
7 ครัวเรือน 
-ประสานนัดหมายเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ เพื่อขอผู้เชี่ยวชาญเรื่องแหล่งน้ า ระบบส่งน้ า เพื่อ
ลงพื้นที่และให้ข้อเสนอแนะแนวทางจัดท าโครงการเร่งด่วนในการปรับปรุงระบบส่งน้ า กักเก็บน้ า
ส่วนกลางของหมู่บ้าน 
: (3 ม.ค.2563) ประสานอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลหมู่บ้านฯ เพื่อประเมินสถานการณ์และปรับเปลี่ยน
แผนให้การจัดเก็บแล้วเสร็จภายในก าหนด 15 ม.ค.2563  

รายงานผลการปฏิบัติงาน วงรอบ 23 ม.ค.2563  
1)ผู้จัดการแผนปฏิบัติการระดับต าบล (Mr.AD1) ติดภารกิจงาน
เตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น  แก้ไขโดยมอบหมายให้
คณะท างานของเทศบาลฯ ตรวจสอบแบบส ารวจข้อมูลเบื้องต้น 
เนื่องจากมีการจัดส่งแบบมาพร้อมกันในคราวเดียวกัน 
2)ช่างเทศบาล ไม่มีความช านาญในเรื่องการออกแบบระบบส่งน้ า บ่อ
เก็บน้ าแบบประปาภูเขา อยู่ระหว่างประสานให้หน่วยงานอ่ืนมา
ช่วยเหลือประมาณการ 
 

…….:(ก่อน 10 ก.พ.2563) ประสานหน่วยงานฝ่ายสังคมดอยตุง,ชลประทานจังหวัด ช่วยส ารวจออก
แบบ จัดท าประมาณการค่าใช้จ่ายฯ เพื่อเสนอของบประมาณค่าวัสดุตามโครงการเร่งด่วนปรับปรุง
ระบบส่งน้ าและก่อสร้างบ่อเก็บน้ าส่วนกลางของบ้านผาหมี  ต่อสภาเทศบาล ที่ก าหนดประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ เดือน ก.พ.2563 
-ประสานน าแผนงานโครงการที่ผ่านการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เสนอต่อที่ประชุม
ประชาคมระดับต าบล ในห้วงต้นเดือน ก.พ.2563 เพ่ือให้เทศบาลได้ประกาศแผนเพ่ิมเติมครบถ้วน
ตามข้ันตอน 
: (30 ม.ค.2563) ประสานอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลหมู่บ้านฯ ตรวจสอบแบบส ารวจที่ตกค้าง และ
เพ่ิมเติมแก้ไขข้อมูล ให้การจัดเก็บแล้วเสร็จภายใน 3 ก.พ .2563 

รายงานผลการปฏิบัติงาน วงรอบวันที่ 23 ก.พ.2563  
1)แบบส ารวจฯที่ได้รับคืน จากการตรวจสอบเบื้องต้นในคราวที่ 
Mr.AD1 น ามาลงพิกัดหลังคาเรือนพบว่า การบันทึกข้อมูลมีจุดที่ต้อง
แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อความไม่สมบูรณ์เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น เพ่ือให้การ
ส ารวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้เสนอให้พัฒนากรประจ าต าบล
เวียงพางค า ได้ช่วยลงพ้ืนที่หมู่บ้านเพ่ือให้อธิบายข้อสังเกตที่ตรวจพบ
ของแบบส ารวจที่ได้รับคืนใหม่  

…….:(ภายใน 28 ก.พ.2563) ประสานคณะกรรมการหมู่บ้าน-อ าเภอ กรณีการจัดท าแผนพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่  ตามระเบียบกระ
ทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ.
2562 
-ประสานการขอรับแบบส ารวจครัวเรือน เพื่อให้อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลหมู่บ้าน ได้ตรวจสอบและ
แก้ไขข้อมูลตามค าแนะน าของพัฒนาการอ าเภอแม่สาย 



2)การขาดบุคลากรที่มีองค์ความรู้ในการออกแบบประมาณการระบบ
ส่งน้ าและการกักเก็บน้ าในพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งอยู่ระหว่างประสานกับ
หน่วยงานเกี่ยวข้อง เกิดความล่าช้าไม่ทันต่อการเสนอของบประมาณ
ต่อสภาเทศบาล ที่ก าหนดประชุม 28 ก.พ.2563 

: (10 มี.ค.2563) ปรับปรุงแผนที่ครัวเรือนจากการเดินส ารวจกายภาพและการลงพิกัดรายหลังคา
เรือนใหม่ของพ้ืนที่ หมู่ที่ 6 และแจ้งอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลหมู่บ้านฯ ตรวจสอบครัวเรือนตกค้าง 
เพ่ือน าแบบส ารวจสัมภาษณ์เพ่ิมเติม 
: (10 มี.ค.2563) จัดท าแผนที่เดินดินและส ารวจหลังคาเรือนของบ้านห้วยน้ าริน หมู่ที่ 7 เพ่ือ
ประสานขอขยายผลโครงการฯ 

รายงานผลการปฏิบัติงาน วงรอบวันที่ 22 มีนาคม 2563  
1)การส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ไม่เป็นไปตาม
ห้วงระยะเวลาของแผนด าเนินงานขับเคลื่อนฯ ทั้งด้านความพร้อมของ
ทีมงานระดับต าบล-หมู่บ้าน เนื่องจากในรอบเดือนที่ผ่านมา มีภารกิจ
งานที่แทรกซ้อน อาทิเช่น การเตรียมพ้ืนที่รับเสด็จฯ,ปัญหาหมอกควัน
ไฟ,การเร่งจัดเก็บผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนในพ้ืนที่,
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิต-19 เป็นต้น  
2)ปัญหาความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้รับจากอาสาสมัครจัดเก็บ
ข้อมูล-การให้ข้อมูลที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ 

…….:ติดตามความคืบหน้า กรณีการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการเชื่อมโยงและ
บูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นท่ี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและ
ประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ.2562 (ระยะเวลาไม่สามารถก าหนดได้ 
เนื่องจากข้อจ ากัดของการประชุมหมู่บ้าน สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโควิต-19) 
-(31 มี.ค.2563) นัดหมายชดุประสานการพัฒนาระดับต าบล (AD1,AD2,AD3) ลงพื้นที่ติดตามแบบ
ส ารวจครัวเรือน ที่คงค้าง 7 ครัวเรือน และส ารวจข้อมูลเพิ่มเติม กรณีครัวเรือนที่ไม่มีบ้านเลขท่ี 
รวมถึงข้อมูลครัวเรือนบุคคลที่ไม่มีเอกสารสถานะทางทะเบียน 
: (10 เม.ย.2563) จัดท าแผนที่เดินดินและส ารวจหลังคาเรือนของบ้านห้วยน้ าริน หมู่ที่ 7 เพ่ือ
ประสานขอขยายผลโครงการฯ 

รายงานผลการปฏิบัติงาน วงรอบวันที่ 23 เมษายน 2563  
1) การนัดหมายคณะท างานขับเคลื่อนระดับต าบล/หมู่บ้าน อยู่ในห้วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโควิต-19 ,การท างาน
ติดตามข้อมูลปัญหาร่วมกับบุคคลพื้นที่ชุมชน ห้วงมาตรการรักษา
ระยะห่างทางสังคม 
 

: นัดหมายประชุมร่วมคณะท างานขับเคลื่อนระดับต าบล/หมู่บ้าน  หน.คุ้ม 7 คุ้ม ร่วมกับคณะท างาน
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลต าบลเวียงพางค า (ศป.ปส.ทต.เวียงพางค า) 
คณะท างานแผนพัฒนาเทศบาลฯ เพ่ือร่วมกันทบทวนข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของ
ประชาชน ที่หมู่บ้านรับรองแผนหมู่บ้านฯ เสนอของบประมาณประจ าปี พ.ศ.2564 ของเทศบาล, 
รวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการให้หลากหลายรอบด้าน เพ่ือปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน ระหว่าง
รอการคืนข้อมูลจากแบบส ารวจเศรษฐกิจ สังคม (เนื่องจากในเดือน พ.ค.2563 สภาเทศบาลเปิดสมัย
ประชุม สมัยที่ 2 และอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชน เพ่ือจัดท าร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564) 
 :ขอมติคณะท างานขับเคลื่อนระดับหมู่บ้าน  กรณีจ านวนครัวเรือนที่ไม่ให้ข้อมูลแบบส ารวจคืน 
 :ขออนุมัติคณะท างานฯ ขยายห้วงเวลาแผนด าเนินการขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ที่



ไม่เป็นไปตามห้วงเวลา,ทบทวนภารกิจ และความเห็นที่ประชุมในการเพิ่มพ้ืนที่เป้าหมายตามนโยบาย
นายอ าเภอฯ พ้ืนที่บ้านห้วยน้ าริน หมู่ที่ 7 
 :ทบทวน/มอบหมายภารกิจคณะท างานด้านการบริหารจัดการน้ า ,คณะท างานด้านการก าหนดแนว
เขตท่ีดิน นัดหมายลงพ้ืนที่ 
 

 


