
 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานขับเคลื่อนฯ และรายงานผลการจัดเก็บ
ข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม พ้ืนท่ีขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ 

ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด ชายแดนภาคเหนือ
แบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565) 

 
บ้านผาหมี หมู่ที่ 6 ต าบลเวียงพางค า  

อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

 
 

จัดท าโดย 
คณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินงานขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ต าบลเป้าหมาย และคณะท างาน 

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลต าบลเวียงพางค า (ศป.ปส.ทต.เวียงพางค า) 

27 เมษายน 2563 

 



รายงานสรุปผลการด าเนินงานขับเคลื่อนพื้นที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ 
ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด ชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565) 

บ้านผาหมี หมู่ที่ 6 ต าบลเวียงพางค า อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

 
 ผู้ประสานการพัฒนาระดับต าบล ประกอบด้วยผู้จัดการแผนปฏิบัติการระดับต าบล (Mr.AD1) ,
อาสาสมัครพัฒนาทางเลือก (Mr.AD2) และหัวหน้าชุดพัฒนามวลชนสัมพันธ์ (Mr.AD3) ได้เข้าร่วมฝึกอบรมและฝึก
ปฏิบัติหลักสูตรการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน
ภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562-2565) ส าหรับชุดเจ้าหน้าที่ประสานพัฒนาระดับต าบล/หมู่บ้าน ระหว่าง
วันที่ 13-28 สิงหาคม 2562 ณ โครงการร้อยใจรักษ์ บ้านห้วยส้าน ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงใหม่ ตามหนังสืออ าเภอแม่สาย ที่ ชร 1018.3/4712 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 

 จังหวัดเชียงราย ได้แจ้งประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์และ
คณะท างานติดตามผลการด าเนินงานจังหวัดเชียงราย และผู้ประสานแผนการปฏิบัติฯ ระดับต าบล (Mr.AD1) และ
อาสาสมัครพัฒนาทางเลือก (Mr.AD2)  เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลาง
จังหวัดเชียงราย ตามหนังสืออ าเภอแม่สาย ด่วนที่สุด ที่ ชร 1018.3/5070 ลงวันที่ 3 กันยายน 2562 

 อ าเภอแม่สาย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ระดับอ าเภอ
ตามค าสั่งอ าเภอแม่สาย ที่ 275/2562 ลงวันที่ 12 กนัยายน 2562  และแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ต าบลเป้าหมาย ตามค าสั่งอ าเภอแม่สาย ที่ 276/2562 ลงวันที่ 12 
กันยายน 2562 และได้ประชุมคณะท างานขับเคลื่อนดังกล่าวข้างต้น เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ ห้อง
ประชุมอ าเภอแม่สาย ชั้น 2 ตามหนังสืออ าเภอแม่สาย ที่ ชร 1018.3/5315 ลงวันที่ 13 กันยายน 2562 

 ผู้ประสานการพัฒนาระดับต าบล ประกอบด้วยผู้จัดการแผนปฏิบัติการระดับต าบล (Mr.AD1) ร้อยโทกิตติชัย  
เจริญยิ่ง ,อาสาสมัครพัฒนาทางเลือก (Mr.AD2) นายบุญศรี  แสงแก้ว และหัวหน้าชุดพัฒนามวลชนสัมพันธ์ (Mr.AD3) 
ร้อยโทจิรทีปต์  เผ่าแจ้ ได้รับการแต่งตั้งเป็นชุดประสานการพัฒนาระดับต าบล ตามค าสั่งกองทัพภาคท่ี 3/กองอ านวยการ
รักษาความมั่นคงภายในภาค 3/ศูนย์อ านวยการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ที่ 219/2562 ลง
วันที่ 28 กันยายน 2562 มหีน้าที่ 
  1)ประสานการปฏิบัติงานการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ร่วมกับทุกภาคส่วน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ โดยเน้นหลักการท างานแบบมีส่วนร่วม 
  2)ร่วมวางแผนการด าเนินงาน การปฏิบัติการในการน าการพัฒนาทางเลือก ด้วยศาสตร์พระราชาในพ้ืนที่ 
เป้าหมายตามตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562-2565) 
  3)ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับข้ันตอน ในการด าเนินการพัฒนาทางเลือกศาสตร์พระราชา ให้กับประชาชนในพื้นท่ี
เป้าหมาย 



 อ าเภอแม่สาย ได้แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินงานขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ระดับหมู่บ้าน ตาม
ค าสั่งอ าเภอแม่สาย ที่ 295/2562 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 ตามหนังสืออ าเภอแม่สาย ที่ ชร 1018.3/5580  
ลงวันที่ 13 กันยายน 2562 

 เทศบาลต าบลเวียงพางค า ได้ร่วมท าเวทีประชุมประชาคมชาวบ้านครั้งแรก ในการขับเคลื่อนแผนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับหมู่บ้านน าร่อง บ้านผาหมี เมื่อวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 156 คน ได้แก่ 
 -ส่วนราชการ จ านวน 34 คน โดยนายอ าเภอแม่สายมอบหมายให้นายอุดม จันกิต ิปลัดอ าเภอฝ่ายความ
มั่นคง พร้อมด้วยนายฉัตรชัย ชัยศิร ินายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า, นายสมศักดิ์ กนิษฐารมย์ ก านันต าบลเวียงพาง
ค า คณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ระดับอ าเภอ/ต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ
ต่างๆ 
  -ผู้น าชุมชน ชาวบ้าน ผู้แทนครัวเรือน จ านวน 122 ครัวเรอืน จากจ านวนครัวเรือนที่อยู่จริงทั้งหมด 137 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 89.05  โดยมี นายชาญยุทธ รุ่งทวีพิทยากุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่6 เป็นประธานประชุม
ประชาคมหมู่บ้านผาหมี หมู่ที่ 6 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เพ่ือพิจารณาเห็นชอบการด าเนินงานขยายผล
โครงการร้อยใจรักษ์ 

  ผลของกิจกรรม : ชาวบ้านผูร้ับประโยชน์มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ด าเนินงานพัฒนาในพื้นท่ี  

 จากการลงพ้ืนที่ของชุดประสานการพัฒนาระดับต าบล  และสังเกตการณ์การท างานของอาสาสมัคร
พัฒนาทางเลือก (Mr.AD2) ในห้วงสองสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม 2562 ด้วยความหลากหลายของคณะท างาน
ตามโครงสร้างที่อ าเภอแต่งตั้งมาจากทุกภาคส่วน ความซ้ าซ้อนในบทบาทสถานะของคณะท างานฯ ขาดเจ้าภาพ
หลักในการประสานร่วมด าเนินการ ในการนี้ เทศบาลต าบลเวียงพางค าในฐานะศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดเทศบาล (ศป.ปส.ทต.เวียงพางค า) จึงได้นัดหมายประชุมเพ่ือหารือวางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในภาพรวมของพ้ืนที่ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 โดยมอบหมายภารกิจและ
บูรณการแผนงาน/งบประมาณร่วมกัน โดยแผนด าเนินงานตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาล
ต าบลเวียงพางค า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งงบประมาณไว้ทั้งสิ้น 390,000 บาท รวม 7 โครงการ 

 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 คณะท างานฯ จ านวน 4 คน ได้แก่ ปลัดอ าเภอประจ าต าบลเวียงพางค า, 
Mr.AD1,Mr.AD2 และผู้แทนชาวบ้านอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงกระบวนการศึกษาข้อมูล
อย่างเป็นระบบเพื่อจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน ในพ้ืนที่เป้าหมายการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ณ ห้องประชุม 
R504 ชั้น 5 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพระเยา วิทยาเขตเชียงราย 
  ผลของกิจกรรม : ผู้จัดการแผนปฏิบัติการระดับต าบล (Mr.AD1) ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการที่จัดท าไว้
ขึ้นใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลาที่เข้ารับฟังค าชี้แจง เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ตามร่างแผนบริหาร
จัดการการส ารวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคมเพ่ือการจัดท าแผนชุมชน ตามแนวทางการพัฒนาทางเลือก ด้วยศาสตร์
พระราชา และต าราแม่ฟ้าหลวง 



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

รายงานผลการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม พื้นที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ 
ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด ชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565) 

บ้านผาหมี หมู่ที่ 6 ต าบลเวียงพางค า อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

 การด าเนินงานประสานการพัฒนาทางเลือก ระดับหมู่บ้าน/ต าบล เป็นการด าเนินงานขับเคลื่อนการ
พัฒนาฯ เพ่ือขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์อย่างยั่งยืน โดยพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายตามแผนฯ น าร่องก่อน มี
การศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยเก็บ วิเคราะห์ คืนข้อมูล และการเดินส ารวจข้อมูลกายภาพ เพ่ือจัดท าแผน
หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ใช้ประกอบการวางแผนการพัฒนา จนน าไปสู่การปฏิบัติการพัฒนาในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยให้
ชุมชนเข้าใจสภาพความเป็นจริงของตนเอง และเกิดการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของการพัฒนา ด้วยการท างานเป็นทีม 
ระหว่างผู้แทนหน่วยงานต่างๆ อาสาสมัค ผู้น าชุมชน และชาวบ้าน 

 สรุปผลการด าเนินงานการเก็บข้อมูลเศรษฐกิจสังคม ประจ าปี 2562 เพ่ือรายงานความก้าวหน้า และ
สภาพปัญหาในการด าเนินงาน พร้อมรับข้อเสนอแนะ ที่จะน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ โดยให้การ
ด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีแผนการด าเนินงาน การเก็บข้อมูลเศรษฐกิจสังคมมีกระบวนการเก็บ แบ่ง
ออกเป็น 4 ช่วงระยะเวลา ดังนี้ 

 1.รับมอบนโยบายเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ประชุมชี้แจงแบบส ารวจเศรษฐกิจ สังคม ด้วย
การศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านฯ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 โดยนายสุทธิพงษ์ 
จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานในพิธีเปิด กระประชุมชี้แจงฯ แบะมอบแนวทางปฏิบัติการจัดท า
แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 

 2.ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจแบบส ารวจข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคม ส าหรับทีมส ารวจข้อมูลระดับอ าเภอ/
ต าบล/พ้ืนที่ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอแม่สาย ชั้น 2 โดยมีวัตถุประสงค์ 
ดังนี้ 1)ท าความเข้าใจแบบส ารวจข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคม 2)จัดท าแผนการบริหารจัดการ การส ารวจข้อมูลระดับ
พ้ืนที่/ต าบล 

 3.จัดท าแผนการเก็บข้อมูลเศรษฐกิจสังคม พร้อมทั้งจัดท าแผนที่เดินดิน และระบุหลังคาเรือนที่ 

 4.ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล ต าบลเวียงพางค า จ านวน 1 หมูบ่้าน ได้แก่ บ้านผาหมี หมู่ที่ 6 จ านวนหลังคา
เรือนทั้งหมด 133 หลังคาเรือน เพ่ิมเติม จ านวน 1 หลังคาเรือน รวมทั้งสิ้น 134 หลังคาเรือน สรุปผลการ
ด าเนินงาน เริ่มจัดเก็บเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2563 เป็นระยะเวลา 36 วัน มี
อาสาสมัครจัดเก็บท้ังหมด 8 คน แบ่งเป็น 7 คุ้ม/กลุ่มบ้าน 



ข้อมูลประชากร 

แหล่งที่มา ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 
1.ฐานทะเบียนราษฎร เดือน ก.ค.62 580 649 1,229 391 
2.ข้อมูลส ารวจหมู่บ้าน (คพต. 222 264 486 76 หลังคาเรือน 

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

467 463 930 312 
18 20 38  

4.ข้อมูลแบบส ารวจแยกแต่ละคุ้มบ้าน
ที่หมู่บ้านให้การรับรองฯ 

346 388 734 133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : คุ้มม้าลาย เพ่ิม 1 ครัวเรือน จากยอดรวม 133 ครัวเรือน รวมเป็น 134 ครัวเรือน 
     คงค้าง ยอดรวม 8 ครัวเรือน แยกเป็น ไม่อยู่ในพื้นที่ 1 ครัวเรือน รวมยอดคงค้าง 7 ครัวเรือน 
 
         -เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ได้จัดส่งแบบส ารวจฯ ให้ หน.คณะท างานระดับต าบล ตรวจสอบเพื่อ
ส่งข้อมูลให้พัฒนาการอ าเภอแม่สาย  จ านวน 85 ชุด คงค้างการจัดส่งของ คุ้มหมี จ านวน 41 ชุด 
          -เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ได้จัดส่งแบบส ารวจฯ ให้ ปลัดอ าเภอประจ าต าบลเวียงพางค า (หน.
คณะท างานระดับต าบล) ตรวจสอบลงชื่อก ากับ (เพ่ิมเติม) จ านวน 41 เล่ม 

ข้อมูลสถิติจ านวนครัวเรือนจากแบบส ารวจแยกแต่ละคุ้มบ้าน  : จ านวน 7 คุ้ม 

คุ้ม หัวหน้าคุ้ม/กลุ่มบ้าน ครัวเรือน ได้รับคืนแล้ว คงค้าง 

1)หมี นายประกาสิทธิ์ ฐิติธัญญา 093 132 2115 47 41 6 

2)ช้างเผือก นายนิวัฒน์ ธ ารงทัศนีย์ 095 134 1299 18 17 1 

3)ม้าลาย นายเมธี อัศวยิ่งถาวร  090 498 6990 *11 11 - 

4)นกยูง นายชวลิต  เฟื่องกิจทวีกุล  081 023 7932 20 19 1 

5)กระทิงแดง นายจิรพงศ์ รุ่งสิริพิพัฒน์  089 613 4145 10 10 - 

6)อินทรีย์ นายจิรพงศ์ พิทักษ์ธิติกุล  086 003 2542 11 11 - 

7)สิงโต นายเชรษฐา ภัทรนันทกุล  089 558 7071  17 17 - 

รวมทั้งสิ้น  134 126 8 

 



-รวมจัดเก็บแบบส ารวจที่ได้รับจากอาสาสมัครพัฒนาทางเลือก (Mr.AD2) 2 ครั้ง จ านวนทั้งสิ้น 126 ชุด 
แบบส ารวจฯที่ไม่ได้รับข้อมูลคืนจากอาสาจัดเก็บข้อมูลหมู่บ้าน จ านวน 7 ชุด ตามครัวเรือนที่หมู่บ้านรับรองแยก
เป็น 
-คุ้มหมี  จ านวน 5 ครัวเรือน    1)นางรวิมล  มงคลธนภูมิ  บ้านเลขท่ี -    หลังคาเรือนที่ 4 
     2)นายณรงค์ฤทธิ์ รุ่งพุทธรักษ์  บ้านเลขท่ี 97    หลังคาเรือนท่ี 41 
    3)นางสาววนิดา  ประถมพนากุล  บ้านเลขท่ี 35    หลังคาเรือนท่ี - 
    4)นายลีซอ  อาจอ บ้านเลขที่ -    หลังคาเรือนที่ - 
    5)นายอาฉี่  จิมา  บ้านเลขท่ี -    หลังคาเรือนที่ – 

-คุ้มช้างเผือก จ านวน 1 ครัวเรือน 1)นายประเวช  รุ่งอุดมสมบัติ บ้านเลขท่ี 27  หลังคาเรือนที่ 58 

-คุ้มนกยูง  จ านวน 1 ครัวเรือน 1)นายสายันต์  รุ่งมณีธรรม  บ้านเลขท่ี 90/1  หลังคาเรือนที่ 82 

แบบส ารวจฯ ได้รับคืนเนื่องจากเจ้าตัวไม่อยู่ในพ้ืนที่แล้ว จ านวน 1 ครัวเรือน ได้แก่ นายลีซ่า  เบกากู่(คุ้มหมี) 

แบบส ารวจฯ ที่รอบแรกได้จัดส่งมาแล้ว รอบวันที่ 24 เม.ย.2563 ค้นหาไม่พบ จ านวน 2 ครัวเรือน ได้แก่ 
-คุ้มอินทรีย์ 1)นางสุกัญญา  รุ่งวงศ์อ านาจ  บ้านเลขท่ี 83  หลังคาเรือนที่ 108 
  2)นางสาวชลธิรา  มุมานะกุล   บ้านเลขที่ 39  หลังคาเรือนท่ี 116 

-รวมจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้นที่ หมู่บ้านให้การรับรองครั้งแรก จ านวน 134 ครัวเรือน 
จ านวนแบบส ารวจฯ -ที่จัดเก็บข้อมูลไม่ได้  จ านวน 7 ครัวเรือน 
       -ไม่อยู่ในหมู่บ้านแล้ว  จ านวน 1 ครัวเรือน 

-รวมจัดเก็บแบบส ารวจที่ได้รับจากอาสาสมัครพัฒนาทางเลือก (Mr.AD2) 2 ครั้ง จ านวนทั้งสิ้น 126 เล่ม 
-แบบส ารวจฯ ที่จัดเก็บแล้ว ค้นหาไม่พบ จ านวน 2 เล่ม 
-สรุปรวมเหลือแบบส ารวจ ณ วันที่ 24 เมษายน 2563 จ านวน 124 เล่ม 

อาสาจัดเก็บข้อมูลหมู่บ้าน ที่ปรากฏชื่อในแบบส ารวจฯ จ านวน 8 ราย ประกอบด้วย 

1)น.ส.กัญญาภัค  โวยลอง       062 920 1833 
2)น.ส.จิระนันท์  รุ่งสิริพิทักษ์ 092 179 3263 
3)น.ส.ทัศนีย์  พิทักษ์ธิติกุล 088 686 7344 
4)นายนิตติพันท์  รุ่งสิริพิพัฒน์ 083 323 7441 
5)น.ส.สุวิกรรณ์  ทวีโชติเจริญ 063 531 6049 
6)นายนิวัฒน์  ธ ารงทัศนีย์ 095 134 1299 
7)นายจิรพงศ์  รุ่งสิริพิพัฒน์ 089 613 4145 
8)นายจิรพงศ์  พิทักษ์ธิติกุล 086 003 2542 



เทศบาลต าบลเวียงพางค า ในฐานะศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลต าบลเวียง
พางค า (ศป.ปส.ทต.เวียงพางค า) ได้รับรายงานจากชุดประสานการพัฒนาระดับต าบล โดยปลัดเทศบาลในฐานะ
ผู้จัดการแผนปฏิบัติการระดับต าบล (Mr.AD1) เสนอขออนุมัติแผนการด าเนินงานการปฏิบัติการในการน าการ
พัฒนาทางเลือก ด้วยศาสตร์พระราชาในพ้ืนที่เป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562-2565) และรายงานปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องในการประสานงาน
นัดหมายประชุมคณะท างานฯ ตามที่อ าเภอแม่สายแต่งตั้ง ซึ่งอาจท าให้การขับเคลื่อนไม่เป็นไปตามห้วงระยะเวลา
ที่ก าหนด ตามหนังสือส านักงานเทศบาลต าบลเวียงพางค า ที่ ชร 54601/1873 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 
พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

1.แผนด าเนินงานขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ของเทศบาลต าบลเวียงพางค า จ านวน 1 ชุด 
 2.แผนการบริหารจัดการการส ารวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม เพ่ือการจัดท าแผนชุมชนฯ    จ านวน  1 ชุด 

เทศบาลต าบลเวียงพางค า ได้ประสานขอให้อ าเภอแม่สายนัดหมายเชิญประชุมปรึกษาหารือบูรณาการ
ร่วมระหว่างคณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินงานขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ต าบลเป้าหมาย และคณะท างาน
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลต าบลเวียงพางค า (ศป.ปส.ทต.เวียงพางค า) (ครั้งที่ 2) 
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านผาหมี หมู่ที่ 6 ต าบลเวียงพางค า 

  รายงานผลการด าเนินงานโครงการร้อยใจรักษ์ (กรณีโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ าเพ่ือการอุปโภคล าห้วยขิงแดง        
ถึงบ้านห้วยน้ าริน หมู่ที่ 7 ต าบลเวียงพางค า อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย)   เป็นโครงการแก้ไขปัญหาความต้องของ
หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ผ่านการอบรมเรียนรู้ประสบการณ์การประยุกต์ใช้แนวพระราชด าริ ภายใต้โครงการร้อยใจรักษ์ กรณี
โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ าเพ่ือการอุปโภคล าห้วยขิงแดง ถึงบ้านห้วยน้ าริน หมู่ที่ 7 ต าบลเวียงพางค า โดยมีการ
ปรับปรุงแก้ไขโครงการ แบบแปลน ประมาณการ โดยใช้งบประมาณด าเนินการ จ านวน 307,000 บาท และอ าเภอ- 
แม่สาย ได้ขอให้รายงานผลคืบหน้าในการปฏิบัติ ตามหนังสือส านักงานเทศบาลต าบลเวียงพางค า ที่ ชร 54601/1940 
ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 
  
 ปัญหา/อุปสรรคในการจัดเก็บข้อมูล 

 1.แบบส ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมของประชากรหมู่บ้านเป้าหมาย มีรายละเอียดข้อมูลที่จะสอบถาม
ค่อนข้างมาก บางประเด็นมีความซ้ าซ้อน ผู้ส ารวจยังไม่เข้าใจในเจตนารมณ์ของชุดค าถามที่เชื่อมโยงกัน อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการประมวลผลน ามาใช้ประกอบข้อมูลพัฒนาหมู่บ้าน 

 2.ห้วงเวลาการจัดเก็บไม่สอดคล้องกับปฏิทินชุมชน เป็นห้วงที่ประชาชนส่วนใหญ่เก็บเกี่ยวผลผลิตเมล็ด
กาแฟ ส่งผลให้ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาที่ก าหนด และท าให้ได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน 

 3.โครงสร้างของคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ตามค าสั่งที่อ าเภอ
แต่งตั้ง มีจ านวนผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานได้จริงเพียงส่วนหนึ่ง ท าให้ขาดหลักการท างานแบบมีส่วนร่วมที่คาดหวังไว้ 

 



 ข้อเสนอแนะ 

 1.ควรมีการปรับเนื้อหาข้อมูลในแบบส ารวจในส่วนที่ส าคัญ หรือเน้นย้ าให้ผู้ส ารวจและผู้ให้ข้อมูลได้เห็น
ความส าคัญของการให้ข้อมูลตามข้อเท็จจริง โดยครบถ้วน ถูกต้อง  

2.ในการจัดเก็บข้อมูลควรให้มีคณะท างานที่ได้รับการแต่งตั้งได้เข้าร่วมด าเนินการกับอาสาสมัครจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างจริงจัง มีเจ้าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงระหว่างการจัดเก็บในพ้ืนที่ หากมีข้อสงสัยจะได้สอบถาม และร่วมหา
ทางออกได้ทันที 

ภาพการด าเนินงานในการจดัเก็บข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคม 

 

 

เข้าร่วมประชุมชี้แจงกระบวนการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน ในพ้ืนที่เป้าหมายการขยายผล
โครงการร้อยใจรักษ์ ณ ห้องประชุม R504 ชั้น 5 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพระเยา วิทยาเขตเชียงราย 

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562  

 



ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจแบบส ารวจข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคม ส าหรับทีมส ารวจข้อมูลระดับอ าเภอ/ต าบล/พ้ืนที่  
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอแม่สาย ชั้นที่ 2  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 

 
ภาพบรรยากาศระหว่างการจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม 2562 -14 มกราคม 2563 

 

 

 

 

 

 



ภาพประชุมสรุปผลการจัดเก็บข้อมูลและเสนอความเห็นเรียงล าดับโครงการเร่งด่วน  
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 

 

จัดท าโดย   

ร้อยโทกิตติชัย  เจริญยิ่ง   ผู้จัดการแผนปฏิบัติการระดับต าบล (Mr.AD1)  

นายบุญศรี  แสงแก้ว  อาสาสมัครพัฒนาทางเลือก (Mr.AD2)  

ร้อยโทจิรทีปต์  เผ่าแจ้  หัวหน้าชุดพัฒนามวลชนสัมพันธ์ (Mr.AD3)  

                          27 เมษายน 2563 

 

 



ภาคผนวก 
1.รายงานผลการปฏิบัติงาน วงรอบตุลาคม 2562-เมษายน 2563 

 1)รายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ วงรอบวันที่ 2 ตุลาคม 2562   จ านวน  7  แผ่น 
 2)รายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ วงรอบวันที่ 9 ตุลาคม 2562   จ านวน  7  แผ่น 
 3)รายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ วงรอบวันที่ 16 ตุลาคม 2562   จ านวน  10  แผ่น 
 4)รายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ วงรอบวันที่ 23 ตุลาคม 2562   จ านวน  10  แผ่น 
 5)รายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ วงรอบวันที่ 30 ตุลาคม 2562   จ านวน  5  แผ่น 
 6)รายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ วงรอบวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562  จ านวน  3  แผ่น 
 7)รายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ วงรอบวันที่ 13,20 พฤศจิกายน 2562  จ านวน  2  แผ่น 
 8)รายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ วงรอบวันที่ 24 พฤศจิกายน-21 ธันวาคม 2562 จ านวน  7  แผ่น 
 9)รายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ วงรอบวันที่ 24 ธันวาคม-23 มกราคม 2563 จ านวน  2  แผ่น 
 10)รายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ วงรอบวันที่ 24 มกราคม-23 กุมภาพันธ์ 2563 จ านวน  32  แผ่น 
 11)รายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ วงรอบวันที่ 23 กุมภาพันธ์-22 มีนาคม 2563 จ านวน  3  แผ่น 
 12)รายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ วงรอบวันที่ 22 มีนาคม-23 เมษายน 2563 จ านวน  3  แผ่น 
2.ค าสั่ง/ประกาศที่เกี่ยวข้อง 
  1)คณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์และคณะท างานติดตามผล 
             การด าเนินการ จังหวัดเชียงราย ค าสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ 57/2562 ลงวันที ่30 กรกฎาคม 2562 
 2)แต่งตั้งชุดประสานการพัฒนาระดับต าบล ตามค าสั่งกองทัพภาคท่ี 3/กองอ านวยการรักษาความม่ันคง 
             ภายในภาค 3/ศูนย์อ านวยการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ที่ 219/2562  
             ลงวันที่ 28 กันยายน 2562 
 3)คณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ อ าเภอแม่สาย  ตามค าสั่ง 
             อ าเภอแม่สาย ที่ 275/2562 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 
 4)คณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินงานขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ต าบลเป้าหมาย  ตามค าสั่ง 
             อ าเภอแม่สาย ที่ 276/2562 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 
 5)คณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินงานขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ หมู่บ้าน  ตามค าสั่งอ าเภอ 
             แม่สาย ที่ 295/2562 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 
3.การประชุม/รายงานผลที่เกี่ยวข้อง 
 1)การประชุมปรึกษาหารือบูรณาการคณะท างานร่วมฯ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 
 2)การประชุมปรึกษาหารือบูรณาการคณะท างานร่วมฯ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 
 3)รายงานผลการด าเนินงาน กรณีโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ าเพ่ือการอุปโภคล าห้วยขิงแดง 
             ถึงบ้านห้วยน้ าริน หมู่ที่ 7 ต าบลเวียงพางค า อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 


