
  

ณ บา้นผาหม ีหมูท่ ี6 ต าบลเวยีงพางค า อ าเภอแมส่าย จังหวัดเชยีงราย 
 

รายงานผลการปฏบิตังิานในพืน้ทีข่ยายผลโครงการรอ้ยใจรกัษ์เทศบาลต าบลเวยีงพางค า 
       ชือ่กจิกรรม :รายงานภาพรวมการขบัเคลือ่นงานในพืน้ที ่วงรอบ 8 วนัที ่24 เมษายน– 23 พฤษภาคม2563 

ประเด็นส าคัญ:อาทเิชน่ 

(30 พ.ค.2563) : นัดหมายหารอืคณะกรรมการกลุม่ย่อยของคณะท างานขับเคลือ่นระดับต าบล/หมูบ่า้น  หน.คุม้ 7 คุม้ ร่วมกบั

คณะท างานศนูยป์ฏบิัตกิารป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิเทศบาลต าบลเวยีงพางค า (ศป.ปส.ทต.เวยีงพางค า) คณะท างาน

แผนพัฒนาเทศบาลฯ เพือ่สรุปผลการออกแบบประมาณการโครงการเร่งดว่น ปรับปรุงระบบสง่น ้าสว่นกลางของหมูบ่า้นและกอ่สรา้งที่

เก็บกักน ้าเพิม่บรเิวณลานโลช้งิขา้ หมูท่ี ่6 บา้นผาหม ี

:มอบหมายอาสาสมัครพัฒนาทางเลอืก (Mr.AD2) ประสานขอรับแบบส ารวจเศรษฐกจิ สงัคมคนืจากพัฒนาการอ าเภอแม่สาย เพือ่

น ามาตรวจสอบความครบถว้นของขอ้มูลค าถามทีส่ าคัญ 87 ขอ้ ตามทีไ่ดรั้บทราบแนวทางปฏบิตัใินการประชมุทางไกล เมือ่วนัที ่18 

พฤษภาคม 2563  

What’s next…….: 

ผลของกจิกรรม: 
1)อ าเภอแมส่ายจัดประชมุคณะกรรมการด าเนนิงานขบัเคลือ่น
การขยายผลโครงการรอ้ยใจรักษ์ระดับอ าเภอแม่สาย เมือ่วนัที ่

28 เมษายน 2563 เพีอ่รับมอบนโยบายและตดิตามผลคบืหนา้
การด าเนนิการของนายอ าเภอแมส่ายคนใหม ่(นายประสงค ์หลา้

ออ่น) ซึง่ชดุประสานการพัฒนาระดบัต าบลเวยีงพางค า ไดจั้ดสง่

รายงานผลด าเนนิงานในรอบ 6 เดอืน (ต.ค.62-เม.ย.63) 
2)เทศบาลต าบลเวยีงพางค า ในฐานะศนูยป์ฏบิัตกิารป้องกนั

และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิฯ (ศป.ปส.ทต.เวยีงพางค า) จัดท า
หนังสอืเชญิคณะท างานฯ เขา้ร่วมประชมุและส ารวจพืน้ทีจ่รงิ 

เพือ่หาขอ้สรุปของการออกแบบประมาณการคา่ใชจ้่ายโครงการ

เร่งดว่น เมือ่วนัที ่8 พฤษภาคม 2563 โดยใชง้บประมาณของ
เทศบาลเป็นคา่ใชจ้่ายจัดการประชมุ ซึง่ทีป่ระชมุสรุปจะเสนอ 

 

1)ประชมุร่วมรับมอบนโยบายและตดิตามผลคบืหนา้
คณะกรรมการด าเนนิงานขับเคลือ่นการขยายผลฯอ าเภอแม่สาย 

2)ประชมุเพือ่วางแผนและส ารวจพืน้ทีก่ารบรหิารจัดการน ้าบา้น

ผาหมฯี 
3)จัดท าโครงการแผนพัฒนาต าบล ต าบลละ 50,000 บาท 

แกไ้ขปัญหาระบบสง่น ้าและทีเ่ก็บกกัน ้าบา้นผาหม ี

 

ผลของกจิกรรม (ตอ่): 
โครงการแกไ้ขปัญหาเรือ่งน ้า โดยท าทีก่กัเก็บน ้า จ านวน 1 แหง่ และปรับปรุงระบบสง่น ้าของโรงเรยีนเจา้พ่อหลวงอปุถัมภ ์๕ และ

โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพบา้นผาหม ีเป็นคา่วัสดดุ าเนนิการภายในวงเงนิ 50,000 บาท ตามงบพัฒนาจังหวดัเชยีงราย 

-โครงการปรับปรุงซอ่มแซมระบบสง่น ้า หมู่ที ่6 บา้นผาหม ีจ านวน 2 กจิกรรม วงเงนิรวม 50,000 บาท ไดแ้ก ่1)ปรับปรุงซอ่มแซม
ระบบสง่น ้า หมู่ที ่6 จากแหลง่น ้าของโรงเรยีนฯ ระยะทางยาว 870 เมตร คา่จัดซือ้วัสด ุเป็นเงนิ 28,000 บาท 2)โครงการกอ่สรา้งที่

เก็บน ้า หมู่ที ่6 คา่จัดซอ้วัสด ุจ านวน 22,000 บาท 
3)อาสาพัฒนาทางเลอืก ร่วมปฏบิตังิานในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาไฟป่าขา้มชายแดนมาในพืน้ที ่ร่วมกับแกนน าหมูบ่า้น/อาสาดบั

ไฟป่า บรูณาการหน่วยงานราชการทกุภาคสว่น ,การร่วมจัดตัง้ดา่นจดุคดักรองในพืน้ทีห่มู่บา้นเป้าหมาย และมอบภารกจิในการ

ตดิตาม ทบทวนขอ้มลูแบบส ารวจเศรษฐกจิ สงัคม ทีต่กคา้ง และขอ้มูลไมค่รบถว้น 

 
 

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 และคณะกรรมการหมูบ่า้น หน.คุม้ 7 คุม้ 

อาสาสมัครจัดเก็บขอ้มลูหมูบ่า้น 

-คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเวยีงพางค า 

23  พฤษภาคม 2563 

ปีที ่1 ฉบบัที ่8 

                      โปรดด ูรูปภาพกจิกรรมรายละเอยีด หนา้ 2 

ปญัหาและอุปสรรค :1)ไม่สามารถนัดหมายการประชมุทบทวนวเิคราะหปั์ญหาความตอ้งการของประชาชนในพืน้ที ่ส าหรับปรับปรุง

แผนพัฒนาหมูบ่า้นได ้เนือ่งจากอยูใ่นหว้งการเก็บเกีย่วผลผลติลิน้จแีละสม้ ประกอบกบัอยูใ่นหว้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคตดิเชือ่ไวรัสโควติ-19 ,การท างานตดิตามขอ้มูลปัญหาร่วมกบับคุคลพืน้ทีช่มุชน หว้งมาตรการรักษาระยะหา่งทางสงัคม  ทัง้นี ้

จะไดนั้ดหมายพูดคยุกลุม่ย่อย ภายหลงัการเก็บเกีย่วผลผลติหว้งปลายเดอืนพฤษภาคม 2563 
2)ขอ้มลูจ านวนครัวเรอืนทีไ่ดรั้บความเดอืดรอ้นจากการใชน้ ้าสว่นกลางของแตล่ะคุม้ ให ้Mr.AD2 ท าการทบทวนตรวจสอบขอ้มลู
ใหมใ่นแตล่ะคุม้/จดุทีพั่กน ้า มกีารใชน้ ้าจากแหลง่น ้าใดเพิม่เตมิ นอกเหนือจากระบบสง่น ้าสว่นกลางของหมู่บา้น 

แบบรายงาน 2 

ลงชือ่ รอ้ยโท                              Mr.AD1       ลงชือ่ รอ้ยโท                                    Mr.AD3 

                  ( กติตชิยั   เจรญิยิง่ )                                          ( จริทปีต ์  เผ่าแจ ้) 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

รปูภาพกจิกรรมผลการปฏบิตังิานในภาพรวม ณ บา้นผาหม ีหมูท่ ี ่6 และบา้นหว้ยน า้รนิ 

หมูท่ ี ่7 ต าบลเวยีงพางค า อ าเภอแมส่าย จงัหวดัเชยีงราย 

     อ า เ ภ อ แ ม่ ส า ย  จั ด ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการด าเนินงานขับเคลื่อนการ
ขยายผลโครงการรอ้ยใจรักษ์ ระดั บ
อ าเภอแม่สาย เมื่อวันที่ 28 เมษายน 
2563 เพี่อรับมอบนโยบายและตดิตาม
ผลคบืหนา้การด าเนนิการของนายอ าเภอ
แม่สายคนใหม ่(นายประสงค ์หลา้ออ่น) 
ซึ่งชุดประสานการพัฒนาระดับต าบล
เวีย งพ างค า  ได ้จั ด ส่ ง ราย งานผ ล
ด าเนินงานในรอบ 6 เดือน (ต.ค.62-
เม.ย.63) 

“รว่มแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ปรับปรงุระบบน ้าดว้ยงบของหมูบ่า้น” 

ตรวจสอบทบทวนขอ้มลูใหม ่จ านวนครัวเรอืนทีไ่ดรั้บผลกระทบ/สถานทีเ่ก็บกกั

น ้าสว่นกลางของหมูบ่า้น-ชมุชน ในแตล่ะคุม้ 

หนา้ 2 

 

แบบรายงาน 2:เวยีงพางค า 



หนา้ 3 แบบรายงาน 2 :เวียงพางค า 

     เทศบาลต าบลเวยีงพางค า ในฐานะ

ศูนยป์ฏบิัตกิารป้องกันและแกไ้ขปัญหา

ยาเสพตดิฯ (ศป.ปส.ทต.เวยีงพางค า) 

จัดท าหนังสอืเชญิคณะท างานฯ เขา้ร่วม

ประชุมและส ารวจพื้นที่จริง เพื่อหา

ขอ้สรุปของการออกแบบประมาณการ

ค่าใชจ้่ายโครงการเร่งด่วน เมื่อวันที่ 8 

พฤษภาคม 2563 โดยใชง้บประมาณ

ของเทศบาลเป็นคา่ใชจ้า่ยจัดการประชมุ 

ซึง่ทีป่ระชมุสรุปจะเสนอโครงการแกไ้ข

ปัญหาเรื่องน ้ า  โดยท าที่กัก เก็บน ้ า 

จ านวน 1 แห่ง และปรับปรุงระบบส่งน ้า

ของโรงเรียนเจา้พ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ 

และโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพบา้นผา

หม ีเป็นค่าวัสดุด าเนินการภายในวงเงนิ 

50,000 บาท ตามงบพัฒนาจังหวัด

เชยีงราย 

      ภาพการปฏบิัตงิานของอาสา
พัฒนาทางเลือก (Mr.AD2) ที่
ป ฏิบั ติ ง าน ในพื้ นที่ ข ย ายผล
โครงการฯ และพืน้ทีเ่กีย่วเนื่องใน
รอบเดอืนทีผ่่านมา จนถงึวันที ่22 
พ.ค.2563 




