
สรปุผลการขบัเคลือ่นการ
ด าเนินงานขยายผลโครงการ  
รอ้ยใจรกัษพ์ืน้ทีต่ าบลเวยีงพางค า

ขอ้มูล ณ วนัที ่29 พฤษภาคม 2563



• 26 ก.ย.2562
อ.แม่สาย ประชมุ Kick off โครงการ

• 30 ก.ย.2562
-ประชมุเวทปีระชาคมชาวบา้นคร ัง้แรก
แจง้เร ือ่งการส ารวจขอ้มูลฯ ยอมรบัโครงการ

• ผูแ้ทนครวัเรอืนเขา้รว่ม 122 ครวัเรอืน

• คดิเป็นรอ้ยละ 89.05



• 14 ต.ค.2562
รว่มประชมุประจ าเดอืนหมู่บา้น สรา้งความเขา้ใจโครงการฯ

• คดัเลอืกทมีงาน/คณะท างานฯ หารอืการลงพืน้ทีก่อ่นเดนิ
ส ารวจกายภาพ,นัดหมายการลงพืน้ทีส่ ารวจ



• 18 ต.ค.2562
ประชมุคณะท างานระดบัต าบล/หมู่บา้น วางกรอบการ
ท างาน ก าหนดประเด็นในการลงพืน้ทีส่ ารวจกายภาพฯ

• ตรวจสอบขอ้มูลปัญหาโครงการเรง่ดว่น-การลงพืน้ที่
ประเมนิศกัยภาพ-สภาพปัญหา



• 19 พ.ย.2562
ประชมุคณะท างานฯ ฝึกปฏบิตักิารส ารวจขอ้มูล ณ ทีว่า่
การอ าเภอแม่สาย

• 12 ธ.ค.2562
ประชมุคณะท างานระดบัหมู่บา้น วางแผนการจดัเก็บแบบ
ส ารวจฯ การจดัท าแผนทีเ่ดนิดนิ ลงพกิดับา้น-ครวัเรอืน

• 19 ธ.ค.2562
ประชมุหารอืบรูณาการรว่มคณะท างานขบัเคลือ่นฯและ
คณะท างาน ศป.ปส.ทต.เวยีงพางค า ตดิตามผลคบืหนา้
การด าเนินงาน-แบง่คุม้กลุม่บา้น ,การแบง่ทมีเดนิส ารวจ
กายภาพ,การเรยีงจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาและ
ความตอ้งการโครงการเรง่ดว่น (Quick Win)



• 9 ม.ค.2563
ตรวจสอบขอ้มูลปัญหาเรง่ดว่น เดนิส ารวจกายภาพฯ
ระบบสง่น า้สว่นกลางของหมู่บา้นและโรงเรยีนฯ

• 16 ม.ค.2563
ประชมุคณะท างานระดบัหมู่บา้น-อาสาสมคัรเก็บขอ้มูล 
ตดิตามผลคบืหนา้เก็บแบบส ารวจ-ยนืยนัปัญหาเรง่ดว่น



• 16 ม.ค.2563
คณะท างานระดบัหมู่บา้น/อาสาสมคัรเก็บขอ้มูล ยนืยนั
ขอ้มูลปัญหาความตอ้งการเรง่ดว่น เพือ่เสนอบรรจุ
แผนพฒันาเทศบาลเพิม่เตมิ

• 22 ม.ค.2563
รว่มเสนอปัญหาความตอ้งการของหมู่บา้นตอ่ทีป่ระชมุ
คณะกรรมการพฒันาเทศบาล เพือ่บรรจปัุญหาความ
ตอ้งการในแผนพฒันา



• 6 ก.พ.2563
รว่มเสนอปัญหาความตอ้งการโครงการเรง่ดว่น เขา้ที่
ประชมุประชาคมต าบล ตามกระบวนการเพิม่เตมิ
เปลีย่นแปลงแผนพฒันาเทศบาล

• 14 ก.พ.2563
เทศบาลต าบลเวยีงพางค า ประกาศใชแ้ผนพฒันาเพิม่เตมิ/
เปลีย่นแปลง



• 19 ม.ีค.2563
ไดร้บัการสนับสนุน จนท.โครงการรอ้ยใจรกัษ ์เขา้พืน้ที่
ชว่ยเหลอืส ารวจสภาพปัญหาโครงการเรง่ดว่น



• เม.ย.2563
เพิม่เตมิขอ้มูล/ปรบัปรงุแผนทีบ่รหิารจดัการน า้ของหมู่บา้น
,รว่มแกไ้ขป ญหาเฉพาะหนา้ปรบัปรงุระบบน า้ดว้ยงบของ
หมู่บา้น



• 8 พ.ค.2563
จดัประชมุคณะท างานดา้นการจดัการน า้และส ารวจพืน้ที่
เพือ่ออกแบบประมาณการคา่ใชจ้า่ยโครงการเรง่ดว่น โดย
ไดร้บัการสนับสนุนบคุลากรทีม่คีวามรูเ้ร ือ่งน า้จาก 
โครงการรอ้ยใจรกัษ ์



• 22 พ.ค.2563
จดัสง่โครงการแกไ้ขปัญหาเร ือ่งน า้ ตามงบพฒันาจงัหวดั
เชยีงราย เป็นคา่วสัดดุ าเนินงานภายในวงเงนิ 50,000 บาท 
แยกเป็น 2 กจิกรรม

• 1)ปรบัปรงุซอ่มแซมระบบสง่น า้ หมู่ที ่6 จากแหลง่น า้ของ
โรงเรยีนฯ ระยะทางยาว 870 เมตร คา่จดัซ ือ้วสัด ุเป็นเงนิ 
28,000 บาท 

• 2)โครงการกอ่สรา้งทีเ่ก็บน า้ หมู่ที ่6 คา่จดัซ ือ้วสัด ุจ านวน 
22,000 บาท



เดมิ รายงานจ านวนครวัเรอืน 133 ครวัเรอืน เพิม่เตมิระหวา่งจดัเก็บ 1 ครวัเรอืน รวมทัง้สิน้ 
134 ครวัเรอืน (ขอ้มูลจาก หน.คุม้/กลุม่บา้น ใหก้ารรบัรอง)
-เร ิม่ด าเนินการจดัเก็บ เมือ่วนัที ่10 ธ.ค.2562-14 ม.ค.2563 ระยะเวลา 36 วนั
-อาสาสมคัรจดัเก็บทัง้หมด จ านวน 8 คน  แบ่งเป็น 7 คุม้/กลุม่บา้น
-เมือ่วนัที ่29 ม.ค.2563 จดัสง่แบบส ารวจฯให ้หน.คณะท างานระดบัต าบลรบัรอง เพือ่สง่ให ้
พฒันาการอ าเภอตรวจสอบ  จ านวน 85 ชดุ
-วนัที ่20 ก.พ.2563 จดัสง่แบบส ารวจฯ เพิม่เตมิ จ านวน 41 ชดุ

ปัจจบุนั -จดัเก็บขอ้มูลจากครวัเรอืนทีม่อียู่จรงิ  จ านวน 131 ครวัเรอืน
-ไม่สามารถจดัเก็บขอ้มูลได ้จ านวน 2 ครวัเรอืน เน่ืองจากไม่อยู่ในพืน้ทีแ่ลว้
-อยู่ระหวา่งตดิตามแบบส ารวจทีต่กคา้ง จ านวน 1 ครวัเรอืน (จดัสง่แบบส ารอง

ใหม่)

-รวมจ านวนครวัเรอืนทีจ่ะสามารถจดัสง่ให ้ม.พะเยา จ านวน 132 ครวัเรอืน

(คาดวา่จะท าการตรวจสอบใหม่ ตามประเด็นค าถามขอ้มูล 87 ขอ้ แลว้เสรจ็ส่งให ้
มหาวทิยาลยัพะเยา ภายใน 31 พฤษภาคม 2563)

ผลการจดัเก็บแบบส ารวจขอ้มูลเศรษฐกจิ สงัคม ของบา้นผาหม ีหมู่ที ่6



เพิม่ช ือ่สไลด ์- 5


