
แผนการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนการด าเนินงานการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ประจ าเดือน กรกฎาคม ระหว่างวันที่ 24 มิ.ย.-23 ก.ค.  พื้นที่บ้านผาหมี หมู่ 6 ต าบลเวียงพางค า  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์ วันที่ด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
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ติดตามผลคืบหน้า
ของการประมาณ
การโครงการ
เร่งด่วน,โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
เยาวชน และ
กิจกรรมวัน
ต่อต้านยาเสพติด
โลก 

เพ่ือเร่งรัดติดตาม
ผลการด าเนินงาน
ให้เกิดความ
ต่อเนื่อง สร้างความ
เชื่อมั่นในการจัด
กิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

24-30 
มิถุนายน  
2563 

บ้านผาหมี หมู่ 6 
ต าบลเวียงพางค า 

อ าเภอแม่สาย 
จังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 

-ได้รับทราบความ
คืบหน้าของการปฏิบัติ 
-ได้ข้อมูลส าหรับการ
ประชุมนัดหมาย
คณะท างานที่เกี่ยวข้อง 

1. อาสาจัดเก็บข้อมูล 
2. ผู้น าชุมชน 
3. อสม. 
4. เทศบาลต าบลเวียง
พางค า 
5. Mr.AD1,2,3 

*แผนการ
ปฏิบัติงานอาจมี
การเปลี่ยนแปลง
ตามสถานการณ์* 
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ลงพื้นที่พูดคุยกับ
ชาวบ้าน 

เพ่ือรับทราบข้อมูล
ประกอบน าเสนอ
เพ่ิมเติมในการ
ประชุมคณะท างาน
ช่วงวันหยุด 

1-7 
กรกฎาคม 

2563 

บ้านผาหมี หมู่ 6 
ต าบลเวียงพางค า 

อ าเภอแม่สาย 
จังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 

-ได้ข้อมูลเพิ่มเติม และ
กระตุ้นสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
พ้ืนที่กับโครงการฯ 

1. อาสาจัดเก็บข้อมูล 
2. ผู้น าชุมชน 
3. อสม. 
4. เทศบาลต าบลเวียง
พางค า 
5. Mr.AD1,2,3 

 

 

 



ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์ วันที่ด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
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การควบคุมโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (โควิด-
19) และ
มาตรการการ
ป้องกันการ
ระบาดของ
ไข้เลือดออก 

ให้ค าแนะน าการ
เว้นระยะห่างทาง
สังคม ลดการติด
เชื้อแพร่เข้าสู่ชุมชน 
และท าความ
สะอาดที่รกร้าง 
ขยะ และน้ าขัง ซึ่ง
ก่อเกิดโรค
ไข้เลือดออก 

8-14 
กรกฎาคม 

2563 

บ้านผาหมี หมู่ 6 
ต าบลเวียงพางค า 

อ าเภอแม่สาย 
จังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 
 
 

-ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือ
ควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคท้ังโรคติดต่อและ
โรคไข้เลือดออก ให้มี
มาตรการคุมเข้ม ป้องกัน
ก าจัดโดยทุกภาคส่วนใน
ชุมชนร่วมกัน 
-ได้รับทราบข้อมูลผล
ประกอบการของ
ร้านอาหาร/ร้านกาแฟใน
พ้ืนที่ 

1. โรงพยาบาลแม่สาย 
2. โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบล 
3. อสม. 
4. ผู้น าชุมชน 
5. กรรมการหมู่บ้าน 
6.เทศบาลต าบลเวียง
พางค า 
7.ปกครองอ าเภอแม่สาย 
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ประสาน
ด าเนินงาน
โครงการเร่งด่วน
งบพัฒนาจังหวัด
เชียงราย 
งบประมาณ 
50,000 บาท  
จ านวน 2 
โครงการ 

 
 

เพ่ือช่วยบรรเทา
การแก้ปัญหาการ
ขาดน้ าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคท้ังใน
ส่วนของโรงเรียน
เจ้าพ่อหลวง
อุปถัมภ์ 5 และน้ า
ของชุมชน 

15-21 
กรกฎาคม 

2563 

บ้านผาหมี หมู่ 6 
ต าบลเวียงพางค า 

อ าเภอแม่สาย 
จังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 
 

ชุมชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และ
แหล่งการเก็บกักน้ า 
รวมถึงบ่อพักน้ าที่ใช้
ร่วมกันบ่อท่ีมีความ
คงทนแข็งแรงระบบท่อ
ส่งน้ าที่มั่นคงน้ าผ่านถึง
ชุมชน 

1. จังหวัดเชียงราย 
2. พัฒนาชุมชนแม่สาย 
3. เทศบาลต าบลเวียง
พางค า 
4. ปกครองอ าเภอแม่
สาย 
5. ผู้น าชุมชน 

 

 



 

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์ วันที่ด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
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ลงพื้นที่หมู่บ้าน
ชุมชน ติดตาม

ผลคืบหน้าจ านวน
หลังคาเรือน

ตกค้างแผนที่เดิน
ดิน,ประสานการ
ส ารวจพื้นที่ท ากิน
ของหมู่บ้าน-เขต

ป่า 
 

เพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นและชี้แจง
ความคืบหน้าของ
โครงการฯ และการ
ด าเนินงานเป็นไป
ตามล าดับขั้นตอน
ของคู่มือการท างาน 

22-31 
กรกฎาคม 

2563 

บ้านผาหมี หมู่ 6 
ต าบลเวียงพางค า 

อ าเภอแม่สาย 
จังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 
 

-ชาวบ้านเข้าใจการ
ท างานของโครงการมาก
ขึ้น 
-ได้ข้อมูลเพื่อประสาน
นัดหมายคณะท างาน
สรุปผลคืบหน้าของการ
ปฏิบัติตามข้ันตอน 

1. อาสาจัดเก็บข้อมูล 
2. ผู้น าชุมชน 
3. อสม. 
4. เทศบาลต าบลเวียง
พางค า 
5. Mr.AD1,2,3 
6.ปกครองอ าเภอแม่สาย 
7.จนท.คพต. 

 

 


