
รายงานผลการปฏิบตัิงานการขบัเคลือ่นการด าเนินงานขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ 

ตามแผนปฏบิัตกิารแก้ไขปัญหายาเสพตดิชายแดนภาคเหนือแบบเบด็เสร็จ  
 

 

ประจ าเดอืน  มิถุนายน  พ.ศ.  2563 

(ห้วงระยะเวลาระหว่าง  วนัที่ 19 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน  พ.ศ. 2563) 

 

 

จัดท าโดย 

ร้อยโทกิตติชยั     เจริญยิง่             ขา้ราชการผูป้ระสานแผนปฏิบติัการ (Mr.AD1) 
นายบุญศรี     แสงแกว้             อาสาสมคัรพฒันาทางเลือก (Mr.AD2) 

ร.ท.จิรทีปต ์    เผา่แจ ้            ชุดพฒันาสัมพนัธ์มวลชนผูป้ระสานแผนปฏิบติัการ (Mr.AD3) 

 



ล าดับ วนัที่ กจิกรรม สถานที่ จ านวนผู้เข้าร่วม ผลการปฏิบัติ 
แผนต่อยอดการ

ปฏิบัติงาน (What’s next) 
หมายเหตุ 
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19  
พฤษภาคม  

2563 

พบปะชาวบา้นตาม
กิจกรรมขยายผล
โครงการร้อยใจรักษ ์ 
สอบถามสภาพ
เศรษฐกิจสังคมใน
ชุมชนและการ
ป้องกนัโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) 

หมู่บา้นไฟป่าบา้น
หว้ยน ้าริน หมู่ 7 
พื้นท่ีควบคุม
โครงการพฒันา
ดอยตุง 
ต าบลเวยีงพางค า 
อ าเภอแม่สาย 
จงัหวดัเชียงราย 

จ านวน 13 คน 
1 ประชาชน 
2 Mr.AD2 

ลงพื้นท่ีหมู่บา้นไฟป่า
บา้นหว้ยน ้าริน หมู่ 7 
พื้นท่ีควบคุมโครงการ
พฒันาดอยตุง 
ต าบลเวยีงพางค า ได้
พบปะชาวบา้น
สอบถามความเป็นอยู่
ตามสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมของชุมชน 
ส่วนหน่ึงยงัขาดแหล่ง
น ้าเพื่อการอุปโภค
บริโภค  และน ้า
ทางดา้นการเกษตร  
ชาวบา้นส่วนหน่ึงรับ
ข่าวสารการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) 
 

จดัทีมอาสาฯและ อสม. 
ใหค้วามรู้เร่ืองการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โค
วดิ-19)  จดัการ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการในชุมชน
เพราะเป็นหมู่บา้นแยก
จากหมู่บา้นใหญ่พื้นท่ีติด
ภูเขาดา้นทิศตะวนัตกของ
ชุมชน  ใชเ้ส้น
ทางเขา้ออกทางเดียว 
 

 



ล าดับ วนัที่ กจิกรรม สถานที่ จ านวนผู้เข้าร่วม ผลการปฏิบัติ 
แผนต่อยอดการ

ปฏิบัติงาน (What’s next) 
หมายเหตุ 
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20 
พฤษภาคม 

2563 

1. พิจารณา
ตรวจสอบท่ีดินใน
ความครอบครอง
และใชป้ระโยชน์
ของส่วนราชการ 
2. ตรวจสอบ
ร้านอาหารตาม
มาตรการป้องกนัการ
แพร่ระบาดการ
ป้องกนัโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) 

หอประชุมพระเจา้
พรหมมหาราช 750 
ปี เมืองเชียงราย 
ต าบลเวยีงพางค า 
อ าเภอแม่สาย 
จงัหวดัเชียงราย 

 จ  านวน 25 คน 
1. ปลดัอาวโุส
อ าเภอแม่สาย 
2. ปกครองแม่สาย 
3. สภ.แม่สาย 
4. ทต.เวยีงพางค า 
5. ทต.แม่สาย 
6. สาธารณสุข
อ าเภอแม่สาย 
7. ผูใ้หญ่บา้น/
ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 
8. ประชาชน 
9. Mr.AD2 

ประชุมพิจารณา
ตรวจสอบท่ีดินใน
ความครอบครองและ
ใชป้ระโยชน์ของส่วน
ราชการ  โดยนายสุ
รชาติ สะอาดเอ่ียม 
ปลดัอ าเภอหวัหนา้
กลุ่มงานบริหารงาน
ปกครอง  พร้อมดว้ย
หวัหนา้ส่วนราชการ 
ผูน้ าทอ้งท่ี ผูน้ า
ทอ้งถ่ิน ในการแกไ้ข
ปัญหาการครอบครอง
และใชป้ระโยชน์ใน
ท่ีดินราชพสัดุ  แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบท่ีดิน  
จากนั้นไดต้รวจสอบ
แนะน าเพื่อเตรียม 

ปกครองอ าเภอแม่สาย  
ทอ้งถ่ินอ าเภอแม่สาย  
ประชาชน  หาทางออก
ร่วมกนัในการใชพ้ื้นท่ี
ครอบครองใชป้ระโยชน์
ของส่วนราชการและ
หน่วยงานท่ีราชพสัดุของ
กรมการปกครอง  จดั
สัดส่วนพื้นท่ีส่วนราชการ 
และท่ีอาศยัในการบริหาร 
การสาธารณในอนาคต 
 

 



 
ความพร้อมในการเปิด
ร้านอาหารใหถู้กตอ้ง
ตามมาตรการการ
ป้องกนัการแพร่
ระบาดการป้องกนัโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) ใน
พื้นท่ีต าบลเวยีงพางค า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ วนัที่ กจิกรรม สถานที่ จ านวนผู้เข้าร่วม ผลการปฏิบัติ 
แผนต่อยอดการ

ปฏิบัติงาน (What’s next) 
หมายเหตุ 
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21 
พฤษภาคม 

2563 

ตั้งจุดตรวจคดักรอง
ประชาชนผูเ้ดินทาง
สัญจรเขา้ออก
หมู่บา้นตาม
สถานการณ์การ
ป้องกนัการแพร่
ระบาดการป้องกนั
โรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (โควดิ-
19) 

บา้นผาหมี หมู่ 6 
ต าบลเวยีงพางค า 
อ าเภอแม่สาย 
จงัหวดัเชียงราย 

15 คน 
1. โครงการพฒันา
ดอยตุง 
2. ปลดัอ าเภอ
ประจ าต าบลเวยีง
พางค า 
3. ผูใ้หญ่บา้น/
ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 
4. หน่วยบริการ
ประชาชนบา้นผา
หมี 
5. โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบล 
6. ชรบ./อปพร. 
7. ประชาชน 
8. Mr.AD2 

นายสุภาพ ภิระบรรณ์ 
เจา้หนา้ท่ีโครงการ
พฒันาดอยตุง นางสาว
มินทิรา ภดาประสงค ์
ปลดัอ าเภอปลดัประจ า
ต าบลเวยีงพางค า  ผูน้  า
ชุมชน และอาสาฯ ใน
พื้นท่ีท าการตั้งจุด
ตรวจจุดสกดัด่าน
ชุมชนตามสถานการณ์
การป้องกนัการแพร่
ระบาดการป้องกนัโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) ณ 
หน่วยบริการ
ประชาชนบา้นผาหมี 
(จุดสกดับา้นผาหมี) 
ระหวา่งเวลา 09.00 น.  
 

จดัทีม อสม.ใหค้วามรู้แก่
ประชาชน  เคาะประตู
บา้นตา้นโควดิ  ประกาศ
เสียงตามสายเป็นภาษา
พื้นบา้นเขา้ใจง่ายในการ
ปฏิบติัตนเพื่อป้องกนัการ
รับเช้ือ  เจา้ของกิจการ
ประชาสัมพนัธ์แนะน า
ผูใ้ชบ้ริการทางร้านอาหาร
โฮมสเตย ์
 

 



 
– 16.00 น.  ไดท้  าการ
คดักรองประชาชนผูท่ี้
เดินทางสัญจรเขา้ออก
หมู่บา้นโดยการวดั
อุณหภูมิร่างกายทั้งเด็ก
และผูใ้หญ่ท่ีไดเ้ดิน
ทางผา่น  จ  านวน 221 
คน  ผลการตรวจไม่
พบบุคคลมีภาวะเส่ียง
ของโรคแต่อยา่งใด  
แต่พบประชาชนไม่
สวมหนา้กากอนามยั
จ านวน 69 คน  จึงได้
ท าการตกัเตือนและ
แนะน าสวมหนา้กาก
อนามยั  ใหเ้วน้
ระยะห่างทางสังคม 1 
เมตร  กินร้อน  ชอ้น
ฉนั  ลา้งมือบ่อยๆ 
 



ล าดับ วนัที่ กจิกรรม สถานที่ จ านวนผู้เข้าร่วม ผลการปฏิบัติ 
แผนต่อยอดการ

ปฏิบัติงาน (What’s next) 
หมายเหตุ 
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22 
พฤษภาคม 

2563 

ตั้งจุดตรวจคดักรอง
ประชาชนผูเ้ดินทาง
สัญจรเขา้ออก
หมู่บา้นตาม
สถานการณ์การ
ป้องกนัการแพร่
ระบาดการป้องกนั
โรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (โควดิ-
19) 

บา้นหว้ยน ้าริน หมู่ 
7 ต าบลเวยีงพางค า 
อ าเภอแม่สาย 
จงัหวดัเชียงราย 

จ านวน 15 คน 
1. โครงการพฒันา
ดอยตุง 
2. ปลดัอ าเภอ
ประจ าต าบลเวยีง
พางค า 
3. ผูใ้หญ่บา้น/
ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 
4. โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบล 
5. กองร้อยทหาร
มา้ท่ี 2 หน่วย
เฉพาะกิจกรม
ทหารมา้ท่ี 2 
6. ชรบ./อปพร. 
7. ประชาชน 
8. Mr.AD2 

นางสาวมินทิรา ภดา
ประสงค ์ปลดัอ าเภอ
ปลดัประจ าต าบลเวยีง
พางค า  ผูน้  าชุมชน 
และอาสาฯ ในพื้นท่ี
ท าการตั้งจุดตรวจจุด
สกดัด่านชุมชนตาม
สถานการณ์การ
ป้องกนัการแพร่
ระบาดการป้องกนัโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) ณ จุด
คดักรองศูนย ์ชรบ.
บา้นหว้ยน ้าริน  หมู่ 7 
ระหวา่งเวลา 09.00 น.  
– 16.00 น.  ไดท้  าการ
คดักรองประชาชนผูท่ี้
เดินทางสัญจรเขา้ออก
หมู่บา้นโดยการวดั 

จดัทีม อสม.ใหค้วามรู้แก่
ประชาชน  เคาะประตู
บา้นตา้นโควดิ  ประกาศ
เสียงตามสายเป็นภาษา
พื้นบา้นเขา้ใจง่ายในการ
ปฏิบติัตนเพื่อป้องกนัการ
รับเช้ือ 
 
 

 



 
อุณหภูมิร่างกายทั้งเด็ก
และผูใ้หญ่ท่ีไดเ้ดิน
ทางผา่น  จ  านวน 67 
คน  ผลการตรวจไม่
พบบุคคลมีภาวะเส่ียง
ของโรคแต่อยา่งใด  
แต่พบประชาชนไม่
สวมหนา้กากอนามยั
จ านวน 15 คน  จึงได้
ท าการตกัเตือนและ
แนะน าสวมหนา้กาก
อนามยั  ใหเ้วน้
ระยะห่างทางสังคม 1 
เมตร  กินร้อน  ชอ้น
ฉนั  ลา้งมือบ่อยๆ 
 
 
 
 



ล าดับ วนัที่ กจิกรรม สถานที่ จ านวนผู้เข้าร่วม ผลการปฏิบัติ 
แผนต่อยอดการ

ปฏิบัติงาน (What’s next) 
หมายเหตุ 
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23 
พฤษภาคม 

2563 

ตรวจการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย 17 

บา้นผาหมี หมู่ 6 
ต าบลเวยีงพางค า 
อ าเภอแม่สาย 
จงัหวดัเชียงราย 

จ านวน 12 คน 
1. ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 
2. ประชาชน 
3. Mr.AD2 

ลงพื้นท่ีบา้นผาหมีได้
เขา้พบนายจิรพงศ ์รุ่ง
สิริพิพฒัน์ ผูช่้วย
ผูใ้หญ่บา้นบา้นผาหมี 
ออกตรวจดูการ
ก่อสร้างตามโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 17  ถนนกวา้ง 3 
เมตร  ยาว 159 เมตร 
หนา 0.15 เมตร มี
พื้นท่ีถนน 477 ตาราง
เมตร พร้อมดินถม
ไหล่ทาง  โดย
ส านกังานเทศบาล
ต าบลเวยีงพางค า ได้
เขา้พบหวัหนา้คุม้
ก่อสร้างในพื้นท่ีงาน
ก่อสร้างแลว้เสร็จ 
60% ของงาน 

เน่ืองจากพรุ่งน้ีเป็นวนั
อาทิตยจึ์งหยดุงาน  งานท่ี
เหลือ 40% จะด าเนินงาน
ต่อในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 
2563 ต่อจนแลว้เสร็จ 
 

 



ล าดับ วนัที่ กจิกรรม สถานที่ จ านวนผู้เข้าร่วม ผลการปฏิบัติ 
แผนต่อยอดการ

ปฏิบัติงาน (What’s next) 
หมายเหตุ 
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พฤษภาคม 
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ส ารวจสภาพ
เศรษฐกิจ-สังคมของ
ประชากรหมู่บา้น
เป้าหมาย 

บา้นผาหมี หมู่ 6 
ต าบลเวยีงพางค า 
อ าเภอแม่สาย 
จงัหวดัเชียงราย 

จ านวน 4 คน 
1. ประชาชน 
2. Mr.AD2 

ลงพื้นท่ีบา้นผาหมีเพื่อ
ท าการส ารวจสภาพ
เศรษฐกิจ-สังคม ของ
ประชากรหมู่บา้น
เป้าหมายตาม
แผนปฏิบติัการดา้นยา
เสพติดชายแดน
ภาคเหนือแบบ
เบด็เสร็จ คุม้ชา้งเผือก 
บา้นเลขท่ี 25/1 นาย
นิคม รุ่งศรีสุขจิต คุม้
นกยงู บา้นเลขท่ี 28 
นายมานะ เฟ่ืองกิจทวี
กุล บา้นเลขท่ี 12 นาง
หม่ีแผ ่หม่อโป๊ะกู่ 

ด าเนินการจดัเก็บขอ้มูล
เพื่อส่งวเิคราะห์ยงั
มหาวทิยาลยัพะเยา
ด าเนินการรวบรวม
ประเมินขอ้มูลชุมชน 
 

 



ล าดับ วนัที่ กจิกรรม สถานที่ จ านวนผู้เข้าร่วม ผลการปฏิบัติ 
แผนต่อยอดการ

ปฏิบัติงาน (What’s next) 
หมายเหตุ 
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พฤษภาคม 
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ตรวจสอบขอ้มูล
แบบส ารวจสภาพ
เศรษฐกิจ-สังคม 
ของประชากร
หมู่บา้นเป้าหมาย 

หอ้งประชุมเล็ก
ส านกังานเทศบาล
ต าบลเวยีงพางค า 
ต าบลเวยีงพางค า 
อ าเภอแม่สาย 
จงัหวดัเชียงราย 

จ านวน 1 คน 
1. Mr.AD2 

ตรวจสอบขอ้มูลแบบ
ส ารวจสภาพ
เศรษฐกิจ-สังคม ของ
ประชากรหมู่บา้น
เป้าหมายตาม
แผนปฏิบติัการการ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือ
แบบเบด็เสร็จ 

ท าการตรวจสอบความ
ถูกตอ้งสมบูรณ์ของขอ้มูล
แบบส ารวจสภาพ
เศรษฐกิจ-สังคม ทั้ง 7 คุม้ 
1. คุม้หมี 
2. คุม้ชา้งเผอืก 
3. คุม้มา้ลาย 
4. คุม้นกยงู 
5. คุม้กระทิงแดง 
6. คุม้อินทรีย ์
7. คุม้สิงโต 
 

 



ล าดับ วนัที่ กจิกรรม สถานที่ จ านวนผู้เข้าร่วม ผลการปฏิบัติ 
แผนต่อยอดการ

ปฏิบัติงาน (What’s next) 
หมายเหตุ 
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26 
พฤษภาคม 

2563 

ตรวจสอบขอ้มูล
แบบส ารวจสภาพ
เศรษฐกิจ-สังคม 
ของประชากร
หมู่บา้นเป้าหมาย 

หอ้งประชุมเล็ก
ส านกังานเทศบาล
ต าบลเวยีงพางค า 
ต าบลเวยีงพางค า 
อ าเภอแม่สาย 
จงัหวดัเชียงราย 

จ านวน 1 คน 
1. Mr.AD2 

ตรวจสอบขอ้มูลแบบ
ส ารวจสภาพ
เศรษฐกิจ-สังคม ของ
ประชากรหมู่บา้น
เป้าหมายตาม
แผนปฏิบติัการการ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือ
แบบเบด็เสร็จ 

ท าการตรวจสอบความ
ถูกตอ้งสมบูรณ์ของขอ้มูล
แบบส ารวจสภาพ
เศรษฐกิจ-สังคม ทั้ง 7 คุม้ 
1. คุม้หมี 
2. คุม้ชา้งเผอืก 
3. คุม้มา้ลาย 
4. คุม้นกยงู 
5. คุม้กระทิงแดง 
6. คุม้อินทรีย ์
7. คุม้สิงโต 
 

 



ล าดับ วนัที่ กจิกรรม สถานที่ จ านวนผู้เข้าร่วม ผลการปฏิบัติ 
แผนต่อยอดการ

ปฏิบัติงาน (What’s next) 
หมายเหตุ 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

27 
พฤษภาคม 

2563 

ตรวจสอบขอ้มูล
แบบส ารวจสภาพ
เศรษฐกิจ-สังคม 
ของประชากร
หมู่บา้นเป้าหมาย 

หอ้งประชุมเล็ก
ส านกังานเทศบาล
ต าบลเวยีงพางค า 
ต าบลเวยีงพางค า 
อ าเภอแม่สาย 
จงัหวดัเชียงราย 

จ านวน 1 คน 
1. Mr.AD2 

ตรวจสอบขอ้มูลแบบ
ส ารวจสภาพ
เศรษฐกิจ-สังคม ของ
ประชากรหมู่บา้น
เป้าหมายตาม
แผนปฏิบติัการการ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือ
แบบเบด็เสร็จ 

ท าการตรวจสอบความ
ถูกตอ้งสมบูรณ์ของขอ้มูล
แบบส ารวจสภาพ
เศรษฐกิจ-สังคม ทั้ง 7 คุม้ 
1. คุม้หมี 
2. คุม้ชา้งเผอืก 
3. คุม้มา้ลาย 
4. คุม้นกยงู 
5. คุม้กระทิงแดง 
6. คุม้อินทรีย ์
7. คุม้สิงโต 
 

 



ล าดับ วนัที่ กจิกรรม สถานที่ จ านวนผู้เข้าร่วม ผลการปฏิบัติ 
แผนต่อยอดการ

ปฏิบัติงาน (What’s next) 
หมายเหตุ 
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28 
พฤษภาคม 

2563 

การประชุมการ
ตรวจสอบแบบ
ส ารวจขอ้มูลสภาพ
เศรษฐกิจ-สังคม 
และช้ีแจงการแกไ้ข
ขอ้มูลโครงการขยาย
ผลโครงการร้อยใจ
รักษ ์(จงัหวดั
เชียงรายตะวนัตก) 

หอ้งประชุมท่ีวา่
การอ าเภอเชียง
แสน  จงัหวดั
เชียงราย 

จ านวน 30 คน 
1. ท่านท่ีปรึกษา
โครงการฯ 
2. ปลดัอาวโุส
อ าเภอเชียงแสน 
3. เจา้หนา้ท่ี
โครงการร้อยใจ
รักษ ์
4. Mr.AD1,2,3 
เชียงรายตะวนัตก 

ทานท่ีปรึกษา
โครงการสถาบนัฯปิด
ทองหลงัพระฯ โดย
นายปิติธรรม ฐิติ
มนตรี ประธานการ
ประชุม 
1. การตรวจสอบแบบ
ส ารวจขอ้มูลสภาพ
เศรษฐกิจ-สังคม ท่ี
ตอ้งแกไ้ข 
2. การแกไ้ขและ
ขั้นตอนการส่งใหก้บั
มหาวทิยาลยัพะเยา 
3. การพฒันาชนบท
ประยกุตต์ามพื้นท่ี 8 
ขั้นตอน 
4. โครงการเร่งด่วน
ตามแผนพฒันาจงัหวดั 
5. คน้หาโครงการใหม่ 

ขยายผลพฒันาแผนพฒันา
ชุมชน  แกไ้ขและหา
ขอ้มูลเพิ่มเติมแบบส ารวจ
ขอ้มูลเศรษฐกิจ-สังคม 
เพื่อจดัท าแผนพฒันา
หมู่บา้น/ชุมชนท่ีมี
คุณภาพ 
 

 



ล าดับ วนัที่ กจิกรรม สถานที่ จ านวนผู้เข้าร่วม ผลการปฏิบัติ 
แผนต่อยอดการ

ปฏิบัติงาน (What’s next) 
หมายเหตุ 
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29 
พฤษภาคม 

2563 

ประชุมการการ
ด าเนินงานขบัเคล่ือน
การขยายผล
โครงการร้อยใจรักษ์
อ าเภอแม่สาย 

หอ้งประชุม
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลเกาะชา้ง 
ต าบลเกาะชา้ง 
อ าเภอแม่สาย 
จงัหวดัเชียงราย 

จ านวน 35 คน 
1. ท่านท่ีปรึกษา
โครงการฯ 
2. ปลดัอ าเภอแม่
สาย 
3. ก านนั/
ผูใ้หญ่บา้น 
4. นายกเทศบาล/
อบต. 
5. หวัหนา้ส่วน
ราชการ 
6. Mr.AD1,2,3 
ต าบลเวยีงพางค า 
ต าบลเกาะชา้ง 
ต าบลโป่งงาม 

ทานท่ีปรึกษา
โครงการสถาบนัฯปิด
ทองหลงัพระฯ โดย
นายจ าเริญ ยติุธรรม
สกุล ประธานการ
ประชุม 
1. บรรยายสรุปการ
ขบัเคล่ือนโครงการ 
2. บรรยายแผนพฒันา
หมู่บา้น/ชุมชน 
3. จดัท าแผนและความ
คืบหนา้ของแผน 
4. บทบาทหนา้ท่ี
ภารกิจขอ 
Mr.AD1,2,3 
5. รับฟังการสรุปการ
ขบัเคล่ือนโครงการ 
6. ตรวจเยีย่มการ
ก่อสร้างฝายเกเบ้ียน 

1. เก็บแบบส ารวจให้
ครบถว้น 
2. การบูรณาการแผน
โครงการงบประมาณ 
3. น าขอ้มูลและปัญหา
ความตอ้งการจดัเวที
ประชาคมหมู่บา้น 
 

 



ล าดับ วนัที่ กจิกรรม สถานที่ จ านวนผู้เข้าร่วม ผลการปฏิบัติ 
แผนต่อยอดการ

ปฏิบัติงาน (What’s next) 
หมายเหตุ 
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30 
พฤษภาคม 

2563 

ส ารวจสภาพ
เศรษฐกิจ-สังคม 
ของประชากร
หมู่บา้นเป้าหมาย 

บา้นผาหมี หมู่ 6 
ต าบลเวยีงพางค า 
อ าเภอแม่สาย 
จงัหวดัเชียงราย 

จ านวน 3 คน 
1. หวัหนา้คุม้หมี 
2. ประชาชน 
3. Mr.AD2 

ลงพื้นท่ีหมู่บา้นผาหมี 
เพื่อส ารวจสภาพ
เศรษฐกิจ-สังคม ของ
ประชากรหมู่บา้น
เป้าหมายตาม
แผนปฏิบติัการดา้น
การแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติดตามแนวชายแดน
ภาคเหนือแบบ
เบด็เสร็จ เขา้พบ
หวัหนา้คุม้หมี นาย
ประกาสิทธ์ิ ฐิติธญัญา 
เพื่อท าการส ารวจ
ขอ้มูลยงับา้นเลขท่ี 7/5 
นายอาฉ่ี จิมา  ซอย 23 
คุม้โซนล่าง 

ด าเนินการจดัเก็บขอ้มูล
เพื่อส่งวอเคราะห์ยงั
มหาวทิยาลยัพะเยา
ด าเนินการรวบรวม
ประเมินขอ้มูลชุมชน 
 

 



ล าดับ วนัที่ กจิกรรม สถานที่ จ านวนผู้เข้าร่วม ผลการปฏิบัติ 
แผนต่อยอดการ

ปฏิบัติงาน (What’s next) 
หมายเหตุ 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

31 
พฤษภาคม 

2563 

1. ตรวจดูถนน
โครงการก่อสร้าง 
คสล. ซอย 17 
2. ตรวจสอบขอ้มูล
แบบส ารวจสภาพ
เศรษฐกิจ-สังคม 

บา้นผาหมี หมู่ 6 
ต าบลเวยีงพางค า 
อ าเภอแม่สาย 
จงัหวดัเชียงราย 

จ านวน 1 คน 
1. Mr.AD2 

ตรวจดูถนนโครงการ
ก่อสร้าง คสล. ซอย 17 
ระยะทาง 159 เมตร 
ฝนตกหนกัท าให้ดิน
ทรุดดินพงัลงขอบขา้ง
ถนน  และท าการ
ตรวจสอบขอ้มูลแบบ
ส ารวจสภาพ
เศรษฐกิจ-สังคม ของ
ประชากรหมู่บา้น
เป้าหมายตาม
แผนปฏิบติัการดา้น
การแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติดตามแนวชายแดน
ภาคเหนือแบบ
เบด็เสร็จ 

กองช่างตรวจสอบและ
ปรับปรุงโครงการเพิ่มเติม 
และท าการตรวจสอบ
ความถูกตอ้งสมบูรณ์ของ
แบบส ารวจสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม 
 

 



ล าดับ วนัที่ กจิกรรม สถานที่ จ านวนผู้เข้าร่วม ผลการปฏิบัติ 
แผนต่อยอดการ

ปฏิบัติงาน (What’s next) 
หมายเหตุ 
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1  
มิถุนายน 
2563 

ส ารวจแหล่งน ้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
ในการจดัโครงการ
แกไ้ขปัญหาน ้าตาม
งบพฒันาจงัหวดั
เชียงราย 

บา้นผาหมี หมู่ 6 
ต าบลเวยีงพางค า 
อ าเภอแม่สาย 
จงัหวดัเชียงราย 

จ านวน 7 คน 
1. ผูน้ าชุมชน 
2. โรงเรียนเจา้พอ่
หลวงอุปถมัภ ์5 
3. ประชาชนผูใ้ช้
น ้า 
4. Mr.AD2 

ลงพื้นท่ีร่วมกบัผูน้ า
ชุมชน นายนิตติพนัธ์ 
รุ่งสิริพิพฒัน์ ผูช่้วย
ผูใ้หญ่บา้น คณะครู
โรงเรียนเจา้พอ่หลวง
อุปถมัภ ์5 และ
ประชาชนผูใ้ชน้ ้ า ร่วม
ส ารวจแหล่งน ้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภคใน
การจดัโครงการแกไ้ข
ปัญหาน ้าตามงบ
พฒันาจงัหวดัเชียงราย 
เป็นค่าวสัดุในการ
ด าเนินงานภายใน
วงเงินงบประมาณ 
50,000 บาท จ านวน 2 
โครงการ 
1. ปรับปรุงโครงการ
ระบบส่งน ้าจากแหล่ง 

ท าการส ารวจตรวจสอบ
ระบบท่อส่งน ้าตาน ้า
ธรรมชาติท่ี 1 ของ
หมู่บา้น ตาน ้าธรรมชาติท่ี 
2 ของโรงเรียนเจา้พอ่
หลวงอุปถมัภ ์5 เพื่อหา
แนวทางร่วมกนัในการ
ด าเนินงานตามโครงการ
ภายใตง้บพฒันาจงัหวดั
เชียงราย 
 

 



 
น ้าของโรงเรียนเจา้พอ่
หลวงอุปถมัภ ์5 
ระยะทางยาว 870 
เมตร งบประมาณ 
28,000 บาท 
2. โครงการก่อสร้างท่ี
เก็บบ่อพกัน ้าตาน ้า
ธรรมชาติ งบประมาณ 
22,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ วนัที่ กจิกรรม สถานที่ จ านวนผู้เข้าร่วม ผลการปฏิบัติ 
แผนต่อยอดการ

ปฏิบัติงาน (What’s next) 
หมายเหตุ 
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2  
มิถุนายน 
2563 

ประชุมสรุปการ
เสนอโครงการ
ภายใตก้รอบ
นโยบายการฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ 

หอ้งประชุมอ าเภอ
แม่สาย ชั้น 2 ท่ีวา่
การอ าเภอแม่สาย 
ต าบลเวยีงพางค า 
อ าเภอแม่สาย 
จงัหวดัเชียงราย 

จ านวน 37 คน 
1. ปลดัอาวโุส
อ าเภอแม่สาย 
2. คณะกรรมการ 
กบอ. อ าเภอแม่
สาย 
3. หวัหนา้ส่วน
ราชการ 
4. เทศบาล/อบต. 
5. ก านนั/
ผูใ้หญ่บา้น 
6. Mr.AD2 

นายอดิเรก ไลไธสง 
ปลดัอาวโุสอ าเภอแม่
สาย เป็นประธานการ
ประชุมสรุปและเสนอ
โครงการภายใตก้รอบ
นโยบายการฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศแผนงาน
โครงการกลุ่มท่ี 3 เพื่อ
น าเสนอแนวทางการ
ด าเนินงานการจดัท า
แผนโครงการ ในส่วน
ของต าบลเวยีงพางค า
มี 2 โครงการใน
หมู่บา้นโครงการร้อย
ใจรักษ ์
1. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท ์
 

1. ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สังคมบริหารงานบูรณากา
จงัหวดัเชียงราย พฒันา
เศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ 
2. เพื่อสร้างความมัน่คง
ทางเศรษฐกิจยกระดบั
ความเป็นอยูข่องชุมชน 
3. บรรจุเขา้ในแผนพฒันา
อ าเภอแม่สาย 
 

 



 
ติกคอนกรีตสายทาง
ถนนเลียบดอย หมู่ท่ี 7 
บา้นหว้ยน ้าริน ต าบล
เวยีงพางค า  เช่ือมต่อ
ถึงหมู่ท่ี 11 บา้นน ้าจ  า
เหนือ  ต าบลโป่งผา 
อ าเภอแม่สาย จงัหวดั
เชียงราย งบประมาณ 
10,350,000 บาท 
2. โครงการพฒันาส่ิง
อ านวยความสะดวก
ในแหล่งท่องเท่ียว
ชุมชนบา้นผาหมี ช่ือ
แหล่งท่องเท่ียวบา้นผา
หมี หมู่ท่ี 6 บา้นผาหมี 
ต าบลเวยีงพางค า 
อ าเภอแม่สาย จงัหวดั
เชียงราย งบประมาณ 
522,700 บาท 
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หารือกิจกรรม
โครงการขยายผล
โครงการร้อยใจรักษ ์
การแกปั้ญหาระบบ
น ้าเพื่อการอุปโภค
บริโภคในชุมชน 

บา้นผาหมี หมู่ 6 
ต าบลเวยีงพางค า 
อ าเภอแม่สาย 
จงัหวดัเชียงราย 

จ านวน 7 คน 
1. ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 
2. ประชาชน 
3. Mr.AD2 

ลงพื้นท่ีเขา้พบนาย
นิวฒัน์ ธ ารงทศันีย ์
ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ 6 
บา้นผาหมี เพื่อหารือ
กิจกรรมโครงการ
ขยายผลโครงการร้อย
ใจรักษ ์การแกปั้ญหา
ระบบน ้าเพื่อการ
อุปโภคบริโภคใน
ชุมชนและความ
เป็นอยูข่องประชาชน
ทั้งทางดา้นการ
ประกอบอาชีพ สภาพ
ความเป็นอยูข่อง
ชุมชนยงัคุม้มา้ลาย 

เบ้ืองตน้จดัทีมส ารวจน ้า 
คณะกรรมการน ้าหมู่บา้น
และการตรวจดูมิเตอร์ ท่อ
ส่งน ้า ถงัเก็บน ้าเดิม เพื่อ
ส ารองการเก็บน ้าช่วงฤดู
ฝน 
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ใหค้  าแนะน าการเวน้
ระยะห่างทางสังคม 
Social distancing ผู้
ประกอบกร
ร้านอาหาร ร้าน
กาแฟ และโฮมสเตย ์

บา้นผาหมี หมู่ 6 
ต าบลเวยีงพางค า 
อ าเภอแม่สาย 
จงัหวดัเชียงราย 

จ านวน 45 คน 
1. โครงการพฒันา
ดอยตุง 
2. เทศบาลต าบล
เวยีงพางค า 
3. โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบล 
4. ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 6 
บา้นผาหมี 
5. ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 7 
บา้นหว้ยน ้าริน 
6. ผูใ้หญ่บา้นหมู่
10 บา้นผาแตก 
7. ผูป้ระกอบการ
ร้านอาหาร ร้าน
กาแฟ โฮมสเตย ์
8. ประชาชน 
9. Mr.AD2,3 

ลงพื้นท่ีร่วมกบันาย
ประทีป ทา้วชยัมูล 
เจา้หนา้ท่ีโครงการ
พฒันาดอยตุง  
เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข
เทศบาลต าบลเวยีงพาง
ค า ผูน้ าชุมชน ฯลฯ 
ใหค้  าแนะน าการเวน้
ระยะห่างทางสังคม 
Social distancing ผู้
ประกอบกร
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ 
และโฮมสเตยเ์ป็นส่วน
หน่ึงในมาตรการของ
รัฐในการควบคุมหยดุ
การแพร่เช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (โควดิ-19) 
เพื่อป้องกนัดูแลรักษา
สุขภาพในชุมชนตรวจ 

1. เจา้หนา้ท่ีไดแ้นะน า
ผูป้ระกอบการเวน้
ระยะห่างทางสังคมพื้นท่ี
ภายในร้าน 
2. ลา้งมือบ่อยๆดว้ยสบู่
หรือเจลลา้งมือ 
3. ไม่สัมผสัจมูก ปาก ควร
ใส่หนา้กากอนามยั 
4. เก็บตวัอยูบ่า้นเม่ือไม่
สบาย 
5. หากมีไข ้ไอ เจบ็คอ 
แจง้ อสม. รพ.สต. และ
รีบไปพบแพทย ์
6. ปฏิบติัตามค าแนะน า
ของสาธารณสุขในพื้นท่ี
และแจง้เทศบาลต าบล
เวยีงพางค า 
 

 



เยีย่มแนะน าจ านวน 12 
ร้าน ประกอบดว้ย 
บา้นผาหมี จ านวน 10 
ร้าน 
1. 71 Coffee view 
2. โอโซนผาหมี 
3. กาแฟดอยผาหมี 
4. ภูฟ้าซาเจะ๊ 
5. หม่ีก่าโฮมสเตย ์
6. ลาโยคอฟฟ่ี 
7. ภูคุมะ 
8. อาโพคาเฟย 
9. สวนคุณปู่  
10. บูซอโฮมสเตย ์
บา้นหว้ยน ้าริน 
จ านวน 2 ร้าน 
1. วนัวาระเบียงดาว 
2. ภูปุระววิดาว 
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ขอรับการสนบัสนุน
รถน ้าเพื่อบรรเทาภยั
แลง้และหารือ
กรรมการผูใ้ชน้ ้ าคุม้
ชา้งเผอืก 

บา้นผาหมี หมู่ 6 
ต าบลเวยีงพางค า 
อ าเภอแม่สาย 
จงัหวดัเชียงราย 

จ านวน 6 คน 
1. เทศบาลต าบล
เวยีงพางค า 
2. คณะกรรมการ
ผูใ้ชน้ ้ า 
3. Mr.AD2 

เขา้พบนายวฒิุชยั รุ่ง
ประชารัฐ 
คณะกรรมการผูใ้ชน้ ้ า
คุม้ชา้งเผอืก สอบถาม
ปัญหาเร่ืองน ้าของ
ชุมชนและการจดัท า
โครงการงบเร่งด่วน
พฒันาจงัหวดัเชียงราย
จ านวน 4 หลงัคาเรือน 
1. บา้นเลขท่ี 10/2 นาย
วฒิุชยั รุ่งประชารัฐ 
2. บา้นเลขท่ี 993 นาย
นิภา รุ่งประชารัฐ 
3. บา้นเลขท่ี 4 นายโซ
จู เบกากู่ 
4. บา้นเลขท่ี 12/3 นาย
สมบูรณ์ อศัวยิง่ถาวร 
และไดข้อน ้าเติมลงใน
แทง็คน์ ้าของโรงเรียน

1. ขอรับการสนบัสนุนรถ
น ้าเทศบาลต าบลเวยีงพาง
ค า เพื่อแกไ้ขปัญหาขาด
น ้าใชช้ัว่คราว 
2. ขอรับการสนบัสนุน
โครงการเร่งด่วนงบ
พฒันาจงัหวดัเชียงราย 
3. ขอรับการสนบัสนุน
แรงงานในพื้นท่ีชุมชน/
หมู่บา้นผาหมี 
 

 



เจา้พอ่หลวงอุปถมัภ ์5 
และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ า
ต าบลบา้นผาหมี  เพื่อ
แกไ้ขปัญหาน ้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภคยงั
คณะครู-นกัเรียน และ
ประชาชนผูใ้ชน้ ้ า 
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หารือโครงการ
เร่งด่วนงบพฒันา
จงัหวดัเชียงราย (การ
บริหารจดัการน ้า) 
เยีย่มบา้นใน
โครงการทอ้งถ่ิน
ไทยเทิดไทอ้งค์
ราชนั 84 พรรษา 

บา้นผาหมี หมู่ 6 
ต าบลเวยีงพางค า 
อ าเภอแม่สาย 
จงัหวดัเชียงราย 

จ านวน 8 คน 
1. สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลเวยีง
พางค า 
2. ประชาชน 
3. Mr.AD2 

วนัท่ี 6 มิถุนายน 2563 
ไดเ้ขา้พบเจา้หนา้ท่ี
โครงการพฒันาดอย
ตุง ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 7 
บา้นหว้ยน ้าริน 
คณะกรรมการน ้าบา้น
ผาหมีไดพ้ดูคุยหารือ
งบเร่งด่วนพฒันา
จงัหวดัเชียงราย (การ
บริหารจดัการน ้า) ของ
หมู่บา้นและโรงเรียน
เจา้พอ่หลวงอุปถมัภ ์5 

จดัท าโครงการเร่งด่วนงบ
พฒันาจงัหวดัเชียงราย 
(การบริหารจดัการน ้า) 
บา้นผาหมี พร้อมมิเตอร์
น ้า 
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หารือโครงการ
เร่งด่วนงบพฒันา
จงัหวดัเชียงราย (การ
บริหารจดัการน ้า) 
เยีย่มบา้นใน
โครงการทอ้งถ่ิน
ไทยเทิดไทอ้งค์
ราชนั 84 พรรษา 

บา้นผาหมี หมู่ 6 
ต าบลเวยีงพางค า 
อ าเภอแม่สาย 
จงัหวดัเชียงราย 

จ านวน 8 คน 
1. สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลเวยีง
พางค า 
2. ประชาชน 
3. Mr.AD2 

วนัท่ี 7 มิถุนายน 2563 
ไดเ้ขา้พบนายอจัฉยะ  
ธ ารงทศันีย ์สมาชิก
สภาเทศบาลต าบล
เวยีงพางค า ไดห้ารือ
โครงการร้อยใจรักษ ์
ส ารวจสภาพ
เศรษฐกิจ-สังคม ของ
โครงการร้อยใจรักษ์
และโครงการพฒันา
ดอยตุง  จากนั้นไดท้  า
การเขา้ตรวจเยีย่มบา้น
ในโครงการทอ้งถ่ิน
ไทยเทิดไทอ้งคร์าชนั 
84 พรรษา 

จดัท าโครงการเร่งด่วนงบ
พฒันาจงัหวดัเชียงราย 
(การบริหารจดัการน ้า) 
บา้นผาหมี พร้อมมิเตอร์
น ้า 
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1. เปิดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนเจา้
พอ่หลวงอุปถมัภ ์5 
2. หารือกบัคณะครู
จดัท าโครงการการ
บริหารการจดัการน ้า 
3. เขา้พบเจา้ของ
ร้านอาหาร ร้าน
กาแฟ โฮมสเตย ์

บา้นผาหมี หมู่ 6 
ต าบลเวยีงพางค า 
อ าเภอแม่สาย 
จงัหวดัเชียงราย 

จ านวน 11 คน 
1. ผูอ้  านวยการ/
คณะครูโรงเรียน
เจา้พอ่หลวง
อุปถมัภ ์5 
2. สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลเวยีง
พางค า 
3. ผูป้ระกอบการ 
4. ประชาชน 
5. Mr.AD2 

ลงพื้นท่ีเขา้พบนาง
พิมพว์ลญัช์ วงค์
ปัญญา ผูอ้  านวยการ/
คณะครูโรงเรียนเจา้
พอ่หลวงอุปถมัภ ์5 
เขา้ปรึกษาหารือการ
เปิดภาคเรียนและท า
การเรียนการสอนของ
เด็กนกัเรียนในการเวน้
ระยะห่างทางสังคม 
Social distancing 
หารือการจดัท า
โครงการงบเร่งด่วน
พฒันาจงัหวดัเชียงราย 
โดยการแกไ้ขปัญหา
น ้าเพื่อการอุปโภค
บริโภค 

1. จดัท าโครงการงบ
เร่งด่วนพฒันาจงัหวดั
เชียงราย โดยการแกไ้ข
ปัญหาน ้าเพื่อการอุปโภค
บริโภค 
2. ผูป้ระกอบการมี
มาตรการเวน้ระยะห่าง
ทางสังคม Social distanc-
ing ใหค้  าแนะน าพร้อม
การลงทะเบียนไทยชนะ 
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1. ประชุม
คณะกรรมการการ
พฒันาคุณภาพชีวิต
ระดบัอ าเภอแม่สาย 
2. ประชุมศูนย์
พฒันาตอบโตภ้าวะ
ฉุกเฉินกรณีโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) 
และศูนยป์ฏิบติัการ
ควบคุมโรคอ าเภอ
แม่สาย 
3. สถานการณ์โรค
ไขเ้ลือดออกและ
แนวทางการควบคุม
ป้องกนัโรค
ไขเ้ลือดออก 

หอ้งประชุมท่ีวา่
การอ าเภอแม่สาย 
ต าบลเวยีงพางค า 
อ าเภอแม่สาย 
จงัหวดัเชียงราย 

จ านวน 45 คน 
1. ปกครองอ าเภอ
แม่สาย 
2. เทศบาล/อบต. 
3. ก านนั/
ผูใ้หญ่บา้น 
4. หวัหนา้ส่วน
ราชการ 
5. Mr.AD2 

นายประสงค ์ หลา้
อ่อน นายอ าเภอแม่
สาย เป็นประธานการ
ประชุมพร้อมดว้ย
หวัหนา้ส่วนราชการ 
คณะท างานอ าเภอแม่
สาย ไดจ้ดัการประชุม
คณะกรรมการพฒันา
คุณภาพชีวติระดบั
อ าเภอแม่สาย ประชุม
ศูนยพ์ฒันาตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินกรณีโรค
ติดเช้ือ) และศูนย์
ปฏิบติัการควบคุมโรค 
สถานการณ์โรค
ไขเ้ลือดออกและแนว
ทางการควบคุม
ป้องกนัโรค
ไขเ้ลือดออก 

1. ด าเนินการตามค าสั่ง
ศูนยบ์ริหารงานจงัหวดั
เชียงราย 
2. ใชง้านผา่น Application 
ผูพ้ิทกัษไ์ทยชนะ 
3. แต่งตั้งคณะท างานศูนย์
ปฏิบติัการควบคุมโรค
ระดบัอ าเภอ ระดบัต าบล 
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แผนต่อยอดการ

ปฏิบัติงาน (What’s next) 
หมายเหตุ 
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ขอรับการสนบัสนุน
รถน ้าเพื่อบรรเทาภยั
แลง้ โรงเรียนเจาพอ่
หลวงอุปถมัภ ์5 และ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบล 

บา้นผาหมี หมู่ 6 
ต าบลเวยีงพางค า 
อ าเภอแม่สาย 
จงัหวดัเชียงราย 

จ านวน 6 คน 
1. เทศบาลต าบล
เวยีงพางค า 
2. คณะครูโรงเรียน
เจา้พอ่หลวง
อุปถมัภ ์5 
3. คุณหมอ 
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบล 
4. Mr.AD2 

ลงพื้นท่ีเขา้พบนาย
ชวลิวทิย ์เจริญฐิติ
กานต ์ผอ.รพ.สต.บา้น
ผาหมี ตรวจดูน ้าเพื่อ
ประสานขอรับการ
สนบัสนุนน ้าเทศบาล 
ต าบลเวยีงพางค าน ้า
เพื่อการอุปโภค
บริโภคโรงเรียนเจาพอ่
หลวงอุปถมัภ ์5 และ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบล 
ขอรับการสนบัสนุน
น ้าจ  านวน 2 เท่ียว 
12,000 ลิตร 

1. ขอรับการสนบัสนุนน ้า
เทศบาลต าบลเวยีงพางค า 
เพื่อแกไ้ขปัญหาการขาด
น ้าใชช้ัว่คราว 
2. ขอรับการสนบัสนุน
โครงการเร่งด่วนงบ
พฒันาจงัหวดัเชียงราย 
3. ขอรับการสนบัสนุน
แรงงานในพื้นท่ีชุมชน/
บา้นผาหมี 
 

 



ล าดับ วนัที่ กจิกรรม สถานที่ จ านวนผู้เข้าร่วม ผลการปฏิบัติ 
แผนต่อยอดการ

ปฏิบัติงาน (What’s next) 
หมายเหตุ 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

11  
มิถุนายน 
2563 

1. ขออนุญาต
ก่อสร้างบา้น หมู่ 6 
บา้นผาหมี 
2. ขออนุญาต
ก่อสร้างบา้น หมู่ 7 
บา้นหว้ยน ้าริน 
3. ช้ีแนวเขต หมู่ 5 
บา้นป่าเหมือดรุ่ง
เจริญ 

บา้นผาหมี หมู่ 6, 
บา้นหว้ยน ้าริน หมู่ 
7, บา้นป่าเหมือด
รุ่งเจริญ หมู่ 5 
ต าบลเวยีงพางค า 
อ าเภอแม่สาย 
จงัหวดัเชียงราย 

จ านวน 35 คน 
1. โครงการพฒันา
ดอยตุง 
2. ปกครองอ าเภอ
แม่สาย 
3. กรมป่าไมท่ี้ 15 
เชียงราย 
4. เทศบาลต าบล
เวยีงพางค า 
5. ผูใ้หญ่บา้น/
ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 
6. ประชาชน 
7. Mr.AD1, 2 

ลงพื้นท่ีพร้อมดว้ยนาย
สุภาพ ภิระบรรณ์ 
เจา้หนา้ท่ีโครงการ
พฒันาดอยตุง นาย
ฉตัรชยั ชยัศิริ 
นายกเทศมนตรีต าบล
เวยีงพางค า พร้อมดว้ย
ปกครองอ าเภอแม่สาย 
หวัหนา้ส่วนราชการ
เขา้ตรวจพื้นท่ีขอ
อนุญาตก่อสร้างบา้น 
หมู่ 6 บา้นผาหมี ขอ
อนุญาตก่อสร้างบา้น 
หมู่ 7 บา้นหว้ยน ้าริน 
ช้ีแนวเขต หมู่ 5 
บา้นป่าเหมือดรุ่งเจริญ 
ในพื้นท่ีโครงการ
พฒันาดอยตุง 

1. ทางโครงการไดดู้แบบ
แปลนและใหแ้กไ้ขใน
ส่วนท่ีผดิระเบียบของ
โครงการ ท าการปรับปรุง
ทั้ง 2 หลงั 2 หมู่บา้น 
2. การช้ีแนวเขตพื้นท่ีป่า
ไมร่้วมกบัฝ่ายปกครอง
อ าเภอแม่สาย เทศบาล
ต าบลเวยีงพางค า ในการ
วดัพื้นท่ีช้ีแนวเขตท าถนน
ใชร่้วมกนัระหวา่งชุมชน 
เช่ือมต่อถนนการ
ท่องเท่ียวชุมชนต าบล
เวยีงพางค าและต าบลโป่ง
ผา 
 

 



ล าดับ วนัที่ กจิกรรม สถานที่ จ านวนผู้เข้าร่วม ผลการปฏิบัติ 
แผนต่อยอดการ

ปฏิบัติงาน (What’s next) 
หมายเหตุ 

25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

12  
มิถุนายน 
2563 

ส ารวจจดัท าขอ้มูล
เศรษฐกิจ-สังคม 
โครงการพฒันาดอย
ตุง (คพต.) ประจ าปี 
2563 

บา้นผาหมี หมู่ 6 
ต าบลเวยีงพางค า 
อ าเภอแม่สาย 
จงัหวดัเชียงราย 

จ านวน 80 คน 
1. โครงการพฒันา
ดอยตุง 
2. โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบล 
3. ผูใ้หญ่บา้น/
ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 
4. ประชาชน 
5. Mr.AD2 

น าโดยนายประทีป 
ทา้วชยัมูล เจา้หนา้ท่ี
โครงการพฒันาดอย
ตุง  เจา้หนา้ท่ีโครงการ
จดัท าการส ารวจขอ้มูล
เศรษฐกิจและสังคม
โครงการพฒันาดอย
ตุง ประจ าปี 2563 
ส ารวจและจดัเก็บ
ขอ้มูลตามทะเบียน
ของโครงการ จ านวน 
80 หลงัคาเรือน ณ 
ศาลาอเนกประสงค์
ประจ าหมู่บา้น 

ท าการส ารวจในต าบล
หมู่บา้นเป้าหมาย จ านวน 
2 วนั 2 หมู่บา้น 
1. 12 มิถุนายน 2563 
หมู่ 6 บา้นผาหมี 
2. 13 มิถุนายน 2563 
หมู่ 7 บา้นหว้ยน ้าริน 
 

 



ล าดับ วนัที่ กจิกรรม สถานที่ จ านวนผู้เข้าร่วม ผลการปฏิบัติ 
แผนต่อยอดการ
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หารือกิจกรรมขยาย
ผลโครงการร้อยใจ
รักษแ์ละแผนพฒันา
อ าเภอแม่สาย 

บา้นหว้ยน ้าริน หมู่ 
7 ต าบลเวยีงพางค า 
อ าเภอแม่สาย 
จงัหวดัเชียงราย 

จ านวน 3 คน 
1. ผูใ้หญ่บา้น 
2. ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 
3. Mr.AD2 

ลงพื้นท่ีหมู่ 7 บา้น
หว้ยน ้าริน เขา้พบนาย
อภิวฒัน์ อคัรพลเมธา 
ผูใ้หญ่บา้น และนาง
จนัทร์จิรา พฒันานุกุล 
ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 
หารือกิจกรรมการ
ขยายผลโครงการร้อย
ใจรักษต์ามโครงการ 
Quick Win หมู่บา้น
ปิดทองหลงัพระ  ได้
หารือแผนพฒันา
อ าเภอแม่สายและ
แผนพฒันาเทศบาล
ต าบลเวยีงพางค า 
ประจ าปี 2563 

1. จดัลงแผนพฒันาอ าเภอ
แม่สาย 
2. จดัท าแผนชุมชน
เร่งด่วนเร่ืองแหล่งน ้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค 
3. เขา้สู่แผนพฒันา
เทศบาลต าบลเวยีงพางค า 
4 ปี 
 

 



ล าดับ วนัที่ กจิกรรม สถานที่ จ านวนผู้เข้าร่วม ผลการปฏิบัติ 
แผนต่อยอดการ
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หารือกิจกรรมขยาย
ผลโครงการร้อยใจ
รักษ ์การแกไ้ข
ปัญหาเร่ืองน ้างบ
พฒันาจงัหวดั
เชียงราย และพบปะ
ประชาชนตามแบบ
ส ารวจสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม 

บา้นผาหมี หมู่ 6 
ต าบลเวยีงพางค า 
อ าเภอแม่สาย 
จงัหวดัเชียงราย 

จ านวน 7 คน 
1. ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 
2. ประชาชน 
3. Mr.AD2 

เขา้พบนายนิตติพนัธ์ 
รุ่งสิริพิพฒัน์ ผูช่้วย
ผูใ้หญ่บา้น พร้อมดว้ย
ประชาชนหารือ
กิจกรรมขยายผล
โครงการร้อยใจรักษ ์
การแกไ้ขปัญหาเร่ือง
น ้างบพฒันาจงัหวดั
เชียงราย และพบปะ
ประชาชนตามแบบ
ส ารวจสภาพเศรษฐกิจ
และสังคม โครงการ
เร่งด่วนกิจกรรมของ
กลุ่มแม่บา้น กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มวฒันธรรม 
กลุ่มกีฬา กลุ่มการ
ท่องเท่ียว 

1. จดัเขา้สู่แผนพฒันา
อ าเภอแม่สาย 
2. จดัท าแผนชุมชน
เร่งด่วนเร่ืองแหล่งน ้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค 
3. เขา้สู่แผนพฒันา
เทศบาลต าบลเวยีงพางค า 
4 ปี 
4. ส่งเสริมดา้นอาชีพ
ความเป็นอยูข่องชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียงโดย
ส านกังานพฒันาชุมชน
อ าเภอแม่สาย 

 



ล าดับ วนัที่ กจิกรรม สถานที่ จ านวนผู้เข้าร่วม ผลการปฏิบัติ 
แผนต่อยอดการ

ปฏิบัติงาน (What’s next) 
หมายเหตุ 

28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

15  
มิถุนายน 
2563 

ใหค้  าแนะน าการเวน้
ระยะห่างทางสังคม 
Social distancing 
ผูป้ระกอบการ
ร้านอาหาร 

บา้นหว้ยน ้าริน หมู่ 
7 ต าบลเวยีงพางค า 
อ าเภอแม่สาย 
จงัหวดัเชียงราย 

จ านวน 6 คน 
1.ปลดัฝ่ายปกครอง
อ าเภอแม่สาย 
2. ผูอ้  านวยการ
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบล 
3. เทศบาลต าบล
เวยีงพางค า 
4. ผูใ้หญ่บา้น 
5. Mr.AD2 

ลงพื้นท่ีสถาน
ประกอบการ
ร้านอาหาร เคร่ืองด่ืม 
โดยนางสาวมินทิรา 
ภดาประสงค ์ปลดั
ประจ าต าบลเวยีงพาง
ค า ฝ่ายปกครองอ าเภอ
แม่สาย สาธารณสุข
เทศบาลต าบลเวยีงพาง
ค า โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ า
ต าบล  ใหค้  าแนะน า
การเวน้ระยะห่างทาง
สังคม 
Social distancing 
ผูป้ระกอบการ
ร้านอาหาร-เคร่ืองด่ืม 
ร้านกาแฟ เป็นส่วน
หน่ึงในมาตรการของ

1. เจา้หนา้ท่ีไดแ้นะน า
ผูป้ระกอบการเวน้
ระยะห่างทางสังคมพื้นท่ี
ภายในร้าน 
2. ลา้งมือบ่อยๆดว้ยสบู่
หรือเจลลา้งมือ 
3. ไม่สัมผสัจมูก ปาก ควร
ใส่หนา้กากอนามยั 
4. เก็บตวัอยูบ่า้นเม่ือไม่
สบาย 
5. หากมีไข ้ไอ เจบ็คอ 
แจง้ อสม. รพ.สต. และ
รีบไปพบแพทย ์
6. ปฏิบติัตามค าแนะน า
ของสาธารณสุขในพื้นท่ี
และแจง้เทศบาลต าบล
เวยีงพางค า 
 

 



รัฐตามค าสั่ง
ศูนยบ์ริการ
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) ท่ี 5/2563 
เร่ืองแนวทางการ
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
ออกตามนยัมาตรา 9 
แห่งพระราช
ก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
(ฉบบัท่ี 4)  เขา้พบ
ผูป้ระกอบการยงัร้าน
วนัวาระเบียงดาว 
 
 
 
 
 



 

ล าดับ วนัที่ กจิกรรม สถานที่ จ านวนผู้เข้าร่วม ผลการปฏิบัติ 
แผนต่อยอดการ
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1. ติดตามอาสารุ่น 3 
และอาสารุ่น 4 
2. ใหค้วามรู้พิษภยั
ของยาเสพติดและ
ห่างไกลยาเสพติดให้
โทษ 
3. อบรมใหค้วามรู้
และป้องกนัตนเอง
จากไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) 

บา้นผาหมี หมู่ 6 
ต าบลเวยีงพางค า 
อ าเภอแม่สาย 
จงัหวดัเชียงราย 

จ านวน 25 คน 
1. ปกครองอ าเภอ
แม่สาย 
2. โครงการพฒันา
ดอยตุง 
3. เทศบาลต าบล
เวยีงพางค า 
4. ผูบ้งัคบักองร้อย
ทหารมา้ท่ี 2 หน่วย
เฉพาะกิจกรม
ทหารมา้ท่ี 2 
5. เจา้หนา้ท่ี
สาธารณสุขแม่สาย 
6. สถานี
ต ารวจภูธรแม่สาย 
7. โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบล 

เจา้หนา้ท่ีโครงการ
พฒันาดอยตุงน าโดย
นายสุภาพ ภิระบรรณ์ 
ร่วมกบัฝ่ายปกครอง
อ าเภอแม่สาย หวัหนา้
ส่วนราชการในพื้นท่ี 
ใหค้  าแนะน าในการ
ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด
หมู่บา้นเป้าหมาย หมู่ 
6 จากนั้นไดต้รวจ
ติดตามอาสารุ่น 3 คร้ัง
ท่ี 12 และอาสารุ่น 4 
คร้ังท่ี 9  ผูผ้า่นการ
อบรมบ าบดัยาเสพติด 
ติดตามดูแล 1,000 วนั 
จ านวน 10 คน ขาด 3 
คน พบสารเสพติดใน

ด าเนินการตรวจอาสา
ติดตามความประพฤติ 
ดูแลติดตามเป็นเวลา 
1,000 วนัทางโครงการ
พฒันาดอยตุงไดบ้นัทึก
และสรุปผลการตรวจ 
ส่วนผูก้ระท าความผดิได้
ด าเนินการตามกฎของ
ชุมชนและส่งด าเนินคดี
ตามกฎหมาย 
 

 



8. ผูใ้หญ่บา้น/
ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 
9. ประชาชน 
10. Mr.AD2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่างกาย 1 คน และ
อบรมใหค้วามรู้และ
ป้องกนัตนเองจาก
ไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) 



ล าดับ วนัที่ กจิกรรม สถานที่ จ านวนผู้เข้าร่วม ผลการปฏิบัติ 
แผนต่อยอดการ

ปฏิบัติงาน (What’s next) 
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หารือกิจกรรมขยาย
ผลโครงการร้อยใจ
รักษ ์การแกไ้ข
ปัญหาเร่ืองน ้างบ
พฒันาจงัหวดั
เชียงราย และพบปะ
ประชาชนตามแบบ
ส ารวจสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม 

บา้นผาหมี หมู่ 6 
ต าบลเวยีงพางค า 
อ าเภอแม่สาย 
จงัหวดัเชียงราย 

จ านวน 6 คน 
1. ผูป้ระกอบการ
ร้านอาหาร 
2. ประชาชน 
3. Mr.AD2 

เขา้พบนายจกัรพงศ ์
มหาปุริมกุล พร้อม
ดว้ยประชาชนหารือ
กิจกรรมขยายผล
โครงการร้อยใจรักษ ์
การแกไ้ขปัญหาเร่ือง
น ้างบพฒันาจงัหวดั
เชียงราย และพบปะ
ประชาชนตามแบบ
ส ารวจสภาพเศรษฐกิจ
และสังคม โครงการ
เร่งด่วนกิจกรรมของ
กลุ่มแม่บา้น กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มวฒันธรรม 
กลุ่มกีฬา กลุ่มการ
ท่องเท่ียว 

1. จดัเขา้สู่แผนพฒันา
อ าเภอแม่สาย 
2. จดัท าแผนชุมชน
เร่งด่วนเร่ืองแหล่งน ้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค 
3. เขา้สู่แผนพฒันา
เทศบาลต าบลเวยีงพางค า 
4 ปี 
4. ส่งเสริมดา้นอาชีพ
ความเป็นอยูข่องชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียงโดย
ส านกังานพฒันาชุมชน
อ าเภอแม่สาย 
 

 



ล าดับ วนัที่ กจิกรรม สถานที่ จ านวนผู้เข้าร่วม ผลการปฏิบัติ 
แผนต่อยอดการ
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31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

18  
มิถุนายน 
2563 

แนวปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดควบคุม
ในมาตรา 9 ให้
ค  าแนะน าการเวน้
ระยะห่างทางสังคม 
Social distancing 
ผูป้ระกอบการ
ร้านอาหาร 

บา้นผาหมี หมู่ 6 
บา้นผาแตก หมู่ 10 
ต าบลเวยีงพางค า 
อ าเภอแม่สาย 
จงัหวดัเชียงราย 

จ านวน 25 คน 
1.ปลดัอาวโุส
อ าเภอแม่สาย 
2. ปลดัประจ า
ต าบลเวยีงพางค า 
3. สาธารณสุข
ต าบลเวยีงพางค า 
4. สาธารณสุข
ต าบลแม่สาย 
5. ผูอ้  านวยการ
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบล 
6. สถานีต ารวจ 
ภูธรแม่สาย 
7. ผูใ้หญ่บา้น 
8. ผูป้ระกอบการ
ร้านอาหาร 
9. Mr.AD2 

แผนปฏิบติัตาม
ก าหนดหนา้ท่ีลงพื้นท่ี
สถานประกอบการ
ร้านอาหาร-เคร่ืองด่ืม
โดยนายอดิเรก ไลไธ
สง ปลดัอาวโุสอ าเภอ
แม่สาย ฝ่ายปกครอง
อ าเภอแม่สาย 
สาธารณสุขเทศบาล
ต าบลเวยีงพางค า 
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบล  
ใหค้  าแนะน าการเวน้
ระยะห่างทางสังคม 
Social distancing 
ผูป้ระกอบการ
ร้านอาหาร-เคร่ืองด่ืม 
ร้านกาแฟ เป็นส่วน
หน่ึงในมาตรการของ

1. เจา้หนา้ท่ีไดแ้นะน า
ผูป้ระกอบการเวน้
ระยะห่างทางสังคมพื้นท่ี
ภายในร้าน 
2. ลา้งมือบ่อยๆดว้ยสบู่
หรือเจลลา้งมือ 
3. ไม่สัมผสัจมูก ปาก ควร
ใส่หนา้กากอนามยั 
4. เก็บตวัอยูบ่า้นเม่ือไม่
สบาย 
5. หากมีไข ้ไอ เจบ็คอ 
แจง้ อสม. รพ.สต. และ
รีบไปพบแพทย ์
6. ปฏิบติัตามค าแนะน า
ของสาธารณสุขในพื้นท่ี
และแจง้เทศบาลต าบล
เวยีงพางค า 

 



รัฐตามค าสั่ง
ศูนยบ์ริการ
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) ท่ี 5/2563 
เร่ืองแนวทางการ
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
ออกตามนยัมาตรา 9 
แห่งพระราช
ก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
(ฉบบัท่ี 4)  เขา้พบ
ผูป้ระกอบการยงัร้าน
สวนคุณปู่  และ
ศูนยว์จิยัพฒันาชา
น ้ามนัและพืชน ้ามนั 
 
 
 



ล าดับ วนัที่ กจิกรรม สถานที่ จ านวนผู้เข้าร่วม ผลการปฏิบัติ 
แผนต่อยอดการ
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แนวปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดควบคุม
ในมาตรา 9 ให้
ค  าแนะน าการเวน้
ระยะห่างทางสังคม 
Social distancing 
ผูป้ระกอบการ
ร้านอาหาร 

บา้นผาหมี หมู่ 6 
ต าบลเวยีงพางค า 
อ าเภอแม่สาย 
จงัหวดัเชียงราย 

จ านวน 7 คน 
1. ผูอ้  านวยการ
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบล 
2. เทศบาลต าบล
เวยีงพางค า 
3. ผูใ้หญ่บา้น/
ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 
4. ผูป้ระกอบการ
ร้านอาหาร 
5. Mr.AD2 

แผนปฏิบติัตาม
ก าหนดหนา้ท่ีลงพื้นท่ี
สถานประกอบการ
ร้านอาหาร-เคร่ืองด่ืม
โดยนายชวลิวทิย ์
เจริญฐิติกานต ์
ผูอ้  านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบล 
พร้อมดว้ยผูน้ าทอ้งท่ี  
ใหค้  าแนะน าการเวน้
ระยะห่างทางสังคม 
Social distancing 
ผูป้ระกอบการ
ร้านอาหาร-เคร่ืองด่ืม 
ร้านกาแฟ เป็นส่วน
หน่ึงในมาตรการของ
รัฐตามค าสั่ง
ศูนยบ์ริการ

1. เจา้หนา้ท่ีไดแ้นะน า
ผูป้ระกอบการเวน้
ระยะห่างทางสังคมพื้นท่ี
ภายในร้าน 
2. ลา้งมือบ่อยๆดว้ยสบู่
หรือเจลลา้งมือ 
3. ไม่สัมผสัจมูก ปาก ควร
ใส่หนา้กากอนามยั 
4. เก็บตวัอยูบ่า้นเม่ือไม่
สบาย 
5. หากมีไข ้ไอ เจบ็คอ 
แจง้ อสม. รพ.สต. และ
รีบไปพบแพทย ์
6. ปฏิบติัตามค าแนะน า
ของสาธารณสุขในพื้นท่ี
และแจง้เทศบาลต าบล
เวยีงพางค า 

 



สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) ท่ี 5/2563 
เร่ืองแนวทางการ
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
ออกตามนยัมาตรา 9 
แห่งพระราช
ก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
(ฉบบัท่ี 4)  เขา้พบ
ผูป้ระกอบการยงัร้าน
ไร่ส้มธิดา@ผาหมี 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ วนัที่ กจิกรรม สถานที่ จ านวนผู้เข้าร่วม ผลการปฏิบัติ 
แผนต่อยอดการ
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พบปะชาวบา้นตาม
กิจกรรมขยายผล
โครงการร้อยใจรักษ ์
สอบถามสภาพ
เศรษฐกิจ-สังคม ใน
ชุมชน 

บา้นผาหมี หมู่ 6 
ต าบลเวยีงพางค า 
อ าเภอแม่สาย 
จงัหวดัเชียงราย 

จ านวน 5 คน 
1. ผูใ้หญ่บา้น 
2. ประชาชน 
3. Mr.AD2 
 

ลงพื้นท่ีเขา้พบนาย
ชาญยทุธ รุ่งทวพีิทยา
กุล ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 6 
บา้นผาหมี สอบถาม
สภาพความเป็นอยู่
สภาพเศรษฐกิจสังคม
ของชุมชนโดยรวม 
พร้อมน้ีไดต้รวจดูการ
ขออนุญาตการ
ก่อสร้างอาคาร พื้นท่ี
อยูอ่าศยั พื้นท่ีใชส้อย 
พื้นท่ีการประกอบ
อาชีพ ในเขตพื้นท่ี
โครงการพฒันาดอย
ตุง  ขออนุญาตตาม
กฎระเบียบการใช้
พื้นท่ีโครงการฯ 
จ านวน 1 หลงั 

1. จดัทีมอาสาการจดัเก็บ
ขอ้มูลตามสภาพ
เศรษฐกิจ-สังคม ลงพื้นท่ี
บนัทึกขอ้มูล 
2. สร้างแผนการปฏิบติั 
การดา้นสาธารณูปโภค
สาธารณูปการในชุมชน 
3. ตรวจสอบพื้นท่ีการขอ
อนุญาตและขอบเขตของ
โครงการฯ 
4. ตรวจสอบโดยผูน้ า
ชุมชนเขา้สู่แผนพฒันา
ชุมชน/ทอ้งถ่ิน 

 



ล าดับ วนัที่ กจิกรรม สถานที่ จ านวนผู้เข้าร่วม ผลการปฏิบัติ 
แผนต่อยอดการ
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ร่วมรณรงคส์ ารวจ 
และท าลายแหล่ง
เพาะพนัธ์ุลูกน ้า
ยงุลาย คร้ังท่ี 2 
ประจ าเดือน
มิถุนายน 2563 

บา้นผาหมี หมู่ 6 
ต าบลเวยีงพางค า 
อ าเภอแม่สาย 
จงัหวดัเชียงราย 

จ านวน 20 คน 
1. สมาชิก อสม. 
2. ประชาชน 
3. Mr.AD2 
 

ลงพื้นท่ีร่วมกบันาย
นิตติพนัธ์ รุ่งสิริ
พิพฒัน์ ประธาน อสม. 
พร้อมดว้ยสมาชิก     
อสม. ในระดบั
หมู่บา้นร่วมรณรงค์
ส ารวจ และท าลาย
แหล่งเพาะพนัธ์ุลูกน ้า
ยงุลาย คร้ังท่ี 2 
ประจ าเดือนมิถุนายน  
2563 ภายใตโ้ครงการ
ควบคุมและป้องกนั
โรคไขเ้ลือดออกเชิง
รุก ประจ าปี 2563 ได้
ท าการส ารวจจ านวน 
19 หลงัคาเรือน พบมี
ลูกน ้ายงุลาย 9 หลงัคา
เรือน 

1. เฝ้าระวงัติดตาม
บา้นเรือนท่ีพบลูกน ้า
ยงุลายและใหค้ าแนะน า
โดยทีม อสม.ระดบั
หมู่บา้น 
2. ใหค้  าแนะน าอบรมโดย
คุณหมอโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ า
ต าบล 
3. เทศบาลต าบลเวยีงพาง
ค าพน่หมอกควนั ULV  
และใส่ทรายอะเบท 
4. ผูน้ าชุมชน/
คณะกรรมการหอกระจาย
ข่าวประชาสัมพนัธ์เสียง
ตามสายรักษาความ
สะอาดในพื้นท่ี 
 

 



 


