
 

 

 

 

แผนด าเนินงานขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ของเทศบาลต าบลเวียงพางค า 

ถอด 8 ขั้นตอนการส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 
ในพ้ืนที่เป้าหมายบ้านผาหมี หมู่ที่ 6 ต าบลเวียงพางค า อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การด าเนินงานขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ของเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
ในพื้นที่เป้าหมายบ้านผาหมี หมู่ที่ 6 ต าบลเวียงพางค า อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

ชุดประสานงานการพัฒนาทางเลือกต าบลเวียงพางค า (Mr.AD) 
 

ล าดับ ขั้นตอน/การปฏิบัติ วัน/เดือน/ปี ภารกิจ งานทีอ่อกมา 
1 ประชุม/อบรม 

(Mr.AD1+Mr.AD2) 
13-28 ส.ค.62 อบรมในพ้ืนที่โครงการร้อยใจรักษ์ ต.ท่าตอน อ.แม่

อาย จ.เชียงใหม่ 
 

Mr.AD1 ร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง 
Mr.AD2 นายบุญศรี  แสงแก้ว 

2 เตรียมความพร้อม สิงหาคม 62 1.จังหวัด 
2.อ าเภอ 
3.เทศบาล/อบต. 
4.ผู้ใหญ่บ้าน + กม./ก านัน 
5.ส านักงาน ป.ป.ส. 
6.มูลนิธิ /เอกชน 
7.หน่วยงานตามแผนปฏิบัติการ (เบ็ดเสร็จ) 
 

ประชุม 
ซักซ้อม 
ความเข้าใจ การปฏิบัติงาน 

3 ประชุมซักซ้อม 26 ก.ย.62 
(ท่ีว่าการอ าเภอแม่สาย) 

ถอด 8 ขั้นตอนการส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
และสังคมของชุมชน 
พ้ืนที่เป้าหมาย 
-ระเบิดจากข้างใน (>80%) 
-ขอบเขตชัดเจน (ลุ่มน้ า) 
-พัฒนาทุกมิติตามภูมิสังคม 
-ปัญหายาเสพติด 

สร้างความเข้าใจทีมอ าเภอ ทีมจังหวัด
ปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ไป
พร้อมกัน 
 

4 แต่งตั้งคณะท างาน ภายใน 30 ก.ย.62 (ต าบลส่งรายชื่อให้อ าเภอ) 
-อ าเภอออกค าสั่งแต่งตั้ง ครอบคลุมทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง 
-จังหวัด ออกค าสั่งติดตามฯ 
 

-คณะท างานระดับอ าเภอ,ต าบล(หมู่บ้าน) 
-ป.ป้องกัน , ป.ต าบล ให้การสนับสนุน 



ถอด 8 ขั้นตอนการส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 
ในพื้นที่เป้าหมายบ้านผาหมี หมู่ที่ 6 ต าบลเวียงพางค า อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

ล าดับ การปฏิบัติ วัน/เดือน/ปี ภารกิจ งานที่ได้ ใครท า/ใครร่วม 
1 ประชุม kick off 

โครงการ 
ภายใน 15 ต.ค.62 -เตรียมการก่อนลงพ้ืนที่ท างานใน

หมู่บ้าน (พชร.) 
-พูดคุย อธิบาย การขยายผล
โครงการ 

-ค าสั่งแต่งตั้งทีมปฏิบัติงานระดับอ าเภอ 
-ชี้แจงท าความเข้าใจร่วมกันของทีม
ปฏิบัติงานระดับอ าเภอ 

คณะท างานอ าเภอ 
AD1 AD2 

2 ประชาคมแจ้งเรื่องการ
ส ารวจข้อมูล 

ภายใน 30 ต.ค.62 ประชุมชาวบ้านครั้งแรก (พชร) 
สร้างความเข้าใจหลักการท างาน 
ชาวบ้านต้องมาร่วมคิด ร่วมวางแผน 
ร่วมท า และเป็นเจ้าของ 

-การประชุมชาวบ้านครั้งแรก  
สร้างความเข้าใจ เชื่อมั่น  
หากเข้าร่วมโครงการต้องมีความ
ประสงค์เข้าร่วมฯ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

นายอ าเภอเป็นประธาน 
คณะท างานระดับต าบล 
คณะท างานระดับอ าเภอ 
AD1 AD2 AD3 AD4 

3 อบรมฝึกปฏิบัติการ 
ส ารวจข้อมูล 

ภายใน 15 พ.ย.62 นัดหมายผู้น าชุมชน 
อาสาสมัครในหมู่บ้าน 
ในการเตรียมการส ารวจข้อมูล 
(พชร.) 
-อบรมสร้างความเข้าใจและวาง
แผนการส ารวจ 

-อาสาสมัครที่มีความเข้าใจในการ
จัดเก็บข้อมูล 
-ทดสอบเก็บข้อมูล (test) แบบ 
-คนคีย์ข้อมูล 

นายอ าเภอเป็นประธาน 
คณะท างานระดับต าบล 
คณะท างานระดับอ าเภอ 
AD1 AD2 AD3 AD4 
+อาสาสมัครเก็บข้อมูล   
ม.พะเยา 

4 ด าเนินการส ารวจข้อมูล
ทุกครัวเรือน 

16 พ.ย.-30 ธ.ค.
62 

-ส ารวจ (เก็บ) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
สังคม 
-เดินส ารวจกายภาพ (พชร.) 
-ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพ่ือการ
วางแผน 
ข้อมูลทุติยภูมิ ด าเนินการรวบรวม
ข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานในพื้นที่
เป้าหมาย/วิเคราะห์ สังเคราะห์ คืน
ข้อมูล 

-แบบส ารวจฯ ครบตามครัวเรือน
เป้าหมาย 
-ข้อมูลการเดินส ารวจกายภาพ 
-ข้อมูลทุติยภูมิ (แหล่งน้ า ป่า ประปา
ฯลฯ) 
 
 
-อาจได้โครงการเร่งด่วน(Quick win) 

คณะท างานระดับต าบล 
AD1 AD2 AD3 
อาสาสมัครเก็บข้อมูล 
คณะท างานระดับอ าเภอ 
 
 
 
 
 

          การพัฒนาทุกมิติ จะเน้นเรื่องไหนขึ้นอยู่กับภูมิสังคมและบริบทของสังคมนั้น 

 
ท าง่าย ท าเร็ว ใช้งบประมาณน้อย เห็นผลชัดเจน/วัดผลมิติต่างๆได้ (ด้าน
เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/ประเพณีวัฒนธรรม/ความสขุและความยั่งยืน) 



ถอด 8 ขั้นตอนการส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 
ในพื้นที่เป้าหมายบ้านผาหมี หมู่ที่ 6 ต าบลเวียงพางค า อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

ล าดับ การปฏิบัติ วัน/เดือน/ปี ภารกิจ งานที่ได้ ใครท า/ใครร่วม 
5 บันทึกข้อมูล และ

วิเคราะห์ 
ภายใน 15 ม.ค.63 วิเคราะห์ข้อมูล 

จัดท ารูปแบบการน าเสนอข้อมูลให้
ชุมชน (พชร.) 
-น าข้อมูลการส ารวจด้านเศรษฐกิจ
และสังคม  
-จัดท าสรุปภาพรวมในรูปแบบ 
ตาราง/กราฟ/ภาพถ่าย 
-วิเคราะห์ข้อมูลกายภาพ น าเสนอ
ด้วยภาพถ่ายและแผนที่ 

-ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ (ข้อมูลดิบ-
แปรผล)  
คณะท างานดูร่วมกัน 

AD1 AD2 AD3  
อาสาสมัครเก็บข้อมูล 
ม.พะเยา 
 
 
ผ่านนายอ าเภอ คณะท างาน
อ าเภอ 
ที่ปรึกษาโครงการร้อยใจรักษ์ 

6 คืนข้อมูลให้ชุมชน ภายใน 30 ม.ค.63 คืนข้อมูล ระดับปัญหาและความ
ต้องการและจัดล าดับความส าคัญ 
(พชร.) 
-ตรวจสอบรับรองความถูกต้องของ
ข้อมูล 
-ชุมชนรับทราบข้อมูลที่แท้จริง/
ปัญหา 
-ให้ชาวบ้านคิดและคัดเลือกแนวทาง
พัฒนาตนเอง 

-ได้แนวทางการพัฒนาที่เรียงล าดับ
ความส าคัญ 
-(นามธรรม) ได้ทราบข้อมูล ตระหนักถึง
ปัญหา สาเหตุ และคิดหาทางแก้ไข 
บรรเทา 

นายอ าเภอเป็นประธาน 
คณะท างานระดับต าบล 
คณะท างานระดับอ าเภอ 
AD1 AD2 AD3  
อาสาสมัครเก็บข้อมูล   

7 ท าแผนชุมชนสู่การ
ปฏิบัติ 

ภายใน 15 ก.พ.63 จัดท าแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ 
(พชร.) 
-น าปัญหาและความต้องการที่แท้จริง
จัดท าแผนฯ ชาวบ้านร่วมคิด ร่วม
วางแผน เพ่ือร่วมลงมือท ากับ
หน่วยงานราชการ/ท้องถิ่น 

แผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต์ตาม
แนวพระราชด าริ ระยะที่ 1  
ระดับอยู่รอด พ.ศ.2563-2565 

คณะท างานระดับต าบล 
คณะท างานระดับอ าเภอ 
AD1 AD2 AD3  
คณะท างานโครงการร้อยใจ
รักษ์+คณะท างานด้านแผนฯ
จังหวัดเชียงราย   

 



ถอด 8 ขั้นตอนการส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 
ในพื้นที่เป้าหมายบ้านผาหมี หมู่ที่ 6 ต าบลเวียงพางค า อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

ล าดับ การปฏิบัติ วัน/เดือน/ปี ภารกิจ งานที่ได้ ใครท า/ใครร่วม 
8 ปฏิบัติตามแผน ไตรมาส 2  

มี.ค.62 เป็นต้นไป 
ด าเนินงานตามแผน และติดตาม/
ประเมินผล ต่อยอดในพื้นที่ต่อไป 
-แก้ไขปัญหาเรื่องน้ า/ปลูกทุกอย่างที่
กิน กินทุกอย่างที่ปลูก “ลดรายจ่าย 
เพ่ิมรายได้” 
-แบ่งปัน/รวมกันขาย (พ่วงหลายๆ
อย่างไว้ด้วยกัน) 
-โครงการมิติอ่ืนๆ ตามล าดับขั้น 
-ติดตามและสนับสนุน เพ่ือแก้ไข
ปัญหา ประเมินผลและวางแผนต่อ
ยอด/เก็บข้อมูล ปรับแผนชุมชนในปี
ต่อไป 
 

งาน/โครงการ ที่สนองตอบต่อปัญหา
และความต้องการตามที่ได้จัดล าดับไว้ 
มี 7 ประเภท 
1)ชุมชนท าเอง/ขยายผล 
2)อปท.ท าเอง 
3(อปท.ท าร่วมกับป่าไม้/อุทยานฯ 
4)ส่วนราชการท าให้ Function 
5)โครงการ/กิจกรรมตาม 5 มาตรการ
ตามแผนฯเบ็ดเสร็จ 
6)เอกชน/มูลนิธิ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ 
7)อ่ืนๆ 
 
ต้องตอบโจทย์ “ชาวบ้านได้อะไร” 
 

งบประมาณ 6 แหล่ง 
1)ไม่ใช้งบประมาณ 
(แรงงาน+อาสา) 
2)งบประมาณ อปท. 
3)งบ Function  
   (งบ Agenda/งบปกติ) 
4)งบพัฒนาจังหวัด 
5)งบ ป.ป.ส.และความม่ันคง 
6)งบมูลนิธิ/เอกชน และอ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 




