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แผนพัฒนาหมู่บ้าน
บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 1 ตาบลหนองป่าก่อ
อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน
1.1 ประวัติหมู่บ้าน
เมื่อประมาณ 110 ปีมาแล้ว ประมาณปี พ.ศ.2438 ได้มีนายดอกเดือน ก้างยาง เป็น
หัวหน้าชักชวนราษฎรจานวน 8 ครัวเรือนเป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง (กะเหรี่ยง หรือเผ่าปวากะญอ)
อพยพมาจากอาเภอลี้ จังหวัดลาพูน มาตั้งรกรากที่บ้านห้วยสัก ต่อมาได้มีราษฎรอพยพเพิ่มขึ้น
เรื่อย ๆ จนกระทั่งปี พ.ศ.2475 บ้านห้วยสัก ก็ได้ประกาศเป็นหมู่บ้านขึ้น โดยมีนายบุญแก้ว
ก้างยาง เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกจนกระทั่งถึงปี พ.ศ.2486 จากนั้นมาปี พ.ศ.2524 บ้านห้วยสักก็
ได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตนเอง ตั้งแต่ได้รับประกาศจัดตั้งเป็นหมู่บ้านมามีการเลือก
ผู้ใหญ่บ้านขึ้นปกครองดูแลบ้าน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีดังนี้
1. นายบุญแก้ว ก้างยาง ดารงตาแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2475 – 2486
2. นายสุข
สมเมือง ดารงตาแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2486 – 2509
3. นายอินทอง สมเมือง ดารงตาแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2509 – 2522
4. นายแก้ว
สุวรรณ์ ดารงตาแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2522 – 2527
5. นายกุย
แก้วดา ดารงตาแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2527 – 2530
6. นายมา
ลาจันแก้ว ดารงตาแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2530 – 2531
7. นายแก้ว
สุวรรณ์ ดารงตาแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2531 – 2534
8. นายอุ่นเรือน ไชยลังกา ดารงตาแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2534 – 2547
8. นายอาจ
ปวงมาลัย ดารงตาแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน
1.2 พื้นที่หมู่บ้าน
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ตารางกิโลเมตร

1.3 ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ส่วนใหญ่ของบ้านห้วยสัก ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเนินเขา มีพื้นที่ราบเป็นบางส่วนที่ใช้
ประกอบอาชีพการเกษตร การตั้งบ้านเรือนอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม
1.4 อาณาเขตติดต่อ
บ้านห้วยสักอยู่ห่างจากที่ว่าการอาเภอดอยหลวง เป็นระยะทาง 6 กิโลเมตร
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
บ้านป่าซางงาม หมู่ที่ 2 ตาบลหนองป่าก่อ
ทิศใต้
ติดต่อกับ
บ้านดอย หมู่ 3 ตาบลโชคชัย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
ป่าชุมชนของหมู่บ้านพื้นที่เป็นดอยหลวง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
ลาน้าบง
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1.5. แผนที่หมู่บ้าน
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1.6 จานวนประชากร
รวมทั้งสิ้น
470
คน
แยกเป็น
ชาย 237
คน หญิง 233
7.1 ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
รวมทั้งสิ้น
48 คน
แยกเป็น
ชาย
21 คน หญิง
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7.2 คนพิการ
รวมทั้งสิ้น
5 คน
แยกเป็น
ชาย
3 คน หญิง
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1.7 จานวนครัวเรือน
จานวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์
จานวน
จานวนครัวเรือนตามข้อมูล จปฐ. ปี 2554 จานวน
1.8 การประกอบอาชีพ
1 อาชีพหลักของครัวเรือน
(1) อาชีพทานา
(2) อาชีพทาไร่
(3) อาชีพทาสวน
2 อาชีพเสริมหรืออาชีพรอง
(1) อาชีพเลี้ยงสัตว์
(2) อาชีพประมง
(3) อาชีพค้าขาย
(4) อาชีพบริการ
(5) อาชีพรับจ้าง
(6) อาชีพรับราชการ
1.9 ว่างงาน จานวน
(1) กลุ่มอายุ
(2) กลุ่มอายุ
(3) กลุ่มอายุ
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13-18 ปี
19-24 ปี
25 ปีขึ้นไป

1.10 รายได้ (ข้อมูล จปฐ.ปี 2554)
รายได้
18,444,840
รายจ่าย
7,479,795
หนี้สิน
2,179,200

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

คน
คน

140 ครัวเรือน
111 ครัวเรือน

90 ครัวเรือน
90 ครัวเรือน
40 ครัวเรือน
6
2
9
2
112
15

คน (ข้อมูล จปฐ. ปี 2554)
จานวน
คน
จานวน
คน
จานวน
คน
บาท/ปี
บาท/ปี
บาท

คน

คน
คน
คน
คน
คน
คน
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1.11 รายได้เฉลี่ยของประชากร
ตามเกณฑ์ จปฐ. ปี 2554 จานวน
44,126,41 บาท/คน/ปี
ครัวเรือนยากจน(รายได้ไม่ถึง 23,000 บาท/คน/ปี) ปี 2554 จานวน 0 ครัวเรือน
1.12 จานวนกลุ่มกิจกรรม/อาชีพ
13.1 กลุ่มทอผ้า
13.2 กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ
13.3 กลุ่มพัฒนาสตรี
13.4 กลุ่มผู้สูงอายุ
13.5 กลุ่มออมทรัพย์
1.13 กองทุนในหมู่บ้าน มีจานวน
14.1 กองทุนหมู่บ้าน
14.2 กองทุน กขคจ.
14.3 กองทุนสงเคราะห์ศพ
14.4 กองทุนกลุ่มออมทรัพย์
14.5 กลุ่มปุ๋ยหมัก

มีจานวน 5 กลุ่ม
จานวนสมาชิก
จานวนสมาชิก
จานวนสมาชิก
จานวนสมาชิก
จานวนสมาชิก

ดังนี้
30
30
99
48
85

คน
คน
คน
คน
คน
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กองทุน ดังนี้
มีงบประมาณ
1,200,000 บาท
มีงบประมาณ
280,000 บาท
มีงบประมาณ
22,000 บาท
มีงบประมาณ
800,000 บาท
มีงบประมาณ
40,000 บาท

1.14 ข้อมูลความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงาน
15.1 ฝึกอบรมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้า
15.2 อบรมการพัฒนาการทอผ้า
1.15 ข้อมูลอื่นๆ
ผู้มีความรู้ / ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น ด้านต่างในชุมชน ดังนี้
1. ด้านแพทย์แผนไทย / สมุนไพร /หมอพืน้ บ้าน ได้แก่
1. นายแก้ว วังมา อยู่บ้านเลขที่ 73
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผู้มีความสามารถในการทาพิธีสะเดาะเคราะห์
2. นายสุข ปวงมาลัย อยู่บ้านเลขที่ 28
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผู้มีความสามารถในการใช้คาถาเป่า หมอดู
3. นายเป็ง ลาคลึ
อยู่บ้านเลขที่ 37
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผู้มีความสามารถในการใช้คาถาเป่า หมอดู
4. นายผัด ลาคลึ
อยู่บ้านเลขที่ 13
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผู้มีความสามารถในการใช้คาถาเป่า
5. นายคา รุ้งดี
อยู่บ้านเลขที่ 94
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผู้มีความสามารถในการใช้คาถาเป่า หมอดู
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6. นายวงศ์ สุใจ
อยู่บ้านเลขที่ 68
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผู้มีความสามารถในการใช้คาถาเป่า หมอดู
7. นายสุขแก้ว เสาร์แก้ว อยู่บ้านเลขที่ 45
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผู้มีความสามารถในการใช้คาถาเป่า/หมอสมุนไพร
2. ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น
1. นายสมบูรณ์ สมเมือง อยู่บ้านเลขที่ 16
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นปู่จารย์
2. นายสุข ปวงมาลัย
อยู่บ้านเลขที่ 28
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นหัวหน้าเผ่าพิธีกรรมของหมู่บ้าน
3. นายบุญปั๋น ก้างยาง
อยู่บ้านเลขที่ 88
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นหัวหน้าเผ่าพิธีกรรมของหมู่บ้าน
3. ด้านงานฝีมือต่าง ๆ เช่น ช่างไม้ ช่างปั้น ช่างแกะ หัตถกรรม/จักรสาน ทอผ้า
1. นายสีจันทร์ ลาพาแว อยู่บ้านเลขที่ 89
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผู้มีความสามารถด้านช่างไม้ / ช่างปูน / ช่างไฟฟ้า
2. นายคา คาปา อยู่บ้านเลขที่ 49
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผู้มีความสามารถด้านช่างปูน
3. นายก้องหล้า วิชาเร็ว อยู่บ้านเลขที่ 61
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผู้มีความสามารถด้านช่างไม้
4. นายลี้ซาย ใจดี
อยู่บ้านเลขที่ 86
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผู้มีความสามารถด้านช่างปูน/ช่างไม้
5. นางตุ่นแก้ว ไชยลักกา อยู่บ้านเลขที่ 6
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผู้มีความสามารถด้านหัตถกรรมชนเผ่า(ทอมือ)
6. นายศุก คาต๊ะ
อยู่บ้านเลขที่ 69
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผู้มีความสามารถด้านช่างปูน/ช่างไม้
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูล
2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในหรือสภาพแวดล้อมภายใน
(1) จุดอ่อน
1. ผลผลิตทางการเกษตรต่อไร่ต่า ต้นทุนสูง
2. ประชาชนไม่มีอาชีพเสริม
3. ลาน้าเหมือง ลาห้วยตื้นเขิน น้าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอในฤดูแล้ง
4. แผนผังหมู่บ้านไม่ชัดเจน
5. ขาดความเข้าใจในการอนุรักษ์ธรรมชาติที่ถูกต้อง
(2) จุดแข็ง
1. มีอ่างน้าห้วยสักเพื่อใช้ในการเกษตร
2. มีกองทุนธนาคารข้าวสาหรับเป็นสวัสดิการของชุมชน
3. มีประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ มีภาษาประจาเผ่า
4. มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ผูกพันกันแบบเครือญาติ
5. มีผู้นาที่เข้มแข็ง
6. มีกฎระเบียบ กติกาในหมู่บ้านที่เข้มแข็ง
2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกหรือสภาพแวดล้อมภายนอก
(1) โอกาส
1. มีอาณาเขตใกล้กับท่าเรือเชียงแสน สามารถทาการค้าขายได้
2. มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้ามาดาเนินงานในชุมชน
3. มีวัดห้วยสักที่เป็นที่รู้จักและศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ทาให้เป็น
(2) อุปสรรค
1. ประชาชนมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้นจากการกู้ยืมเงินในระบบและนอกระบบ
2. ความเจริญทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยทาให้วิถีชีวิตแบบชนเผ่าเปลี่ยนไป
3. เกิดภัยธรรมชาติส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตร
4. การอยู่ใกล้ชายแดนทาให้เกิดปัญหายาเสพติดในชุมชนเพิ่มขึ้น
2.3 วิสัยทัศน์
อนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิม
พัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน

ส่งเสริมการศึกษา
วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
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2.4 ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.5 กลยุทธ์
กลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
2. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. การป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน
กลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. ดารงฐานวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะและทุนทางสังคม
3. ส่งเสริมงานสาธารณสุขในชุมชน
กลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การบริหารจัดการขยะในชุมชนแบบยั่งยืน

