1
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
บ้านใหม่พัฒนาใต้ หมู่ที่ 10 ตาบลหนองป่าก่อ
อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน
1. ประวัติหมู่บ้าน
ประมาณปีพ.ศ. ๒๔๙๐ บริเวณบ้านใหม่พัฒนา เป็นบริเวณพื้นที่ทาการเกษตรซึ่ง มีผู้คนอพยพมา
จากจากถิ่นต่าง ๆ อาทิจาก จังหวัดแพร่ ลาพูน ลาปาง จากบ้านป่าซาง(อ.เชียงรุ้ง) การปกครองขึ้นอยู่กับ บ้านหนอง
ป่าก่อ อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมี นายส้อ ใจวรรณะ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๒ สร้างบ้าน
แปงเมืองโดยมี ผู้นาร่วมมือกันหลายคน อาทิ นายยอด ผิวมณี นายฝั้น ผิวมณี นายติ๊บ ศรีพรม เป็นต้น และต่อมามี
ผู้อพยพจาก ต.จันจว้า อ.แม่จัน อ.แม่สายมาเพิ่มเติม ทางราชการจึงได้ประกาศจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน ในปี พ.ศ. ๒๕๐๙
ได้ชื่อว่า "บ้านใหม่พัฒนา" หมู่ที่ ๑๑ ตาบลปงน้อย อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มีผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ นายมูล
อะทะถ้า ในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ตาบลหนองป่าก่อ ได้แยกการปกครองจากตาบล ปงน้อย จึงได้เป็นหมู่ที่ ๖ บ้านใหม่
พัฒนา ตาบลหนองป่าก่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๖ ได้รับการแยกหมู่บ้านเป็น หมู่ที่ ๑๐ ตาบลหนองป่าก่อ โดยมีนายไชย
อนันต์ รัชตสุวรรณกุล เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก
ทาเนียบผู้นา/ ผู้ใหญ่บ้านที่ผ่านมา
1. นายส้อ ใจวรรณะ ดารงตาแหน่ง ระหว่างปี พ.ศ.2502 – 2509 (เป็นผู้ช่วยบ้านหนองป่าก่อ)
2. นายปัน ปงทอง ดารงตาแหน่ง ระหว่างปี พ.ศ.2509 – 2511 (เป็นผู้ช่วยบ้านหนองป่าก่อ)
3. นายมูล อาทะถ้า ดารงตาแหน่ง ระหว่างปี พ.ศ.2511 – 2515 (แยกบ้านเป็นหมู่ที่ 11 ต.ปงน้อย)
4. นายจันทร์ เด็ดขาด ดารงตาแหน่ง ระหว่างปี พ.ศ.2515 – 2522
5. นายหวัน อภิวงษ์งาม ดารงตาแหน่ง ระหว่างปี พ.ศ.2522 – 2523
6. นายจันทร์ แข่งขัน ดารงตาแหน่ง ระหว่างปี พ.ศ.2523 - 2525
7. นายพร อภิธรรม ดารงตาแหน่ง ระหว่างปี พ.ศ.2525 - 2527
8. นายจันทร์ แข่งขัน ดารงตาแหน่ง ระหว่างปี พ.ศ.2527 – 2535 (เป็นกิ่งอาเภอดอยหลวง)
9. นายสุรินทร์ อินต๊ะมี ดารงตาแหน่ง ระหว่างปี พ.ศ.2535–2546(แยกเป็นหมู่บ้านใหม่พัฒนาใต้ ม.10)
10. นายไชยอนันต์ รัชตสุวรรณกุล ดารงตาแหน่ง ระหว่างปี พ.ศ.2546 – 2548
11. นายสุเมธ ธะนะวัง ดารงตาแหน่ง ระหว่างปี พ.ศ.2548 – 2553
12. นายไชยอนันต์ รัชตสุวรรณกุล ดารงตาแหน่ง ระหว่างปี พ.ศ.2553 – 2559 (กานันตาบลหนองป่าก่อ)
13. นายวิชัย สีนวลใหญ่ ดารงตาแหน่ง ปี พ.ศ.2559

2. แผนที่หมู่บ้าน
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3 . พื้นที่หมู่บ้าน ไร่ / ตารางกิโลเมตร
บ้านใหม่พัฒนาใต้ มีพื้นที่ 1,161 ไร่ หรือ 1.7576 ตารางกิโลเมตร
แยกเป็น พื้นที่ทาการเกษตร 926 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัย 73 ไร่ และพื้นที่ที่เหลือเป็นพื้นที่อื่น ๆ เช่น ห้วย
หนอง คลอง บึง 36 ไร่
4. ลักษณะภูมิประเทศ
เป็นที่ราบระหว่างภูเขา มีถนนลาดยาง เส้นทางหลักเชื่อมต่อระหว่าง อาเภอดอยหลวง กับ
อาเภอเชียงแสน ผ่านกลางหมู่บ้าน
5. อาณาเขตติดต่อ
บ้านใหม่พัฒนาใต้ อยู่ห่างจากที่ว่าการอาเภอดอยหลวง เป็นระยะทาง 13 กิโลเมตร
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6
ทิศใต้
ติดต่อกับ
บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 5
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
บ้านดอนงาม หมู่ 4 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
บ้านทุ่งโป่ง หมู่ 9 และลาน้ากก – บ้านเชียงแสนน้อย
ต.เวียง อ.เชียงแสน
6. จานวนประชากร
รวมทั้งสิ้น
425 คน
แยกเป็น
ชาย 202 คน หญิง 223 คน
7.1 ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีบริบรู ณ์ขึ้นไป)
รวมทั้งสิ้น
72 คน
แยกเป็น
ชาย
25 คน หญิง
7.2 คนพิการ
รวมทั้งสิ้น
12 คน
แยกเป็น
ชาย
4 คน หญิง

47

คน

8

คน

7. จานวนครัวเรือน
จานวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์
จานวน
จานวนครัวเรือนตามข้อมูล จปฐ. ปี 2559 จานวน

140 ครัวเรือน
120 ครัวเรือน

8. การประกอบอาชีพ
8.1 อาชีพหลักของครัวเรือน
(1) อาชีพทานา
(2) อาชีพทาไร่

71
14

จานวน
จานวน

ครัวเรือน
ครัวเรือน

3
(3) อาชีพทาสวน
(4) อาชีพเจ้าหน้าที่ของรัฐ
8.2 อาชีพเสริมหรืออาชีพรอง
(1) อาชีพรับจ้างทั่วไป
(2) อาชีพค้าขาย
(3) อาชีพธุรกิจส่วนตัว
9. ว่างงาน จานวน

28

จานวน
จานวน

27
9

ครัวเรือน
ครัวเรือน

จานวน
จานวน
จานวน

156 คน
23 คน
2
คน

คน

9. รายได้ (ตามข้อมูล จปฐ. 2559)
รายได้
166,185
รายจ่าย
99,695
หนี้สิน
20,519

บาท/ครัวเรือน/ปี
บาท/ครัวเรือน/ปี
บาท/ครัวเรือน/ปี

10. รายได้เฉลี่ยของประชากร
ตามเกณฑ์ จปฐ. ปี 2559 จานวน

56,182 บาท/คน/ปี

11. จานวนกลุ่มกิจกรรม/อาชีพ
มีจานวน 10 กลุ่มดังนี้
11.1 กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) จานวนสมาชิก
11.2 กลุ่ม ชรบ./อปพร.
จานวนสมาชิก
11.3 กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์
จานวนสมาชิก
11.4 กลุ่มเยาวชน
จานวนสมาชิก
11.5 กลุ่มสตรี
จานวนสมาชิก
12. กองทุนในหมู่บ้าน
มีจานวน
5
กองทุน ดังนี้
12.1 กองทุนหมู่บ้าน
มีงบประมาณ
12.2 กองทุนธนาคารข้าว
มีงบประมาณ
12.3 กองทุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีงบประมาณ
12.4 กองทุนกลุ่มพัฒนาสตรี
มีงบประมาณ
13. ข้อมูลความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงาน
15.1 ฝึกอบรมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้า
15.2 อบรมการพัฒนาการทอผ้า

12
25
120
25
167

2,225,000
100,000
106,000
120,000

คน
คน
คน
คน
คน

บาท
บาท
บาท
บาท
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14. ข้อมูลอื่นๆ
ผู้มีความรู้ / ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น ด้านต่างในชุมชน ดังนี้
14.1 ด้านแพทย์แผนไทย / สมุนไพร /หมอพืน้ บ้าน ได้แก่
1. นางผัด อูปป้อ
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผู้มีความสามารถในการปรุงยาสมุนไพรพื้นบ้าน
2. นางปวีณา สมเล็ก
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผู้มีความสามารถในการปรุงยาสมุนไพรพื้นบ้าน(ยาต้านเอดส์)
3. นายเรียบ อุดคา
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผู้มีความสามารถในการใช้คาถาเป่า เสก รักษาแผล ตุ่ม พุพอง
14.2 ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น
1. นายทองคา องปาลี
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผู้มีความรู้ด้านการเล่นดนตรีพื้นบ้าน
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูล
2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในหรือสภาพแวดล้อมภายใน
(1) จุดอ่อน
1.1 ด้านเศรษฐกิจ
1. ผลผลิตทางการเกษตรต่อไร่ต่า ต้นทุนสูง
2. สตรีในหมู่บ้านไม่มีความรู้ในอาชีพอื่น ๆ นอกจากความทางการเกษตรแบบพื้นบ้าน
3. ไม่มีความรู้ในการออกแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเป็นรายได้เสริม
4. ขาดความรู้ในการจัดการด้านการตลาด
1.2 ด้านสังคม
1. คนในชุมชน มีค่านิยมในการทาบุญแบบสิ้นเปลือง ฟุ่มเฟือย
2. ขาดกองทุนสวัสดิการที่เพียงพอและเข้มแข็ง
3. เยาวชนไม่ให้ความเคารพผู้ใหญ่เท่าที่ควร
4. การไม่เคารพเสียงข้างมาก
1.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. มีน้าป่าไหลหลาก
2. ป่าชุมชนถูกบุกรุก
3. หนองน้า,แหล่งน้าในชุมชนตื้นเขิน น้าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอโดยเฉพาะ
ฤดูแล้ง
4. มีการทิ้งขยะมูลฝอยในชุมชนโดยเฉพาะริมแม่น้าลาห้วย
1.4 ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
1. อาสาสมัครรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน ไม่มีงบฯ อุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่
2. วัยรุ่นเที่ยวกลางคืนพฤติกรรมไม่เหมาะสม
1.5 ด้านการบริหารจัดการภายในชุมชน
1. คณะกรรมการหมู่บ้าน อพป. กลุ่มและองค์กร ไม่มีความรู้ด้านบทบาท หน้าที่
ทาให้ไม่มีการแบ่งหน้าที่ในการทางาน
2. ไม่มีกองทุนในการพัฒนาชุมชนอย่างเพียงพอ
(2.) จุดแข็งของหมู่บ้าน
2.1 ด้านเศรษฐกิจ
1. ในหมู่บ้านส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพแบบพอเพียง ตามภูมิปัญญาดั้งเดิม
2. มีแหล่งน้าสาหรับการเกษตร
2.2 ด้านสังคม
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1. มีกลุ่มพัฒนาสตรี
2. มีกองทุนธนาคารข้าวสาหรับเป็นสวัสดิการของชุมชน
2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. มีป่าชุมชนห้วยป่าเส้า ที่มีการอนุรักษ์ต้นไม้
2. มีที่สาธารณะหมู่บ้าน
2.4 ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
1. ชาวบ้านส่วนใหญ่มีการนับถือเสมือนเครือญาติเดียวกัน มีความสามัคคี
ปรองดองซึ่งกันและกัน
2.5 ด้านการบริหารจัดการภายในชุมชน
มีการประชุมคณะกรรมการและชุมชนอย่างสม่าเสมอ
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
ส่งเสริมการศึกษาก้าวไกล
พลิกฟื้นประเพณีล้านนา

รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยให้ยั่งยืน
รักษาป่าให้ชุมชน

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

