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แผนพัฒนาหมู่บ้าน
บ้านป่าซางงาม หมู่ที่ 2 ตาบลหนองป่าก่อ
อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน
1.1 ประวัติหมู่บ้าน
บ้านป่าซางงามได้ตั้งขึ้นราวปี พ.ศ.2495 โดยการนาของนายจายน้อย ก้างยาง ซึ่งได้
ชวนญาติพี่น้อง จานวน 8 ครัวเรือนประชากรราว 37 คน อพยพมาจากบ้านห้วยสัก หมู่ที่ 7
ตาบลปงน้อย อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ชื่อหมู่บ้าน "ป่าซางงาม" ได้มาจากชื่อไม้ไผ่ชนิดหนึง่
ซึ่งภาษาพื้นเมือง เรียกว่า "ไม้ซาง" ขึ้นอยู่มากบริเวณที่ตั้งหมู่บ้าน การปกครองขึ้นอยู่กับบ้านห้วย
สัก ในปี พ.ศ.2519 ได้รับการประกาศจัดตั้งหมู่บ้าน เป็นหมู่ที่ 15 บ้านป่าซางงาม มีนายอินหวัน
สุเมธา เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกต่อมามีการเลือกผู้ใหญ่บ้านขึ้นปกครองดูแลบ้าน ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันมีดังนี้
๑. นายอินหวัน สุเมธา
ดารงตาแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2519 - 2522
๒. นายเสาร์ดี ก้างยาง ดารงตาแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2522 - 2524
๓. นายสุข
ก้างยาง ดารงตาแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2524 - 2525
4. นายสุขแก้ว ลี้ซาย
ดารงตาแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2525 - 2530
๕. นายดวงคา ก้างยาง ดารงตาแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2530 - 2540
๖. นายจินดา ก้างยาง ดารงตาแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2540 - 2550
7. นายกัง
คาต๊ะ
ดารงตาแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2550 – 2555
8. นายศรีอุทัย อุมา
ดารงตาแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน
1.2 พื้นที่หมู่บ้าน
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ตารางกิโลเมตร

1.3 ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ส่วนใหญ่ของบ้านป่าซางงาม ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา มีพื้นที่ราบเป็นบางส่วนที่
ใช้ประกอบอาชีพการเกษตร การตั้งบ้านเรือนอยู่รวมกันเป็นกลุ่มในพื้นที่ราบ ล้อมรอบด้วย
ทุ่งนา และป่าชุมชน
1.4 อาณาเขตติดต่อ
บ้านป่าซางงามอยู่ห่างจากที่ว่าการอาเภอดอยหลวง เป็นระยะทาง 8 กิโลเมตร
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 5 ตาบลหนองป่าก่อ
ทิศใต้
ติดต่อกับ
บ้านห้วยสัก หมู่ 1 ตาบลหนองป่าก่อ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
ทิวเขาดอยหลวง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
ลาน้าบง
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1.5 แผนที่หมู่บ้าน
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1.6 จานวนประชากร
รวมทั้งสิ้น
486 คน
แยกเป็น
ชาย
234 คน หญิง
7.1 ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
รวมทั้งสิ้น
49 คน
แยกเป็น
ชาย
23 คน หญิง
7.2 คนพิการ
รวมทั้งสิ้น
4 คน
แยกเป็น
ชาย
2 คน หญิง

252 คน

1.7 จานวนครัวเรือน
จานวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์
จานวน
จานวนครัวเรือนตามข้อมูล จปฐ. ปี 2557 จานวน
1.8 การประกอบอาชีพ
1 อาชีพหลักของครัวเรือน
(1) อาชีพทานา
(2) อาชีพทาไร่
(3) อาชีพทาสวน
2 อาชีพเสริมหรืออาชีพรอง
(1) อาชีพรับจ้าง
(2) อาชีพค้าขาย

26

คน

2

คน

172 ครัวเรือน
128 ครัวเรือน

จานวน
จานวน
จานวน

100 ครัวเรือน
35 ครัวเรือน
11 ครัวเรือน

จานวน
จานวน

90 ครัวเรือน
8 ครัวเรือน

1.9 ว่างงาน จานวน
(1) กลุ่มอายุ
(2) กลุ่มอายุ
(3) กลุ่มอายุ

0
13-18 ปี
19-24 ปี
25 ปีขึ้นไป

คน
จานวน
จานวน
จานวน

1.10 รายได้
รายได้
รายจ่าย
หนี้สิน

54,780
29,349
35,321

บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี

0
0
0

คน
คน
คน
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1.11 รายได้เฉลี่ยของประชากร
ตามเกณฑ์ จปฐ. ปี 2557 จานวน
54,780
บาท/คน/ปี
ครัวเรือนยากจน(รายได้ไม่ถึง 30,000 บาท/คน/ปี) ปี 2557 จานวน 0 ครัวเรือน
1.12 จานวนกลุ่มกิจกรรม/อาชีพ
มีจานวน 7 กลุ่ม
13.1 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
จานวนสมาชิก
13.2 กลุ่มจักสาน
จานวนสมาชิก
13.3 กลุ่มเมล็ดพันธ์ข้าว
จานวนสมาชิก
13.4 กลุ่มพัฒนาสตรี
จานวนสมาชิก
13.5 กลุ่มสภาเด็กและเยาวชน
จานวนสมาชิก
13.6 กลุ่มผู้สูงอายุ
จานวนสมาชิก
13.7 กลุ่มออมทรัพย์
จานวนสมาชิก
1.13 กองทุนในหมู่บ้าน มีจานวน
14.1 กองทุนหมู่บ้าน
14.2 กองทุน กขคจ.
14.3 กองทุนกลุ่มออมทรัพย์

ดังนี้
15
10
10
107
20
49
40

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
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กองทุน ดังนี้
มีงบประมาณ
2,200,000
มีงบประมาณ
300,000
มีงบประมาณ
270,000

บาท
บาท
บาท

1.14 ข้อมูลความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงาน
1. ฝึกอบรมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้า
2. อบรมการพัฒนาการทอผ้า
1.15 ข้อมูลอื่นๆ
ผู้มีความรู้ / ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น ด้านต่างในชุมชน ดังนี้
1. ด้านแพทย์แผนไทย / สมุนไพร /หมอพืน้ บ้าน ได้แก่
1. นายขาว จันตา
อยู่บ้านเลขที่ 106
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผู้มีความรู้ด้านสมุนไพร ปรุงยาตารับของตนเอง
ยาบารุงหัวใจ ยาแก้แพ้อาหาร(แก้กิ๋นผิด) เป็นผู้มีความสามารถในการทาพิธี
สะเดาะเคราะห์
2. นายแก้วมา รุ้งดี
อยู่บ้านเลขที่ 40
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผู้มีความรู้ด้านคาถาอาคม หมอคาถาเสกเป่ารักษา
โรค และมีความรู้ด้านการฟ้อนรา การต่อสู้มือเปล่า(ฟ้อนเจิง)
3. นายจาเริญ ก้างยาง อยู่บ้านเลขที่ 21
รายละเอียดภูมิปัญญา มีความรู้ด้านการจับเส้น,นวดแบบชนเผ่าปกาเกอะญอ
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2. ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น
1. นายสุแก้ว ก้างยาง
อยู่บ้านเลขที่ 10
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผู้มีความรู้ด้านพิธีกรรมศาสนาและพิธีกรรม
แบบปกาเกอะญอ
2. นายเต็ม อุมา
อยู่บ้านเลขที่ 36
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผู้มีความรู้ด้านพิธีกรรมศาสนาและพิธีกรรม
แบบปกาเกอะญอ การเลี้ยงผี การทรงเจ้าดูแลดอนปู่ตา
3. นายจันทร์ ก้างยาง
อยู่บ้านเลขที่ 13
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผู้มีความรู้ด้านพิธีกรรมศาสนาและพิธีกรรม
แบบปกาเกอะญอ การเลี้ยงผี การทรงเจ้าดูแลดอนปู่ตา
4. นางอุสนา ปวนทา
อยู่บ้านเลขที่ 41
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผู้มีความสามารถด้านการทอผ้าพื้นเมือง
ปกาเกอะญอ
5. นายจินดา ก้างยาง
อยู่บ้านเลขที่ 103
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผู้มีความรู้ด้านการฟ้อนรา การต่อสู้มือเปล่า(ฟ้อนเจิง)
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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. มีประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ มีภาษาประจาเผ่า
2. มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ผูกพันกันแบบเครือญาติ
3. มีผู้นาที่เข้มแข็ง
4. มีกฎระเบียบ กติกาในหมู่บ้านที่เข้มแข็ง
2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกหรือสภาพแวดล้อมภายนอก
(1) โอกาส
1. มีอาณาเขตใกล้กับท่าเรือเชียงแสน สามารถทาการค้าขายได้
2. มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้ามาดาเนินงานในชุมชน
(2) อุปสรรค
1. ประชาชนมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้นจากการกู้ยืมเงินในระบบและนอกระบบ
2. ความเจริญทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยทาให้วิถีชีวิตแบบชนเผ่าเปลี่ยนไป
3. เกิดภัยธรรมชาติส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตร
4. การอยู่ใกล้ชายแดนทาให้เกิดปัญหายาเสพติดในชุมชนเพิ่มขึ้น
2.3 วิสัยทัศน์
อนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิม
พัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน
2.4 ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

ส่งเสริมการศึกษา
วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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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

