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แผนพัฒนาหมู่บ้าน
บ้านหนองกล้วย หมู่ที่ 4 ตาบลหนองป่าก่อ
อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน
1. ประวัติหมู่บ้าน
บ้านหนองกล้วยเริ่มตั้งหลักปักฐานปี พ.ศ. 2504 โดยการนาของนายแป้น นางจันทร์ มี
ประเสริฐ ได้นาครัวเรือน จานวน 5 ครัวเรือนอพยพ ต่อมาในปี พ.ศ.2506 จากทางภาคอีสานมาจาก
จังหวัดนครราชศรีมา อีก 10 ครัวเรือน การปกครองขึ้นอยู่กับบ้านหนองป่าก่อ หมู่ที่ 3 ตาบลปงน้อย และใน
ปี พ.ศ.2509 มีผู้อพยพเพิ่มอีก 30 ครัวเรือน รวมเป็น 45 ครัวเรือน ได้รับประกาศจากกระทรวงมหาดไทย
การจัดตั้งให้เป็นหมู่บ้านหนองกล้วย หมู่ที่ 13 ตาบลปงน้อย อาเภอแม่จัน โดยมีนายสวัสดิ์ สมหวาน เป็น
ผู้ใหญ่บ้านคนแรก ในปี 2525 ได้แยกตาบลมาเป็นตาบลหนองป่าก่อ ชื่อบ้านหนองกล้วย ตั้งชื่อตามหนอง
น้าซึ่งเป็นที่ตั้งบริเวณหมู่บ้าน
ทาเนียบผู้นา/ ผู้ใหญ่บ้านที่ผ่านมา
1. นายสวัสดิ์ สมหวาน ตาแหน่งระหว่าง ปี 2513 – 2518 (ตั้งหมู่บ้าน)
2. นายบุญสงค์ เลขนอก ตาแหน่งระหว่าง ปี 2518 – 2534
3. นายสมาน สมเหวาน ตาแหน่งระหว่าง ปี 2534 – 2556
4. นายคมจิตร เตรอด
ตาแหน่งระหว่าง ปี 2556 – ปัจจุบัน
2. พื้นที่หมู่บ้าน
บ้านหนองกล้วย มีพื้นที่ 3,285 ไร่
3. ลักษณะภูมิประเทศ
บ้านหนองกล้วย ตั้งอยู่ทิศเหนือของอาเภอดอยหลวง ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาลงสู่แม่น้ากก ห่าง
จากที่ว่าการอาเภอดอยหลวง 15 กิโลเมตร พื้นที่ทั้งหมด 3,285 ไร่ แยกเป็นพื้นที่การเกษตร 1,385 ไร่
พื้นที่ป่าไม้ 1,660 ไร่ ที่อยู่อาศัย 135 ไร่ และเป็นพื้นที่ห้วย หนองคลอง บึง จานวน 106 ไร่
4. อาณาเขตติดต่อ
อยู่ห่างจากที่ว่าการอาเภอดอยหลวง ระยะทาง 15 กิโลเมตร
มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
แม่น้ากก / ตาบลโยนก อาเภอเชียงแสน
ทิศใต้
ติดต่อกับ
บ้านวังเขียว หมู่ที่ 8 ตาบลหนองป่าก่อ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
บ้านหนองป่าก่อ หมู่ที่ 3 ตาบลหนองป่าก่อ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
ลาน้ากก / ตาบลท่าข้าวเปลือก อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

2
5. แผนที่หมู่บ้าน
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6. จานวนประชากร
รวมทั้งสิ้น
256 คน
แยกเป็น ชาย 127 คน
ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
รวมทั้งสิ้น
27 คน
แยกเป็น ชาย 12 คน
คนพิการ
รวมทั้งสิ้น
5
คน
แยกเป็น ชาย 4
คน

หญิง

129 คน

หญิง

15

คน

หญิง

1

คน

7. จานวนครัวเรือน
ประชากรตามทะเบียนราษฎร์(ณ 6 สิงหาคม 2559) รวมทั้งสิ้น 253 คน ชาย 128 คน หญิง 127 คน
ประชากรตามข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕8 รวมทั้งสิ้น 165 คน ชาย 78 คน หญิง 87 คน
8. การประกอบอาชีพ
1 อาชีพหลักของครัวเรือน
(1) อาชีพทาการเกษตร
(2) อาชีพค้าขาย
(3) อาชีพรับจ้าง
(4) อาชีพรับราชการ
2. อาชีพเสริมของครัวเรือน
(1) อาชีพทาการเกษตร
(2) อาชีพค้าขาย
(3) อาชีพรับจ้าง
(4) อาชีพประมงน้าจืด
9. ว่างงาน

จานวน
20 คน
(1) กลุ่มอายุ 13-18 ปี
(2) กลุ่มอายุ 19-24 ปี
(3) กลุ่มอายุ 25 ปีขึ้นไป

10. รายได้ (ข้อมูล จปฐ.ปี 2559)
รายได้เฉลี่ย
70,265
รายได้เฉลี่ย
196,504
รายจ่ายเฉลี่ย 44,630
รายจ่ายเฉลี่ย 124,839
หนี้สินเฉลี่ย
33,475

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน -

43
8
15

ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
6
43
14

ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน

จานวน
จานวน
จานวน

2
10
8

คน
คน
คน

บาท/ปี/คน
บาท/ปี/ครัวเรือน
บาท/ปี/คน
บาท/ปี/ครัวเรือน
บาท/ปี/ครัวเรือน
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11. รายได้เฉลี่ยของประชากร
ตามเกณฑ์ จปฐ. ปี 2559
12. จานวนกลุ่มกิจกรรม/อาชีพ
1. กลุ่มเลี้ยงหมู
2. กลุ่มปลาร้าหมัก
3. กลุ่มพัฒนาสตรี
4. กลุ่มธนาคารข้าว

จานวน - บาท/คน/ปี
มีจานวน 4 กลุม่ ดังนี้
จานวนสมาชิก 30
จานวนสมาชิก 15
จานวนสมาชิก 55
จานวนสมาชิก 66

13. กองทุนในหมู่บ้าน มีจานวน 5 กองทุน ดังนี้
14.1 กองทุนหมู่บ้าน
มีงบประมาณ
14.2 กองทุน กข.คจ.
มีงบประมาณ
14.3 กองทุนสงเคราะห์ศพ
มีงบประมาณ
14.4 กองทุนเงินอุดหนุนหมู่บ้าน อพป. มีงบประมาณ
14.5 กลุ่มพัฒนาสตรี
มีงบประมาณ
14. ข้อมูลความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงาน
15.1 ฝึกอบรมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้า
15.2 อบรมการพัฒนาการทอผ้า

คน
คน
คน
คน
2,200,000
283,000
5,800
80,000
20,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูล
2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในหรือสภาพแวดล้อมภายใน
(1) จุดอ่อน
1. น้าท่วมทุกปี
2. ครัวเรือนมีหนี้สินมาก
3. คนในชุมชนขาดความร่วมมือ วินัยของคนในชุมชนไม่เข้มแข็ง และไม่เคารพกฎกติกา
ของชุมชนเท่าที่ควร
4. ถนนเข้าสู่หมู่บ้านไม่สะดวก
5. แม่บ้านและผู้สูงอายุขาดรายได้ในการยังชีพ
6. ประชาชนเกิดปัญหาเกี่ยวกับการกาจัดขยะในชุมชน
(2) จุดแข็ง
1. จานวนครัวเรือนน้อยสื่อสารในชุมชนง่าย
2. มีป่าชุมชน
3. อยู่ติดกับน้ากก มีแหล่งปลาตลอดปี
4. คนในชุมชนมีความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติ
2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกหรือสภาพแวดล้อมภายนอก
(1) โอกาส
1. เป็นเส้นทางสร้างถนนมี่เลนผ่านหมู่บ้าน
2. มีอาณาเขตใกล้กับอาเภอเชียงแสน สามารถทาธุรกิจค้าขายรับจ้างมีรายได้
(2) อุปสรรค
1. น้าท่วมทุกปี
2. ครัวเรือนมีหนี้สินมากขาดเงินทุน
3. คนในชุมชนขาดความร่วมมือ วินัยของคนในชุมชนไม่เข้มแข็ง และไม่เคารพกฎกติกา
ของชุมชนเท่าที่ควร
2.3 วิสัยทัศน์
เป็นหมู่บ้านเข้มแข็ง รักษาวัฒนธรรม บารุงการเกษตรก้าวหน้า
2.4 ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 รักษาวัฒนธรรมชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการเกษตร
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2.5 กลยุทธ์
กลยุทธ์

กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
กลยุทธ์ 1. ทบทวนสร้างความรู้ ความเข้าใจองค์ประกอบและขบวนการกลุ่มให้ถูกต้อง
ตามขั้นตอน
2. สร้างภูมิคุ้มกันภายในหมู่บ้าน
3. ขยายและเพิ่มทุนชุมชน
4. ส่งเสริมการออมทรัพย์เพื่อให้เกิดทุน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 รักษาวัฒนธรรมชุมชน
กลยุทธ์ 1. สร้างครอบครัวอบอุ่น
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมความรู้ด้านอาชีพแก่เยาวชน กลุ่มสตรี
4. ส่งเสริมการออกกาลังกายเพื่อป้องกันโรค
5. ฟื้นฟูประเพณีอีสาน การละเล่นพื้นบ้าน

กลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการเกษตร
กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมการเกษตรที่ช่วยการอนุรักษ์ท้องถิ่น
2. การบริหารจัดการขยะในชุมชน
3. ทางานแบบมีส่วนร่วม

