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แผนพัฒนาหมู่บ้าน
บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 5 ตาบลหนองป่าก่อ
อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน
1.1 ประวัติหมู่บ้าน
เมื่อประมาณปี พ.ศ.2509 ได้มีนายบุญเย็น แข็งแรง นายปี๋ สายมณี นายเสาร์ ลาพิง ได้ร่วมกันก่อตั้ง
หมู่บ้านกลุ่มแรก มีจานวน 4 หลังคาเรือน จานวนประชากรประมาณ 15 คน โดยแยกมาจากบ้านหนองป่าก่อ หมู่ 6
ตาบลปงน้อย อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ในปี พ.ศ. 2524 ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นบ้านศรี
บุญเรือง หมู่ 19 ตาบลปงน้อย อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมีนายสาร จันโญ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก
ตั้งแต่ได้รับประกาศจัดตั้งเป็นหมู่บ้านมามีการเลือกผู้ใหญ่บ้านขึ้นปกครองดูแลบ้านตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันมีดังนี้
1. นายสาร
จันโญ
ดารงตาแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2524 – 2525
2. นายผล
ไชยวุฒิ
ดารงตาแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2525 – 2542
และได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งกานันตาบลหนองป่าก่อตั้งแต่ พ.ศ.2542 – 2555
3. นางสาวนันทยา ปินตา
ดารงตาแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ.2555 – พ.ค. 2558
4. นายธีรโชติ เพ็ชสิงห์
ดารงตาแหน่งเมื่อ พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน
1.2 พื้นทีห่ มู่บ้าน

5.20 ตารางกิโลเมตร

1.3 ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ส่วนใหญ่ของบ้านศรีบุญเรือง เป็นที่ราบเชิงเขา มีลาห้วย และหนองน้า ในฤดูฝนน้าหลาก มีน้า
ท่วมถึงในพื้นที่ทาการเกษตร มีน้าบงไหลผ่านหมู่บ้าน การตั้งบ้านเรือนจะยาวไปตามถนน และซอยเข้าบ้าน
1.4 อาณาเขตติดต่อ
บ้านศรีบุญเรืองอยู่ห่างจากที่ว่าการอาเภอดอยหลวง เป็นระยะทาง 12 กิโลเมตร
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 6 ตาบลหนองป่าก่อ
ทิศใต้
ติดต่อกับ
บ้านป่าซางงาม หมู่ 2 ตาบลหนองป่าก่อ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
บ้านดอนงาม หมู่ที่ 4 ตาบลหนองป่าก่อ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
บ้านหนองป่าก่อ หมู่ที่ 3 ตาบลหนองป่าก่อ

2

1.5. แผนที่หมู่บ้าน
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1.6 จานวนประชากร (ตามข้อมูล จปฐ. ปี 2559)
รวมทั้งสิ้น
350 คน
แยกเป็น
ชาย 169 คน หญิง 181
1.6.1 ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
รวมทั้งสิ้น
63
คน
แยกเป็น
ชาย 33
คน หญิง 30
1.6.2 คนพิการ
รวมทั้งสิ้น
13 คน
แยกเป็น
ชาย 8
คน หญิง 5
1.7 จานวนครัวเรือน
จานวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์
จานวนครัวเรือนตามข้อมูล จปฐ. ปี 2559
1.8 การประกอบอาชีพ
1 อาชีพหลักของครัวเรือน
(1) อาชีพทานา
(2) อาชีพทายางพารา
(3) อาชีพทาสวนข้าวโพด
2 อาชีพเสริมหรืออาชีพรอง
(1) อาชีพเลี้ยงสัตว์
(2) อาชีพค้าขาย
(3) อาชีพรับจ้าง
1.9 ว่างงาน

จานวน 28

คน

คน

คน

จานวน 228 ครัวเรือน
จานวน 126 ครัวเรือน

จานวน
จานวน
จานวน

27
78
2

ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน

จานวน
จานวน
จานวน

50
22
109

คน
คน
คน

คน (ตามข้อมูล จปฐ. ปี 2559)

1.10 รายได้ครัวเรือนต่อปี (ตามข้อมูล จปฐ.ปี 2559)
รายได้
151,175 บาท/ครัวเรือน/ปี
รายจ่าย
99,906 บาท/ครัวเรือน/ปี
หนี้สิน
15,964 บาท/ครัวเรือน/ปี
1.11 รายได้เฉลี่ยของประชากร
ตามเกณฑ์ จปฐ.ปี 2559 จานวน 59,096 บาท/ครัวเรือน/ปี

4

1.12 จานวนกลุ่มกิจกรรม/อาชีพ
13.1 กลุ่มจักสาน
13.2 กลุ่มไม้กวาด
13.3 กลุ่มอาหารหมู
13.4 กลุ่ม อปพร.
13.5 กลุ่ม ชรบ.

มีจานวน 5 กลุ่ม
จานวนสมาชิก
จานวนสมาชิก
จานวนสมาชิก
จานวนสมาชิก
จานวนสมาชิก

ดังนี้
9
7
43
5
25

คน
คน
คน
คน
คน

1.13 กองทุนในหมู่บ้าน
มีจานวน
3
กองทุน ดังนี้
14.1 กองทุนหมู่บ้าน
มีงบประมาณ 2,200,000
บาท
14.2 กองทุน กข.คจ.
มีงบประมาณ 800,000
บาท
14.3 กองทุนแม่ของแผ่นดิน
มีงบประมาณ 12,000
บาท
1.14 ข้อมูลความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงาน
15.1 ฝึกอบรมอาชีพช่างไม้
15.2 ฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
1.15 ข้อมูลอื่นๆ
ผู้มีความรู้ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านต่างในชุมชน ดังนี้
1. ด้านแพทย์แผนไทย / สมุนไพร /หมอพื้นบ้าน ได้แก่
1. นายสาร จันโญ อยู่บ้านเลขที่ 15
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผู้มีความสามารถหมอสมุนไพรพื้นบ้าน รู้จักสมุนไพร
นามาต้มเป็นยารักษาโรค
2. นายแสง ศรีดารา อยู่บ้านเลขที่ 3
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผู้มีความสามารถด้านโหราศาสตร์ ทานายทายทัก
3. นายส่อง จริอินทร์ อยู่บ้านเลขที่ 15
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผู้มีความสามารถด้านโหราศาสตร์ พิธีกรรมล้านนา
2. ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น
1. นายดี จินะ อยู่บ้านเลขที่ 80
รายละเอียดภูมิปัญญา มีความสามารถด้านการจ้อย การซอ (ทางเหนือ)
2. นายปั๋ง แข็งแรง อยู่บ้านเลขที่ 66
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นหัวหน้าเผ่าพิธีกรรมของหมู่บ้าน
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3. ด้านงานฝีมือต่าง ๆ เช่น ช่างไม้ ช่างปั้น ช่างแกะ หัตถกรรม/จักรสาน ทอผ้า
1. นายสาร จันโญ
อยู่บ้านเลขที่ 19
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผู้มีความสามารถด้านช่างไม้แบบพื้นบ้านล้านนา
2. นายนิรุทธ์ กันศรีเวียง อยู่บ้านเลขที่ 16
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผู้มีความสามารถด้านช่างไม้แบบพื้นบ้านล้านนา
4.. ด้านการเกษตร เช่น การเพาะปลูก ขยายพันธุ์ การปรับใช้เทคโนโลยี ได้แก่
1. นายอินปั๋น ใจวงค์ อยู่บ้านเลขที่ 124
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผู้มีความสามารถพิเศษในการเพาะพันธุ์ ขยายพันธุ์พืช
5. ด้านการแปรรูปอาหาร ถนอมอาหาร ได้แก่
1. นางกัญญา คาเสาร์ อยู่บ้านเลขที่ 99
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผู้มีความสามารถด้านการถนอมอาหาร ทาแหนม
2. นางน้อย จอมนาริน อยู่บ้านเลขที่ 121
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผู้มีความสามารถด้านการทากล้วยฉาบ กล้วยตาก
6. ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่
1. นายผล ไชยวุฒิ อยู่บ้านเลขที่ 112
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผู้มีความสามารถด้านการบริหารจัดการงานของหมู่บ้าน
2. นายศรีสุข ดวงสนิท อยู่บ้านเลขที่ 137
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผู้มีความชานาญในการคิดคานวณด้านการก่อสร้าง
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูล
2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในหรือสภาพแวดล้อมภายใน
(1) จุดอ่อน
1. เป็นหมู่บ้านที่เป็นพื้นที่สูง พื้นที่ทาการเกษตรน้อย
2. มีน้าป่าไหลหลากท่วมพื้นที่การเกษตรเป็นประจาทุกปี
3. มีถนนติดต่อกับชุมชนอื่นสะดวกเพียงทางเดียว อยู่ไกลจากถนนสายหลัก
4. ประชากรมีหนี้สิน หมู่บ้านมีเงินทุนหมุนเวียนน้อย ปัญหาการว่างงานในวัย
แรงงาน
5. เด็กและเยาวชน เรียนจบไม่มีโอกาสศึกษาต่อ เนื่องจากผู้ปกครองยากจน
6. ขาดความเข้าใจในการอนุรักษ์ธรรมชาติที่ถูกต้อง หมอกควันจากการเตรียม
พื้นที่การเกษตร
7. กรรมการหมู่บ้านไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่
(2) จุดแข็ง
1. หมู่บ้านมีกองทุนเงินออม เพื่อสาหรับกู้ยืมเงินในหมู่บ้าน
2. ชุมชนมีความพร้อมการรับการพัฒนา
3. ป่ามีความอุอมสมบูรณ์
4. หมู่บ้านมีการจัดระเบียบ ข้อบังคับของหมู่บ้านไว้รองรับผู้ที่ทาผิด หรือ
ไม่ให้ความร่วมมือ
5. หมู่บ้านให้ความร่วมมือในการบริหารกลุ่ม
2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกหรือสภาพแวดล้อมภายนอก
(1) โอกาส
1. มีอาณาเขตใกล้กับท่าเรือเชียงแสน สามารถทาการค้าขายได้
2. มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้ามาดาเนินงานในชุมชน
3. มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ได้
(2) อุปสรรค
1. ประชาชนมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้นจากการกู้ยืมเงินในระบบและนอกระบบ
2. ความเจริญทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยทาให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไป
3. เกิดภัยธรรมชาติส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตร
4. การอยู่ใกล้ชายแดนทาให้เกิดปัญหายาเสพติดในชุมชนเพิ่มขึ้น
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2.3 วิสัยทัศน์
ศรีบุญเรืองทรัพยากรหลากหลาย บ้านชุ่มเมืองเย็น
ประชากรมีรายได้ตลอดปี
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง
2.4 ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.5 กลยุทธ์
กลยุทธ์

กลยุทธ์

กลยุทธ์

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

