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แผนพัฒนาหมู่บ้าน
บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6 ตาบลหนองป่าก่อ
อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน
1.1 ประวัติหมู่บ้าน
ในราวปี พ.ศ.2490 บริเวณบ้านใหม่พัฒนาปัจจุบัน เป็นพื้นที่ทาการเกษตร และต่อมามีผู้อพยพจาก
จังหวัดแพร่ ลาพูน ลาปาง และจากบ้านป่าซาง (อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรายปัจจุบัน)ต่อมามีจานวนครัวเรือนเพิ่ม
มากขึ้น จึงได้รับการแต่งตั้งเป็นหมู่บ้านชั่วคราว การปกครองขึ้นอยู่กับบ้านหนองป่าก่อ อาเภอแม่จัน มีนายส้อ ใจวรรณะ
เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือทางเหนือล้านนาเรียกว่า “แก่ท๊อก” ในปี พ.ศ.2502 และมีผู้อพยพมาเพิ่มมากขึ้น จากตาบลจันจ
ว้า อาเภอแม่จัน จากอาเภอแม่สาย จึงได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน ในปี พ.ศ.2509 ชื่อว่า บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10
ตาบลปงน้อย อาเภอแม่จัน มีนายมูล อะทะถ้า เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ต่อมาในปี พ.ศ.2524 ตาบลหนองป่าก่อ ได้แยกการ
ปกครองออกจากตาบลปงน้อย บ้านใหม่พัฒนาจึงได้เปลี่ยนเป็น หมู่ที่ 6 บ้านใหม่พัฒนา ตาบลหนองป่าก่อ จนถึงปัจจุบัน
ทาเนียบผู้นา/ผู้ใหญ๋บ้านและเหตุการณ์สาคัญ
1. นายส้อ ใจวรรณะ ดารงตาแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ.2502 - 2509 (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองป่าก่อ)
2. นายปัน ปงทอง
ดารงตาแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ.2509 – 2511(ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองป่าก่อ)
3. นายมูล อะทะถ้า
ดารงตาแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ.2511 – 2515 (เป็น ผญบ.แยกเป็นหมู่ที่ 11)
4. นายจันทร์ เด็ดขาด
ดารงตาแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ.2515 – 2522 (เป็นผู้ใหญ่บ้าน)
5. นายหวัน อภิวงศ์งาม ดารงตาแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ.2522 – 2523 (เป็นหมู่บ้าน อพป.)
6. นายจันทร์ แข่งขัน
ดารงตาแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ.2523 – 2525
7. นายพร อภิธรรม ดารงตาแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ.2525 – 2527
8. นายจันทร์ แข่งขัน
ดารงตาแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ.2527 – 2535 (แยกเป็นกิ่งอาเภอดอยหลวง)
9. นายสุรินทร์ อินต๊ะมี ดารงตาแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ.2535–2549(แยกเป็นหมู่บ้านออกเป็นหมู่ 11)
10. นายสนั่น ราชจันต๊ะ ดารงตาแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ.2549 – 2555
11. นายก้านแก้ว อภิวงษ์งาม ดารงตาแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน
1.2 พื้นที่

หมู่บ้าน 4,800 ตารางกิโลเมตร (3,000 ไร่)

1.3 ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ส่วนใหญ่ของบ้านใหม่พัฒนา เป็นที่ภูเขา ป่าและเนินเขา มีพื้นที่ราบเป็นบางส่วน พื้นที่ป่าตั้งอยู่ทาง
ทิศตะวันออกของหมู่บ้าน หมู่บ้านตั้งอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเรียงรายตามถนน แยกเป็นพื้นที่การเกษตร จานวน 1,710 ไร่
พื้นที่อยู่อาศัย จานวน 42 ไร่ พื้นที่แหล่งน้าและอื่น ๆ จานวน 248 ไร่ และพื้นที่ป่า จานวน 1,000 ไร่
1.4 อาณาเขตติดต่อ
บ้านใหม่พัฒนา อยู่ห่างจากที่ว่าการอาเภอดอยหลวง เป็นระยะทาง 13 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัด
เชียงราย 75 กิโลเมตร
มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ

บ้านคีรีสุวรรณ หมู่ 7 ตาบลหนองป่าก่อ
บ้านใหม่พัฒนาใต้ หมู่ 10 ตาบลหนองป่าก่อ
บ้านดอนงาม หมู่ที่ 4 ตาบลโชคชัย อาเภอดอยหลวง
บ้านเชียงแสนน้อย ตาบลเวียง อาเภอเชียงแสน
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1.5. แผนที่หมู่บ้าน
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1.6 จานวนประชากร
รวมทั้งสิ้น
499
คน
แยกเป็น ชาย
248
คน หญิง
7.1 ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
รวมทั้งสิ้น
61 คน
แยกเป็น ชาย
30 คน หญิง
7.2 คนพิการ
รวมทั้งสิ้น
13 คน
แยกเป็น ชาย 6
คน หญิง 7
1.7 จานวนครัวเรือน
จานวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์
จานวน
จานวนครัวเรือนตามข้อมูล จปฐ. ปี 2557 จานวน
1.8 การประกอบอาชีพ
1 อาชีพหลักของครัวเรือน
(1) อาชีพทาการเกษตร
(2) อาชีพค้าขาย
(3) อาชีพรับจ้าง
(4) อาชีพรับราชการ
2 อาชีพเสริมหรืออาชีพรอง
(1) อาชีพทาการเกษตร
(2) อาชีพค้าขาย
(3) อาชีพรับจ้าง
1.9 ว่างงาน

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

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

251 คน
31

คน

คน
212 ครัวเรือน
115 ครัวเรือน

46
4
55
15

ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน

40 ครัวเรือน
27 ครัวเรือน
53 ครัวเรือน

คน (ข้อมูล จปฐ. ปี 2557)
จานวน คน
จานวน คน
จานวน คน

1.10 รายได้ (ข้อมูล จปฐ.ปี 2557)
รายได้
154,119
บาท/ปี/ครัวเรือน
รายจ่าย
149,535
บาท/ปี/ครัวเรือน
หนี้สิน
21,635
บาท/ปี/ครัวเรือน
1.11 รายได้เฉลี่ยของประชากร
ตามเกณฑ์ จปฐ. ปี 2557
จานวน
55,911
บาท/คน/ปี
ครัวเรือนยากจน(รายได้ไม่ถึง 23,000 บาท/คน/ปี) ปี 2557 จานวน - ครัวเรือน
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1.12 จานวนกลุ่มกิจกรรม/อาชีพ
12.1 กลุ่มจักสาน
12.2 กลุ่มอาชีพทาไร่
12.3 กลุ่มเลี้ยงหมู
12.4 กลุ่ม พัฒนาสตรี
12.5 กลุ่ม ธนาคารข้าว
12.6 กลุ่มเลี้ยงวัว
12.7 กลุ่มยางพารา

มีจานวน 5 กลุ่ม
ดังนี้
จานวนสมาชิก
จานวนสมาชิก
จานวนสมาชิก
จานวนสมาชิก
จานวนสมาชิก
จานวนสมาชิก
จานวนสมาชิก

1.13 กองทุนในหมู่บ้าน
มีจานวน
13.1 กองทุนหมู่บ้าน
13.2 กองทุน กขคจ.
13.3 กองทุนพัฒนาสตรี
13.4 กองทุนสงเคราะห์ศพ
13.5 ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
13.6 กองทุนธนาคารข้าว

5
24
25
126
65
28
115

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
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กองทุน ดังนี้
มีงบประมาณ
2,600,000
มีงบประมาณ
280,000
มีงบประมาณ
80,000
มีงบประมาณ
35,000
มีงบประมาณ
500,000
มีงบประมาณ
300,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1.14 ข้อมูลความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงาน
14.1 ฝึกอบรมอาชีพอิสระให้แก่คนวัยแรงงาน
14.2 ฝึกอบรม
1.15 ข้อมูลอื่นๆ
ผู้มีความรู้ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านต่างในชุมชน ดังนี้
1. ด้านแพทย์แผนไทย / สมุนไพร /หมอพื้นบ้าน ได้แก่
1. นายจันดี ชัยยางบาง อยู่บ้านเลขที่ 142
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผู้มีความสามารถหมอสมุนไพรพื้นบ้าน รู้จักสมุนไพร นามา
2. ด้านการแปรรูปอาหาร ถนอมอาหาร ได้แก่
1. นางศรีวรรณ ปงทอง อยู่บ้านเลขที่
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผู้มีความสามารถด้านการถนอมอาหาร ทาขนม
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูล
2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในหรือสภาพแวดล้อมภายใน
(1) จุดอ่อน
1. มีท่วมพื้นที่การเกษตรเป็นประจาทุกปี
2. ขาดความเข้าใจในการอนุรักษ์ธรรมชาติที่ถูกต้อง หมอกควันจากการเตรียมพื้นที่
การเกษตร
3. กรรมการหมู่บ้านไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่
4. คนในชุมชนไม่ให้ความร่วมมือและไม่เคารพกฎเกณฑ์ของหมู่บ้าน
(2) จุดแข็ง
1. มีโรงเรียนขยายโอกาสตั้งในหมู่บ้าน และมีครูจานวนหลายคนเป็นที่ปรึกษาของ
หมู่บ้าน
2. มีแหล่งท่องเที่ยว ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ คือ น้าตก
ห้วยเครือเขา
3. มีพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้าน ถึง 240 ไร่
4. มีพื้นที่ หรืออาณาเขตติดกับแม่น้ากก
5. มีป่าชุมชน
6. เป็นชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับแบบระบบเครือญาติ
7. มีอาณาเขตใกล้กับอาเภอเชียงแสน ติดต่อกับการค้าขายธุรกิจชายแดนได้ง่าย
2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกหรือสภาพแวดล้อมภายนอก
(1) โอกาส
1. มีอาณาเขตใกล้กับท่าเรือเชียงแสน สามารถทาการค้าขายได้
2. มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้ามาดาเนินงานในชุมชน
3. มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ได้
(2) อุปสรรค
1. ประชาชนมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้นจากการกู้ยืมเงินในระบบและนอกระบบ
2. ความเจริญทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยทาให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไป
3. เกิดภัยธรรมชาติส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตร
4. การอยู่ใกล้ชายแดนทาให้เกิดปัญหายาเสพติดในชุมชนเพิ่มขึ้น
2.3 วิสัยทัศน์
ส่งเสริมเพิ่มรายได้ราษฎร ดาเนินวิถีชีวิตอย่างพอเพียง
2.4 ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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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

