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แผนพัฒนาหมู่บ้าน
บ้านคีรีสุวรรณ หมู่ที่ 7 ตาบลหนองป่าก่อ
อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน
1.1 ประวัติหมู่บ้าน
ในอดีตช่วงก่อนปี พ.ศ. 2500 พื้นที่ตั้งของหมู่บ้านเป็นพื้นที่ทาการเกษตรทั้งหมด เช่น
การทาไร่ข้าวโพด การทาป่าไม้ การทานา การทามันสาปะหลังเป็นต้น ในยุคนั้นไม่มีการตั้งถิ่นฐาน
และปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ต่อมาเมื่อผลผลิตทางการเกษตรเป็นที่น่าพอใจ ประกอบกับความอุดม
สมบูรณ์ของธรรมชาติ ทั้งแหล่งน้า ป่าไม้ ผู้คนจึงเริ่มอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ในปี พ.ศ. 2503 มี
ผู้คนมาสร้างบ้านเรือนอยู่รวมกัน 3 หลังคา คือ ครอบครัวนายอิน ชัยชนะ ครอบครัวนายสี
กิ่งคลธา และครอบครัวนายผัด เชียงจันทร์ ทั้งหมดย้ายมาจากบ้านฝั่งแดง (ปัจจุบนั อยู่ในเขต
ตาบลโยนกอาเภอเชียงแสน) ต่อมาก็มีผู้คนอพยพเข้ามาอยู่ร่วมกันมากขึ้นแต่ไม่มีหลักฐานบอกได้
ชัดเจนว่ามาจากไหน เนื่องจากบางคนมาอยู่ได้ไม่นานก็จากไปบางคนก็มาอาศัยอยู่เฉพาะในช่วงทา
การเกษตร ซึ่งรวมแล้วมีประชากรประมาณ 10 หลังคา และได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านมีชื่อว่า บ้าน
ใหม่กลาง(ตาบลปงน้อย อาเภอแม่จัน) ตามการแบ่งเขตการปกครองในสมัยนั้น
การตั้งชื่อหมู่บ้านจะเรียกตามที่ตั้งของชุมชนในละแวกเดียวกัน
ซึ่งบ้านใหม่เหนือ
(ปัจจุบันคือ บ้านใหม่พัฒนาหมู่ที่ 6 ตาบลหนองป่าก่อ)และบ้านใหม่ใต้ (ปัจจุบันคือ บ้านสันทราย
กองงาม ตาบลบ้านแซว อาเภอเชียงแสน) จนถึงพ.ศ. 2525 บ้านใหม่กลาง ได้แยกออกจากตาบล
ปงน้อยตั้งเป็นหมู่บ้านในตาบลหนองป่าก่อ ในปี พ.ศ. 2526 บ้านใหม่กลางก็ได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้าน
เป็น บ้านคีรีสุวรรณ หมู่ที่ 8 ตาบลหนองป่าก่อ อาเภอแม่จันในปี พ.ศ. 2527 บ้านคีรีสุวรรณได้
เปลีย่ นหมู่อีกครั้งเป็น บ้านคีรีสุวรรณ หมู่ที่ 7 ตาบลหนองป่าก่อ อาเภอแม่จัน และในปี พ.ศ.
2539 ได้มีการแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดเชียงราย แยกจากอาเภอแม่จันออกมาเป็นกิ่ง
อาเภอดอยหลวง จากนั้นทางจังหวัดเชียงรายได้กาหนดให้กิ่งอาเภอดอยหลวง มีการปกครองเป็น
อาเภออย่างเต็มรูปแบบ จากวันนั้นมาจึงเป็น บ้านคีรีสุวรรณ หมู่ที่ 7 ตาบลหนองป่าก่อ อาเภอ
ดอยหลวงจังหวัดเชียงราย จนถึงปัจจุบัน
ทาเนียบ/ผู้นาหมู่บ้านที่ผ่านมา
1. นายพิณ
จินตะวรรณ ดารงตาแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2525 – 2530
2. นายขจร
ธรรมกาศ
ดารงตาแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2530 -2535
3. นายส่ง
อินทะยะ
ดารงตาแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2535 – 2539
4. นายเสน่ห์
ชานาญกิจ ดารงตาแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2539 – 2543
5. นายเจริญ
มาแก้ว
ดารงตาแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2543 – 2547
6. นายสมบูรณ์
จี้อาทิตย์
ดารงตาแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2547 – 2552
7. นายอรุโณทัย
ปิมลือ
ดารงตาแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน
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1.2 แผนที่หมู่บ้าน
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1.3 พื้นที่หมู่บ้าน

4,385 ไร่

1.4 ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่เป็นที่ราบภูเขา มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสาหรับการเพาะปลูก ลักษณะของป่า เป็น
ป่าเบญจพรรณและป่าไม้ใช้สอย มีแหล่งน้าที่สาคัญ คือ แม่น้าบง เป็นแม่น้าสายหลัก และมีหนอง
น้า คือ หนองน้าห้วยทรายขาว หนองน้าขุนทรายขาว หนองน้าห้วยสัก และหนองน้าแซะ ซึ่ง
ประชากรในหมู่บ้านสามารถใช้น้าจากแหล่งน้าในการทาการเกษตรได้
1.5 อาณาเขตติดต่อ
บ้านคีรีสุวรรณอยู่ห่างจากที่ว่าการอาเภอดอยหลวง เป็นระยะทาง 14 กิโลเมตร
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ตาบลบ้านแซว อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ทิศใต้
ติดต่อกับ
บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 6 ตาบลหนองป่าก่อ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
ตาบลบ้านแซว อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
แม่น้ากก
1.6 จานวนประชากร
รวมทั้งสิ้น
368 คน
แยกเป็น
ชาย
189 คน หญิง
7.1 ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
รวมทั้งสิ้น
44 คน
แยกเป็น
ชาย
21 คน หญิง
7.2 คนพิการ
รวมทั้งสิ้น
10 คน
แยกเป็น
ชาย
4 คน หญิง
1.7 จานวนครัวเรือน
จานวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์
จานวน
จานวนครัวเรือนตามข้อมูล จปฐ. ปี 2554 จานวน
1.8 การประกอบอาชีพ
1 อาชีพหลักของครัวเรือน
(1) อาชีพทานา
(2) อาชีพทาไร่
(3) อาชีพทาสวน
(4) อาชีพรับจ้าง

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

149 คน
23

คน

6

คน

156 ครัวเรือน
88 ครัวเรือน

65
21
20
25

ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
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2 อาชีพเสริมหรืออาชีพรอง
(1) อาชีพรับจ้าง
(2) อาชีพค้าขาย

จานวน
จานวน

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

30
13-18 ปี
19-24 ปี
25 ปีขึ้นไป

คน
จานวน
จานวน
จานวน

1.10 รายได้
รายได้
รายจ่าย
หนี้สิน
เงินออม

36,017.32
25,836.48
7,796.93
7,154.78

บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี

25 ครัวเรือน
3 ครัวเรือน
5
10
15

คน
คน
คน

1.11 รายได้เฉลี่ยของประชากร
ตามเกณฑ์ จปฐ. ปี 2554 จานวน
37,897.79 บาท/คน/ปี
ครัวเรือนยากจน(รายได้ไม่ถึง 23,000 บาท/คน/ปี) ปี 2555 จานวน 0 ครัวเรือน
1.12 จานวนกลุ่มกิจกรรม/อาชีพ
1. กลุ่มพัฒนาสตรี
2. กลุ่มสภาเด็กและเยาวชน
3. กลุ่มผู้สูงอายุ
4. กลุ่มออมทรัพย์
5. กลุ่มหมูยอ
6. กลุ่มไพคา
1.13 กองทุนในหมู่บ้าน มีจานวน
14.1 กองทุนหมู่บ้าน
14.2 กองทุน กขคจ.
14.3 กองทุนกลุ่มออมทรัพย์

มีจานวน 6 กลุ่ม
จานวนสมาชิก
จานวนสมาชิก
จานวนสมาชิก
จานวนสมาชิก
จานวนสมาชิก
จานวนสมาชิก

ดังนี้
135
15
64
75
10
15

คน
คน
คน
คน
คน
คน
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กองทุน ดังนี้
มีงบประมาณ
2,200,000
มีงบประมาณ
280,000
มีงบประมาณ
1,200,000

1.14 ข้อมูลความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงาน
1. ฝึกอบรมอาชีพตัดผม
2. อบรมการนวดแผนไทย

บาท
บาท
บาท
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1.15 ข้อมูลอื่นๆ
ผู้มีความรู้ / ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น ด้านต่างในชุมชน ดังนี้
1. ด้านแพทย์แผนไทย / สมุนไพร /หมอพื้นบ้าน ได้แก่
1. นายสวาท สุยะเช
อยู่บ้านเลขที่ 86
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผู้มีความรู้ด้านการเป่าแผล
2. นางคา นามแก้ว
อยู่บ้านเลขที่ 69
รายละเอียดภูมิปัญญาเป็นผู้มีความสามารถในการทายาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร
2. ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น
1. นายมานิตย์ ปืมลือ
อยู่บ้านเลขที่ 46
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผู้มีความรู้ด้านวงดนตรีพื้นเมือง(ดีดซึง)
2. นายวสันต์ ธรรมกาศ
อยู่บ้านเลขที่ 49
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผู้มีความรู้ด้านการฟ้อนตบมะพาบ
3. นายบุญเป็ง ทาป้อม
อยู่บ้านเลขที่ 49
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผู้มีความรู้ด้านพิธีกรรมล้านนา
3. ด้านงานฝีมือต่างๆ เช่น ช่างไม้ ช่างปั้น ช่างแกะ หัตถกรรม/จักสาน ทอผ้า
1. นายมนัส ปิมลือ
อยู่บ้านเลขที่ 41
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผู้มีความสามารถด้านการทาไม้กวาดทางมะพร้าว
2. นายแก้ว นาหลวง
อยู่บ้านเลขที่ 63
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผู้มีความสามารถด้านการทาไม้กวาดทางมะพร้าว
3. นายวสันต์ ธรรมกาศ
อยู่บ้านเลขที่ 49
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผู้มีความรู้ด้านงานใบตอง
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูล
2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในหรือสภาพแวดล้อมภายใน
(1) จุดอ่อน
1. ผลผลิตทางการเกษตรต่อไร่ต่า ต้นทุนสูง
2. ค่าครองชีพสูง
3. ไม่มีที่ดินทากินเป็นของตนเอง
4. ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์
5. ปัญหาขยะในชุมชน
6. แหล่งน้าตื้นเขิน
7. เกิดไฟไหม้ป่าในฤดูแล้ง
8. ป่าชุมชนถูกบุกรุก
9. ปัญหาการเล่นการพนันในพื้นที่
(2) จุดแข็ง
1. มีขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนาที่ดีงาม
2. มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ผูกพันกันแบบเครือญาติ
3. มีผู้นาที่เข้มแข็ง
4. มีกฎระเบียบ กติกาในหมู่บ้านที่เข้มแข็ง
2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกหรือสภาพแวดล้อมภายนอก
(1) โอกาส
1. มีอาณาเขตใกล้กับท่าเรือเชียงแสน สามารถทาการค้าขายได้
2. มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้ามาดาเนินงานในชุมชน
(2) อุปสรรค
1. ประชาชนมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้นจากการกู้ยืมเงินในระบบและนอกระบบ
2. ความเจริญทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยทาให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไป
3. เกิดภัยธรรมชาติส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตร
4. การอยู่ใกล้ชายแดนทาให้เกิดปัญหายาเสพติดในชุมชนเพิ่มขึ้น
2.3 วิสัยทัศน์
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนบนรากฐานเศรษฐกิจพอเพียง
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2.4 ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

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

