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แผนพัฒนาหมู่บ้าน
บ้านวังเขียว หมู่ที่ 8 ตาบลหนองป่าก่อ
อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน
1.1 ประวัติหมู่บ้าน
หมู่บ้านวังเขียว หมู่ที่ 8 ต้าบลหนองป่าก่อ อ้าเภอดอยหลวง จังหวดเชียงรายเป็นหมู่บ้านติดล้าน้ากก
โดยมีเนินเขาเล็กกว้างประมาณ 35 ไร่ สูง50 เมตร เรียกว่าดอยวอก เป็นหมู่บ้านที่กันน้ากกไว้ และใต้เนินเขาจะมีโขด
หินติดล้าน้า และบริเวณใต้โขดหินจะมีถ้าอยู่ใต้น้า อยู่ลึกประมาณ 6 เมตร และไม่เคยมีใครกล้าเข้าไป เพราะมีเสียงปลา
และเสียงแปลกๆ ดังตลอด และน้าบริเวณรีจะใสและลึกจนมองดูน้าเป็นสีเขียว จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านว่า บ้านวัง
เขียว ประชากรของหมู่บ้าน ก่อนปี 2509 จะเป็นคนลาวและอีสานอยู่รวมกันจ้านวนมากและเป็นหมู่บ้านที่อยู่รวมกับ
บ้านหนองกล้วย แต่พอถึงปี พ.ศ.2509 เกิดน้าท่วมหนักจนผู้คนอยู่ไม่ได้ และได้อพยพบ้านเรือนโยกย้ายที่อยู่อาศัยไปที่
อ้าเภอปงกันทังหมู่บ้าน เหลืออยู่เพียง 4 ครอบครัว คือ นายจันดี อินทะจักร นายเหมย เก็นมา นางทองเหลือง กมล
เพชร และนายม้ง ขาวจันทร์ ที่ได้อาศัยอยู่ที่นั่น จากนันพอถึงปี พ.ศ. 2510 ได้มีคนเมืองย้ายเข้ามาจากต้าบลป่าตึง
อ้าเภอแม่จัน ได้เข้ามาท้ามาหากินจ้านวน 4 ครัวเรือน คือ นายขาว ปัญญารักษ์ นายเลิศ กมลเพชร นายบุญรัตน์กันธิ
พันธ์ และต่อมาอีก 2 ปี ก็มีคนย้ายเข้ามาอยู่เพิ่มจ้านวนมากขึน จากต้าบลริมกก ต้าบลป่าตึง จากต้าบลห้วยพลู จาก
บ้านฟาร์มสัมพันธ์กิจ ทุกครอบครัวล้วนมากจากศาสนาคริสต์ทังนัน จึงได้มาตังคริสตจักร ชื่อว่า คริสต์จักรรวมสามัคคี
ดังนันสองในสามส่วนของจ้านวนประชากรบ้านวังเขียวส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาคริสต์
ผู้ปกครองจากอดีต-ปัจจุบัน (ชื่อ-สกุล, พ.ศ.ที่ด้ารงต้าแหน่ง)
1. นายจันทร์ สีบุญเรือง
พ.ศ. 2509 – 2520
2. นายบรรเจิด กันธิพันธ์
พ.ศ. 2520 – 2530
3. นายอุ่นเรือน กมลเพชร
พ.ศ. 2530 – 2553
4.นายธีรภัทร ใจฟู
พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน
1.2 พื้นที่หมู่บ้าน

2,912 ไร่ (หรือ 1,820,000 ตารางกิโลเมตร)

1.3 ลักษณะภูมิประเทศ
พืนที่ส่วนใหญ่ของบ้านวังเขียว เป็นที่ราบลุ่ม จะมีน้าขังในฤดูฝน เพราะว่าติดกับล้าน้ากก มีพืนที่ราบ
เป็นบางส่วนที่ใช้ประกอบอาชีพ การตังบ้านเรือนอยู่รวมกันเป็นกลุ่มและมีบางส่วนรายเรียงไปตามถนนสายหลักใน
หมู่บ้าน
1.4 อาณาเขตติดต่อ
บ้านวังเขียวอยู่ห่างจากที่ว่าการอ้าเภอดอยหลวง เป็นระยะทาง 6 กิโลเมตร
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
บ้านหนองกล้วย หมู่ 4 ต.หนองป่าก่อ และเขตพืนที่ต้าบลโยนก อ.เชียงแสน
ทิศใต้
ติดต่อกับ
บ้านป่าแดงผ่านศึก ต.ปงน้อย และบ้านหนองด่าน ต.โชคชัย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
ป่าชุมชนของหมู่บ้านพืนที่เป็นดอยบ้านหนองป่าก่อ หมู่ 3 ต.หนองป่าก่อ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
แม่น้ากก

2

1.5. แผนที่หมู่บ้าน
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1.6 จานวนประชากร (ตามข้อมูล จปฐ. ปี 2559)
รวมทังสิน
276 คน
แยกเป็น ชาย 142 คน หญิง 134 คน
1.6.1 ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
รวมทังสิน
43 คน
แยกเป็น ชาย 18 คน หญิง 25 คน
1.6.2 คนพิการ
รวมทังสิน
15 คน
แยกเป็น ชาย 5
คน หญิง 10 คน
1.7 จานวนครัวเรือน
จ้านวนครัวเรือนตามทะเบียนราษรร์
จ้านวน 306 ครัวเรือน
จ้านวนครัวเรือนตามข้อมูล จปฐ. ปี 2559 จ้านวน 98 ครัวเรือน
1.8 การประกอบอาชีพ
1 อาชีพหลักของครัวเรือน
(1) อาชีพท้านา
(2) อาชีพท้าไร่
(3) อาชีพท้าสวนข้าวโพด
(4) อาชีพข้าราชการ
2 อาชีพเสริมหรืออาชีพรอง
(1) อาชีพค้าขาย
(2) อาชีพรับจ้าง
1.9 ว่างงาน จ้านวน

จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน

45
85
15
2

ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน

จ้านวน
จ้านวน

6
43

ครัวเรือน
ครัวเรือน

20 คน (ตามข้อมูล จปฐ. ปี 2559)

1.10 รายได้ครัวเรือนต่อปี (ตามข้อมูล จปฐ.ปี 2559)
รายได้
197,764
บาท/ครัวเรือน/ปี
รายจ่าย
140,224
บาท/ครัวเรือน/ปี
หนีสิน
46,235
บาท/ครัวเรือน/ปี
1.11 รายได้เฉลี่ยของประชากร
ตามเกณฑ์ จปฐ.ปี 2559
จ้านวน 75,206 บาท/คน/ปี
1.12 จานวนกลุ่มกิจกรรม/อาชีพ
12.1 กลุ่มเกษตร
12.2 กลุ่มข้าวโพด
12.3 กลุ่มเลียงหมู
12.4 กลุ่ม ธนาคารข้าว
12.5 กลุ่ม ปุ๋ยหมักชีวภาพ

มีจ้านวน 5 กลุ่ม
ดังนี
จ้านวนสมาชิก 20 คน
จ้านวนสมาชิก 30 คน
จ้านวนสมาชิก 10 คน
จ้านวนสมาชิก 20 คน
จ้านวนสมาชิก 25 คน
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12.6
12.7
12.8
12.9

กลุ่มพัฒนาสตรี
กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มออมทรัพย์
กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

จ้านวนสมาชิก
จ้านวนสมาชิก
จ้านวนสมาชิก
จ้านวนสมาชิก

1.13 กองทุนในหมู่บ้าน
มีจ้านวน
5
13.1 กองทุนหมู่บ้าน
มีงบประมาณ
13.2 กองทุน กข.คจ.
มีงบประมาณ
13.3 กองทุนพัฒนาสตรี
มีงบประมาณ
13.4 กองทุนสงเคราะห์ศพ
มีงบประมาณ
13.5 กองทุนกลุ่มออมทรัพย์ มีงบประมาณ

30
36
50
20

กองทุน ดังนี
2,340,000
200,000
15,000
10,000
370,000

คน
คน
คน
คน
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1.14 ข้อมูลความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงาน
14.1 ฝึกอบรมด้านการเกษตร/การแปรรูป
14.2 อบรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมมูลค่าของสินค้า
1.15 ข้อมูลอื่นๆ
ผู้มีความรู้ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านต่างในชุมชน ดังนี้
1. ด้านแพทย์แผนไทย / สมุนไพร /หมอพื้นบ้าน ได้แก่
1. นายมงคล สุริค้า อยู่บ้านเลขที่ 58
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผู้มีความสามารถหมอสมุนไพรพืนบ้าน รู้จักสมุนไพร
น้ามาต้มเป็นยารักษาโรค
2. นายปั๋น หมดใส อยู่บ้านเลขที่ 7
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผู้มีความสามารถหมอสมุนไพรพืนบ้าน รู้จักสมุนไพร
น้ามาต้มเป็นยารักษาโรค
2. ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น
1. นายประเสริฐ จอมบุญเรือง อยู่บ้านเลขที่ 70
รายละเอียดภูมิปัญญา มีความสามารถด้านดนตรีพืนเมือง
2. นายมงคล สุริค้า อยู่บ้านเลขที่ 58
รายละเอียดภูมิปัญญา มีความสามารถด้านดนตรีพืนเมือง
3. ด้านงานฝีมือต่าง ๆ เช่น ช่างไม้ ช่างปั้น ช่างแกะ หัตถกรรม/จักรสาน ทอผ้า
1. นายพิพัฒน์ ปิ่นทอง อยู่บ้านเลขที่ 11
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผู้มีความสามารถด้านการจักสาน
2. นายประสิทธิ์ ไชยอินถา อยู่บ้านเลขที่ 16
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผู้มีความสามารถด้านช่างไม้แบบพืนบ้านล้านนา
4.. ด้านการเกษตร เช่น การเพาะปลูก ขยายพันธุ์ การปรับใช้เทคโนโลยี ได้แก่
1. นายอินปั๋น ใจวงค์ อยู่บ้านเลขที่ 124
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผู้มีความสามารถพิเศษในการเพาะพันธุ์ ขยายพันธุ์พืช
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5. ด้านการแปรรูปอาหาร ถนอมอาหาร ได้แก่
1. นายพิพัฒน์ ปิ่นทอง บ้านเลขที่ 11
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผูม้ ีความสามารถด้านการจักสาน
2. นายประสิทธิ์ ไชยอินถา บ้านเลขที่ 153/23
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผูม้ ีความสามารถด้านการจัดการเกษตรพอเพียง ตามแนว
พระราชด้าริ เศรษฐกิจพอเพียง
3. นายบุญทา กันจินะ บ้านเลขที่ 46
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผูม้ ีความสามารถด้านการจักสาน
4. นายสมเกียรติ กันธิพันธ์ บ้านเลขที่ 7
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผูม้ ีความสามารถด้านการประดิษฐ์ นวัตกรรม การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเครื่องมือการด้านเกษตร
5. นายประเสริฐ จอมบุญเรือง บ้านเลขที่ 70
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผูม้ ีความสามารถด้านการกตกแต่งเฟอร์นิเจอร์
6. นายสาคร เก็นมา บ้านเลขที่ 78
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผูม้ ีความสามารถด้านช่างไฟฟ้า
8. นางประกายวรรณ ไชยอินถา บ้านเลขที่ 153/23
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผูม้ ีความสามารถด้านการแปรรูปอาหาร
9. นางปราณี ใจฟู บ้านเลขที่ 6
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผูม้ ีความสามารถด้านการแปรรูปอาหาร
10. นางปราณี กันธิพันธ์ บ้านเลขที่ 7
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผูม้ ีความสามารถด้านการแปรรูปอาหาร
11. นางพัชรา ชื่นสาลี บ้านเลขที่ 9
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผูม้ ีความสามารถด้านการแปรรูปอาหาร
12. นางหนึ่งฤทัย ประจบ บ้านเลขที่
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผูม้ ีความสามารถด้านการผลิตน้ายาล้างจาน
6. ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่
1. นายธีรภัทร ใจฟู อยู่บ้านเลขที่ 6
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผู้มีความสามารถด้านการบริหารจัดการงานของหมู่บ้าน
2. นายสมเกียรติ กันธิพันธ์ อยู่บ้านเลขที่ 7
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผู้มีความช้านาญในการคิดน้าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาเครื่องมือทางการเกษตร
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูล
2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในหรือสภาพแวดล้อมภายใน
(1) จุดอ่อน
1. ที่ดินท้ากินไม่มีเอกสารสิทธิ์
2. การสัญจรไปมาระหว่างชุมชนไม่สะดวก เป็นหลุมเป็นบ่อ
3. ขาดความเข้าใจในการอนุรักษ์ธรรมชาติที่ถูกต้อง หมอกควันจากการเตรียม
พืนที่การเกษตร
4. กรรมการหมู่บ้านไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่
(2) จุดแข็ง
1. หมู่บ้านมีกองทุนเงินออม เพื่อส้าหรับกู้ยืมเงินในหมู่บ้าน
2. ชุมชนมีความพร้อมการรับการพัฒนา
3. หมู่บ้านมีการจัดระเบียบ ข้อบังคับของหมู่บ้านไว้รองรับผู้ที่ท้าผิด หรือไม่ให้
ความร่วมมือ
4. หมู่บ้านให้ความร่วมมือในการบริหารกลุ่ม
5. เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการเลือกให้เป็นหมู่บ้านปิดทองหลังพระ มีวิถีชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง
2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกหรือสภาพแวดล้อมภายนอก
(1) โอกาส
1. มีอาณาเขตใกล้กับท่าเรือเชียงแสน สามารถท้าการค้าขายได้
2. มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้ามาด้าเนินงานในชุมชน
3. มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ได้
(2) อุปสรรค
1. ประชาชนมีหนีสินเพิ่มมากขึนจากการกู้ยืมเงินในระบบและนอกระบบ
2. ความเจริญทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยท้าให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไป
3. เกิดภัยธรรมชาติส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตร
4. การอยู่ใกล้ชายแดนท้าให้เกิดปัญหายาเสพติดในชุมชนเพิ่มขึน
2.3 วิสัยทัศน์
เกษตรก้าวหน้า วิถีประชาแบบเศรษฐกิจพอเพียง
2.4 ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 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. ด้ารงฐานวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะและทุนทางสังคม
3. ส่งเสริมงานสาธารณสุขในชุมชน

กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การบริหารจัดการขยะในชุมชนแบบยั่งยืน

