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แผนพัฒนาหมู่บ้าน
บ้านทุ่งโป่ง หมูท่ ี่ 9 ตาบลหนองป่าก่อ
อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน
1. ประวัติหมู่บ้าน
เดิม บ้านทุ่งโป่งเป็นหมู่บ้านที่การปกครองขึ้นอยู่กับหมู่บ้านดั้งเดิม คือ บ้านหนองป่าก่อ ราว
ปี พ.ศ. 2505 ได้มีการอพยพคนย้ายถิ่นที่อยู่โดยนายยอด ผิวมณี และครอบครัว มาจาก จ.แพร่ พักอาศัยอยู่
ที่ ต.โยนก อ.เชียงแสน และเป็นบ้านฝากบ้านทุ่งโป่ง ซึ่งการปกครองขึ้นอยู่กับบ้านหนองป่าก่อ และมีบ้าน
ห้วยน้้าดั้น แต่งตั้งให้นายส้อ ใจวันนะ อยู่บ้านใหม่เป็น ผช. ผญบ. บ้านทุ่งโป่ง
ต่อมา โดยการน้าของนายเตื่อย มายา ได้น้าญาติพี่น้อง และเพื่อนฝูง มาตั้งหลักแหล่งเป็น
หลักฐานมั่นคง จากนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ได้การอพยพของคนจากภาคอีสาน จังหวัดหนองคาย จังหวัด
อุบลราชธานี จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อบ้าน "ทุ่งโป่ง" ได้มาจากชื่อหนองน้้าในหมู่บ้านซึ่งมีดินโป่ง ที่สัตว์ชอบมากิน บ้านทุ่งโป่ง
แยกการปกครองจากบ้านหนองป่าก่อ หมู่ที่ ๓ ต้าบลหนองป่าก่อ อ้าเภอดอยหลวง เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๑
โดยมีนายประเสริฐ เรือนมูล เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก
ทาเนียบ ผู้ใหญ่บ้านที่ผ่านมา
๑. นายประเสริฐ
เรือนมูล ด้ารงต้าแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2541 – 2551
2. นายสุข
จุมปู
ด้ารงต้าแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2551 – 2554
3. นายวรพงศ์
แสนยอด
ด้ารงต้าแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน
2. พื้นที่

หมู่บ้าน 2.5 ตารางกิโลเมตร

3. ลักษณะภูมิประเทศ
เป็นพื้นที่ราบเนินเขา ล้อมรอบด้วยพื้นที่ทางการเกษตร ทุ่งนา เป็นที่ราบระหว่างเขาลาด
เอียงไปทางบ้านหนองกล้วย และล้าน้้ากก มีหนองน้้า ๙ แห่งในพื้นที่ การคมนาคม มีถนนลาดยางเข้าสู่
หมู่บ้าน
4. อาณาเขตติดต่อ
บ้านทุ่งโป่งอยู่ห่างจากที่ว่าการอ้าเภอดอยหลวง เป็นระยะทาง 12 กิโลเมตร
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ บ้านใหม่พัฒนาใต้ หมู่ที่ ๑๐ ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง
ทิศใต้
ติดต่อกับ บ้านหนองป่าก่อ หมู่ที่ ๓ ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๕ ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านหนองกล้วย หมู่ที่ ๔ ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง
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5. แผนที่หมู่บ้าน
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6. จานวนประชากร (ตามข้อมูล จปฐ.ปี 2559)
รวมทั้งสิ้น
193
คน
แยกเป็น ชาย
94
คน หญิง
7.1 ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
รวมทั้งสิ้น
34 คน
แยกเป็น ชาย 16 คน หญิง 18
7.2 คนพิการ
รวมทั้งสิ้น
4
คน
แยกเป็น ชาย 3
คน หญิง 1

99 คน
คน
คน

7. จานวนครัวเรือน
จ้านวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์
จ้านวน
จ้านวนครัวเรือนตามข้อมูล จปฐ. ปี 2559 จ้านวน
62
8. การประกอบอาชีพ
1. อาชีพหลักของครัวเรือน
(1) อาชีพท้านา
จ้านวน
(2) อาชีพท้าไร่
จ้านวน
(3) อาชีพท้าสวน
(4) อาชีพค้าขาย
2. อาชีพเสริมหรืออาชีพรอง
(1) อาชีพรับจ้างทั่วไป
(2) อาชีพรับราชการ
9. ว่างงาน

จ้านวน 8

77
2

73 ครัวเรือน
ครัวเรือน

จ้านวน
จ้านวน

ครัวเรือน
ครัวเรือน
5 ครัวเรือน
6 ครัวเรือน

จ้านวน
จ้านวน

66
3

คน (ข้อมูล จปฐ. ปี 2559)

10. รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อปี (ข้อมูล จปฐ.ปี 2559)
รายรับ
233,048
บาท/ครัวเรือน/ปี
รายจ่าย 163,887
บาท/ครัวเรือน/ปี
หนี้สิน
59,454
บาท/ครัวเรือน/ปี
11. รายได้เฉลี่ยของประชากร
ตามเกณฑ์ จปฐ. ปี 2559 จ้านวน 99,734 บาท/ครัวเรือน/ปี
12. จานวนกลุ่มกิจกรรม/อาชีพ มีจ้านวน 5 กลุม่ ดังนี้
1. กลุ่มเกษตรกร
จ้านวนสมาชิก
22
2 กลุ่มพัฒนาสตรี
จ้านวนสมาชิก
3. กลุ่มสภาเด็กและเยาวชน
จ้านวนสมาชิก

คน
86
20

คน
คน

ครัวเรือน
ครัวเรือน
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4. กลุ่มผู้สูงอายุ
5. กลุ่มออมทรัพย์
6. กลุ่มทอเสื่อ
7. กลุ่มผู้ปลูกยางพารา

จ้านวนสมาชิก
จ้านวนสมาชิก
จ้านวนสมาชิก
จ้านวนสมาชิก

13. กองทุนในหมู่บ้าน
มีจ้านวน
13.1 กองทุนหมู่บ้าน
13.2 กองทุนกลุ่มออมทรัพย์

34
53
30
10

คน
คน
คน
คน
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กองทุน ดังนี้
มีงบประมาณ
3,200,000
มีงบประมาณ
154,750

บาท
บาท

14. ข้อมูลความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงาน
15.1 ฝึกอบรมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้า
15.2 อบรมการพัฒนาการทอผ้า
15.3 อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เสื่อกก
15. ข้อมูลอื่นๆ
ผู้มีความรู้ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านต่างในชุมชน ดังนี้
1. ด้านแพทย์แผนไทย / สมุนไพร /หมอพื้นบ้าน ได้แก่
1. นายศรีจันทร์ ศรีวิจี อยู่บ้านเลขที่ 63
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผู้มีความสามารถด้านยาสมุนไพร เป็นหมอคาถา
เป่าเสกน้้ามนต์รักษาผู้ป่วย
2. นายโสภณ ตระกูลไชย
อยู่บ้านเลขที่ 21
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผู้มีความสามารถด้านยาสมุนไพร
2. ด้านช่าง เช่น ช่างไม้ ช่างปูน ได้แก่
1. นายประถม โทอรัญ บ้านเลขที่ 69
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผู้มีความรู้ความช้านาญด้านช่างไม้ ช่างปูน
2. นายสิทธิศักดิ์ แสนยอด บ้านเลขที่ 41
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผู้มีความรู้ความช้านาญด้านช่างไม้ ช่างปูน
3. นายรุ่งนิรันดร์ คนเพียร บ้านเลขที่ 39
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผู้มีความรู้ความช้านาญด้านช่างไม้ ช่างปูน
3. ด้านจักสาน ถักทอเสื่อ ได้แก่
1. นางแจ้ง ขวัญกลาง บ้านเลขที่ 9
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผู้มีความรู้ด้านการทอเสื่อ (ครบกระบวนการผลิต
ตั้งแต่การปลูก การเก็บเกี่ยว กาตากแห้ง การทอ)
2. นางอ้าไพ แสนยอด บ้านเลขที่ 25
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผู้มีความรู้ด้านการทอเสื่อ (ครบกระบวนการผลิต)
ตั้งแต่การปลูก การเก็บเกี่ยว กาตากแห้ง การทอ)
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3. นางสาวดอกไม้ ปะเมโท บ้านเลขที่
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผู้มีความรู้ด้านการทอเสื่อ (ครบกระบวนการผลิต)
ตั้งแต่การปลูก การเก็บเกี่ยว การตากแห้ง การทอ)
2. ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น
1. นายจุมปา ศรีวิจี
อยู่บ้านเลขที่ 25
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นผู้มีความรู้ในการขับเพลงพื้นบ้านล้านนา จ้อย ซอ
2. นายหัด ศรีลางกูล
อยู่บ้านเลขที่ 13
รายละเอียดภูมิปัญญา เป็นหัวหน้าเผ่าพิธีกรรมของหมู่บ้าน
3. ด้าน ความเชื่อ / โหราศาสตร์ / ไสยศาสตร์
1. นางพรมมา ตระกูลไชย
อยู่บ้านเลขที่ 21
รายละเอียดภูมิปัญญา
เป็นผู้มีความรู้ด้านการท้านาย ดูดวง ดูลายมือ
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูล
2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในหรือสภาพแวดล้อมภายใน
(1) จุดอ่อน
ด้านเศรษฐกิจ
1. ผลผลิตทางการเกษตรต่อไร่ต่้า ต้นทุนสูง
2. สตรีในหมู่บ้านไม่มีความรู้ในอาชีพอื่น ๆ
3. ขาดความรู้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเป็นรายได้เสริม
4. ขาดความรู้ในการจัดการด้านการตลาด
(2) จุดแข็ง
1. มีกลุ่มกองทุนหมู่บ้านหลายกลุ่ม มีเงินหมุนเวียนสร้างรายได้
2. มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ผูกพันกันเป็นแบบเครือญาติ
3. มีแหล่งท่องเที่ยว ฟาร์มเลี้ยงแกะ ที่หน่วยงานรัฐเข้ามาดูแลและ
ช่วยเหลือ
2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกหรือสภาพแวดล้อมภายนอก
(1) โอกาส
1. มีอาณาเขตใกล้กับท่าเรือเชียงแสน สามารถท้าการค้าขายได้
2. มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้ามาด้าเนินงานในชุมชน
(2) อุปสรรค
1. ประชาชนมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้นจากการกู้ยืมเงินในระบบและนอกระบบ
2. ความเจริญทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยท้าให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไป
3. เกิดภัยธรรมชาติส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตร
4. การอยู่ใกล้ชายแดนท้าให้เกิดปัญหายาเสพติดในชุมชนเพิ่มขึ้น
2.3 วิสัยทัศน์
สวนยางล้้าค่า น้าพาเศรษฐกิจ ชีวิตมั่นคง
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. ด้ารงฐานวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะและทุนทางสังคม
3. ส่งเสริมงานสาธารณสุขในชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การบริหารจัดการขยะในชุมชนแบบยั่งยืน

