บานยก
นยกเจริ
ยกเจริญ หมูท ี่ 8 ตําบลเมืองชุม อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
1.

ประวัติความเปนมาของหมูบาน
เดิมทีชื่อบานสันปูเลย ตั้งอยูบนพื้นที่ราบมีแมน้ําสะกึ๋นไหลผานกลางหมูบานขณะนั้นขึ้นอยู
กับการปกครองของบานเมืองชุม มีนายเรือง คําเปก เปนผูใหญบาน ตอมาในป พ.ศ. 2507 ได
แยกหมูบานเปนบานยกเจริญ อาศัยอยูประมาณ 40 กวาหลังคาเรือน ในป พ.ศ. 2529 ทางการ
ก็แยกปกครองจากตําบลเวียงชัย มาเปนการปกครองของ ตําบลเมืองชุม จัดตั้งชื่อหมูบาน บานยก
เจริญ มีสถานที่บําเพ็ญกุศลในทางพระพุทธศาสนา คือ วัดยกเจริญ
2.

ขอมูลดานการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด (ไมรวมที่กําลังศึกษาอยู)
ไมไดเรียนหนังสือ
9 คน ประถมศึกษา
286 คน
มัธยมศึกษาตอนตน
68 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย

คน
อนุปริญญา / ปวส. /ปวท.
3.

เศรษฐกิจชุมชน
1.
รายได

8 คน

ปริญญาตรี

8 คน

39

จากการเกษตร ทํานา 8,875,500 บาท / ป ทําสวน 148,060 บาท /
ป
เลี้ยงสัตว 371,704

บาท / ป ทําไร 105,400 บาท /

ป
คาขาย 3,070,200 บาท / ป

บริการ

650,000 บาท / ป
รับจาง 8,000,000 บาท / ป ทํางานประจํา
2,763,100 บาท / ป
ลูกหลานสงมาให 1,641,100 บาท / ป อื่นๆ 1,000 บาท
/ ป
2.

รายจาย
หมวดการผลิต
4,010,632 บาท / ป
หมวดอาหาร
6,244,900
บาท / ป
หมวดยารักษาโรค
10,000 บาท / ป
หมวดของใชสิ้นเปลือง 1,120,400 บาท / ป
หมวดการศึกษา
795,800
บาท / ป
หมวดงานสังคม
143,400 บาท / ป
หมวดเสื้อผา
377,400 บาท / ป
หมวดบันเทิง
347,500 บาท / ป
หมวดสาธารณูปโภค 3,038,660 บาท / ป
4.
พื้นที่ 7,702
ไร
ที่มา 300 ไร
ที่สวน 50 ไร
ที่อยูอาศัย 200 ไร
ที่แหลงน้ํา
65 ไร
ที่อื่นๆ 7,087
ไร
5.
ลักษณะภูมิประเทศพอสังเขป
สภาพถูมิประเทศ
บานยกเจริญเปนที่ราบเหมาะแกการทํานา และมีภูเขาดานตะวันออกของหมูบาน
สภาพภูมิอากาศ
บานยกเจริญ มีชวงฤดูกาล 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูแลง และฤดูหนาว ดังนั้น อากาศ
จะปรับเปลี่ยนไปตามฤดูกาล คือ มีอากาศรอน อบอุน และหนาว
การคมนาคม
การคมนาคมจะเปนการเดินทางบก มีถนนทุกซอกทุกมุมของหมูบาน สวนใหญเปน
ถนนคอนกรีต และมีความสะดวกสบายตอการเดินทาง
6.
ที่ตั้ง / อาณาเขต
อยูหางจากที่วาการอําเภอเวียงชัย
ระยะทาง
4 กิโลเมตร
อยูหางจากตัวจังหวัดเชียงราย
ระยะทาง
15 กิโลเมตร
มีอาณาเขต ดังนี้

7.
คน

8.
9.

10.
ป
11.
12.

13.

ทิศเหนือ
ทิศใต
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
จํานวนประชากร

ติดตอกับ
ติดตอกับ
ติดตอกับ
ติดตอกับ
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หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
คน

4 บานใหมเจริญ
10 บานดอนมูล
4 บานสันงอนไถ ตําบลผางาม
7 บานเมืองชุม
เปนชาย 240 คน เปนหญิง 231

7.1 ผูสูงอายุ
รวมทั้งสิ้น 92 คน แยกเปนชาย 48 คน หญิง 44 คน
7.2 ผูพิการ รวมทั้งสิ้น 41 คน แยกเปนชาย 25 คน หญิง 16 คน
จํานวนครัวเรือน
172 ครัวเรือน
การประกอบอาชีพ
9.1 อาชีพหลักของครัวเรือน
1.
อาชีพทํานา
จํานวน
125 ครัวเรือน
2.
อาชีพรับจางทั่วไป จํานวน
100 ครัวเรือน
3.
อาชีพคาขาย
จํานวน
24 ครัวเรือน
4.
อาชีพรับราชการ
จํานวน
4 ครัวเรือน
5.
อาชีพบริการ
จํานวน
1 ครัวเรือน
9.2 อาชีพเสริมหรืออาชีพสํารอง
1.
อาชีพทําไร
จํานวน
125 ครัวเรือน
2.
อาชีพเลี้ยงสัตว
จํานวน
10 ครัวเรือน
3.
อาชีพทําสวน
จํานวน
8 ครัวเรือน
4.
อาชีพประมง
จํานวน
2 ครัวเรือน
หมูบานมี รายได
29,317,000 บาท
รายจาย 20,711,826 บาท /
จํานวนกลุมกิจกรรม / อาชีพ มีจํานวน 1 กลุม ดังนี้
11.1 กลุมเลี้ยงโค จํานวนสมาชิก 20 คน
กองทุนหมูบาน มีจํานวน 3 กองทุน ดังนี้
12.1 ชื่อกองทุนหมูบาน มีงบประมาณ 1,464,709.06 บาท
12.2 ชื่อกองทุน กขคจ
มีงบประมาณ 346,748 บาท
12.3 ชื่อกองทุนออมทรัพย มีงบประมาณ 295,796 บาท
ผูมีความรู / ภูมิปญญาทองถิ่น ดานตางๆ ในชุมชน มีดังนี้
แพทยแผนไทย / สมุนไพร / หมอพื้นบาน ไดแก
1. นายสม ปาละ ที่อยู 45
หมอพื้นบาน
อนุรักษศิลปวัฒนธรรม / ประเพณีทองถิ่น ไดแก
1. นางจันทรทรา เสียงโต ที่อยู 261 ดนตรีพื้นบาน
งานฝมือตางๆ ไดแก
1. นายยืน เชื้อเมืองพาน ที่อยู 55
จักสาน

มีความรูดานการถนอมอาหาร ไดแก
1. นางสุข เตชะ ที่อยู 102 ผักดอง
ผูมีความรูดานความเชื่อ / โหราศาสตร / ไสยศาสตร ไดแก
1. นางจันทรสม
ราชคม ที่อยู 111
โหราศาสตร
ผูมีความสามารถดานการบริหารจัดการ ไดแก
1. นายบุญธรรม บุญมี ที่อยู 8
รับเหมากอสราง

