แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวฝาย อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
.............................................
ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวฝาย อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอาเภอสูงเม่น
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามถนนสายแพร่ – เด่นชัย ประมาณ 1.๕ กิโลเมตร และก่อนถึงจังหวัดแพร่ ประมาณ
15 กิโลเมตรโดยมีอาณาเขตติดต่อคือ
ทิศเหนือ
ติดต่อ ตาบลสูงเม่น, ตาบลดอนมูล, ตาบลบ้านเหล่า, อาเภอสูงเม่น
ทิศใต้
ติดต่อ ตาบลแม่จั๊วะ อาเภอเด่นชัย
ทิศตะวันออก ติดต่อ ตาบลบ้านกวาง อาเภอสูงเม่น, อาเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศตะวันตก ติดต่อ ตาบลน้าชา
อาเภอสูงเม่น
1.2 เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวฝาย มีเนื้อที่ประมาณ 65.98 ตร.กม. หรือประมาณ 41,241.25 ไร่
1.3 ภูมิประเทศ
ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวฝายแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
ก. พื้นที่ราบ - ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่นา
ข. พื้นที่ค่อนข้างราบและเชิงเขา – อยู่บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านทุ่งเจริญ ส่วนใหญ่เป็นสวนผลไม้ (มะขาม
หวาน,ลาไย,ส้มโอ ) ป่าสงวนแห่งชาติ มีบางส่วนเป็นที่นาและที่อยู่อาศัย
ค. พื้นที่ภูเขา เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อยู่บริเวณหมู่ที่ 3, 4, 6, 12
1.4 จานวนหมู่บ้าน มีทั้งสิ้น 13 หมู่บ้าน ดังนี้ (อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลทั้งหมด)
หมู่ที่ 1 บ้านช่องลม
หมู่ 8 บ้านช่องลม
หมู่ที่ 2 บ้านช่องลม
หมู่ 9 บ้านเหล่าเจริญ
หมู่ที่ 3 บ้านหัวฝาย
หมู่ 10 บ้านหัวฝาย
หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งเจริญ
หมู่ 11 บ้านเหล่าป่าผึ้ง
หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าป่าผึ้ง
หมู่ 12 บ้านเหล่าป่าผึ้ง
หมู่ที่ 6 บ้านเหล่าป่าผึ้ง
หมู่ 13 บ้านช่องลม
หมู่ที่ 7 บ้านดอนชัย

1.5 ประชากร
ประชากร
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวฝาย มีประชากรทั้งสิ้น 9,996 คน แยกเป็น
- ชาย 4,902 คน
- หญิง 5,094
คน
มีจานวนครัวเรือนทั้งหมด 3,479 ครัวเรือน แยกเป็นดังนี้
หมู่ที่ / ชื่อบ้าน

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1.บ้านช่องลม

369

480

534

1,014

2. บ้านช่องลม

230

279

309

588

3. บ้านหัวฝาย

276

327

331

658

4.บ้านทุ่งเจริญ

297

482

426

908

5. บ้านป่าผึ้ง

249

301

338

639

6. บ้านเหล่าป่าผึ้ง

322

418

407

825

7. บ้านดอนชัย

337

452

521

973

8. บ้านช่องลม

288

391

418

809

9. บ้านเหล่าเจริญ

137

209

20

417

10. บ้านหัวฝาย

249

374

416

790

11. บ้านป่าผึ้ง

274

428

431

859

12. บ้านเหล่าป่าผึ้ง

312

421

473

894

13. บ้านช่องลม

180

269

295

564

3,520

4,831

5,107

9,938

รวม

หมายเหตุ ข้อมูลจากสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (อ.สูงเม่น) ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2558
2) สภาพทางเศรษฐกิจ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพมากกว่าหนึ่งอาชีพ อาชีพหลัก คือ การเกษตรกรรม ได้แก่
การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และประมง พืชที่นิยมปลูก คือ ข้าว, ถั่วเหลือง ,มะขามหวาน ,ลาไย , และพืชผักต่างๆ ส่วน
การเลี้ยงสัตว์และการประมงส่วนใหญ่เลี้ยงเพื่อบริโภคในครัวเรือนและเป็นอาชีพเสริม ได้แก่ หมู , วัว, ไก่พันธุ์
พื้นเมือง และปลา โดยประกอบอาชีพดังนี้
- เกษตรกรรม ร้อยละ 68 - รับราชการ ร้อยละ 2
- รับจ้าง
ร้อยละ 27
- ค้าขาย ร้อยละ 3

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหัวฝาย
- โรงแรม
1
แห่ง
- ปั๊มน้ามัน
3
แห่ง
- โรงสีข้าว
14 แห่ง
- ร้านบริการคอมพิวเตอร์ 5 แห่ง
- โรงเลี้ยงสัตว์
1
แห่ง
- ร้านบริการซ่อมรถ
24
แห่ง
- โรงผลิตสุรา
3
แห่ง
- ร้านจาหน่ายท่อและเสาซีเมนต์ 1 แห่ง
- โรงผลิตไม้ตะเกียบและไม้เสียบลูกชิ้น 1 แห่ง
- ร้านล้างอัดฉีด
2
แห่ง
- ค้าของเก่า
1
แห่ง
- จาหน่ายไม้และขี้เลื่อย 3
แห่ง
- ร้านขายวัสดุไฟฟ้า
2
แห่ง
- ร้านซ่อมเครื่องไฟฟ้า 1
แห่ง
- สถานตรวจสภาพรถ 1
แห่ง
- ร้านเย็บผ้า
1
แห่ง
(3) สภาพสังคม
3.1 การศึกษา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑
- โรงเรียนประถมศึกษา
4
- โรงเรียนมัธยมศึกษา
1
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน
3.2 สถาบันและองค์กรศาสนา
- วัด / สานักสงฆ์
- โบสถ์

4
1

- ปั๊มหลอด
3
แห่ง
- ร้านค้าทั่วไป 75 แห่ง
- ร้านอาหาร 26 แห่ง
- ร้านเสริมสวย 17 แห่ง
- ตลาด
3 แห่ง
- ร้านขายยา
2
แห่ง
- ร้านทาฟัน
1
แห่ง
- โรงผลิตน้าดื่ม 2 แห่ง
- ร้านไดนาโม 2
แห่ง
- ร้านนวดแผนไทย 1 แห่ง
- ร้านกลึง
1 แห่ง
- ร้านเชื่อมเหล็ก 4 แห่ง
- ร้านจาหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ 2 แห่ง
- ร้านขายผ้า
1 แห่ง
- โรงกลึง
1 แห่ง
- บริการโต๊ะสนุ๊ก 1 แห่ง

แห่ง
แห่ง
แห่ง
13 แห่ง
แห่ง
แห่ง

3.3 การสาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล 2 แห่ง
- อัตราการมี และใช้ส้วมราดน้า ร้อยละ 100
3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดตาบลหัวฝาย
- ตารวจชุมชนตาบลหัวฝาย

1
1

แห่ง
แห่ง

(4) การบริการพื้นฐาน
4.1 การคมนาคม
1 ถนนสายหลักที่ติดต่อกับอาเภอ , จังหวัด ลาดยางและคอนกรีตแล้วทั้งหมด
2 ถนนในหมู่บ้านลาดยางแล้ว ร้อยละ 5

3 ถนนในหมู่บ้านถนน คสล. แล้ว ร้อยละ 80
4 ถนนในหมูบ่ ้านเป็นถนนลูกรัง ร้อยละ 15
4.2 การโทรคมนาคม
การติดต่อสื่อสารสะดวกทั้งโทรศัพท์บ้านและมือถือ มีสัญญาณครอบคลุมในพื้นที่
4.3 การใช้ไฟฟ้า
- จานวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้า 13 หมู่ จานวนใช้ 3,3๘๐ ครัวเรือน อีกประมาณ ๓๐ ครัวเรือนที่อยู่ในพื้นที่
การเกษตรยังไม่มีไฟฟ้าใช้
4.4 แหล่งน้าธรรมชาติ
- หนอง, บึง 1 แห่ง- ลาห้วย
4.5 แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
- ประปาหมู่บ้าน 4
- ฝาย
5
- เหมือง
6
- คลองส่งน้า
1

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

4 สาย
-

บ่อน้าตื้น
879 แห่ง
สระน้า
7
แห่ง
อ่างเก็บน้า 1
แห่ง
คลองส่งน้าชลประทาน 2 แห่ง

(5) ข้อมูลอื่นๆ
5.1 ทรัพยากร
เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของบริหารส่วนตาบลหัวฝาย เป็นภูเขาและเชิงเขา ดังนั้นจึงมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญ คือ ป่าไม้
5.2 มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบ้าน 4 รุ่น
จานวน 1,453 คน
- อาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)
จานวน 253 คน
- กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ต.หัวฝาย
จานวน 121 คน
- กลุ่มทาปลาส้ม ม. 11
จานวน
25 คน
- กลุ่มข้าวกล้อง
จานวน
20 คน
- อช. และผู้นาอช.
จานวน
26 คน
- ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบลหัวฝาย
จานวน
80 คน
- กลุ่มสตรีแม่บ้าน 13 กลุ่ม
จานวน 195 คน
- กรรมการพัฒนาสตรีตาบล 1 คณะ
จานวน
26 คน
- ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
จานวน 130 คน
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
จานวน 214 คน
- สภาองค์กรชุมชนตาบลหัวฝาย
จานวน 39 คน
2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น ได้แก่ โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล งบประมาณ และ
เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ

(1) โครงสร้างส่วนราชการภายในระดับส่วนขององค์การบริหารส่วนตาบล

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ( 9 ) ( 10 ) และมาตรา
26 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล จังหวัดแพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ข้อ 16 และมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดแพร่ ในการประชุม ครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เห็นชอบ ให้องค์การบริหาร
ส่วนตาบลหัวฝาย กาหนดโครงสร้างส่วนราชการและแผนกรอบอัตรากาลัง 3 ปี ภายในระดับส่วน ดังนี้

1. สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
1.1 งานบริหารทั่วไป
1.2 งานนโยบายและแผน
1.3 งานกฎหมายและคดี
1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.5 งานบริการสาธารณสุข
1.7 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
1.8 งานสังคมสงเคราะห์
1.9 งานบริหารงานบุคคล
1.10 งานตรวจสอบภายใน
1.11 งานเลือกตั้ง
1.12 งานส่งเสริมการเกษตร
1.13 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
1.14 งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.15 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
1.16 งานส่งเสริมสุขภาพ
1.17 งานสาธารณสุข
1.18 งานควบคุมโรค

2. กองคลัง
2.1
2.2
2.3
2.4

งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

3. กองช่าง
3.1
3.2
3.3
3.4

งานก่อสร้าง
งานออกแบบและควบคุมอาคาร
งานสาธารณูปโภค
งานผังเมือง

4. ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
4.1 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
4.2 งานกีฬาและนันทนาการ
4.3 งานวิจัยและโภชนาการ

4.4 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4.5 งานประเพณี
4.6 งานภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหัวฝาย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

สานักงาน

ส่วนการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

ปลัด อบต.

กองคลัง

กองช่าง

จานวนบุคลากร
จานวน
ตาแหน่งในสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ตาแหน่งในส่วนการศึกษา
ตาแหน่งในกองคลัง
ตาแหน่งในกองช่าง

35 คน
15 คน
10 คน
6 คน
๔ คน

ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

๑
14
16
๔

๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
๗.๒ ข้อมูลด้านการเกษตร
(1) บ้านช่องลม หมุ่ 1
มีพื้นที่ทั้งหมด ๓๒๐ มีแหล่งน้้ำทำงกำรเกษตร ดังนี้

คน
คน
คน
คน

