
ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
 

 

 
  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ได้ยกฐานะมาจากสภาตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2539 จำนวน 2,143 แห่ง และประกาศดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่ 9 ง ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 มีนาคม 
2539   เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  จัดตั้งองค์การบริหารส่วน
ตำบลมาตรา 40 และ มาตรา 41  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  

  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย  ได้ปรับขนาดจากองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก เป็น
องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง  เมื่อวันที่   23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2550 

 
ภาพตราสัญลักษณ์ประจำองค์การบริหารสว่นตำบลหัวฝาย 

 

 
  

     องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย มีตราสัญลักษณ์ เป็นรูปใบโพธิ์ แสดงความศรัทธา เน่ืองจากที่ทำ
การองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ตั้งอยู่ใกล้วัดศรีดอก ซึ่งเป็นวัดที่ประชาชนในตำบลศรัทธา และเป็นวัดประจำ
ตำบล ในบริเวณวัดมีต้นโพธิ์ (หรือต้นศรี ภาษาพื้นบ้าน)  
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร ่ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสูงเม่น   
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามถนนสายแพร่ – เดน่ชัย  ประมาณ 1.๕ กิโลเมตร และก่อนถึงจังหวัดแพร ่ ประมาณ  
15  กโิลเมตรโดยมีอาณาเขตติดต่อคอื 

ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

1.1 ตั้งขององค์การบรหิารตำบลหัวฝาย 

1. ด้านกายภาพ 



  ทิศเหนือ          ติดต่อ   ตำบลสูงเม่น, ตำบลดอนมูล, ตำบลบ้านเหล่า, อำเภอสูงเม่น 
  ทิศใต้              ติดต่อ   ตำบลแม่จั๊วะ  อำเภอเด่นชัย 
  ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลบ้านกวาง   อำเภอสูงเม่น,   อำเภอทา่ปลา  จังหวัดอตุรดิตถ ์
  ทิศตะวันตก   ติดต่อ   ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น 
เน้ือที่ องค์การบริหารสว่นตำบลหัวฝาย มีเน้ือที่ประมาณ  65.98 ตร.กม.  หรือประมาณ 41,241.25 ไร ่
 
 
 
 

ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายแบ่งเป็น 3 ลักษณะ  ดังนี้ 
 ก. พื้นทีร่าบ - ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่นา 

ข. พื้นที่ค่อนข้างราบและเชิงเขา – อยู่บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านทุ่งเจริญ  ส่วนใหญ่เป็นสวน 
(มะขามหวาน,ลำไย,ส้มโอ ) ป่าสงวนแห่งชาต ิมบีางส่วนเป็นที่นาและที่อยู่อาศัย  

ค. พื้นที่ภูเขา เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  อยู่บริเวณหมู่ที่ 3, 4, 6, 12 
 
 
 
 
  ลักษณะภูมิอากาศของตำบลหัวฝาย  ฤดูร้อนจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม  ถึงเดือนพฤษภาคม  
อุณหภูมิสูงสุดประมาณ  42  องศาเซลเซียส  ฤดูฝนประมาณปลายเดือนพฤษภาคม  ถึงเดือนกันยายน  มีปริมาณฝน
ตกชุกที่สุดในช่วงเดือนมิถุนายน  ถึงเดือนกรกฎาคม  และฤดูหนาว  จะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม  ถึงเดือนกุมภาพันธ์
ของทุกป ี
 
 
 
 
  ลักษณะของดินตำบลหัวฝาย ตามลักษณะภูมิประเทศ 
  1) กลุ่มดินดอน ประกอบด้วยดินชุดที่ 15 ประกอบด้วยดินเหนียวปนดินทรายกระจายอยู่  ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำถึงปานกลาง หน้าดินลึกมาก ส่วนใหญ่เป็นที่ราบประมาณ 30% ของพื้นที่ทั้งหมดของ
ตำบล 
  2) กลุ่มดินที่ราบลุ่ม เป็นดินชุดที ่33 พบมากในหมู่ที่ 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,12 เป็นดินอุดม
สมบูรณ์ปานกลางพบที่ดนิประมาณ 70% ของพืน้ที่ทั้งหมด 

  สภาพของดิน 
  ลักษณะภูมิประเทศตำบลหัวฝาย  โดยทัว่ไปเป็นที่ราบ ทีด่อนค่อนข้างราบ และลักษณะดินแบ่ง
ออกเป็น 2 ชุด คอื ชดุ 15 และ 33 
  1) ดินชุดที ่15 มีประมาณ 30% ของพื้นที่เป็นกลุ่มดินที่มีเน้ือดินร่วนปนดินเหนียว มีจุดปะสี
น้ำตาลปนแดงในชั้นดินลา่ง มักพบก้อนสีน้ำตาลสารเคมี เหล็กและแมงกานีส อาจพบก้อนปูนปะปนด้วย พบพื้นที่
ค่อนข้างราบเรียบมีดินลึกมากระบายน้ำค่อนข้างเลว ดินมีความอุดมสมบรูณ์ค่อนข้างต่ำถึงปานกลาง มีความเป็นกรด
เป็นด่าง 5.5 – 8.0 ปัญหาทั่วไปไม่มี แม้ดินบางแห่งมีความอุดมสมบูรณค์่อนข้างทำการปรับปรุงได้ยาก 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

1.4 ลักษณะของดิน 



       ปัจจุบัน บริเวณดังกล่าวใชท้ำนา ฤดูแล้ง ใชท้ำพืชไร่บางชนิด เช่น ถั่วเหลือง ถ้ามีระบบ
ชลประทานสามารถ ทำนาปีละ 2 ครั้ง 

  2) ดินชุดที ่33 มีประมาณ 70% ของพื้นที่เป็นดินร่วมปนดินแป้ง มีสีน้ำตาลปนแดง ดินชั้นล่างลกึ
มีจุดปะสีน้ำตาลปนเทา มีก้อนปูนปนเกิดจากวตัถุต้นกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ ดินตะกอนรูปพัดพื้นทีค่่อนข้างเรียบ 
มีดินลึกมาก มีการระบายน้ำดีถึงปานกลาง มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง เป็นกรดด่าง 5.5 – 8.0 
   

 
 

  สภาพป่าในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าผลัดใบ แบ่งได้ 2 ประเภทคือ ป่าเบญจพรรณ เป็นป่าที่มีคุณค่า
ทางเศรษฐกิจมาก พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้มะค่าโมง ไม้กระพี้เขาควาย ชิงชัน กระเจาะ 
กระพี้จั่น ตะเคียนทอง ตะแบก โมกมัน และป่าเต็งรัง พันธุ์ไม้ที่มักพบอยู่เสมอคือ เต็ง รัง เหียง พลวง กระโดน ตะค้อ 
มะกอกป่า เป็นต้น และพื้นที่บางส่วน สำนักงานป่าไม้เขตแพร่ ได้ทำการปลูกป่าไม้สักเพื่อฟื้นฟูสภาพป่า 
 
 
 
 
  
 
 
  ตำบลหัวฝาย มีการปกครองหมู่บ้านโดยฝ่ายปกครอง และมีจำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหัวฝาย  มีจำนวน  13  หมู่บ้าน  ดังนี้ 
  หมู่ที่  1   บ้านช่องลม 
  หมู่ที่  2   บ้านช่องลม 
  หมู่ที่  3   บ้านหัวฝาย 
  หมู่ที่  4   บ้านทุ่งเจริญ 
  หมู่ที่  5   บ้านป่าผึ้ง 
  หมู่ที่  6   บ้านเหล่าป่าผึ้ง 
  หมู่ที่  7   บ้านดอนชัย 
  หมู่ที่  8   บ้านช่องลม 
  หมู่ที่  9   บ้านเหล่าเจริญ 
  หมู่ที่  10   บ้านหัวฝาย 
  หมู่ที่  11   บ้านป่าผึ้ง 
  หมู่ที่  12   บ้านเหล่าป่าผึ้ง 
  หมู่ที่ 13  บ้านช่องลม 
 
  
 
 
  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 
6) พ.ศ. 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย  มีองค์กรทางการเมือง ๒ ส่วน คือ 

1.6 ลกัษณะของไม้และป่าไม ้

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 

2.1 การเลือกตั้ง 



 1. คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ดำรงตำแหน่งคราว
ละ ๔ ปี และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่เกิน ๒ คน ซึ่งมาจากการแต่งตั้งของนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล  

 2. สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 13 คน  

 หน่วยเลือกตั้งจำนวน  21 หน่วยเลือกตั้ง   

 
 
 
  
 
 
หมู่ที่  /  ช่ือบ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1.บ้านช่องลม 394 463 500 963 

2. บ้านช่องลม 239 257 283 540 

3. บ้านหัวฝาย 292 327 326 653 

4.บ้านทุ่งเจริญ 318 445 412 857 

5. บ้านป่าผึ้ง 262 268 322 590 

6. บ้านเหล่าป่าผึ้ง 358 385 411 796 

7. บ้านดอนชัย 352 412 479 891 

8. บ้านช่องลม 297 348 372 720 

9. บ้านเหล่าเจริญ 155 196 207 403 

10. บ้านหัวฝาย 262 348 396 744 

11.  บ้านป่าผึ้ง 286 380 396 776 

12.  บ้านเหล่าป่าผึ้ง 332 409 445 854 

13.  บ้านช่องลม 186 244 293 537 

รวม 3,733 4,482 4,842 9,324 

ตารางที่ 1  แสดงจำนวนประชากรและครัวเรือน 

(ข้อมูลจาก กรมการปกครอง  สำนักทะเบียน อำเภอสูงเม่น จงัหวัดแพร่ ณ  30  ตุลาคม  พ.ศ. 2565) 

3. ประชากร 

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 



 
 
 
 
 
 

3.2.1 ช่วงอายุและจำนวนประชากรจำนวนประชากรจำแนกได้ตามกลุ่มอายุ ดังนี้ 

กลุ่มอาย ุ ชาย หญิง รวม % ชาย % หญิง 

น้อยกว่า 1 ป ี 24 29 53 0.24 0.29 

01-04 158 147 305 1.60 1.49 

05-09 199 186 385 2.01 1.88 

10-14 219 204 423 2.21 2.06 

15-19 255 228 483 2.58 2.30 

20-24 320 317 637 3.23 3.20 

25-29 348 338 686 3.52 3.42 

30-34 320 321 641 3.23 3.24 

35-39 340 318 658 3.44 3.21 

40-44 364 349 713 3.68 3.53 

45-49 389 469 858 3.93 4.74 

50-54 424 486 910 4.28 4.91 

55-59 402 455 857 4.06 4.60 

60-64 356 401 757 3.60 4.05 

65-69 237 321 558  2.40 3.24 

70-74 184 208 392 1.86 2.10 

75-79 129 164 293 1.30 1.66 

80 ขึ้นไป 116 158 274 1.17 1.60 

รวม 4,793 5,102 9,895 48.44 51.56 

 ตารางที่ 2 แสดงจำนวนประชากรแบบแยกช่วงอายุ  
(ข้อมูลจาก กรมการปกครอง  สำนักทะเบียน อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร ่ณ  30 กันยายน  พ.ศ. 2564) 

3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 



 
 
 
 
 
 
  สถานศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ประกอบด้วย 

1. โรงเรียนวดัศรดีอก 
2. โรงเรียนบ้านช่องลม 
3. โรงเรียนบ้านดอนชัย 
4. โรงเรียนทุ่งเจริญ 
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 
6. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอำเภอสูงเม่น 

 โรงเรียนที่มีอยู่ตั้งกระจายอยู่ในหมู่บ้านต่างๆ มีการเรียนการสอนถึงชั้นประถมศึกษา มีเพียงโรงเรียนบ้านวัด
ศรีดอกแห่งเดียวที่เป็นโรงเรียนขยายโอกาส มีการเรียนการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนทุกแห่งมีพื้นที่
โล่งและสนามกีฬาที่อนญุาตให้ประชาชนที่อาศยัอยู่บริเวณใกล้เคียงเข้ามาใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมนันทนาการ
และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 

 

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน   
ทุกหมู่บ้านจะมีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ส่วนใหญ่จะเป็นเรือนไม้เล็กๆตั้งอยู่บนพื้นที่

สาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน   เป็นต้น 
 

  ที่โล่งเพ่ือกิจกรรมนันทนาการและจัดงานในโอกาสต่างๆ   
  มีพื้นที่โล่งเพื่อกิจกรรมนนัทนาการ  เช่น  สนามกฬีา  สวนสาธารณะฯ  ทีจ่ัดไว้ให้ประชาชน มี
จำนวนตำ่กวา่มาตรฐานที่กำหนดไว้  ไม่มีสวนสาธารณะและสวนสุขภาพ  อย่างไรก็ตาม หากรวมเอาพื้นที่สนามกีฬา 
พื้นที่โล่งในโรงเรียน ในวดั ในสถานที่ราชการทีอ่นุญาตให้ประชาชนเข้าไปใช้ประกอบกิจกรรมนันทนาการได้ในบาง
เวลา ก็จะมพีื้นที่การใชท้ีด่ินประเภทนี้พื้นที่โล่งเพื่อกิจกรรมนันทนาการสูงกว่ามาตรฐาน 
 

 
 
 
 

 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภายในตำบลหัวฝาย จำนวน  2  แห่ง  นอกจากนั้นแล้ว      
แต่ละหมู่บ้านยังมีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนประจำหมู่บ้าน จำนวน 13 แห่ง 

 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตำบล   จำนวน 2  แห่ง 
 2. สถานพยาบาลเอกชน     จำนวน  1  แห่ง  
 3. รา้นขายยา      จำนวน  4  แห่ง  
   
 
 
   

 
 
 

4. สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา 

4.2 สาธารณสุข 



 
 
 

หมู่ที่ ผู้พิการ(ราย) 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 

หมู่ที่ 1 70 73 73 
หมู่ที่ 2 29 27 25 
หมู่ที่ 3 27 26 25 
หมู่ที่ 4 41 38 38 
หมู่ที่ 5 41 36 36 
หมู่ที่ 6 44 41 42 
หมู่ที่ 7 51 50 48 
หมู่ที่ 8 48 52 51 
หมู่ที่ 9 32 30 30 

หมู่ที่ 10 54 51 51 
หมู่ที่ 11 37 34 34 
หมู่ที่ 12 55 56 53 
หมู่ที่ 13 22 19 20 

รวม    
 

ตารางที ่4 แสดงจำนวนคนพิการที่จดทะเบียนคนพิการปีพ.ศ. 2563 – 2565  จำแนกรายหมู่บ้าน 
  

หมู่ที่ ผู้สูงอายุ(ราย) 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 

หมู่ที่ 1 250 258 727 
หมู่ที่ 2 115 123 129 
หมู่ที่ 3 132 136 140 
หมู่ที่ 4 180 183 190 
หมู่ที่ 5 149 148 152 
หมู่ที่ 6 179 178 182 
หมู่ที่ 7 238 234 234 
หมู่ที่ 8 194 207 212 
หมู่ที่ 9 94 99 101 

หมู่ที่ 10 201 216 215 
หมู่ที่ 11 196 204 206 
หมู่ที่ 12 181 195 198 
หมู่ที่ 13 143 149 152 

รวม    
ตารางที ่5 แสดงจำนวนผู้สูงอายุปีพ.ศ. 2563 – 2565  จำแนกรายหมู่บ้าน 

 
 
 
 

4.4 การสังคมสงเคราะห์ 



หมู่ที่ ผูต้ิดเชื้อเอดส์ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 

หมู่ที่ 1 0 0 0 
หมู่ที่ 2 2 3 3 
หมู่ที่ 3 1 1 1 
หมู่ที่ 4 1 1 1 
หมู่ที่ 5 1 1 1 
หมู่ที่ 6 0     0 0 
หมู่ที่ 7 2 2 2 
หมู่ที่ 8 1 1 1 
หมู่ที่ 9 1 1 1 

หมู่ที่ 10 4 4 4 
หมู่ที่ 11 2 2 2 
หมู่ที่ 12 1 1 1 
หมู่ที่ 13 0 0 0 

รวม    
 
 

ตารางที ่6 แสดงจำนวนผู้ตดิเชื้อเอดส์ปีพ.ศ. 2563 – 2565  จำแนกรายหมู่บ้าน 
 
 

 
 
 
 
 
 
  ในพื้นที่เขตองค์การบริหารตำบลหัวฝาย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101  ตัดผ่าน  เป็นถนนที่มี
ความกว้างของผิวจราจร ประมาณ 20 เมตร  มีทางเท้า มีความกว้างของเขตทางประมาณ  30  เมตร เป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สภาพดีใช้ได้ทุกฤดูกาล ผ่านเข้ามาทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่   
  ในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย มีถนนสายหลัก  จำนวน 1 สาย เป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก และถนนลาดยาง  แยกจากถนนสายหลักเข้าสู่พื้นที่ในเขตและสู่หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวฝาย  ในเขตชุมชนมีถนนกว้างประมาณ 3.50 - 4 เมตร  ไม่สามารถขยายไหล่ทางได้ เนื่องจากส่งผลกระทบกับ
ชาวบ้าน ปัจจุบันบนถนนทั้งสายหลักและสายรองมีปัญหาเนื่องจากรถแล่นเร็วและมีทางแยกเข้าสู่ถนนซอยจำนวน
มาก  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย มีถนนสายย่อย  (ถนนซอย) จำนวนมาก   ถนนซอยเหล่านี้มี ความ
กว้างโดยประมาณ 3 - 4 เมตร ไม่มีทางเท้าไม่มีพื้นที่สำหรับการขยายตัว มีทั้งที่เป็นถนนคอนกรีตและถนนลูกรังและ
ถนนในซอยจำนวนมากเป็นถนนปลายตัน  โดยไปสิ้นสุดที่หน้าบ้านของราษฎรหรือพื้นที่เกษตรกรรม 
 

5. ระบบบริการขั้นพื้นฐาน 

5.1 การคมนาคมขนส่ง 



   

 

  ร้อยละ 100 ของครัวเรือนทั้งหมดมีไฟฟ้าใช้   ถึงแม้จะมีบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้าน หรือ
อยู่ในพื้นที่ทำการเกษตรที่รอการขยายเขตไฟฟ้า  แต่ก็ยังคงมีไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์ใช้  การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเป็นผู้ให้บริการ  โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ในเขตอำเภอสูงเม่น  มีดวงไฟฟ้าสาธารณะริมถนน (ไฟฟ้าส่องสว่า ง) 
ครบทุกเส้นทาง  

 

 

  ในเขตพื้นที่มีระบบประปาที่ดำเนินการโดยคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน โดยมีแหล่งน้ำดิบคือ    น้ำ
บาดาล  ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบางแห่งสร้างตามแบบมาตรฐานของกรมอนามัย ซึ่งออกแบบสำหรับน้ำใต้ดิน 
ประกอบด้วย  การสเปรย์น้ำเพื่อออกซิไดซ์เหล็กและแมงกานีส  การกรองทรายแบบช้า   (Slow Sand Filter)  ถัง
พักน้ำใส และถังสูงจ่ายน้ำ ปัจจุบันมีจำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา  คิดเป็นร้อยละ ๙๒ ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ครัวเรือนที่เหลือใช้น้ำบาดาลและน้ำบ่อตื้น  เน่ืองจากตัวบ้านเรือนอยู่บนตำแหน่งที่
มีแหล่งน้ำผิวดินเดิมที่ใช้อยู่ 

  

 

  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมี  เสารับ – ส่ง สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่    และมีระบบเสียงตาม
สายให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั้งเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย หน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่ ได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน และตู้ยามตำรวจชุมชน 
 
 

 
 
 
 
 
  ลักษณะการประกอบการเกษตรกรรมในท้องถิ่น เป็นการทำการเกษตรตามฤดูกาล เพื่อลดต้นทุน
การผลิตและอาศัยประโยชน์จากฤดูกาลดูแลพืชผล เกษตรกรไม่นิยมปลูกพืชนอกฤดูเพราะยังขาดแหล่งน้ำเพื่อ
การเกษตร เกษตรกรบางส่วนที่ปลูกพืชหมุนเวียนตลอดปี บางส่วนปล่อยพื้นที่ว่างเปล่าหลังการทำนา ผลผลิตทาง
การเกษตรที่สำคัญได้แก่ 
 

- ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญคือ ข้าว รองลงมาคือ  ถ่ัวเหลือง 
- ผลไม้ที่สำคัญ คือ มะมว่ง รองลงมาคือ ลำไย 
- พื้นที่เพื่อการเกษตรสว่นใหญ่ คือ พื้นที่นา และพื้นที่ไร ่
 
 

5.2 การไฟฟ้า 

5.3 การประปา 

5.4 โทรศัพท์และระบบสื่อสาร 

6. ระบบเศรษฐกิจ 

6.1 การเกษตร 



 
 
 

  การเลี้ยงสัตว์ในตำบลหัวฝาย เป็นการเลี้ยงไว้สำหรับบริโภคและจำหน่าย  สำหรับพันธุ์สัตว์เลี้ยง
เศรษฐกิจ คือ 
  1) กระบือ ส่วนมากเป็นพันธุ์พื้นเมือง 
  2) โค ส่วนมากเป็นพันธุ์พื้นเมือง และบางส่วนที่เลี้ยงโคพันธุ์บาร์มันส์ 
  3) สุกร  พันธุ์ลาสไลท์ของบริษัท ซีพี 
 
  กิจกรรมการเลี้ยงสัตว ์
  1) ไก่พื้นเมือง เลี้ยงไว้เพือ่การบริโภคในครวัเรือน และจำหน่ายเป็นบางส่วน  
  2) สุกร เลี้ยงไว้เพื่อการจำหน่าย 
   
 
 
 

หน่วยธุรกิจ รา้นค้าและบริการในเขตองค์การบรหิารส่วนตำบลหัวฝาย   
- โรงแรม  1 แห่ง  - ปั๊มหลอด 3 แห่ง 
- ปั๊มน้ำมัน  3 แห่ง  - รา้นค้าทัว่ไป 75 แห่ง 
- โรงสีข้าว  14 แห่ง  - รา้นอาหาร 26  แห่ง 
- รา้นบริการคอมพวิเตอร์   5 แห่ง  - รา้นเสริมสวย 17 แห่ง 
- โรงเลี้ยงสัตว ์   1 แห่ง  - ตลาด    3 แห่ง 
- รา้นบริการซ่อมรถ       24       แห่ง  - รา้นขายยา   2       แห่ง 
- โรงผลติสุรา                3        แห่ง  - รา้นทำฟัน        1       แห่ง 
- รา้นจำหน่ายทอ่และเสาซีเมนต์ 1 แห่ง  - โรงผลติน้ำดื่ม    2 แห่ง 
- โรงผลติไม้ตะเกียบและไม้เสียบลูกชิ้น 1 แห่ง - รา้นไดนาโม      2       แห่ง 
- รา้นล้างอดัฉีด  2  แห่ง  - รา้นนวดแผนไทย  1 แห่ง 
- ค้าของเก่า  1 แห่ง  - รา้นกลึง   1 แห่ง 
- จำหน่ายไม้และข้ีเลื่อย    3  แห่ง  - รา้นเชื่อมเหล็ก    4 แห่ง 
- รา้นขายวัสดุไฟฟา้ 2 แห่ง  - รา้นจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้    2  แห่ง 
- รา้นซ่อมเครื่องไฟฟา้     1 แห่ง  - รา้นขายผ้า    1 แห่ง 
- สถานตรวจสภาพรถ      1 แห่ง  - โรงกลึง    1 แห่ง 
- รา้นเย็บผ้า  1 แห่ง  - บริการโต๊ะสนุ๊ก    1 แห่ง 

 
 
 
 
 
 

 
  

6.2 การปศุสัตว์ 

6.3 การบริการ 



 

 
 
 
  แหล่งท่องเที่ยวของตำบล อ่างเก็บน้ำแม่มาน 
 
 
 
  อุตสาหกรรมที่สำคัญที่สดุของเขตตำบลหัวฝาย  คือ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้   อตุสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีงานทำและรายไดต้ลอดทั้งปี  
  -  โรงงานผลติสินค้าเพื่อการบริโภคในท้องถิ่น  ได้แก่ 

-  โรงงานน้ำดื่ม    4 แห่ง 
-  โรงสีข้าวขนาดเล็ก   7 แห่ง 

  
 
 

 -  กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสตัว ์   จำนวน  1   กลุ่ม 
 -  กลุ่มผลิตเฟอร์นิเจอร ์    จำนวน  46 กลุ่ม 
 -  กลุ่มส่งเสริมอาชพี    จำนวน   3  กลุ่ม 
 -  กลุ่มแปรรูป – ถนอมอาหาร   จำนวน  12  กลุ่ม 
 -  กลุ่มวิสาหกจิชุมชน    จำนวน  13 กลุ่ม 
 
 
 

  ประชาชนตำบลหัวฝาย ประกอบอาชีพในการทำอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรืออุตสาหกรรมครัวเรอืน
ในการผลติเฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์สินค้าจากไม ้ประชาชนส่วนมากมรีายได้เฉลี่ยต่อวันค่อนข้างสูง เน่ืองจากมีการจา้ง
งานในระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
  พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่สำหรับทำการเกษตรกรรม แต่สัดส่วนของผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
มีน้อยกว่าอาชีพรับจ้าง  
  ดังนั้น  จึงพบว่าโครงสร้างการประกอบอาชีพของประชากร  จะมีอาชีพอุตสาหกรรมขนาดเล็กเป็น
อาชีพหลัก   รองลงมา คือ   รับจ้างทำงานฝีมือ (เช่น งานผลิตเฟอร์นิเจอร์) โดยงานรับจ้างในลักษณะที่เป็นลูกจ้าง 
ส่วนใหญ่จะเป็นลูกจ้างรายวันมากกว่าลูกจ้างรายเดือน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพที่สามารถสร้าง
รายได้ที่แน่นอน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลหรือสภาพภูมิอากาศเหมือนอาชีพเกษตรกรรม อย่างไรก็ตาม การที่แรงงาน
รับจ้างส่วนใหญ่ทำงานรับจ้างภายในหมู่บ้าน  โดยทำงานเกี่ยวกับช่างฝีมือประเภทต่างๆ เช่น แกะสลัก ช่างไม้ 
เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ  ประชากรส่วนใหญ่ก็ยังคงรักษาการทำการเกษตรกรรมไว้  ไม่ได้ทอดทิ้งไป  แม้ว่าจะมีอาชีพอื่นที่
สร้างรายได้ที่ดีกว่ามาแทน และองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ได้สนับสนุน  กลุ่มอาชีพต่างๆ   คือ  กลุ่มผลิต
เฟอร์นิเจอร์  กลุ่มสหกรณ์ค้าไม้เรือนเก่า  กลุ่มเพาะเห็ด  กลุ่มผลิตผ้าหม้อห้อม  กลุ่มผลิต  ผ้าด้นมือ    กลุ่มเลี้ยงสุกร  
กลุ่มขนมไทย     ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย จึงมีเป้าหมายในการที่จะพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ ให้เข้มแข็ง
และยั่งยืนต่อไป 
 
 

6.4 การท่องเที่ยว 

6.5 อุตสาหกรรม 

6.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

6.7 แรงงาน 



  
 
 
  
 
 
 
  เกษตรกรตำบลหัวฝาย มีพื้นที่ถือครองทางการเกษตร ทั้งหมด 4,065 ไร่ หรือเฉลี่ยครัวเรือนละ 
3.70 ไร ่พื้นที่ถือครองการเกษตรตามสภาพ ดังนี้ 
  1) พื้นที่นาถือครอง จำนวน 3,641 ไร ่เฉลี่ยครัวเรือนละ 3.5 ไร่ ของครวัเรือนทั้งหมดของตำบล 
สภาพพื้นที่นาเป็นพื้นที่นาน้ำฝนและชลประทาน 
  2) พื้นที่ถือครองการทำไร่ จำนวน 200 ไร ่ซึ่งเป็นพื้นที่ไร่ 

  รายได ้
  จากการประเมินรายได้ของเกษตรกรตำบลหัวฝาย 
  -  ภาคการเกษตรกรรม  เฉลี่ย 38,250 บาท/ปี 
  -  นอกภาคเกษตรกรรม เฉลี่ย 85,500 บาท/ปี 
  ลักษณะการประกอบการเกษตรกรรมในท้องถิ่น เป็นการทำการเกษตรตามฤดูกาล เพื่อลดต้นทุน
การผลติและอาศัยประโยชน์จากฤดูกาลดูแลพืชผล เกษตรกรไม่นิยมปลูกพืชนอกฤดูเพราะยังขาดแหล่งน้ำเพื่อ
การเกษตร เกษตรกรบางส่วนที่ปลูกพืชหมุนเวียนตลอดปี บางส่วนปล่อยพื้นที่ว่างเปล่าหลังการทำนา ผลผลติทาง
การเกษตรที่สำคัญได้แก ่

- ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญคือ ข้าว รองลงมาคือ  ถ่ัวเหลือง 
- ผลไม้ที่สำคัญ คือ มะมว่ง รองลงมาคือ ลำไย 
- พื้นที่เพื่อการเกษตรสว่นใหญ่ คือ พื้นที่นา และพื้นที่ไร ่
 
 
 
 
 

 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
  1) อ่างเก็บน้ำแม่มาน พืน้ที่รับน้ำ 
  2) คลองชลประทาน 

3) บ่อบาดาลเพื่อการเกษตร    
4) บ่อน้ำตื้น 
5) บ่อโยก  
6) สระน้ำ  

 
 
 
 
 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
 

7.1 ข้อมูลด้านการเกษตร 

7.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 



 
 

 
 

ประวัติตำบลหัวฝาย 
   
  ชื่อตำบลหัวฝาย แต่เดมิเกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ได้สร้างทำนบกั้นน้ำในสมัยนั้นเรียกว่าการ
ลงหลักตีฝายและบริเวณริมฝั่งลำน้ำทีก่ั้นฝาย ได้มีชาวบ้านไปอาศัยอยูพ่วกที่อาศัยอยู่ทางทา้ยน้ำจึงเรียกผู้ที่อาศัยอยู่
บริเวณฝาย ว่าหัวฝาย ตอ่มายกระดับเป็นตำบล เมื่อ พ.ศ.2436 และในปี พ.ศ.2446 ตำบลหัวฝายขึ้นกับอำเภอแม่
พวก ภายหลังเปลี่ยนชื่ออำเภอเป็น อำเภอสุ่งเม่น หรือ สูงเม่น ตั้งแต ่พ.ศ.2460 จนถึงปัจจุบัน 
   

 

 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย นับถือศาสนาพุทธ  โดยมีวัดอยู่จำนวน 4  แห่ง  
และโบสถ์คริสจักร จำนวน 1 แห่ง  เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้แก ่

 ฌาปนสถาน  
  ในพื้นที่มีฌาปนสถาน จำนวน  2  แห่ง ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้าน  ระบบที่ใช้เป็นเมรุแบบเตาเผาได้แก่ 
  1. ฌาปนสถานขี้หนอน 
  2. ฌาปนสถานป่าช้าปู่เป็ง 
   
 
 
 
 
  ในเขตพื้นที่ตำบลหัวฝายมงีานประเพณีที่สำคัญดังนี้ 

1) งานประเพณีบุญบั้งไฟเป็นประเพณีที่นิยมทำกันในเดือน 9 ดับ (เหนือ) การจัดทำบุญบั้งไฟขึ้น
เพื่อขอน้ำขอฝน เป็นประเพณีทำบุญขอฝนจากพญาแถนเพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล 
  

 
 
 
  เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพที่สำคัญของประชาชนในหมู่บ้าน แอก. ไถ, เผือ (คราด), จอบ, 
เสียม, แห, ยอ, สวิง, ไซ, เลื่อนลันดา, กบ แต่ปัจจุบันใช้เครื่องจักรเป็นส่วนมาก 
  อาหารพื้นถิ่นในหมู่บ้าน น้ำพริก แกงแค แกงอ่อม แอบบอน ห่อนึ่ง แกงฮังเล ลาบ แคบหมู จิ้นปิ้ง 
แอบปลา แกงและยำหน่อไม้ ยำไก ่ส้างวม 
  ประเพณี วัฒนธรรมที่สำคัญในหมู่บ้าน การเทศน์มหาชาติ ต๋านกว๋ยสลาก รดน้ำดำหัว  ลอย
กระทง  นมัสการพระธาตุการแสดงศิลปวัฒนธรรมในหมู่บ้านทั้งอดีตและปัจจุบัน ฟ้อนเจิง ตีกลองสะบัดชัย กลองปู่
จา ฟ้อนเล็บ ฟ้อนกลองอืด งานแกะสลักไม ้เครือ่งแขวน ตุง 

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

8.1 การนับถือศาสนา 

8.2 ประเพณีและงานประเพณี 

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 



  การแต่งกายของประชาชนในหมู่บ้านทั้งอดีตและปัจจุบัน อดีต ชาย เสื้อหม้อห้อม กางเกงขากว๊ย 
ผ้าขาวม้าคาดเอว หญิง เสื้อหม้อห้อม ซิ่นแหล้ ปัจจุบัน แต่งกายตามสมัยนิยม 
  ลักษณะภาษาพูดในหมูบ่้าน ภาษาไทยลา้นนา กำเมือง 
  โบราณสถาน โบราณวตัถุในหมู่บ้าน พระพุทธรูปโบราณ วดัศรีดอก วดัดอนชัย วดัช่องลม  
                     วัดทุ่งเจริญ 
  พิธีกรรม ความเช่ือ 
  ๑. ปูจาทา้วทั้งสี ่ 
  ๒. สะเดาะเคราะห์  
  ๓. คนทรงเจ้า  
  ๔. ต่อกระดูก  
  ๕. สืบชะตา  
  ๖. บายศรีสู่ขวัญ  
  ๗. ถอนพิษ (เป่า) 
   
 
 
 
 
  
 
 

น้ำที่ใช่ในการอุปโภค - บริโภค  เป็นน้ำประปาส่วนภูมิภาคบางส่วนและน้ำที่ได้จากน้ำฝนน้ำดิบจาก
อ่างแม่มาน ซึ่งจะต้องนำมาผ่านกระบวนการของระบบประปา สำหรับน้ำใต้ดินมีปริมาณน้อย ไม่สามารถนำขึ้นมาใช้
ให้พอเพียงได้  
  
 
 
 
  พื้นที่โดยส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านคา้   และมพีื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็น
พื้นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ก็ได้แก่  ดิน  นำ้  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

9.1 น้ำ 

9.2 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาต ิ



 


