องค์การบริหารส่วนตาบลฝายหลวง

วิสยั ทัศน์
“พัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่อย่างมีคณ
ุ ค่า บริการชาวประชาอย่างทัวถึ
่ ง”

คาขวัญ

ฝายหลวงห้วงน้ าใส
ผ้านวมห่อหุม้ ยก
ทุเรียนเต็มกิง่ ก้าน
ฟ้าฮ่ามกุมารบิล

ยอดผ้าไทยลายตีนจก
หอมแดงดกบนแดนดิน
ลางสาดหวานทุกผืนถิน่
หวลถวิลถิน่ สาวงาม

ข้อมูลทัวไปของต
่
าบลฝายหลวง
1. ด้านกายภาพ
1.1 ทีต่ งั ้
ตาบลฝายหลวงตัง้ อยู่ทางทศเหนือของอาเภอลับแล ห่างจากอาเภอลับแล 3 กิโลเมตร มีเนื้อที่
83 ตารางกิโลเมตร 51,875 ไร่ มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับเทศบาลตาบลหัวดง, ตาบลแม่พลู , ตาบลนานกกก
ทิศใต้
ติดต่อกับเทศบาลศรีพนมมาศ และตาบลชัยจุมพล
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับตาบลท่าเสา
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับอาเภอศรีสชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย
1.2 ลักษณะภูมปิ ระเทศ
ตาบลฝายหลวงมีลกั ษณะภูมปิ ระเทศส่วนใหญ่เป็ นทีร่ าบและภูเขาสูง สภาพดินในพืน้ ทีร่ าบเป็ น
ดินดาและดินเหนียว ในส่วนของภูเขามีสภาพเป็ นดินเหนียวและดินลูกรัง
1.3 ลักษณะภูมอิ ากาศ
สภาพภูมอิ ากาศแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ
ฤดูร้อน เริม่ ตัง้ แต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน มีสภาพอากาศร้อนอบอ้าว อุณหภูมโิ ดย
เฉลีย่ ประมาณ 40 องศาเซลเซียส
ฤดูฝน เริม่ ตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม มีฝนตกชุกหนาแน่น ปริมาณน้าฝนโดย
เฉลีย่ ประมาณ 1,200 มิลลิเมตร
ฤดูหนาว เริม่ ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ มีสภาพอากาศหนาว ถึงหนาวจัด
อุณหภูมโิ ดยเฉลีย่ อยูร่ ะหว่าง 16 องศาเซลเซียสและลดต่าลงจนถึง 6 องศาเซลเซียส
1.4 ลักษณะของดิน
ลักษณะดินตาบลฝายหลวงเกิดจากการทับถมของตะกอนลาน้ าทุกๆ ปี เป็นดินลึก เนื้อดินส่วน
ใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ดินร่วนถึงดินเหนียวและมีการทับถมของตะกอนลาน้าในช่วงเวลาทีแ่ ตกต่างกัน
ดินมีการระบายน้าดีถงึ เลว มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ในการทานา ปลูก
พืชไร่ และพืชผัก
1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า
ลาน้า ลาห้วย จานวน 6 แห่ง ได้แก่ ห้วยพลู ห้วยปูเ่ จ้า ห้วยหวาย ห้วยตาด ห้วยตาดน้อย และ
ห้วยไม้ซาง
บึง คลองและอื่นๆ จานวน 13 แห่ง ได้แก่ คลองแม่พร่อง คลองหม้อ คลองงิว้ คลองเอีย่ น
คลองปูพ่ ุฒ คลองแม่แซะ คลองบ่อต้นเส้า คลองทุ่งต้นตาล คลองฝายหัวดอย ลาเหมืองออกทุ่งปา่ ยาง คลอง
หนองผักบุง้ คลองน้อย และลาเหมืองหนองแม่อนิ ทร์
สระกักเก็บน้ า จานวน 4 แห่ง ได้แก่ สระน้าสาธารณะร้องผักบุง้ หมูท่ ่ี 9 สระน้ าสาธารณะหมูท่ ่ี 8
สระน้ าวัดม่อนน้อย สระน้ าชาต้นม่วงสระเก็บน้ าม่อนนางแหลมหมูท่ ่ี 4 และสระเก็บน้ าหนองนาเกลือหมู่ท่ี 4

ฝาย จานวน 10 แห่ง ได้แก่ ฝายหลวง ฝายป่าขี้ ฝายต้นไฮ ฝายหัวดอย ฝายน้อย ฝายขัวสูง ฝาย
นาโป่ง ฝายหัวทุ่ง ฝายนาใหม่ และฝายห้วยปูเ่ จ้า
บ่อน้าตืน้ จานวน 373 แห่ง
บ่อโยก จานวน 11 แห่ง
อ่างกักเก็บน้ า 1 แห่ง ห้วยปู่เจ้า
1.6 ลักษณะของไม้และปา่ ไม้
ตาบลฝายหลวงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้โดยเฉพาะป่าไม้เศรษฐกิจเช่น ต้นทุเรียน ลางสาด
ลองกอง มังคุด กาแฟ สภาพพืน้ ทีข่ องตาบลเป็ นภูเขาสลับกับทีร่ าบลุ่มมีน้ าและปา่ ไม้อุดมสมบูรณ์ประชาชน
มีฐานะปานกลางพอมี พอกิน

2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 ด้านการเมือง
การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบลฝายหลวง มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทีม่ าจากการ
เลือกตัง้ โดยตรงจากประชาชน จานวน 26 คน ทาหน้าทีฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัติ และควบคุมฝา่ ยบริหาร อยูใ่ น
ตาแหน่งคราวละ 4 ปี และมีคณะผูบ้ ริหารซึง่ มาจากการเลือกตัง้ โดยตรงจากประชาชน จานวน 1 คน
ผูบ้ ริหารทีม่ าจากการแต่งตัง้ 3 คน ทาหน้าทีฝ่ า่ ยบริหาร

คณะผู้บริหาร

นายชูชาติ จันทร์วฒ
ั นพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
นางสาวจุฑามาศ คาแสน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล

นายพิชติ ชัย มันเหมาะ
่
รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล

นายวินยั คาทิพย์
รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลฝายหลวง

นายสุเทพ ติ่ งหมาย
ประธานสภา อบต.

นางวรรณา กุลพรม
เลขานุการสภา อบต.

นายสิ งห์ชยั จุมพลศรี
รองประธานสภาอบต.

นายอนันต์ เหล็กมูล

นายสมศักดิ ์ ผาเจริญ

นายรวน ยะราช

ส.อบต. ม.1

ส.อบต. ม.2

ส.อบต. ม.2

นายเกิด จันทร์แจ

นายเสวียน นาขาม

นางดี ประสารศรี

ส.อบต. ม.6

ส.อบต. ม.6

ส.อบต. ม.7

นายจันทร์ พรมถา

นายสวาท วังถา

นายประสิทธิ ์ คาสูง

ส.อบต. ม.10

ส.อบต. ม.10

ส.อบต. ม.11

นายภัทราวุธ ทองเดช
ศรี

ส.อบต. ม.1

ร.ต.ดุลยรัตน์ ดวงอิน

นายมิน กุลพรม

นางจรอน กาทอง

นายไหน สุรยิ า

ส.อบต. ม.3

ส.อบต. ม.4

ส.อบต. ม.5

ส.อบต. ม.5

นายเมฆ จันทร์รตั น์

นายชิด สอนถา

นายสุรพล ล้านเชียง

นายหมวก คาจ๋า

นายมูล สีปว่ ง

ส.อบต. ม.7

ส.อบต. ม.8

ส.อบต. ม.8

ส.อบต. ม.9

ส.อบต. ม.9

นายวิโรจน์ เพ็ชร์พชัย

นายแก้ว นาคหมู

นางลินจง วิปรวณิชย์

ร.ต.ต.โชติรตั น์ กังวาน

นายกุล ชูกาลัง

ส.อบต. ม.11

ส.อบต. ม.12

ส.อบต. ม.12

ส.อบต. ม.13

ส.อบต. ม.13

สานักปลัด

นางสุรรี ตั น์ อ่อนวงษ์
หัวหน้าสานักปลัด

–––––––––

งานป้ องกัน
และบรรเทาทุกข์

ส.อ.ธนา หมื่นยา
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

งานนโยบายและแผน

งานบริ หารงานทัวไป
่

นายทรงยศ จันทร์กรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายวีระชาติ คาจีน
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาววาสนา เกิดเจริญ
ผูช้ วยเจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์

นายทูล ต๊ะปญั ญา
พนักงานขับรถ

งานบริ หารบุคลากร

นายทิวากร สอนสา
นักจัดการงานทั ่วไป

งานการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

นายประจักษ์ จิตรไทย
นักวิชาการศึกษา

งานสังคมสงเคราะห์

งานสาธารณสุข
และสิ่ งแวดล้อม

งานกฎหมายและคดี

จ.ส.อ.สิทธิพงษ์ ทองก้อน
นักพัฒนาชุมชน

นางกฤติญา ศิรชิ ยั เมธา
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

นางสาวสุทธิรกั ษ์ อาศนะ
ผูช้ ่วยนิตกิ ร

นางสาวมณีรตั น์ ต้นเงิน
ครูผดู้ แู ลเด็ก

นางสาววิไลวรรณ จันน้าคบ
ครูผดู้ แู ลเด็ก

นางสาวณิชา บัวหลวง
ครูผดู้ แู ลเด็ก

นางสาวสอาค ไพรเจริญวรกุล
ครูผดู้ แู ลเด็ก

นายเมือง ผาดา
พนักงานขับรถ

นายวิทลู กุลท้วม
พนักงานขับรถ

นายอุเทน เรื่องสุวรรณ
พนักงานขับรถ

กองคลัง

นางสาวโสระยา โนนุช
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบตั กิ ารรักษา
ราชการแทน
ผูอ้ านวยการกองคลัง

งานการเงิ น

นางวาสนา วัสสละ
นักวิชาการพัสดุปฏิบตั กิ าร

นางสาวปทั มา หิงสุวรรณ
ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

งานบัญชี

นางสาวโสระยา โนนุช
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบตั กิ าร

งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้

นางสาวหนึ่งฤทัย เตชัย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

กองช่าง

นายอัครเดช เตชัย
ผูอ้ านวยการกองช่าง

งานบริหารทัวไป
่

นายสุภาพ เกิดส่ง
นายช่างโยธา

งานประปา

นายชัชวาล คาแสน
เจ้าพนักงานธุรการ

เจ้าพนักงานประปา (ว่าง)

นายนิวตั ร์ อุ่นเจริญ
พนักงานขับรถยนต์

นายประดิษฐ์ โพธิชั์ ย
พนักงานจ้างทัวไป
่

งานออกแบบและควบคุม
อาคาร

นายพิษณุ เพ็ชรเมือง
นายช่างสารวจ

แผนภูมแิ สดงโครงสร้างการบริหารและส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบลฝายหลวง
คณะผูบ้ ริ หาร
สภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลฝายหลวง
(26 คน)

ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ

นายกองค์การบริหารส่วน

รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล
(2 คน)

เลขานุการนายกอบต.
(1 คน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงาน อบต.)

สมาชิกสภาฯ
(24 คน)

สานักปลัด
(นักบริหารงานทัวไป)
่
ทัวไป)
่

กองคลัง
(นักบริหารงานคลัง)
คลัง)

กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)

อานาจหน้ าที่องค์การบริ หารส่วนตาบล
อานาจหน้ าที่ที่ต้องทา
อานาจหน้ าที่ที่อาจจัดทา
1. พัฒนาตาบลทัง้ ในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 1. ให้มนี ้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
2.จัดให้มแี ละบารุงรักษาทางน้าและทางบก
2. ให้มแี ละบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธอี ่นื
3.รักษาความสะอาดของถนนทางน้ าทางเดินและที่
3. จัดให้มแี ละบารุงรักษาทางระบายน้า
สาธารณะรวมทัง้ กาจัดมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล
4. ให้มแี ละบารุงสถานทีป่ ระชุมการกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจ
4.ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
และสวนสาธารณะ
5.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. ให้มแี ละส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์,ส่งเสริม
6.ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ให้มอี ุตสาหกรรมในครอบครัว
7.ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผูส้ งู อายุและผูพ้ กิ าร 6. บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
8.คุม้ ครองดูแลและบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
7. การคุม้ ครองดูแลและรักษาทรัพย์สนิ อันเป็ นสาธารณสมบัติ
สิง่ แวดล้อม
ของแผ่นดิน

9.บารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่
10. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ตามทีท่ างราชการมอบหมายโดย
จัดสรร
งบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจาเป็ นและสมควร

8. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ขององค์การบริหารส่วน
ตาบล
9. ให้มตี ลาดท่าเทียบเรือและท่าข้าม
10. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
11. การท่องเทีย่ ว
12. การผังเมือง

2.2 เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตาบลฝายหลวง มีพน้ื ทีใ่ นเขตการปกครอง จานวน 13 หมู่บา้ น 2 ชุมชน
ประกอบด้วย
หมูท่ ่ี 1
บ้านเชียงแสน
หมูท่ ่ี 2
บ้านน้าท่วม
หมูท่ ่ี 3
บ้านนารี
หมูท่ ่ี 4
บ้านม่อนปา่ งิว้
หมูท่ ่ี 5
บ้านทุ่งเอีย้ ง
หมูท่ ่ี 6
บ้านต้นม่วง
หมูท่ ่ี 7
บ้านท้องลับแล
หมูท่ ่ี 8
บ้านท่วมแล้ง
หมูท่ ่ี 9
บ้านวัดปา่
หมูท่ ่ี 10 บ้านท้องลับแลพัฒนา
หมูท่ ่ี 11 บ้านทุ่งพัฒนา
หมูท่ ่ี 12 บ้านต้นม่วงใต้
หมูท่ ่ี 13 บ้านปากทางเหนือ
ชุมชนม่อนนางแหลม หมูท่ ่ี 4
ชุมชนบ้านชัยพัฒนา หมูท่ ่ี 3
2.3 การเลือกตัง้
ผลการเลือกตัง้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลฝายหลวง เมือ่ วันที่ 30 กันยายน 2555 มี
ประชาชนผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลฝายหลวงและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
ฝายหลวง จานวน 7,874 คน มีผมู้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลฝายหลวงและสมาชิก
องค์การบริหารส่วนตาบล ฝายหลวง จานวน 6,180 คน

3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกีย่ วกับจานวนประชากร
สถิตปิ ระชากรจากทะเบียนบ้านแยกรายพืน้ ที่ ระดับตาบล ข้อมูลของตาบลฝายหลวง อาเภอลับ
แล ณ เดือนกันยายน 2561 จานวนทัง้ สิน้ 9,730 คน แยกเป็น ชาย 4,888 คน หญิง 4,842 คน
สถิตบิ า้ นจากทะเบียนบ้านแยกรายพืน้ ที่ ระดับตาบล ข้อมูลของตาบลฝายหลวง อาเภอลับแล
ณ เดือนกันยายน 2559 จานวนทัง้ สิน้ 3,955 หลังคาเรือน แยกเป็น

หมูท่ ่ี 1
หมูท่ ่ี 2
หมูท่ ่ี 3
หมูท่ ่ี 4
หมูท่ ่ี 5
หมูท่ ่ี 6
หมูท่ ่ี 7
หมูท่ ่ี 8
หมูท่ ่ี 9
หมูท่ ่ี 10
หมูท่ ่ี 11
หมูท่ ่ี 12
หมูท่ ่ี 13

บ้านเชียงแสน
บ้านน้าท่วม
บ้านนารี
บ้านม่อนปา่ งิว้
บ้านทุ่งเอีย้ ง
บ้านต้นม่วง
บ้านท้องลับแล
บ้านท่วมแล้ง
บ้านวัดปา่
บ้านท้องลับแลพัฒนา
บ้านทุ่งพัฒนา
บ้านต้นม่วงใต้
บ้านปากทางเหนือ

264
315
445
500
168
339
233
288
179
376
318
173
357

หลังคาเรือน
หลังคาเรือน
หลังคาเรือน
หลังคาเรือน
หลังคาเรือน
หลังคาเรือน
หลังคาเรือน
หลังคาเรือน
หลังคาเรือน
หลังคาเรือน
หลังคาเรือน
หลังคาเรือน
หลังคาเรือน

4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
โรงเรียนในเขตพืน้ ทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลฝายหลวง เดิมมีสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาเขต 1 จานวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนหนองนาเกลือวิทยา โรงเรียนวัดเจดียค์ รี วี หิ าร โรงเรียน
วัดใหม่ โรงเรียนวัดดอนสัก และโรงเรียนบ้านท้องลับแล สถานศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จานวน 1 แห่ง
ได้แก่ โรงเรียนลับแลพิทยาคม ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กฯ สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลฝายหลวง 4 แห่งศูนย์ฯ
บ้านม่อนนางแหลม ศูนย์ฯ วัดเจดียค์ รี วี หิ าร ศูนย์ฯ บ้านเชียงแสน และศูนย์ฯ บ้านนารี ซึง่ ปจั จุบนั ได้ยบุ รวม
เป็นศูนย์เดียวคือศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กตาบลฝายหลวง
4.2 สาธารณสุข
สถานพยาบาลในเขตพืน้ ทีต่ าบลฝายหลวง มีจานวน 2 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.ฝายหลวง และรพ.
สต.บ้านท้องลับแล บุคลากรทางการแพทย์ รพ.สต.บ้านท้องลับแลมีบุคลากรทัง้ หมด 4 คน ชาย 1 คน หญิง
3 คน และรพ.สตฝายหลวง มีบุคลากรทัง้ หมด 4 คน ชาย 1 คน หญิง 3 คน สาเหตุและประเภทการเจ็บปว่ ย
ทีเ่ ข้ารับการรักษาในศูนย์บริการสาธารณสุขในตาบลฝายหลวง คือ โรคปวดเมือ่ ยกล้ามเนื้อ โรคติดเชือ้ ระบบ
ทางเดินหายใจ โรคระบบไหลเวียนโลหิต โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก โรคระบบไร้ท่อ,
โภชนาการและเมตาโบลิซม่ึ
4.3 อาชญากรรม
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
- ศูนย์บริการประชาชนตาบลฝายหลวง จานวน 1 แห่ง มีเจ้าหน้าทีป่ ระจา 4 นาย
- อปพร. จานวน 2 รุ่น จานวน 216 คน
- กลุ่มพลังมวลชนตาบลฝายหลวงเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 1 รุ่น 91 คน
4.4 ยาเสพติด
กลุ่มพลังมวลชนตาบลฝายหลวงเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 1 รุน่ 91 คน
4.5 การสังคมสงเคราะห์
- จัดหาทีด่ นิ ปลูกบ้านช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสซ่อมแซมบ้านเรือนทีป่ ระสบเหตุวาตภัย
- ส่งต่อผูป้ ระสบอุบตั เิ หตุโรงพยาบาล
- จ่ายเบีย้ ยังชีพคนชลา ผูพ้ กิ าร ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูป้ ว่ ยเอดส์

5. ระบบบริ การพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
ถนนทีไ่ ด้รบั การถ่ายโอนภารกิจ
ลาดับ
ชื่อสายทาง
ความยาว วันที่ถ่ายโอน
หมายเหตุ
1 อต.2006 บ้านต้นม่วง-บ้านแม่พลู
3.565 8 ส.ค. 2546
ทางหลวงชนบท
2 อต.2034 บ้านน้าท่วม-บ้านฝายหลวง
3.169 13 ก.พ. 2546
ทางหลวงชนบท
3 อต.3003 บ้านนารี
1.800 13 ก.พ. 2546
ทางหลวงชนบท
4 อต.3009 บ้านนาโปง่ -บ้านท้องลับแล
1.000 13 ก.พ. 2546
ทางหลวงชนบท
5 อต.3112 ทางเข้าม่อนจาศีล
0.202 13 ก.พ. 2546
ทางหลวงชนบท
6 อต.3151 บ้านหนองนาเกลือ
1.737 13 ก.พ. 2546
ทางหลวงชนบท
7 อต.4195 บ้านนารี-บ้านห้วยปูเ่ จ้า
1.100 13 ก.พ. 2546
ทางหลวงชนบท
8 อต.3062 บ้านฝายหลวง-บ้านห้วยมูล
5.216 13 ก.พ. 2546
ทางหลวงชนบท
9 ถนน คสม. สายนาเหล็ก-วัดม่อนใหญ่
0.530 13 พ.ค. 2551
สนง.จ.อุตรดิตถ์
10 ถนน คสม. สายชาบอน-ห้วยตูบข้าว
1.000 13 พ.ค. 2551
สนง.จ.อุตรดิตถ์
11 ถนน คสม. สายวัด ม่ อ นใหญ่ - ม่ อ นป่ า 0.500 13 พ.ค. 2551
สนง.จ.อุตรดิตถ์
12 หนาด
3.147
ทางหลวงชนบท
อต.1043 ตอนต่ อ เขตเทศบาลลับ แล
ควบคุม-เขาน้าตก
- ถนนคอนกรีต จานวน 18.126 กิโลเมตร
- ถนนลาดยาง จานวน 19.289 กิโลเมตร
- ถนนลูกรัง จานวน 15.642 กิโลเมตร
- สะพาน จานวน 8 แห่ง
- รางระบายน้ า จานวน 3 กิโลเมตร
สภาพถนนภายในหมู่บา้ นส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีต และลูกรัง การสันจรไป-มา ของ
ประชาชนยังไม่สะดวกเท่าทีค่ วร
5.2 การไฟฟ้า
การให้บริการด้านไฟฟ้าในเขตตาบลฝายหลวงดาเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจังหวัด
อุตรดิตถ์โดยให้บริการกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชน จานวน 13 หมู่บา้ น 3,899 ครัวเรือน และมีครัวเรือนทีก่ าร
ไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคบริการกระแสไฟฟ้าไม่ครอบคลุม จานวน 97 ครัวเรือน
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จานวน 18 ครัวเรือน
5.3 การประปา
การให้บริการด้านการประปาในเขตตาบลฝายหลวง ดาเนินการโดยคณะกรรมการประปา
หมูบ่ า้ น มีทงั ้ หมด 16 แห่ง บริหารจัดการประปาหมูบ่ า้ นโดยองค์การบริหารส่วนตาบลฝายหลวง จานวน 5
แห่ง ได้แก่ หมูท่ ่ี 3 (บ้านนารี,ชัยพัฒนา) หมู่ท่ี 4 (บ้านม่อนนางแหลม,บ้านม่อนปา่ งิว้ ) หมูท่ ่ี 5 (บ้านทุ่ง
เอีย้ ง) หมูท่ ่ี 11 (บ้านทุ่งพัฒนา) และหมู่ท่ี 13 (บ้านปากทางเหนือ)

5.4 โทรศัพท์
- ตูโ้ ทรศัพท์สาธารณะ จานวน 20 แห่ง
- เสาขยายสัญญาณโทรศัพท์เครือข่าย ดีแทค, จี เอสเอ็ม, ทรูมฟู อย่างละ 1 แห่ง
5.5 ไปรษณียห์ รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์
ไม่ม ี
6. ระบบเศรษฐกิ จ
6.1 การเกษตร
วิถชี วี ติ และอาชีพของชาวตาบลฝายหลวง อาเภอลับแลส่วนใหญ่ คือ การทาสวนผลไม้ลองกอง
ลางสาด ทุเรียน มังคุด กาแฟ ปลูกหอมแดง ปลูกข้าวพืชฤดูแล้งฯลฯ
6.2 การประมง
ไม่ม ี
6.3 การปศุสตั ว์
ฟาร์มหมู จานวน 1 แห่ง
ฟาร์มไก่ จานวน 2 แห่ง
6.4 การท่องเทีย่ ว
- อนุ สาวรียเ์ จ้าฟ้าฮ่ามกุมารอยูห่ มู่ 7 บ้าน ท้องทับแล ตาบลฝายหลวง อยูห่ ่างจากตัว
จังหวัด 12 กิโลเมตร จากอาเภอลับแล ใช้ทางหลวงหมายเลข 1043 เป็ นอนุสาวรียข์ องปฐมกษัตริยผ์ คู้ รอง
เมืองลับแล
- ประตูวหิ ารวัดดอนสักวิหารวัดดอนสักทีส่ ร้างจากไม้สกั ทองทัง้ ต้นทีเ่ กิดในบริเวณวัดจน
แก่ตายโดยสร้างคร่อมบนตอไม้สกั บนเนินดินทีส่ งู ซึง่ เป็ นทีม่ าของชื่อ “วัดดอนสัก” ประตูไม้สกั แกะสลักทัง้
บานโดยฝีมอื ช่างก่อนสมัยอยุธยา
- วัดเจดียค์ รี วี หิ ารเจ้าฟ้าฮ่ามกุมารดาริให้สร้างขึน้ ได้อนั เชิญพระบรมสารีรกิ ธาตุบางส่วน
มาบรรจุไว้เป็ นเจดียแ์ ห่งแรกของอาเภอลับแล
- พิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ วัดม่อนอารักษ์ มีการขุดค้นพบวัตถุโบราณเศษภาชนะดินเผาขวาน
สาริดขวานหินขัดจักรหินและกาไลหินสันนิษฐานเบือ้ งต้นว่าเป็ นแหล่งโบราณคดีในสมัยก่อนประวัตศิ าสตร์
อายุในเบือ้ งต้นประมาณ 1,200 – 2,000 ปีมาแล้ว
- พิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ วัดท้องลับแลสิง่ ของทีม่ ใี นพิพธิ ภัณฑ์แต่ละชิ้นแล้วมีทม่ี าและเรื่องเล่า
ขานซึง่ ได้มาจากคนในชุมชนร่วมบริจาค
- ฝายหลวงเป็นฝายแห่งแรกของไทยร.5 โปรดเกล้าฯให้สร้างและเสด็จมาเปิดเป็นฝาย
ต้นแบบให้กบั แห่งอื่นๆ
- ม่อนลับแลแหล่งรวมของฝากหัตถกรรมพืน้ บ้าน ผ้าทอพืน้ เมืองและอาหารทีเ่ ป็น
เอกลักษณ์แห่งเมืองลับแล
6.5 อุตสาหกรรม
ไม่ม ี

6.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพข้าวแคบ
กลุ่มอาชีพหัตถกรรมไม้กวาด
กลุ่มอาชีพผ้านวม
กลุ่มอาชีพแปรรูปผลไม้ตามฤดูการ
กลุ่มอาชีพสานเข่ง
กลุ่มอาชีพปลูกหอมแดง
กลุ่มอาชีพปลูกไม้ผล
6.7แรงงาน
ในการทาสวนผลไม้สวนหอมแบ่งใช้แรงงานประชาชนตาบลฝายหลวงส่วนใหญ่
7.เศรษฐกิ จพอเพียงท้องถิ่ น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
7.1 ข้อมูลด้านการเกษตร
วิถชี วี ติ และอาชีพของชาวตาบลฝายหลวง อาเภอลับแลส่วนใหญ่ คือ การทาสวนผลไม้ลองกอง
ลางสาด ทุเรียน มังคุด กาแฟ ปลูกหอมแดง ปลูกข้าวพืชฤดูแล้งฯลฯ
7.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้ (หรือน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค)
ระบบประปาขนาดใหญ่ บริหารจัดการประปาหมูบ่ า้ นโดยองค์การบริหารส่วนตาบลฝายหลวง
จานวน 5 แห่ง ได้แก่ หมูท่ ่ี 3 (บ้านนารี,ชัยพัฒนา) หมู่ท่ี 4 (บ้านม่อนนางแหลม,บ้านม่อนป่างิว้ ) หมูท่ ่ี 5
(บ้านทุ่งเอีย้ ง) หมูท่ ่ี 11 (บ้านทุ่งพัฒนา) และหมูท่ ่ี 13 (บ้านปากทางเหนือ)
ประปาหมูบ่ า้ น ดาเนินการโดยคณะกรรมการประปาหมู่บา้ น มีทงั ้ หมด 16 แห่ง
อ่างเก็บน้ า/สร้างสระเก็บน้ า
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา
ชาวตาบลฝายหลวงส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ
8.2 ประเพณีและงานประจาปี
- ประเพณีแห่น้ าขึน้ โฮง หรือบางตาราบันทึกไว้ว่า ประเพณีแห่น้าขึน้ โรง เป็นประเพณีของชาว
ลับแลทีส่ บื ทอดกันมาเป็ นเวลาอันยาวนาน เพื่อเป็ นการระลึกถึงคุณงามความดีทเ่ี จ้าฟ้าฮ่ามกุมารมีต่อ
ประชาชนชาวลับแล ก่อนจะมีการสร้างอนุ สาวรียเ์ จ้าฟ้าฮ่ามกุมารขึน้ ในปี พ.ศ. 2526 แม้จะพัฒนาหรือ
ปรับเปลีย่ นไปบ้างตามกาลสมัย แต่กย็ งั คงรักษาคุณธรรมตามวิถชี วี ติ ตัง้ เดิมด้วยการแสดงความเคารพนับถือผู้
ทีม่ พี ระคุณทีป่ ระกอบคุณงามความดีแม้ล่วงลับไปแล้ว
- ประเพณีลอยกระทง ซึง่ ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 12 เริม่ ขึน้ ครัง้ แรก ในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราช
ธานี ในปจั จุบนั การลอยกระทงได้แพร่หลาย และเป็ นทีน่ ิยมไปอย่างกว้างขวาง ประชาชนจะมาช่วยกันทา
กระทงนาไปลอยในแม่น้ า เพื่อขอขมาแก่พระแม่คงคา พร้อมทัง้ อธิษฐานขอสิง่ ดีๆ ให้แก่ตนเอง และคนรัก
และครอบครัววันลอยกระทงตรงกับวันขึน้ 15 ค่า เดือน 12

- ประเพณีสงกรานต์ เป็ นเทศกาลวันสิน้ ปีเก่าขึน้ ปี ใหม่ของคนไทย ซึง่ ยึดถือสืบเนื่องมาแต่
โบราณ เป็ นระยะเวลาเข้าฤดูรอ้ นทีเ่ สร็จจากการเก็บเกี่ยวข้าว จึงว่างจากการงานประจา มีการละเล่น
สนุ กสนานรื่นเริงร่วมกันในแต่ละหมู่บา้ น กิจกรรมส่วนใหญ่ทท่ี าในเทศกาลนี้กม็ ี การทาความสะอาด
บ้านเรือน ทาบุญทาทาน สรงน้าพระ รดน้าขอพรผูใ้ หญ่ และเล่นสาดน้ ากัน เป็ นต้น
8.3 ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ภาษาถิน่
เป็ นตาบลทีส่ งบเงียบ อยู่ท่ามกลางหุบเขา ธรรมชาติทบ่ี ริสุทธิ ์ วิถชี วี ติ ผูค้ นเป็นไปแบบดัง้ เดิม
และการย่างก้าวอย่างช้าๆ แต่ว่ามีความงดงามอยูใ่ นตัว ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมกับผูค้ นทีม่ คี วามเรียบ
ง่าย อาชีพทีท่ าสืบต่อกันมาชัวลู
่ กชัวหลาน
่
ยังคงสอดคล้องกับธรรมชาติทเ่ี ป็ นทุนนิยมอันงดงาม ภาษาทีใ่ ช้
คือภาษาพืน้ เมืองของทางลับแล
ไม้กวาดตองกงเอกลักษณ์เฉพาะของไม้กวาดตองกงลับแลอีกอย่างคือเป็นไม้กวาดทีผ่ ลิตด้วย
มือทีท่ นทีส่ ดใช้ได้นาน
มาตรฐานและรางวัลทีไ่ ด้รบั
-ได้รบั การคัดสรรเป็ นผลิตภัณฑ์ระดับสองดาวปี พ.ศ.2547
-ได้รบั การคัดสรรเป็ นผลิตภัณฑ์ระดับสามดาวปี พ.ศ.2549
-หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
-รับอนุญาตให้แสดงเครือ่ งหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (ม.ผ.ช.)
การรวมกลุ่มทาไม้กวาดมีการถ่ายทอดให้กบั เยาวชนเป็ นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ด้าน
อาชีพของชุมชนซึง่ มีหลายกลุ่มอาชีพมาแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และยังเป็ นอาชีพเสริมที่ก่อให้เกิดรายได้มดี อก
ตองกง และไม้ไผ่ทอ่ี ยูต่ ามส่วนบนของสวนทุเรียนก็ยงั ตัดมาขายให้กบั กลุ่มหรือนามาผลิตไม้กวาดเองลด
ต้นทุนได้มาก มีรายได้มากขึน้ จากการทาอาชีพหลักทีท่ าอยู่ และยังเป็นอาชีพทีส่ ามารถผลิตอยูก่ บั
ครอบครัวทาให้ครอบครัวอบอุ่นลดปญั หาทางสังคมได้มากในส่วนของหมู่บา้ นใกล้เคียงก็สามารถมานาวัสดุ
ไปผลิตทีบ่ า้ นเมือ่ จาหน่ ายแล้วก็นาต้นทุนมาคืนและมีการขยายเป็ นเครือข่ายกลุ่มทาไม้กวาดเป็ นเครือข่าย
ระดับตาบลพร้อมทัง้ เชื่อมโยงกับงานอาชีพด้านอื่นๆเช่นอาชีพทาข้าวแคบอาชีพปลูกหอม ฯและการ
เชื่อมโยงกับการท่องเทีย่ วชุมชนเชิงวัฒนธรรมและเชิงเกษตร
กลุ่มผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการกลุ่มทาไม้กวาดบ้านท้องลับแลทีอ่ ยู่ 43/3 ตาบลฝายหลวง
อาเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ 53130
8.4 สินค้าพืน้ เมืองและของทีร่ ะลึก
- ไม้กวาดตองกง
- ผ้านวม
- ผ้าซิน่ ตีนจก ผลิตภัณฑ์จากผ้าพืน้ เมือง
- ผลิตภัณฑ์จกั สาน
- ฯลฯ

9. ทรัพยากรธรรมชาติ
9.1 น้ า
ลาน้ า ลาห้วย จานวน 6 แห่ง ได้แก่ ห้วยพลู ห้วยปูเ่ จ้า ห้วยหวาย ห้วยตาด ห้วยตาดน้อย และ
ห้วยไม้ซาง
บึง คลองและอื่นๆ จานวน 13 แห่ง ได้แก่ ตลองแม่พร่อง คลองหม้อ คลองงิว้ คลองเอีย่ น
คลองปูพ่ ุฒ คลองแม่แซะ คลองบ่อต้นเส้า คลองทุ่งต้นตาล คลองฝายหัวดอย ลาเหมืองออกทุ่งปา่ ยาง คลอง
หนองผักบุง้ คลองน้อย และลาเหมืองหนองแม่อนิ ทร์
สระกักเก็บน้ า จานวน 4 แห่ง ได้แก่ สระน้าสาธารณะร้องผักบุง้ หมูท่ ่ี 9 สระน้ าสาธารณะหมูท่ ่ี 8
สระน้ าวัดม่อนน้อย และสระน้าชาต้นม่วงหนองนาเกลือหมูท่ ่ี 4 ม่อนนางแหลมหมูท่ ่ี 4 จานวน 2 แห่ง
ฝาย จานวน 10 แห่ง ได้แก่ ฝายหลวง ฝายปา่ ขี้ ฝายต้นไฮ ฝายหัวดอย ฝายน้อย ฝายขัวสูง
ฝายนาโปง่ ฝายหัวทุ่ง ฝายนาใหม่ และฝายห้วยปูเ่ จ้า
บ่อน้าตืน้ จานวน 373 แห่ง
บ่อโยก จานวน 11 แห่ง
9.2 ป่าไม้
ตาบลฝายหลวงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้โดยเฉพาะป่าไม้เศรษฐกิจเช่นต้นทุเรียนลางสาด
ลองกองมังคุดกาแฟสภาพพืน้ ทีข่ องตาบลเป็ นภูเขาสลับกับทีร่ าบลุ่มมีน้ าและปา่ ไม้อุดมสมบูรณ์ประชาชนมี
ฐานะปานกลางพอมี พอกิน
9.3 ภูเขา
ภูมปิ ระเทศส่วนใหญ่ของเขตตาบลฝายหลวง อาเภอลับแล มีลกั ษณะเป็นทิวเขา ภูเขา หุบเขา
และแอ่งแผ่นดินระหว่างภูเขา มีความสูงชัน
9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ตาบลฝายหลวงมีทรัพยากรปา่ ไม้ทส่ี มบูรณ์ มี ทรัพยากรแร่ธาตุหลายชนิด เช่น แร่เหล็ก
ทองแดง ใยหินดินขาว แต่ยงั ไม่ได้นาไปใช้ในทางเศรษฐกิจ และมีแหล่งน้ าธรรมชาติทส่ี าคัญ ได้แก่ แม่น้ า
น่านไหลผ่านเขตจังหวัดเป็ นระยะความยาวถึง160 กิโลเมตร ห้วยพูล คลองแม่พร่อง นอกจากนัน้ มีเขือ่ นและ
ฝาย กักเก็บน้ าเพื่อการชลประทาน คือ ฝายหลวงลับแลและ ซึง่ เป็นฝายแรกของประเทศไทย

สรุปผลการพัฒนาองค์การบริ หารส่วนตาบลฝายหลวง
ประจาปี งบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตาบลฝายหลวงได้วางแนวคิดในการพัฒนาองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลและมีความสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดนโยบายของ
ผูบ้ ริหารและปญั หาความต้องการของประชาชนซึง่ การจัดทาแผนพัฒนาสามปีเป็ นการดาเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๘
นอกจากนัน้ ได้มกี ารวิเคราะห์ศกั ยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปจั จุบนั และโอกาสการพัฒนา
ในอนาคตของท้องถิน่ ด้วยเทคนิค SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strength : S)
1 มีคาสังแบ่
่ งโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตาบลฝายหลวงชัดเจน คลอบคลุมอานาจ
หน้าทีต่ ามภารกิจ และสามารถเปลีย่ นแปลงปรับปรุงได้ตามภารกิจทีไ่ ด้รบั เพิม่ ขึน้ หรือถ่ายโอน
2 มีแผนพัฒนาทีช่ ุดเจน และมีการบูรณาการจัดทาแผน การทางาน ร่วมกับหน่วยงานหรือส่วน
ราชการอื่น
3 มีคาสังแบ่
่ งงานหรือการมอบหมายอานาจการบริหารงานตามลาดับชัน้
4 ผูบ้ ริหารท้องถิน่ กาหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบของกฎหมาย
5 มีขอ้ บัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายเป็นของตนเองซึง่ เป็ นเครือ่ งมือในการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในตาบล
6 สภาองค์การบริหารส่วนตาบลสามารถออกข้อบัญญัติได้เอง ภายใต้กรอบอานาจตาม
กฎหมาย
7 สามารถจัดกรอบอัตรากาลังได้เองตามภารกิจและกาลังงบประมาณ
8 ผูบ้ ริหารและฝา่ ยนิตบิ ญ
ั ญัตมิ าจากการเลือกตัง้ ของประชาชนโดยตรงทาให้เข้าใจปญั หาความ
เดือดร้อน และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
9 มีรายได้จากการจัดเก็บรายได้เป็นของตนเอง ทาให้คล่องตัวในการบริหารงาน
10 มีพน้ื ทีข่ นาดตาบลขนาดกลางง่ายต่อการบริหาร และดูแลอย่างทัวถึ
่ ง
11 เป็ นหน่วยงานทีม่ คี วามใกล้ชดิ กับประชาชนมากทีส่ ุด และสามารถแก้ไขปญั หาได้อย่าง
รวดเร็ว
12 มีเส้นทางการคมนาคมสะดวกในการขนส่ง
13 มีแหล่งน้าธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์ในการเกษตร
14 มีกลุ่มอาชีพผลิตผ้าห่มนวมในตาบลมีช่อื เสียงและคุณภาพดี
15 มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
16 มีศกั ยภาพในการผลิตพืชผลทางการเกษตร
17 อาสาสมัครสาธารณสุขเป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตาบลฝายหลวงคอยดูแล
สอดส่องปญั หาสาธารณสุขภายในชุมชนของตนเอง

จุดอ่อน (Weakness : W)
1 บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลขาดแคลนและรับผิดชอบงานหลายด้านไม่เพียงพอต่อการ
บริหารงาน
2 ความต้องการ และความคาดหวังของประชาชนต่อองค์การบริหารส่วนตาบลในการแก้ไข
ปญั หาความเดือดร้อนสูง องค์การบริหารส่วนตาบลตอบสนองได้น้อยเนื่องจากงบประมาณมีอยูอ่ ย่างจากัด
3 ขาดการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาด การระบายสินค้าและพัฒนาหีบห่อ
4 ขาดตลาดกลางขายพืชผลทางการเกษตร
5 เด็กและเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่ดาเนินชีวติ เปลีย่ นแปลงไปตามกระแสโลกาภิวฒ
ั น์และวัตถุ
นิยมทาให้วฒ
ั นธรรม ประเพณีทด่ี งี ามเปลีย่ นแปลงไป
6 โรงเรียนในเขตพืน้ ทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นสังกัดของท้องถิน่ ทาให้การสนับสนุ นช่วยเหลือมีอยูอ่ ย่าง
จากัด เนื่องจากโรงเรียนเป็ นส่วนราชการที่มงี บประมาณเป็นของตนเอง
7 ขาดคลนน้าสาหรับอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง
8 การแพร่ระบาดของยาเสพติด เช่น ยาบ้า
9 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนและความเข้าใจสิทธิในการสดงออกความคิดเห็น
น้อย
10. ตาบลฝายหลวงมีอากาศร้อนชืน้ เหมาะแก่การเกิดโรคไข้เลือดออกมีจานวนเพิม่ มากขึน้
11 ขาดเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ในการปฏิบตั งิ านอย่างเพียงพอและทันสมัย
12 ประชาชนเป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานเพิม่ ขึน้
13 ราคาผลผลิตตกต่าในช่วงฤดูกาลและล้นตลาด
14 ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
15 เยาวชนขาดความตระหนักในการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา
16 เกษตรกรพึง่ พาสารเคมีในการเพิม่ ผลผลิตหรือทาลายศัตรูพชื จนทาให้ระบบนิเวศน์ถูก
ทาลาย
17 วัยรุ่นตัง้ ครรภ์ก่อนวัยอันควร
18 เด็กแรกเกิดและเด็กอายุ 0-5 ปี น้าหนักต่ากว่าเกณฑ์
19 ขากการส่งเสริมอาชีพผูพ้ กิ าร และผูส้ งู อายุ
20 มัวสุ
่ มยายวิกาล เทีย่ วกลางคืน ติดยาเสพติด ติดเกมส์
โอกาส (Opportunity : O)
1 มีแนวโน้มได้รบั การถ่ายโอนภารกิจเพิม่ มากขึน้ ตามแผนกฎหมายกระจายอานาจฯ
2 แนวโน้ มของรายได้ท่ไี ด้รบั จัดสรรมากขึ้นตามลาดับแผนกระจายอานาจฯ และการจัดเก็บ
รายได้เองขององค์การบริหารส่วนตาบล
3 สามารถหาแรงงานได้งา่ ยราคาถูก จากประเทศเพื่อบ้าน
4 กฎหมายกระจายอานาจฯ เอือ้ ต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
5 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทาให้มคี วามสะดวกคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการทางาน
มากขึน้

6 ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีกนั ดี มีความขัดแย้งทางการเมือง ทางความคิดเห็นน้อย
7 มีว ัด สามารถพัฒ นาเสริม สร้า งความพร้อ มให้เ ป็ น แหล่ งพัฒ นาคุ ณ ธรรม จริย ธรรมของ
เยาวชน และประชาชนในตาบล
8 มีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่ ตัง้ แต่เด็กก่อนวัยเรียนถึงมัธยมตอนต้น และมีศูนย์การเรียนรู้นอก
ระบบ
9 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนครอบคลุมทัง้ พืน้ ทีอ่ ย่างเพียงพอ
อุปสรรค (Threat : T)
1 อานาจหน้าทีต่ ามแผนกระจายอานาจฯ บางภารกิจยังไม่มคี วามชัดเจน
2 การให้ความอิสละองค์การบริหารส่วนตาบลจากส่วนกลางยังไม่เต็มที่ ยังต้องอยูภ่ ายใต้การ
กากับ ควบคุมดูแลจากส่วนภูมภิ าค
3 การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอกับภารกิจทีถ่ ่ายโอนให้กบั ท้อ งถิน่
4 กลไกการตลาดมีผลต่อราคาผลผลิตทางการเกษตร
5 น้ามันเชือ้ เพลิงมีราคาแพงอย่างต่อเนื่อง
6 การอพยพแรงงานของคนในพืน้ ที่ เนื่องจากแหล่งงานรองรับไม่เพียงพอ
7 มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ จานวนมากทาให้การปฏิบตั ขิ องบุคลากรไม่ทนั ต่อเหตุการณ์
8 ภัยธรรมชาติเนื่องจากอยู่ภายในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง ฤดูฝนมีน้ าท่วม ฤดูแล้งมีภยั แล้งขาดน้าสาหรับ
อุปโภค บริโภค และการเกษตร
9 ความไม่มนคงทางการเมื
ั่
องระดับชาติมผี ลต่อการจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ตาบล
การตัง้ งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายจากเงินรายได้เ งินอุ ดหนุ นทัวไปเงิ
่
น
อุดหนุ นเฉพาะกิจเงินกองทุนสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลฝายหลวงจ่ายขาดเงินสะสมโดยมีผลการ
เบิกจ่ายจริงทีแ่ สดงผลรวมของโครงการทีแ่ ล้วเสร็จและโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างดาเนินการทีไ่ ด้เบิกจ่ายไปแล้ว
สาหรับโครงการที่ไม่ได้ดาเนินการหรือไม่ได้มกี ารเบิกจ่ายงบประมาณนัน้ บางโครงการเป็ นการบูรณาการ
ร่วมกับโครงการอื่นบางโครงการโอนลดงบประมาณเพื่อไปตัง้ จ่ายรายการใหม่ท่มี คี วามจาเป็ นจาแนกตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการเมือง การบริหาร
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิน่ ไปปฏิบตั ใิ นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ผลการนาแผนพัฒนาท้องถิน่ ไปปฏิบตั ใิ นเชิงปริมาณ
โครงการในแผนพัฒนาสามปีทน่ี าไปจัดทาเป็ นข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีได้รบั การ
ดาเนินการทุกโครงการ สาหรับโครงการทีไ่ ม่ได้ดาเนินการหรือไม่ได้มกี ารเบิกจ่ายงบประมาณนัน้ บาง

โครงการเป็นการบูรณาการร่วมกับโครงการอื่นบางโครงการโอนลดงบประมาณเพื่อไปตัง้ จ่ายรายการใหม่ท่ี
มีความจาเป็น
ผลการนาแผนพัฒนาท้องถิน่ ไปปฏิบตั ใิ นเชิงคุณภาพ
แผนงาน/โครงการทีไ่ ด้ดาเนินการทัง้ หมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 นัน้ สามารถ
สรุปผลการพัฒนาในด้านต่างๆ ได้ดงั นี้
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน องค์การบริหารส่วนตาบลฝายหลวงได้ปรับปรุงและก่อสร้าง
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพื่ออานวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชน ความสวยงาม
ของบ้านเมือง การระบายน้ า ป้องกันน้ าท่วม เช่น การก่อสร้างถนน การปรับปรุง บุกเบิกถนน การก่อสร้าง
ท่อเหลีย่ ม เป็นต้น
ด้านแหล่งน้ าองค์การบริหารส่วนตาบลฝายหลวงได้ดาเนินการแก้ไขปญั หาด้านแหล่งน้า เพื่อ
ลดปญั หาการขาดแคลนน้ าในช่วงหน้าแล้ง ซึง่ เป็ นปญั หาเร่งด่วนทีจ่ ะต้องดาเนินการโดยการ ขุดเจาะบ่อ
บาดาล ขุดสระน้า และจัดหาภาชนะรองรับน้ า เป็นต้น
ด้านเศรษฐกิจองค์การบริหารส่วนตาบลฝายหลวงได้ดาเนินการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน โดย
มุง่ พัฒนาอาชีพ และเน้นการรวมกลุ่มเพื่อสร้างรายได้ เช่น การอุดหนุนงบประมาณให้กบั กลุ่มอาชีพต่างๆ
และการฝึกอบรมอาชีพให้กบั ประชาชน
ด้านสังคม องค์การบริหารส่วนตาบลฝายหลวงได้ดาเนินการพัฒนาสังคม ซึง่ สามารถแบ่งเป็ น
ด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสนับสนุ น การบริการด้านสาธารณสุข ให้ครอบคลุมและทัวถึ
่ ง เช่น
จัดซือ้ น้ ายากาจัดยุงลาย และสารเคมีต่างๆ อุดหนุนงบประมาณให้กบั โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลฝาย
หลวง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านท้องลับแล ในการดาเนินการต่าง ๆ
2.ด้านการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความรูใ้ ห้กบั เด็กในชุ มชน เช่น ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลฝายหลวง อุดหนุนงบประมาณให้กบั โรงเรียนในพืน้ ทีต่ าบลฝายหลวง
3.ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมสนับสนุน ศิลปวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิน่ เช่น การ
จัดงานประเพณีแห่น้าขึน้ โฮงงานประเพณีลอยกระทงงานประเพณีสงกรานต์ส่งเสริมภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ใน
ชุมชน ฯลฯ
4. ด้านกีฬาและนันทนาการส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ เช่น การแข่งขันกีฬา
ระดับตาบล การแข่งขันกีฬาของนักเรียน ประชาชน บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลในการเข้าร่วม
การแข่งขันระดับต่าง ๆ
5.ด้านส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชนมุ่งเน้นการแก้ไขปญั หายาเสพติดในชุมชนให้หมดไป เช่น
โครงการรณรงค์และให้ความรูแ้ ก่เยาวชนเกีย่ วกับยาเสพติด
6 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มุ่งเน้นการป้องกันภัยต่างๆในชุมชน เช่น การ
ฝึกอบรม อพปร.การจัดซือ้ และเปลีย่ นสารเคมีดบั เพลิง การจัดซือ้ อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เป็นต้น

7 ด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์มงุ่ เน้นให้ผพู้ กิ าร ปญั ญาอ่อน และผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม
ได้มโี อกาสทีด่ ขี น้ึ เช่น โครงการสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ ผูพ้ กิ าร สนับสนุนทุนการศึกษาให้กบั บุตรผูม้ รี ายได้
น้อยเป็นต้น
8 ด้านการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร มุง่ เน้นการให้ประชาชนได้รบั รูข้ อ้ มูลข่าวสารทีท่ นั สมัย เช่น
การให้บริการอินเตอร์เนตฟรีในองค์การบริหารส่วนตาบล การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารกับประชาชน
ด้านการเมืองการบริหาร องค์การบริหารส่วนตาบลฝายหลวงได้ดาเนินการในด้านการเมืองการ
บริหารทีม่ งุ่ พัฒนาความรูค้ วามสามารถของบุคลากร การให้ประชาชนได้มสี ่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบล และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ต่างๆ ทีท่ นั สมัยมาใช้เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพในการทางาน เช่น การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ ความรู้ในการปฏิบตั งิ าน
ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมขององค์การบริหาร ส่วนตาบลเป็นต้น
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมองค์การบริหารส่วนตาบลฝายหลวงได้ดาเนินการใน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว โดยการปลูกต้นไม้สร้างจิตสานึกให้กบั
ประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และการปลูกหญ้าแฝกริมคันคลองเพื่อป้องกันการพังทลายของ
หน้าดิน
ผลที่ได้รบั จากการดาเนิ นงานในปี งบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
ผลทีไ่ ด้รบั หรือผลทีส่ าคัญ
1. ประชาชนได้รบั บริการสาธารณะทีด่ ขี น้ึ ทัง้ ในด้านคุณภาพ มาตรฐาน ตรงกับความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิน่ และสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างทัวถึ
่ งและเป็ นธรรม
2. มีบทบาทในการตัดสินใจในการกากับดูแล ตรวจสอบ และสามารถสนับสนุ นการด าเนิ น
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลฝายหลวงได้อย่างเต็มที่
3. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลฝาย
หลวง เช่น การเสนอปญั หา และความต้องการของชุมชน การมีส่วนร่วมในการกาหนดแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลฝายหลวง การไปเลือกตัง้ ผูบ้ ริหาร/สมาชิกสภา อปท. การเสนอข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่
ผลกระทบ
การขาดจิตสานึกของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปญั หาท้องถิน่ ควรแก้ไข
ด้วยการจัดปรชุมชีแ้ จง ปลูกจิตสานึกและอบรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วมและประโยชน์ท่จี ะ
ได้รบั จากการกระจายอานาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน

สรุปปัญหาอุปสรรคการดาเนิ นงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
ปัญหาอุปสรรค
1. ในการเสนอโครงการต่างๆ ของแต่ละหมูบ่ า้ นผูน้ าชุมชนและสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตาบลบางหมูบ่ า้ น เป็ นผูเ้ สนอโครงการโดยตรง ทาให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนตาบลได้ตรงตามความต้องการ

2. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนข้อมูลต่างๆ จากชุมชนยังไม่สะท้อนสภาพปญั หาอย่าง
แท้จริง และแนวทางแก้ไขปญั หาบางอย่างยังไม่สามารถบูรณาการในการแก้ไขปญั หาต่างๆ ได้
3. ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่
4. ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่ ผูน้ าชุมชนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เน้น
เฉพาะโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ขัน้ ตอนในการดาเนินงานของระบบราชการค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อนบางอย่างไม่สามารถ
ทีจ่ ะลดขัน้ ตอนได้และระเบียบกฎหมาย หนังสือสังการยั
่
งไม่ให้อานาจอย่างชัดเจน
6. การประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเกิดความซ้าซ้อนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ม ี
ประสิทธิภาพ และประหยัดงบประมาณยังไม่มคี วามชัดเจน
7. การปรับปรุงโครงสร้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อให้เอือ้ ต่อการจัดเก็บรายได้ให้
สูงขึน้
8. บุคลากรขาดความรูค้ วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้านหรือมีน้อยไม่เพียงพอต่อภารกิจทาให้ขาด
ความเข้าใจในการดาเนินงาน
แนวทางการแก้ไข
1. สร้างความรูค้ วามเข้าใจ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมคิด เสนอความเห็นผ่านการจัดทา
ประชาคมหมูบ่ า้ น ในการเสนอแผนงานตามความต้องการ พิจารณาจัดลาดับความสาคัญของปญั หาซึง่ เป็ น
ข้อมูลสาคัญทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลจะใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสาหรับช่วยเหลือเพื่อแก้ไข
ปญั หาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงตามความต้องการ
2. ในการกาหนดวันที่ และเวลาในการจัดเวทีประชาคมต้องคานึงถึงความสะดวกของประชาชน
และหน่วยงานต่างๆ ทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้อง
3. การจัดเวทีประชาคมควรเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ทาความเข้าใจกับ
ทีมงาน ผูน้ าชุมชน หน่วยราชการในพืน้ ที่
4. รัฐบาลให้ค วามจริงใจในการกระจายอ านาจให้กับองค์ก ารปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น มากขึ้น
ปรับปรุงโครงสร้างรายได้ให้มากขึน้ เพื่อเอือ้ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีรายได้มากขึน้
5. ส่งเสริมบุคลากรในหน่วยงานให้มคี วามรูค้ วามสามารถให้มากขึน้ โดยส่งเข้ารับการฝึกอบรม
จากสถาบัน หน่วยงานต่างๆ การศึกษาดูงานนอกสถานที่

