
ส่วนที่  1 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
1.1.1 ที่ตั้ง 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้างตั้งอยู่ในเขตอ าเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดล าพูน  ตั้งอยู่
ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอ าเภอทุ่งหัวช้าง มีอาณาเขตติดต่อดังนี้.- 

 ระยะทางห่างจากที่ท าการอ าเภอทุ่งหัวช้าง    3    กิโลเมตร  
 ระยะทางห่างจากจังหวัดล าพูน   95 กิโลเมตร  

อาณาเขต 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับเขต เทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง และ ต าบลตะเคียนปม  

อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ล าพูน 
 ทิศใต้  ติดต่อกับเขต ต าบลบ้านปวง  อ.ทุ่งหัวช้าง  จ.ล าพูน 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขต ต าบลเสริมซ้าย  อ าเภอเสริมงาม  จ.ล าปาง 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขต เทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง และ ต าบลแม่ตืน 

อ.ลี้  จ.ล าพูน 
1.1.2 เนื้อที่ 

พ้ืนที่ในเขตบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง  มีพ้ืนที่ทั้งหมด 53,906.25  
ไร่  หรือ  ประมาณ  86.25 ตารางกิโลเมตร(ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษ 134 
ลงวันที่  10 พฤศจิกายน  2554) 

1.2   ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้างส่วนใหญ่เป็นภูเขา และพ้ืนที่ราบ

บางส่วน มีแหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญคือ อ่างเก็บน้ าแม่ปันเดง  ล าห้วยแม่นาวะ  ล าห้วยแม่แสม และแม่น้ าลี้ 
ได้ไหลผ่านหมู่บ้านในต าบลทุ่งหัวช้างได้แก่ หมู่ที่ 4,5,7 ,11  เป็นแม่น้ าที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้ท าการ
เกษตรกรรม 

1.3 สภาพภูมิอากาศ 
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของต าบลทุ่งหัวช้ามีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า  

สามารถวิเคราะห์สภาพอุณหภูมิอากาศออกเป็น  3  ฤดู คือ 
 ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน -  เดือนมิถุนายน     
 ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - เดือนตุลาคม     
 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน -  เดือนมีนาคม  

 

1.4    ลักษณะของดิน/ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
-ลักษณะของดิน 

 พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบเชิงเขา  เหมาะแก่การท าการเกษตรในช่วงฤดูฝน 
-ดินเป็นดินร่วนเหมาะแก่การท าการเกษตร 



-ป่าไม้ตามธรรมชาติส่วนมากเป็นไม้ไผ่  ซึ่งราษฎรส่วนมากนิยมน าหน่อไม้มาประกอบ
อาหารและน ามาจักรสานอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น กระติบใส่ข้าว เครื่องมือจับ
ปลา ฯลฯ 

-ทรัพยากรธรรมชาติ 
  - น้ า 
  - ล าห้วย 
  - ห้วยแคง ห้วยสายยาว ห้วยแม่อุย  ห้วยแม่นาวะห้วยส้าน  ห้วยป่าป๋อ ห้วยแม่ปัน
เดง 
  -น้ าแม่ลี้  
   - ป่าไม้และภูเขา 
  -ป่าอนุรักษ์ชุมชน  
  -ดอยกวางค า ดอยตุงซาววา  

 
1.5   ลักษณะของแหล่งน้ า 

  อาศัยน้ าจากล าห้วยและประปาผิวดินในการใช้อุปโภคและบริโภค 
 1.6    ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  สภาพป่าไม้และไม้ที่ข้ึนปกคลุมในเขตพ้ืนที่ต าบลทุ่งหัวช้าง  เป็นลักษณะของป่าเต็งรังและ  
ป่าโปร่ง 
 
 2 .ด้านการเมืองการปกครอง 
  2.1 เขตการปกครอง 
  หมู่บ้านและประชากร 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง  มีหมู่บ้านรวมทั้งสิ้น  8  หมู่บ้านดังนี้ 
หมู่ที่4 บ้านหัวขัว  
หมู่ที่5 บ้านโป่งแดง  
หมู่ที่6 บ้านแม่ปันเดง  
หมู่ที7 บ้านสัญชัย  
หมู่ที่9 บ้านดง  
หมู่ที่10บ้านหนองผ า 
หมู่ที่11บ้านสันดอนมูล 
หมู่ที่12บ้านดอยวงค์ 

 
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อ/ต าบลท่ีมีการติดต่อ 
  - เทศบาลต าบล  จ านวน  1  แห่ง (เทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง)  

 - องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 แห่ง ดังนี้  
   1. องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนปม  
   2. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปวง  
 



3.ศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรม 
3.1การนับถือศาสนา 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและมีความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษ โดยมีการประกอบ

พิธีกรรมตามความเชื่อของบรรพบุรุษ โดยการเลี้ยงผีบ้าน เลี้ยงผีเหมือง/ฝาย หรือเลี้ยงผีเตาไฟการนับถือผี
เจ้าที่การส่งเคราะห์บ้าน พิธีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 

   3.2 ประเพณี 
ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้างมีงานประเพณีท่ีปฏิบัติกันสืบมาตั้งแต่บรรพบุรุษ 

ได้แก่  
-ประเพณีสรงน้ าพระธาตุฯ 
-ประเพณีกินแขก(แต่งงาน) 
-ประเพณีเลี้ยงผีบ้าน(เข้ากรรมบ้าน) 
 

   3.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง มีผู้มีความรู้ด้านการจักสาน  การทอผ้า(กี่เอว)  

การขับซอ  การฟ้อนเจิง  การฟ้อนดาบ การทอผ้า(กี่กระตุก)  
มีภาษาถิ่นหรือภาษาพูดคือภาษากะเหรี่ยง (โปร์และสกอร์)และภาษาพ้ืนเมือง  
 

   3.4 สินค้าพ้ืนเมือง 
สินค้าท่ีเป็นที่นิยมคือ ผ้าทอกะเหรี่ยง (เสื้อ ชุดกะเหรี่ยง หรือถุงย่าม) ผ้าไหม  

 

โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 

 จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ท่ีจะต้องด าเนินการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ใน พ .ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ .ศ.
๒๕๓๗และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมและตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้ 
 

๑.  ส านักปลัด  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล  
และราชการที่มิได้ก าหนดหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ  รวมทั้งก ากับและ
เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทางและ
แผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  งานด้านธุรการ  งานสารบรรณ  การจัดท าแผนพัฒนา
ต าบล  การจัดร่างข้อบัญญัติต าบล  การจัดท าทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  การบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และปฏิบัติงานที่ไม่อยู่ในความ
รับผิดชอบของส่วนราชการที่เรียกชื่ออ่ืน  รวมทั้งการก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วน
ต าบล  ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 

 ๒.  กองคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงินทุกประเภท  
งานเกี่ยวกับการเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การน าส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงินองค์การ
บริหารส่วนต าบล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ  การ
หักภาษีและน าส่ง  รายงานเงินคงเหลือประจ า  การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบล 



การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน  ตรวจสอบงานของจังหวัดและ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  การเร่งรัดใบส าคัญและเงินยืมค้างช าระ  การจัดเก็บภาษี  การประเมินภาษี  การ
เร่งรัดจัดเก็บรายได้  การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง  พัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลและงานอื่น  ๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 
  

๓.  กองช่าง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ  ออกแบบ  การจัดท าข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบการก่อสร้าง  
งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนปฏิบัติ  งานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  การควบคุม
การก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลการรวบรวมประวัติ  ติดตามควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงาน 
ควบคุม  เก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ ามันเชื้อเพลิง  และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับ
มอบหมาย 
 

๔.  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทาง
การศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์  วิจัยและพัฒนาหลักสูตร  การแนะแนว  การวัดผล  ประเมินผล  การพัฒนา
ต าราเรียน  การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา  การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา  การจัดการ
และส่งเสริมศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  การจัดการและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการและ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 ๕.  กองสวัสดิการสังคม   มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  ได้แก่  งาน
ฝึกอบรมพัฒนาการ  งานส่งเสริมสุขภาพ  งานข้อมูล  ด้านสังคมสงเคราะห์  ได้แก่  งานสงเคราะห์เด็ก  สตรี  
คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้พิการ  ด้านส่งเสริมอาชีพ  ได้แก่  งานฝึกอบรมอาชีพ  งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
อาชีพ  งานสนับสนุนทุนด าเนินการกลุ่มอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


