แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565 )
ของ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน อาเภอสอง จังหวัดแพร่
-----------------------------------------------------------------บทที่ 1
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1.1.ที่ตั้งของตาบล
อาณาเขตและการปกครอง
ต าบลบ้ า นหนุ น ตั้ ง อยู่ ทิ ศ ใต้ ข องที่ ว่ า การอ าเภอสอง อยู่ ห่ า งจากอ าเภอประมาณ 4
กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดแพร่ประมาณ 54 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 101.05 ตร.กม. หรือประมาณ
63,156 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ตาบลบ้านกลาง อาเภอสอง จังหวัดแพร่
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ตาบลทุ่งน้าว อาเภอสอง จังหวัดแพร่
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
ตาบลแม่ทราย อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
ติดต่อกับ อาเภองาว จังหวัดลาปาง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน มีจานาน 10 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1
บ้านหนุนเหนือ
หมู่ที่ 2
บ้านหนุนใต้
หมู่ที่ 4
บ้านศรีมูลเรือง (อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบางส่วน)
หมู่ที่ 5
บ้านศรีมูลเรือง (อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบางส่วน)
หมู่ที่ 6
บ้านลองลือบุญ (อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบางส่วน)
หมู่ที่ 7
บ้านศรีมูลเรือง (อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบางส่วน)
หมู่ที่ 8
บ้านลองลือบุญ
หมู่ที่ 9
บ้านหนุนเหนือ
หมู่ที่ 10 บ้านหนุนเหนือ
หมู่ที่ 11 บ้านหนุนใต้
1.2.ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศของตาบลบ้านหนุน เป็นที่ราบ เหมาะแก่การทานา และที่อยู่อาศัยในบาง
พื้นที่ เป็นที่ราบลุ่มและที่ลาดเชิงเขา อยู่ติดกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
1.3.ลักษณะภูมิอากาศ
ตาบลบ้านหนุน มีสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มีสามฤดูกาล คือ ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่
เดือน มีนาคม – เดือนพฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือน
พฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ *อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 35-40 องศาเซลเซียส และฤดูหนาวจะมี
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อากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่าสุดในแต่ละปีประมาณ 5-10 องศาเซลเซียส ส่วนฤดูฝนจะมีฝนเฉลี่ยต่อปี
ประมาณ 1,000 - 1,500 มิลลิเมตร( ข้อมูลจาก http://th.wikipedia.org/wiki/ )
1.4.ลักษณะการใช้ที่ดิน
พื้นที่ตาบลบ้านหนุน มีประมาณ 63,156
ไร่
แบ่งเป็น
1) พื้นที่การเกษตร
11,846
ไร่
คิดเป็นร้อยละ 18.76 ของพื้นที่ทั้งหมด
-พื้นที่นา 3,088
ไร่
คิดเป็นร้อยละ 4.89 ของพื้นที่ทั้งหมด
-พื้นที่ทาไร่
5,138
ไร่
คิดเป็นร้อยละ 8.14 ของพื้นที่ทั้งหมด
-พื้นที่ปลูกไม้ผลและพืชผัก 2,097 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.32 ของพื้นที่ทั้งหมด
-พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 1,523
ไร่
คิดเป็นร้อยละ 2.41 ของพื้นที่ทั้งหมด
2) พื้นที่อื่น ๆ
8,734
ไร่
คิดเป็นร้อยละ 13.83 ของพื้นที่ทั้งหมด
-พื้นที่อยู่อาศัย 1,795
ไร่
คิดเป็นร้อยละ 2.84 ของพื้นที่ทั้งหมด
-พื้นที่แหล่งน้า
946
ไร่
คิดเป็นร้อยละ 1.50 ของพื้นที่ทั้งหมด
-พื้นที่เบ็ดเตล็ด 5,993
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.49 ของพื้นที่ทั้งหมด
3) พื้นที่ป่าไม้
42,576
ไร่
คิดเป็นร้อยละ 67.41 ของพื้นที่ทั้งหมด
ปัญหาที่พบเกี่ยวกับทรัพยากรที่ดิน คือ ปัญหาที่ดินถูกชะล้าง โดยเฉพาะที่ดินริมฝั่งแม่น้ายมตลิ่งถูก
กัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง บริเวณตลิ่งริมน้ายม หมู่ที่ 2 บริเวณโรงสูบน้าพลังไฟฟ้าฟ้าและบริเวณฌาปณ
สถานบ้านหนุนใต้ ปัญหาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมถูกทาลายและบุกรุกเข้าไปเพื่อทาการเกษตร สภาพที
ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ สภาพในพื้นที่ลาดเชิงซ้อน การทานา ทาไร่ และการทาสวนส่วนใหญ่ยังคงต้องอาศัย
น้าฝนเป็นหลัก ปริมาณน้ามักไม่เพียงพอ
1.5.ทรัพยากรน้า
1) แหล่งน้าธรรมชาติ
- ลาน้า ลาห้วย
17
- แม่น้า
2
2)แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
- ฝายกั้นน้ายม
- ฝายคอนกรีต
- บ่อน้าตื้น
- บ่อโยก
- สระเก็บน้า
- อ่างเก็บน้า
- ประปาหมู่บ้าน 2
- เหมือง
5
- ชลประทานสายใหญ่

1
19
แห่ง
18
6
แห่ง
สาย
2

สาย
สาย
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
สาย
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2.ด้านการเมืองการปกครอง
2.1.เขตการปกครอง
ตาบลบ้านหนุน เป็นตาบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอาเภอสอง ประกอบไปด้วย 11 หมู่บ้าน
ได้แก่
หมู่ที่ 1
บ้านหนุนเหนือ
นายรักษ์ศักดิ์ เศษมะโน
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2
บ้านหนุนใต้
นางอณัฌชา เอี่ยมครอง
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4
บ้านศรีมูลเรือง
นายสนิท
เวียงนาค
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5
บ้านหล่ายห้วย
นางบรรจง
สมณะ
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6
บ้านลองลือบุญ
นายคมกริช
ไทยเก่ง
กานัน
หมู่ที่ 7
บ้านศรีมูลเรือง
นายณรงค์ศิลป์ บังคมเนตร
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 8
บ้านลองลือบุญ
นายชีพ
คาพลอย
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 9
บ้านดงพัฒนา
นายสัมพันธ์ คาแป้น
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 10 บ้านหนุนเหนือ
นายสมพร
มังกรณ์
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 11 บ้านหนุนใต้
นายเสนาะ
อากาศเมฆ
ผู้ใหญ่บ้าน
เขตพืนที่
ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่
ทิศใต้ ติดกับ ต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.งาว จ.ลาปาง
2.2.การเลือกตั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน อาเภอสอง จังหวัดแพร่ มีการเลือกตั้งคณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2556
การเลือกตั้งผู้บริหาร มีผู้สมัครจานวน 2 คน คือ
1.นางกชกร เกยงค์
ผลคะแนน
1,895 คะแนน
2.นายชยพัฑธ์ อินทรีย์
ผลคะแนน
930 คะแนน
จานวนผู้มีสิทธิลงคะแนนทั้งหมด จานวน 4,144 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์ 2,951 คน คิดเป็นร้อยละ 71
การเลือกตังสมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบล มีดังนี้
หมู่ที่ 1
1.นางจารุณี มณฑาทอง
ผลคะแนน
159 คะแนน
2.นางดวงรัตน์ กันฑะเขียว
ผลคะแนน
158 คะแนน
3.นายสุวัฒน์ จุมมปาจี๋
ผลคะแนน
153 คะแนน
จานวนผู้มีสิทธิลงคะแนน 472 คน จานวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน 328 คน คิดเป็นร้อยละ 69
หมู่ที่ 2

1.นายอุดม
นิยมเวช
ผลคะแนน
2.นายณัญพงษ์ เกยงค์
ผลคะแนน
3.นางแสงกาล ขจีจิตร์
ผลคะแนน
จานวนผู้มีสิทธิลงคะแนน 447 คน จานวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน

184 คะแนน
159 คะแนน
130 คะแนน
309 คน คิดเป็นร้อยละ 69
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หมู่ที่ 4

1.นางสุมาลี สุคนธทรัพย์ ผลคะแนน
85 คะแนน
2.นายอดุลย์ เวชชนะ
ผลคะแนน
49 คะแนน
3.นายสิงห์ทอง บุญเสน
ผลคะแนน
33 คะแนน
4.จ.ส.อ.สิทธิ์ ชัยวรรณ
ผลคะแนน
29 คะแนน
จานวนผู้มีสิทธิลงคะแนน 173 คน จานวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 77
หมู่ที่ 5

1.นายอธิวัฒน์
2.นายสายัณฑ์
3.นายทองคา
4.นางกรรผกา
5.นางวิไลวรรณ
6.นางทองวัน

จินดาธนารักษ์
ฟองจันทร์
เขื่อนชนะ
คงคารักษ์
บุญทวี
ทิพย์เนตร

ผลคะแนน
ผลคะแนน
ผลคะแนน
ผลคะแนน
ผลคะแนน
ผลคะแนน

136
76
68
60
46
39

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

จานวนผู้มีสิทธิลงคะแนน 381 คน จานวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 72
หมู่ที่ 6
1.นายสุคนธ์ รัตนชมพู
ผลคะแนน
45 คะแนน
2.นางสาวนันทกา หงส์ระนัย ผลคะแนน
40 คะแนน
3.นางสุดใจ พวงดอกไม้
ผลคะแนน
27 คะแนน
4.นายเดชา บุญแปลง
ผลคะแนน
22 คะแนน
5.นางสุมลรัตน์ อุษา
ผลคะแนน
13 คะแนน
6.นายจิตร
บุญแปลง
ผลคะแนน
6 คะแนน
จานวนผู้มีสิทธิลงคะแนน 109 คน จานวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 83
หมู่ที่ 7

1.นายเหี่ยน พงษ์สาร
ผลคะแนน
100 คะแนน
2.นายธนพงษ์ จันทร์ตา
ผลคะแนน
94 คะแนน
3.นายเลอสันต์ ฟองจันทร์
ผลคะแนน
75 คะแนน
4.นางมนเฑียร อินทราวุธ
ผลคะแนน
48 คะแนน
จานวนผู้มีสิทธิลงคะแนน 346 คน จานวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 66
หมู่ที่ 8

1.นางวารีรีตน์
2.นายประยูร
3.นายพงศกร
4.นางฉันทนา
5.นางปิยรัตน์
จานวนผู้มีสิทธิลงคะแนน 614

เขตต์บรรพต ผลคะแนน
288 คะแนน
กรรณทอน
ผลคะแนน
281 คะแนน
ทองตัน
ผลคะแนน
105 คะแนน
สันทราย
ผลคะแนน
43 คะแนน
ดาววี
ผลคะแนน
30 คะแนน
คน จานวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน 451 คน คิดเป็นร้อยละ 73
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หมู่ที่ 9

1.นางสาวปรัชญาภรณ์ ชมพูมิ่ง ผลคะแนน
185 คะแนน
2.นายอัครวัฒน์
บุญชู ผลคะแนน
281 คะแนน
3.นายพงศกร ทองตัน
ผลคะแนน
105 คะแนน
4.นางฉันทนา สันทราย
ผลคะแนน
43 คะแนน
5.นางปิยรัตน์ ดาววี
ผลคะแนน
30 คะแนน
จานวนผู้มีสิทธิลงคะแนน 614 คน จานวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน 451 คน คิดเป็นร้อยละ 73
3.ประชาชากร
3.1.ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จ้านวนหลังคาเรือน

จ้านวนประชากร
รวมจ้านวน
ประชากร ( คน )
ชาย
หญิง
1. บ้านหนุนเหนือ
219
251
277
528
2. บ้านหนุนใต้
214
271
265
536
3.
4. บ้านศรีมูลเรือง
113
103
107
210
5. บ้านหล่ายห้วย
184
223
246
469
6. บ้านลองลือบุญ
180
67
64
131
7. บ้านศรีมูลเรือง
184
222
241
463
8. บ้านลองลือบุญ
288
353
398
751
9. บ้านดงพัฒนา
236
329
326
655
10 บ้านหนุนเหนือ
258
374
403
777
11 บ้านหนุนใต้
153
204
250
454
รวมทั้งตาบล
2,029
2,397
2,577
4,974
ข้อมูลจาก สถิติบ้านจากทะเบียนบ้าน แยกรายพื้นที่ ระดับตาบล ผู้พิมพ์รายงาน : กิติยา ทองประไพ
ณ วันที่ 22 เมษายน 2562
3.2.จานวนประชากรแยกตามเกณฑ์อายุ
ช่วงอายุ
1.เป็นบุคคลที่ทาบัตรประจาตัวประชาชน
2.เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 15 ปี
3.เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 18 ปี
4.เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง อายุ 20 ปี
5.เป็นบุคคลที่ต้องการขึ้นทะเบียนทหาร
6.เป็นบุคคลที่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร

ชาย
22
2,053
1,985
1,932
22
27

หญิง
18
2,297
2,237
2,184
0
0

รวม
40
4,350
4,222
4,116
22
27
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3.3.จานวนประชากรแยกตามช่วงอายุ ( เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย )
ช่วงอายุ
ชาย
น้อยกว่า 1 ปี
15
1 - 10 ปี
212
11 - 20 ปี
257
21 - 30 ปี
305
31 - 40 ปี
333
41 - 50 ปี
350
51 - 60 ปี
415
61 - 70 ปี
332
71 – 80 ปี
123
81 – 90 ปี
45
91 - 100
3
100 ปีขึ้นไป
0

หญิง
8
169
233
313
325
418
462
424
165
52
5
0

รวม
23
381
490
618
658
768
877
756
288
97
8
0

4.สภาพทางสังคม
4.1.การศึกษา
สถานศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน มีดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อสถานศึกษา
สังกัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
อบต.บ้านหนุน
ตาบลบ้านหนุน
(บ้านหนุนใต้)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
อบต.บ้านหนุน
ตาบลบ้านหนุน (บ้านลอง)
โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ
สพฐ.
โรงเรียนบ้านลอง
สพฐ.
โรงเรียนสองพิทยาคม
สพฐ.
วิทยาลัยการอาชีพสอง กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
-ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน
-ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร

จ้านวนครู
2

จ้านวนนักเรียน
50

2

40

57

100
120
-

จานวน 10 แห่ง
จานวน 1 แห่ง
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หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด
จานวนที่สารวจ
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ตัวชี้วัด
ทั้งหมด
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
1.เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความ
694
694 100.00 0
0.00
พร้อมก่อนวัยเรียน
2.เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
2,659
2,659 100.00 0
0.00
3.เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า
72
100.00 0.00
0
0.00
4.คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปีไม่ได้
10
10 100.00 0
0.00
เรียนต่อและยังไม่มีงานทา ได้รับการฝึกอบรมด้าน
อาชีพ
5.คนอายุ 15 – 59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคิด
10
10 100.00 0
0.00
เลขอย่างง่ายได้
ข้อมูลจาก สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน ปี 2562 ระดับอาเภอ วันที่ 27 พ.ค.2562
4.2.สาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ล้าดับที่
ชื่อหน่วยงาน
1
รพ.สต.บ้านหนุน
- ข้อมูลด้านสุขภาพ

จานวน 1 แห่ง ได้แก่
จ้านวนบุคลากร ผู้ใช้บริการเฉลี่ย/เดือน
4
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
จ้านวน
ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ
46
100.00
0
0.00
28
100.00
0
0.00

ตัวชีวัด
จ้านวนที่ส้ารวจ
1.เด็กแรกเกิดมีน้าหนัก 2,500 กรัมขึ้นไป
46 คน
2.เด็กแรกเกิดได้กินนมอย่างเดียวอย่างน้อย
28 คน
6 เดือนแรกเกิดติดต่อกัน
3.เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกัน
2,988 คน
2,988 100.00
0
0.00
โรค
4.ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ
13,588 คร
13,516 99.47 72 คร 0.53
ปลอดภัย และได้มาตรฐาน
คร
5.ครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบาบัด บรรเทา
13,588 คร
13,342 98.19 246 คร 1.81
อาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม
คร
6.คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพ
23,386 คน
23,386 100.00
0
0.00
ประจาปี
คน
7.คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกาลังอย่างน้อย
32,587 คน
32,587 100.00 0 คน
0.00
สัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที
คน
หมายเหตุ
ข้อมูลจาก สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน ปี 2562 ระดับอาเภอ เมื่อวันที่
27 พฤษภาคม 2562
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4.3.อาชญากรรม
ในรอบปีที่ผ่านมา ไม่พบว่ามีปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ตาบลบ้านหนุน เนื่องจากเป็นพื้นที่ชนบท ไม่
มีสถานบันเทิง การอยู่อาศัยของประชาชนค่อนข้างเรียบง่าย และมีสถานที่สาหรับการป้อมปรามและป้องกัน
ในด้านอาชญากรรม จานวน 2 แห่ง
-ป้อมตารวจชุมชน
จานวน 1 แห่ง
-ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จานวน 1 แห่ง
4.4.ยาเสพติด
ตามข้อมูลนาส่งของสถานีตารวจภูธรสอง จังหวัดแพร่หนังสือ ที่ ตช 0020(พร).7(10) /ลงวันที่ 28
ตุลาคม พ.ศ.2559 เรื่อง ส่งข้อมูลตัวเลขผู้ติดยาเสพติด ปรากฏว่า มีผู้ติดยาเสพติดของตาบลบ้านหนุน
ยกเว้น บ้านลองลือบุญ หมู่ที่ 3 มีจานวน 30 คน
5.ระบบบริการพื้นฐาน
5.1.การคมนาคมขนส่ง
ตาบลบ้านหนุน มีการคมนาคมทางบกเป็นหลัก ดังนี้
-ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 103 เป็นถนนลาดยางสภาพดี จากตาบลร้องเข็ม อาเภอร้องกวาง
จังหวัดแพร่ ถึงอาเภองาว จังหวัดลาปาง ผ่านหมู่ที่ 6 ตาบลบ้านหนุน และมีรถโดยสารประจาทาง โดยการ
สัมปทานของบริษัทแพร่รวมใจขนส่ง มีรถให้บริการจากอาเภอสอง ไปยังตัวจังหวัดแพร่ จานวน 15 คัน เป็น
รถที่เจ้าของอยู่ใน ตาบลบ้านหนุนมีจานวน 5 คัน
-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1154 เป็นถนนลาดยางสภาพดี จากตาบลทุ่งน้าว ถึงตาบลเตาปูน ผ่าน
หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 ตาบลบ้านหนุน อาเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยมีรถรับจ้างประจาทางขนาดเล็ก
จากอาเภอสอง ถึงจังหวัดแพร่
-การคมนาคมในหมู่บ้าน ลักษณะเป็นถนนลาดยางคอนกรีต และถนนลูกรังบางแห่ง
5.2.การไฟฟ้า
ปัจจุบันประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน มีกระแสไฟฟ้าใช้เกือบทุกหลังคาเรือน มี
การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะค่อนข้างครอบคลุมกว่าร้อยละ 80 ของจานวนประชากรทั้งหมด แต่ก็ยังมีจุดที่ขาด
อยู่หลายแห่ง ได้แก่
1.ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะจากจุดตรวจพระธาตุหนองจันทร์ – โรงสูบน้าด้วยพลังงานไฟฟ้า จานวน
5 จุด พร้อมสายดับ
2.ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะจากบ้านนายวัชรพงษ์ จิตเพียร-บ้านนายสมบูรณ์ จินดา หมู่ที่ 2
3.ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนายคา พงษ์มณี – ห้วยป้อม ม.5
4.ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนางเกสร เหมืองฟู ( น้าดื่มดาหลา ) – บ้านนายสมเกียรติ อินรุ่ง ม.5
5.ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนางพัชรี ทาขาว – บ้านนายสมศักดิ์ จิตหาญ ม.5
6.ขยายเขตไฟฟ้า จากบ้านนางกิ่งแก้ว สืบวงค์ – บ้านนางนงเยาว์ ศรีทุ่งโปร่ง ม.4
7.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะจากบ้านนายหลั่ง คานิมิตร - บ้านนายสุเทพ ฟองคา ม.4
8.ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนายสิงห์คา ใจบุญ – บ้านนายมูล จิตเพียร ม.11
9.ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะจากบ้านนายสมนึก แอบเงิน – นายสุริยะ ปฎิแพทย์ ม.6
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10.ขยายเขตไฟฟ้า จากวิทยาลัยการอาชีพสอง - บ้านนางณัฐชภา พัฒนฉัตรญา ม.6
11.ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จากวิทยาลัยการอาชีพสอง – บ้านนายสิริยนต์ เทพไชยวงศ์ ม.6
12.ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนายชัดเชียร สุขยิ่ง – บ้านนายประดิษฐ์ จี๋คา ม.7
13.ขยายเขตไฟฟ้าจากโรงสีชุมชน – โรงสานางลาดวน เสรีผล หมู่ที่ 7
14.ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้าน นายจิต ใจวงศ์ – บ้าน น.ส.อริสา ขาวงาม หมู่ที่ 8
15.ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนางปรียา ไชยวงศ์ – บ้านนายสุพจน์ ทรวงแก้ว หมู่ที่ 8
16.ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนายพิชิตพล ฟองคา – บ้านนางประมวล ศิลป์มีสัตย์ หมู่ที่ 9
17.ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ทางด้านเหลือคลองชลประทาน–ที่นายโต๊ะ ใจเอื้อน หมู่ที่ 9
18.ขยายเขตไฟฟ้า จานวน 7 จุด ม.10
19.ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟกิ่ง 2 จุด จากบ้านนางจันทร์สอง อุตสาห์ – บ้านนายสมชาย ทราย
เมืองมา หมู่ที่ 10
20.ขยายเขตไฟฟ้าจากหมู่ที่ 11 บ้านลับแลง – คลองชลประทาน. ม.11
21.ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้าน นายสิงห์คา ใจบุญ – บ้านนายมูล จิตเพียร
22.ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนายสมจิตร คาทิพย์ – บ้านนายเสาร์ หนองสม ม.11
23.ระบบไฟฟ้าส่องสว่างเชื่อมระหว่าง บ้านลับแลงหมู่ ที่ 7 ต.บ้านกลาง เชื่อมถนนคันคลอง
ชลประทาน เลียบหมู่ที่ 1 , 9 , 10 ตาบลบ้านหนุน
5.3.การประปา
5.3.1.มีการประปาส่วนภูมิภาคอาเภอร้องกวาง ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 , 2 , 6 , 7 ,9 , 10 และ 11
5.3.2.มีระบบประปาในหมู่บ้าน จานวน จุด ได้แก่ประปาหมู่ที่ 2 ( งบกรมส่งเสริม พ.ศ.2560 )
หมู่ที่ 4 - 5 ( กรมทรัพยากรน้า ) หมู่ที่ 1 , 6 , 11 ( งบกรมส่งเสริม พ.ศ.2561 ) หมู่ที่ 10
( งบประมาณกรมส่งเสริม พ.ศ.2562 ) และหมู่ที่ 8
5.4.การสื่อสาร โทรคมนาคม โทรศัพท์
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน มีสถานีทวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ DTAC
บริการที่บ้านหนุนเหนือหมู่ที่ 1 ความนิยมใช้โทรศัพท์สาธารณะลดน้อยลง เนื่องจากราคาของโทรศัพท์
เคลื่อนที่ต่าลง ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่า
5.5.ไปรษณีย์การสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
5.5.1.ไม่มีสานั กงานไปรษณีย์ การขนส่ง และบริษัทขนส่งสินค้าตั้งอยู่ในเขตรับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตาบลสอง องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งน้าว
ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียง
5.5.2.การคมนาคมขนส่ง ตาบลบ้านหนุน มีการคมนาคมทางบกถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 103 เป็น ถนนลาดยางสภาพดี จากตาบลร้องเข็ม อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ถึงอาเภองาว
จังหวัดลาปาง ผ่านหมู่ที่ 6 ตาบลบ้านหนุนและมีรถโดยสารประจาทาง โดยการสัมปทานของบริษัทแพร่รวมใจ
ขนส่ง มีรถให้บริการจากอาเภอสอง ไปยังตัวจังหวัดแพร่ จานวน 15 คัน เป็นรถที่เจ้าของอยู่ใน ตาบลบ้าน
หนุนมีจานวน 5 คัน
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6.ระบบเศรษฐกิจ
6.1.การเกษตร
พื้นที่ตาบลบ้านหนุน มีศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล จานวน 1 แห่ง
พื้นที่ตาบลบ้านหนุน มีประมาณ 63,156
ไร่
แบ่งเป็น
1) พื้นที่การเกษตร
11,846
ไร่
คิดเป็นร้อยละ 18.76 ของพื้นที่ทั้งหมด
-พื้นที่นา 3,088
ไร่
คิดเป็นร้อยละ 4.89 ของพื้นที่ทั้งหมด
-พื้นที่ทาไร่
5,138
ไร่
คิดเป็นร้อยละ 8.14 ของพื้นที่ทั้งหมด
-พื้นที่ปลูกไม้ผลและพืชผัก 2,097 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.32 ของพื้นที่ทั้งหมด
-พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 1,523
ไร่
คิดเป็นร้อยละ 2.41 ของพื้นที่ทั้งหมด
2) พื้นที่อื่น ๆ
8,734
ไร่
คิดเป็นร้อยละ 13.83 ของพื้นที่ทั้งหมด
-พื้นที่อยู่อาศัย 1,795
ไร่
คิดเป็นร้อยละ 2.84 ของพื้นที่ทั้งหมด
-พื้นที่แหล่งน้า
946
ไร่
คิดเป็นร้อยละ 1.50 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่เบ็ดเตล็ด 5,993
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.49 ของพื้นที่ทั้งหมด
-โครงสร้างเศรษฐกิจและรายได้ประชากร
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด กระเทียม พริก ยาสูบ ถั่วเหลือง
อาชีพเสริม ได้แก่ เลี้ยงสัตว์ กลุ่มเย็บผ้าด้นมือ กลุ่มจักรสาน กระดาษสา
6.2.การประมง
ตาบลบ้านหนุนมีแหล่งน้า เพื่อใช้ทาการประมงน้าจืด คือ หนองยมเก่า ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของกรมชลประทาน และประชาชนหมู่ที่ 2 และ 11 ร่วมการดูแลและทาการประมง
6.3.การปศุสัตว์
ในพื้นที่ตาบลบ้านหนุน การทาการปศุสัตว์ยังไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายนัก เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่
ราบลุ่ม มีได้รับน้าจากชลประทานค่อนข้างทั่วถึง จึงมีกลุ่มผู้ทาการปศุสัตว์น้อยราย แต่ก็มีกลุ่มผู้เลี้ยงโค แพะ
และสุกรพื้นที่
6.4.การบริการ
มีสถานที่สาหรับพักค้างคืน คือ สามแหลมรีสอร์ท โรงแรมเรือนแสน
6.5.การท่องเที่ยว
ตาบลบ้านหนุนมีแหล่งท่องเที่ยว จานวน 8 จุด คือ
6.5.1.กลุ่มทอผ้าบ้านหนุนใต้
-ที่ทาการกลุ่มอยู่ที่วัดหนุ นใต้ หมู่ที่ 11 การจัดตั้งกลุ่มมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ ประชาชนในพื้นที่มี
รายได้เสริม ตลอดจนเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย
6.5.2.วัดหนุนเหนือ
-เป็นความภูมิใจของชาวบ้าน หมู่ที่ 1 , 9, 10 ที่เป็นศรัทธาวัดหนุนเหนือ ที่มีวัดสะอาดเป็นวัดพัฒนา
ตัวอย่าง มีอาคารไม้สักขนาดใหญ่
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6.5.3.ต้นตะเคียนนทอง
-ต้นตะเคียนทอง ประดิษฐานอยู่ภายในบริเวณวัดหนุนเหนือ เป็นต้น ไม้ขนาดใหญ่ที่มีอายุมากกว่า
100 ปี มีจานวน 3 ต้น
6.5.4.บ้านนายมิตร ปินนิล
-ตั้งอยู่เลขที่ 42 หมู่ที่ 10 เป็นบ้านสมัยโบราณ ที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม คือ การต่อ
เรือนไม่ใช้ตะปูแต่ใช้ไม้สลักและสลับไขว้กันเป็นบ้านที่มีความคงทนถาวร สร้างมาตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ.2497
6.5.5.บ้านของเก่า
-เป็นบ้านของอาจารย์ชัยชนะ สมัครรบ ตั้งอยู่เลขที่ .. หมู่ที่ 10 เป็นบ้านที่มีการสะสมของเก่า เพื่อ
การอนุรักษ์ ภายในบ้านร่มรื่น มีของเก่า ๆ สะสมไว้มากมาย
6.5.6.วัดลองลือบุญ
-ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 บ้านลองลือบุญ เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
6.5.7.โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตาบลบ้านหนุน
-ตั้งอยู่ภายในอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนุนใต้ ( เดิม ) โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการแสดงถึงพิธีกรรม
ประเพณีต่าง ๆ ของประชาชนในสมัยนั้นด้วย
6.5.8.ฝายส่งน้าแม่ยม
-ฝายส่งน้าและบารุงรักษาที่ 1 ฝายแม่ยม ตั้งอยู่เลขที่ 180 หมู่ที่ 9 ตาบลบ้านหนุน อาเภอสอง
จังหวัดแพร่ ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2490 เป็นฝายคอนกรีตที่ยาวที่สุดในประเทศไทย
มีบ้านพักแบบ Home Stay จานวน 1 แห่ง คือ เรด บริด รีสอร์ท เป็นของเอกชนทาเองในพื้นที่
6.6.อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมในครัวเรือน ได้แก่โรงงานกระดาษสา โรงงานไม้แปรรูป โรงงานน้าดื่ม โกดังรับซื้อพืชไร่
โรงสีข้าว สหกรณ์การเกษตร จากัด โรงอบใบยาสูบ
-รายได้ประชากรเฉลี่ย 300 บาท/คน/วัน

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

6.7.การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
ที่
ชื่อกลุ่ม
กลุ่มใบชาอารมณ์ดี
ผ้าทอพื้นเมือง
ผ้าด้นมือ บ้านหนุนใต้
แคปหมู
จักสานไม้ไผ่
ไม้กวาด
กลุ่มเย็บผ้า
กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร
กลุ่มผู้เลี้ยงไก่
กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มขนมจีน
กลุ่มจักรสาน

บ้าน
บ้านหนุนใต้
บ้านหนุนใต้
บ้านหนุนใต้
บ้านหนุนใต้
บ้านหนุนใต้
บ้านหล่ายห้วย
บ้านหนุนเหนือ
บ้านหล่ายห้วย
บ้านหนุนใต้
บ้านหนุนเหนือ
บ้านหนุนใต้
บ้านหนุนใต้

หมู่ที่
2
11
11
11
11
5
1
5
2
9
11
2
11

6.7.การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ (ต่อ)
ที่
ชื่อกลุ่ม
13.
กลุ่มจักสาน
14.
กลุ่มเกษตร
15.
กลุ่มกระดาษสา
16.
กลุ่มกระดาษสา
17.
กลุ่มปั้นฝุ่นไม้

บ้าน
บ้านหล่ายห้วย
บ้านหนุนใต้
บ้านลอง
บ้านศรีมูลเรือง
บ้านหนุนเหนือ

หมู่ที่
5
2
8
7
9

6.8.แรงงาน
-รายได้ประชากรเฉลี่ย 300 บาท/คน/วัน
7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1.การนับถือศาสนา
ประชากรในตาบลบ้านหนุน มีศรัทธาและเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ฉะนั้นร้อยละ 95 จึง
นับถือศาสนาพุทธ และส่วนที่เหลือ จะนับถือศาสนาคริสต์
7.2.ประเพณีและงานประจาปี
ตาบลบ้านหนุนมีการจัดงานประเพณีประจาปีที่จัดขึ้นเป็นประจาทุกปีได้แก่
7.2.1.งานประเพณีลอยกระทง จะจัด ขึ้น ณ บริเวณคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 9 โดย
ความร่วมมือของ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน ประชาชน และร้านค้าต่าง ๆ ในชุมชน
7.2.2.การจัดงานลานวัฒนธรรม โดยสภาวัฒนธรรมร่วมกับองค์กรภาคเอกชน ภายในตาบล
บ้านหนุน ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อสืบสานงานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภู มิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวภายในตาบลและในช่วงฤดูหนาว ( ระหว่างเดือนตุลาคม – มีนาคมของทุกปี ) จะมีนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนในตาบลบ้านหนุนอยู่แล้ว
7.2.3.งานประเพณีห่มผ้าพระธาตุวัดหนุนใต้ เป็นงานประเพณีที่ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 2
และหมู่ที่ 11 ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา ณ วัดหนุนใต้ ตาบลบ้านหนุน อาเภอสอง
จังหวัดแพร่ โดยจะมีการจัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่าเดือน 6 เหนือ
7.2.4.งานประเพณีอุ้มพระอุปคุตบ้านลองลือบุญ จัดขึ้น 8 ค่าเดือน 8 ของทุกปี และจะมี
การสมโภชเป็นเวลา 2 – 3 วัน
7.3.ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภาษาของประชาชนตาบลบ้านหนุนยังคงใช้ภาษาพื้นเมือง ที่มีมาตั้งแต่สมัยดั้งเดิม จะมีการ
ออกเสียงคาท้ายต่างจากชาวแพร่ถิ่นอื่น ๆ อยู่เล็กน้อย เช่น คาว่า หน่า

12

7.4.สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ประชาชนตาบลบ้านหนุนมีการผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อ คือ
7.4.1.ผลิตภัณฑ์จากการดาษสา ซึ่งกลุ่มกระดาษสาได้นากระดาษสา มาพัฒนาเป็นของใช้
และของที่ระลึก เช่น กล่องที่ทาจากกระดาษสา ถุงกระดาษสา สาหรับใส่ของฝากจาพวกแคบหมู ภาพที่ทา
จากกระดาษสา นามาม้วนจัดทาเป็นรูปร่างให้ดูสวยงาม เป็นต้น แต่ปัจจุบันผู้ผลิตหรือภูมิปัญญาด้านกระดาษ
สาเริ่มหายไป เนื่องจากกระบวนการผลิตค่อนข้างยุ่งยาก ปอสามีจานวนลดน้อยลง กลุ่มวัยทางานหันไป
ทางานต่างถิ่นเป็นส่วนมาก
7.4.2.ผ้าทอมือผู้สูงอายุบ้านหนุนใต้ หมู่ที่ 2 และ 11 กลุ่มผ้าทอมือได้รับอนุเคราะห์
สถานที่ในการจัดตั้งและเป็นที่ทาการกลุ่ม กระบวนการการผลิตของผ้าฝ้ายทอมือนี้ เริ่มตั้งแต่การปลูกฝ้าย
กระบวนการตีฝ้าย อีด ปั่น และทาเป็นเส้นใย และกระบวนการทอโดยผ่านการผลิตโดยผู้สูงอายุที่รวมตัวกัน
เพื่อผลิตผ้าฝ้ายนี้ เนื่องจากเห็นว่าภูมิปัญญานี้จะหายไป และในช่วงตั้งแต่เดือนตุลาคม – มีนาคม จะมี
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเยี่ยมชมอยู่เสมอ แต่ปัญหาที่พบคือ ชาวต่างชาติไม่นิยมซื้อผลิตภัณฑ์กลับไป
7.4.3.เครื่องจักรสานของหมู่ที่ 5 ตาบลบ้านหนุน เป็นเครื่องจักสานที่ผู้สูงอายุจัดทาขึ้นใน
ยามว่าง มีทั้ง ไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้กวาดดอกหญ้า พัด ฯลฯ
7.4.4.ผลิตภัณฑ์ ใบชาอารมณ์ดี ผลิตเครื่องดื่มบรรจุขวดพร้อมดื่ม ประเภทชา กาแฟ
สมุนไพร
7.4.5.ผลิตภัณฑ์เครื่องครัวจากไม้จามจุรี ( KST. Product ) ตั้งอยู่เลขที่ 10 หมู่ที่ 2 โทร
097-9204590
8.ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
8.1.แหล่งน้า
1) แหล่งน้าธรรมชาติ
- ลาน้า ลาห้วย
- แม่น้า
2)แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
- ฝายกั้นน้ายม
- ฝายคอนกรีต
- บ่อน้าตื้น
- บ่อโยก
- สระเก็บน้า
- อ่างเก็บน้า
- ประปาหมู่บ้าน
- เหมือง
- ชลประทานสายใหญ่

-

17
2

สาย
สาย

1
19
แห่ง
18
6
2
5
2

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
สาย
สาย
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8.2.ป่าไม้
พื้นที่ป่าไม้ 42,576 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 67.41 ของพื้นที่ทั้งหมด ปัญหาที่พบเกี่ยวกับทรัพยากร
ที่ดิน คือ ปัญหาที่ดินถูกชะล้าง โดยเฉพาะที่ดินริมฝั่งแม่น้ายมตลิ่งถูกกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง บริเวณตลิ่ง
ริมน้ายม หมู่ที่ 2 บริเวณโรงสูบน้าพลังไฟฟ้าฟ้าและบริเวณฌาปณสถานบ้านหนุนใต้ ปัญหาทรัพยากรป่าไม้
และสิ่งแวดล้อมถูกทาลายและบุกรุกเข้าไปเพื่อทาการเกษตร สภาพทีดินขาดความอุดมสมบูรณ์ สภาพในพื้นที่
ลาดเชิงซ้อน การทานา ทาไร่ และการทาสวนส่วนใหญ่ยังคงต้องอาศัยน้าฝนเป็นหลัก ปริมาณน้ามักไม่เพียงพอ
8.3.ภูเขา
จังหวัดแพร่ ตั้งอยู่ที่ราบระหว่างหุบเขา จังหวัดแพร่ ตั้งอยู่บนที่ราบ จังหวัดแพร่ ตั้งอยู่บนที่ราบ
ระหว่างหุบเขา มีภูเขาล้อมรอบทั้ง 4 ทิศ จังหวัดแพร่ ตั้งอยู่ที่ราบระหว่างหุบเขา มีภูเขาล้อมรอบทั้ง 4 ทิศ
โดยทางด้านทิศตะวันตก และทิศใต้เป็นแนวเทือกเขาผีปันน้ากลาง ด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือเป็นแนว
เทือกเขาผีปันน้ากลาง ด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือเป็นแนวเทือกเขาฝีปันน้าตะวันออก ภูมิประเทศส่วน
ใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ พื้นที่ราบมีประมาณ 18.51 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดที่ตั้งของจังหวัดแพร่อยู่
บริเวณที่เป็นที่ราบ มีแม่น้าสายสาคัญ คือ แม่น้ายมไหลผ่านที่ราบของจังหวัดแบ่งออกเป็น 2 บริเวณ
คือ ที่ราบ บริเวณพื้นที่อาเภอร้องกวาง อาเภอหนองม่วงไข่ และสูงเม่นเป็นพื้นที่ ราบขนาดใหญ่ที่สุดของ
จังหวัด บริเวณที่สองเป็นที่ราบซึ่งเป็นที่ตั้งของ อาเภอลองและวังชิ้น ที่ราบนี้มีขนาดเล็กกว่าบริเวณแรก
8.4.คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
การแก้ปัญหาน้าท่วมขังและการกาจัดน้าเสียในหมู่บ้าน โดยเร่งการก่อสร้างรางระบายน้าให้
ครอบคลุมพื้นที่ แต่ยังมีปัญหาน้าท่วมขังในพื้นที่หมู่ที่ 7 ซึ่งจะต้องเร่งก่อสร้างรางระบายน้าในถนนสายหลัก
และสายรองอีกหลายจุด
การกาจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุนมีพื้นที่กาจัดขยะและใช้วิธีฝังกลบ
บ่อขยะและวิธีฝังกลบบ่อขยะ
การจัดทาโครงการก่อสร้างฝายแม้วตามพระราชดาริ ในเขตป่าไม้ โดยให้การสนับสนุน
งบประมาณให้ชุมชนในพื้นที่และสถานศึกษา
การจัดทาแนวกันไฟป่า ในเขตป่าชุมชนแพะผักหวาน ป่าห้วยป้อม ป่าชุมชน หมู่ที่ 1
การส่งเสริมให้การเกษตรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี โดยการให้ความรู้แก่เกษตรกร การฝึกอบรมจัดทาปุ๋ย
อินทรีย์ที่มีคุณภาพ
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