
 

 

 

สภาพทั่วไปเทศบาลต าบลท่าผา 
 

 1.ที่ตั้งของต าบลท่าผา 
เทศบาลต าบลท่าผาได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่าผา เป็นเทศบาลต าบลท่าผา  เมื่อวันที่  

 27    ตุลาคม  พ.ศ.  2552   
                    เทศบาลต าบลท่าผาตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน อยู่ในพื้นที่ของอ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง   ที่ตั้งของ
ต าบลท่าผาจะทอดตัวเป็นแนวยาวจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ของอ าเภอเกาะคา  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ   15  ตาราง
กิโลเมตร  หรือ 12,011 ไร่  อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเกาะคาประมาณ 3  กิโลเมตร  และ มีอาณาเขตติดต่อกับ
อ าเภอเมืองล าปาง   โดยห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  15  กิโลเมตร    

ต าบลท่าผาเป็นต าบลที่แยกตัวออกจากต าบลเกาะคา โดยแบ่งแยกเขตหมู่บ้านที่ติดแม่น้ าวังฝั่งตะวันตก 
แยกออกมา และตั้งชื่อต าบลตามท่ีตั้งของที่ท าการก านันต าบลบ้านท่าผา   ซึ่งเป็นหมู่บ้านของก านันคนแรก คือ    
นายสุนทร  วงค์ลังกา จึงได้ตั้งชื่อว่าต าบลท่าผา 

ในเขตเทศบาลต าบลท่าผามีจ านวนหมู่บ้านทั้งหมด  8  หมู่บ้าน 
   หมู่ที่  1                 บ้านนางแตน 

   หมู่ที่  2                    บ้านใหม่ 
   หมู่ที่  3                     บ้านสบปุง 
   หมู่ที่  5                     บ้านนาเวียง 
   หมู่ที่  6                     บ้านท่าช้าง 
   หมู่ที่  7                     บ้านศาลาหม้อ 
   หมู่ที่  8                     บ้านศาลาบัวบก 
   หมู่ที่  9                     บ้านศาลาเม็ง                  

2.ภูมิประเทศ 
                 มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าวังไหลผ่านตลอดแนวเขตต าบล ตามแนวเขตของต าบลจากทิศเหนือไป
ยังทิศใต้ มีพ้ืนที่ท าการเกษตร ปลูกผักสวนครัวริมฝั่งแม่น้ าวัง บริโภคในครัวเรือนและขาย ปลูกไม้ผลหลายชนิด เช่น 
ส้มโอ แตงโม ล าไย ละมุด  
       มีอาณาเขตดังต่อไปนี้ 

- ทิศเหนือ        ติดต่อกับเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  อ าเภอเมืองล าปาง , เทศบาล 
       ต าบลล าปางหลวง  
- ทิศใต้            ติดต่อกับเทศบาลต าบลนาแก้ว 
- ทิศตะวันตก     ติดต่อกับเทศบาลต าบลเกาะคา-แม่ยาว 
- ทิศตะวันออก    ติดต่อกับเทศบาลต าบลศาลา , เทศบาลต าบลเกาะคา   

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
แผนที่เขตเทศบาล 

 

 
 

3.ภูมิอากาศ 
ต าบลท่าผามีลักษณะภูมิอากาศ  อากาศร้อนอบอ้าวเกือบตลอดปี ฤดูร้อนค่อนข้างร้อนจัด และหนาว 

ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ  โดยมีลักษณะภูมิอากาศแบ่งได้ 3 ฤดูกาล ดังนี้ 
- ฤดูร้อน  เริ่มต้นจากปลายเดือนกุมภาพันธ์  ถึงเดือนพฤษภาคม   อากาศจะร้อนอบอ้าว  ช่วงที่มี 

อากาศร้อนที่สุด คือ เดือนเมษายน อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 40 – 45  องศาเซลเซียส  
- ฤดูฝน  เริ่มต้นจากเดือนมิถุนายน  ถึงเดือนกันยายน  โดยมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่าน 
- ฤดูหนาว  เริ่มต้นจากปลายเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์  อากาศเย็น ช่วงที่มีอากาศหนาวจัด  

คือ เดือนมกราคม อุณหภูมิต่ าสุดประมาณ 14 – 18  องศาเซลเซียส  โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออก- 
เฉียงเหนือ 
4.ภัยธรรมชาติ   

- พายุ  ในต้นฤดูฝนต่อจากฤดูแล้งในต าบลท่าผามักจะเกิดพายุพัดแรงทุกปี ท าให้ไม้ผล ไม้ยืนต้นเสียหาย 



 

 

 

ทุกปี แต่ยังไม่รุนแรงถึงบ้านเรือนที่อยู่อาศัยสิ่งปลูกสร้างเสียหายหรือมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เกษตรกรยัง
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 

- ภัยแล้ง  หลังจากฤดูเก็บเก่ียวแล้ว ในต าบลท่าผาจะเกิดปัญหาคือ เกษตรกรจะขาดน้ าในการท า 
การเกษตร  เนื่องจากแหล่งน้ าตื้นเขิน ท าให้มีปัญหาในเรื่องน้ าที่จะใช้อุปโภค บริโภค  การท าการเกษตร 
 

          5.การเมือง/การปกครอง 
  เขตการปกครอง  เทศบาลต าบลท่าผา แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น  2  เขต คือ  

 เขต 1 (ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของเทศบาล) ประกอบด้วยหมู่ 1 บ้านนางแตน ,หมู่ 2 บ้านใหม่ และหมู่ 3  
บ้านสบปุง  สามารถเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลได้  จ านวน  6  คน  

 เขต 2 ประกอบด้วย หมู่ 5 บ้านนาเวียง , หมู่ 6 บ้านท่าช้าง , หมู่  7  บ้านศาลาหม้อ , หมู่ 8  
บ้านศาลาบัวบก และหมู่ 9 บ้านศาลาเม็ง สามารถเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลได้  จ านวน  6  คน  
             การเลือกตั้ง  

  การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าผา 
สรุปผลการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเม่ือวันที่  28  มีนาคม  2564 
   -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี   4,775  คน 
จ านวนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  3,519 คน คิดเป็นร้อยละ  73.69 
จ านวนบัตรดี     3,360   บตัร  คิดเป็นร้อยละ  95.48 
จ านวนบัตรเสีย       80   บตัร  คิดเป็นร้อยละ    2.27 
จ านวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน   79    บัตร คิดเป็นร้อยละ  2.25 
   -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ   4,775  คน 
จ านวนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ   3,519 คน คิดเป็นร้อยละ  73.69 
จ านวนบัตรดี     3,344   บตัร  คิดเป็นร้อยละ  95.03 
จ านวนบัตรเสีย       91   บตัร  คิดเป็นร้อยละ    2.58 
จ านวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน   84    บัตร คิดเป็นร้อยละ  2.39 

 

 6.ประชากร 
ประชากร ปี 2565  จ านวนทั้งสิ้น   5,477  คน  ชาย 2,639   คน  หญิง  2,887  คน  

 

หมู่บ้าน ปี 2565 
ชาย หญิง รวม 

นางแตน 541 498 1,039 
ใหม ่ 342 352 694 
สบปุง 443 467 910 
นาเวียง 281 320 601 
ท่าช้าง 147 186 333 
ศาลาหม้อ 202 216 418 
ศาลาบัวบก 357 391 748 
ศาลาเม็ง 326 408 734 

รวม 2,639 2,838 5,477 
                 จ านวนครัวเรือน  ปี 2565  มีจ านวน  2,023  ครัวเรือน 



 

 

 

  

หมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน 
 

นางแตน 343 
ใหม่ 282 

สบปุง 307 
นาเวียง 257 
ท่าช้าง 119 

ศาลาหม้อ 148 
ศาลาบัวบก 281 
ศาลาเม็ง 286 

 
 
 

  7..การศึกษา 

-  โรงเรียนประถมศึกษา  1  แห่ง  ได้แก่ โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี หมู่  8  ต าบลท่าผา 
  -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   1   แห่ง  ชื่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าผา 

จ านวนนักเรียน 65  คน 
จ านวนห้องเรียน 3   ห้อง 
นักวิชาการศึกษา 1   คน 
ครู คศ.1 3  คน 
ครูผู้ดูแลเด็ก 3  คน 

 
  8.สาธารณสุข   
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน 2 แห่ง รับผิดชอบดูแลด้านสุขภาพ ดังนี้ 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าผา รับผิดชอบดูแลด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนในเขต
เทศบาล หมู่  1 บ้านนางแตน , หมู่ 2 บ้านใหม่ , หมู่ 3 บ้านสบปุง  , หมู่ 5 บ้านนาเวียง ,  
หมู่ 6 บ้านท่าช้าง และหมู่ 7 บ้านศาลาหม้อ 

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านศาลาดงลาน รับผิดชอบดูแลด้านสุขภาพให้แก่ประชาชน
หมู่  8 บ้านศาลาบัวบก และหมู่  9  บ้านศาลาเม็ง 

  9.การสังคมสงเคราะห์ 
 

 จ านวนผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   จ านวนทั้งหมด      1,510     คน 
 จ านวนผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการหรือทุพพลภาพ จ านวนทั้งหมด  293  คน 

จ านวนผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   จ านวนทั้งหมด  16  คน 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

10. การคมนาคมขนส่ง 
      -การคมนาคมและการขนส่งระหว่างต าบล  ใช้เส้นทางในการเดินทางและขนส่ง โดยมีเส้นทางท่ีส าคัญ  

2 สาย คือ 
  1.ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1 ผ่านอ าเภอสบปราบ อ าเภอเกาะคา อ าเภอเมืองล าปาง 
  2.ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1034 มาจากอ าเภอห้างฉัตร ผ่านต าบลต่างๆ ในอ าเภอเกาะคา 
ได้แก่ ต าบลล าปางหลวง ต าบลเกาะคา ต าบลท่าผา ต าบลนาแก้ว 

การคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บ้าน ใช้เส้นทางถนนโดยบางส่วนเป็นถนนลูกรังเป็นส่วนน้อย    โดย 
ส่วนรวมเป็นถนนคอนกรีต บางช่วงเป็นถนนลาดยาง โดยมีรถสองแถวให้บริการรับจ้างประชาชนในหมู่บ้านต่างๆ  แต่
ปัจจุบันนี้ใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นส่วนมาก 
 

 11.ไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันประชาชนส่วนมากมีไฟฟ้าใช้  คิดเป็นร้อยละ  98.00   

  

 12.ประปา 
            มีการใช้น้ าในการอุปโภคบริโภคครบทุกหมู่บ้าน และมีใช้อย่างเพียงพอ โดยใชน้้ าประปาจาก 2 แหล่งคือ 

 1.น้ าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคา ผู้ใช้น้ าคือประชาชนทุกหลังคาเรือนของ หมู่  5  
บ้านนาเวียง   และ หมู่  2  บ้านใหม่    

2.การบริหารจัดการน้ าประปาหมู่บ้าน เป็นลักษณะการบริหารจัดการของระบบการใช้น้ าในหมู่บ้าน 
ร่วมกัน คือ 

2.1 ประปาหมู่บ้านศาลาเม็ง โดยใช้น้ าร่วมกันระหว่าง หมู่ 6 , 7 , 8 , 9   
  2.2 ประปาหมู่บ้านบ้านนางแตน หมู่ 1 และบ้านสบปุง หมู่ 3 
 
 

13.เศรษฐกิจ 
  ประชาชนในเขตเทศบาลประกอบอาชีพหลากหลายอาชีพ แต่ส่วนใหญ่ประกอบรับจ้างทั่วไป 
รองลงมาคืออาชีพเกษตรกรรม เช่นท านา ท าไร่ ท าสวน ปศุสัตว์  
 การเกษตร 

    ราษฎรส่วนใหญ่ในต าบลประกอบอาชีพท านา  รองลงมาคือ ท าสวน (  ล าไย , ส้มโอ , มะม่วง , แตงโม ,  
พืชผัก ) และท าไร่  ( ถั่วเหลือง ,  ถั่วลิสง ,ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ) 
  การปศุสัตว์  การประมง 

การเลี้ยงสัตว์  เป็นการเลี้ยงรายย่อยแบบครัวเรือน หรือเป็นรายได้เสริม สัตว์ที่นิยมเลี้ยงได้แก่  
โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ ส าหรับโค กระบือ จะเลี้ยงแบบธรรมชาติ ปล่อยให้สัตว์หากินตามทุ่งนา 
                   การประมง การประมง  เป็นการเลี้ยงรายย่อยแบบครัวเรือน หรือเป็นรายได้เสริม   ส่วนมาก 
จะเลี้ยงปลาดุก ปลานิล 
  อุตสาหกรรม 

อาชีพการอุตสาหกรรม  มีการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม ภายในครัวเรือน เป็นโรงงานเซรามิคซึ่งมี 
จ านวนประมาณ   50  โรงงาน พ้ืนที่ประกอบอาชีพส่วนใหญ่ อยู่ใน หมู่ 6,7,8,9 มี  เปน็แหล่งสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี มีการใช้แรงงานในต าบลและอ าเภอใกล้เคียง  



 

 

 

 อาขีพรับจ้าง  ราษฎรเป็นวัยท างาน ท างานในภาคเกษตร เช่น ท านา ท าไร่ ท าสวน และหลังจากท า
การเกษตรจะรับจ้างตามโรงงานอุตสาหกรรมครัวเรือนในหมู่บ้านและต าบล   ห้างร้านต่างๆ  ประมาณ  2,000  คน   

14. การท่องเที่ยว 
                แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

     ในพ้ืนที่ต าบลท่าผา แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีทิวทัศน์ตามแนวฝั่งแม่น้ าวัง ตลอดฝั่งตะวันตก  
ของแม่น้ าวังตั้งแต่บ้านหมู่ 9 ศาลาเม็ง ผ่าน ม.8,7,6,5,3,2,1 ไปสิ้นสุดเขตบ้านหมู่ที่ 1  บ้านนางแตนต าบลท่าผา   

      สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ  
1. วัดพระธาตุดอยน้อย หมู่  1  บ้านนางแตน ซึ่งมีสิ่งมหัศจรรย์เงาพระธาตุ 7 เงา ในพระวิหาร 

หลังเปียง  และมีวิหารรอยพระพุทธบาท และในวันที่ 17 เมษายน ของทุกปีเทศบาลต าบลท่าผาจะจัดงานบุญ
ประเพณีสรงน้ าพระธาตุและงานบุญบั้งไฟเป็นประจ าทุกปี 

2. หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP (หมู่บ้านเซรามิค)  บ้านศาลาเม็ง หมู่ที่ 9  และบ้านศาลาบัวบก  หมู่ที่ 8 
มีโรงงานเซรามิคอยู่  50  โรงงาน ในหมู่ 8 บ้านศาลาบัวบก และหมู่ 9 บ้านศาลาเม็ง  
 

15.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 การนับถือศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   ๙9  
 ประเพณีและงานประจ าปี 

1…ประเพณีแห่ครัวตานขึ้นวัดดอยน้อย(สรงน้ าพระธาตุดอยน้อย)..เดือน……เมษายน…. 
    กิจกรรม…ทุกหมู่บ้านแห่ครัวตานขึ้นวัดดอยน้อย ในวันที่ 17 เมษายน ของทุกปี… 
2…ประเพณีสงกรานต์………………….เดือน……เมษายน…. 
    กิจกรรม…จัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ.....… 
3…ประเพณีแห่ไม้ค้ าศรี…………………เดือน……เมษายน…. 
    กิจกรรม….แห่ไม้ค้ าศรีเข้าวัดในวันที่ 15 เมษายน ของทุกปี………. 
4…ประเพณีวันเข้าพรรษา………………เดือน……กรกฎาคม…. 
    กิจกรรม….แห่เทียนเข้าวัด 10 วัด ในเขตเทศบาลต าบลท่าผา… 
5…ประเพณลี่องสะเปา-ลอยกระทง…เดือน……ตุลาคม-พฤศจิกายน…. 
    กิจกรรม….จัดขนวนแห่ลอยกระทง สะเปา เพ่ือสักการะแม่น้ า หลังวันออกพรรษาของทุกปี และในวันเพ็ญ  
    เดือน 12 ของทุกปี (เดือนพฤศจิกายน) มีการลอยกระทงเพื่อสักการะพระแม่คงคา 
6…ประเพณีบุญบั้งไฟหรือประเพณี 5,7,8,9 เป็ง……เดือน…มิถุนายน…. 
    กิจกรรม.แข่งขันการประกวดบั้งไฟของหมู่บ้านสบปุง    หมู่บ้านนาเวียง และหมู่บ้านศาลาบัวบก 
 

16. ทรัพยากรธรรมชาติ 
  น้ า 
            1.น้ าที่ใช้ในการเกษตรมาจากแหล่งน้ าตามธรรมชาติ , แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น และน้ าฝนซึ่งมีเพียงพอต่อการ
ท าการเกษตร รวมทั้งเทศบาลได้ติดตั้งแหล่งสูบน้ าพลังไฟฟ้า 2 จุด คือ  
 จุดที่  1. บ้านท่าผา  หมู่ที่ 4  ต าบลท่าผา   พ้ืนที่รับน้ าหมู่ที่ 1,2,3,4  
 จุดที่  2 บ้านศาลาเม็ง  หมู่ที่ 9 ต าบลท่าผา พ้ืนที่รับน้ า หมู่ที่ 8,9 หมู่ที่ 7 บางส่วน มีล าน้ าแม่ยาว 
ไหลผ่าน หมู่ที่ 5 

-แหล่งน้ าธรรมชาติ อาทิเช่น แม่น้ าวัง แม่น้ าแม่ยาว ห้วยแม่ม่ัง ห้วยแม่แก้ ห้วยลึก ห้วยแก้ว ห้วยแม่ฮ่อง 



 

 

 

ห้วยโป่ง  ห้วยแม่ขนุน ห้วยแม่แล้ง 
-แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น อาทิเช่น อ่างเก็บน้ าชลประทาน หมู่ 1  ฝายกั้นน้ าแม่ฮ่อง หมู่ 5 บ้านนาเวียง 

สระน้ าประมงหมู่บ้าน หมู่ 5  สระเก็บน้ าชลประทาน  หมู่ 9  บ่อน้ าตื้น            
   2.น้ าที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน น้ าใต้ดิน และน้ าดิบจากแม่น้ าวัง ซึ่งจะต้อง 

น ามาผ่านกระบวนการของระบบประปาทั้งของการประปาส่วนภูมิภาค ระบบประปาหมู่บ้านของหมู่บ้านศาลาเม็ง 
ประปาหมู่บ้านของบ้านนางแตน-สบปุง 
 

  ป่าไม ้ ในเขตเทศบาลมีพ้ืนที่ป่าไม้ 2 แหล่งคือ 
  1.ป่าแพะผายาย  มีพ้ืนที่ประมาณ 100 ไร่ อยู่ในเขตของบ้านนางแตน หมู่ 1  ถึงบ้านสบปุง       
หมู่  3 ต าบลท่าผา  เป็นป่าไม้นานาพันธ์ พันธุ์ไม้หลักๆประกอบด้วย ไม้สัก , ไม้ประดู่ , ไม้ฉ าฉา , ต้นข่า , ไม้เปา , 
ต้นไผ่ป่า , มะขามเทศ ฯลฯ 

2.ป่าชุมชนบ้านนาเวียง  มีพ้ืนที่ประมาณ 18 ไร่ อยู่ในเขตของบ้านนาเวียง หมู่ 5  เป็นป่าชุมชน 
ของหมู่บ้าน  พันธ์ไม้ประกอบด้วยไม้ฉ าฉา ,ต้นไผ่ป่า ,ต้นไผ่ซาง ฯลฯ 
 
     ------------------------------------------------ 

 

 
      


