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ส่วนที่  1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

 

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง   
มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยเป็นการวางแผนการดำเนินงานคาดการณ์ไว้
ล่วงหน้าอาจเป็นช่วงเวลาต่างๆ เช่น แผนระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว  รวมถึงแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเพ่ือกำหนดแนวทางการพัฒนาในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ และนโยบายของ
ผู้บริหารในการพัฒนาท้องถิ่น          

 

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นกรอบ นโยบาย ทิศทางและแนวทางการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  แผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ.2566 - 2570)  เป็นแผนงานที่กำหนดแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน  เพ่ือแก้ไขปัญหาและเสริมสร้าง
ศักยภาพของท้องถิ่นโดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด  เพ่ือรองรับความเจริญก้าวหน้าของสังคมโดยส่วนรวม  ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเงินหรือ
งบประมาณทั้งเงินรายได้ที่จัดเก็บเองและเงินอุดหนุนจากภาครัฐ การพัฒนาด้านบุคลากร ซึ่งหมายรวมถึง
ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานทุกระดับ  และประชาชนในท้องถิ่น  ซึ่ งมีความแตกต่างกันทั้ งด้านความรู้  
ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติโดย  องค์กรจะต้องคำนึงถึงศักยภาพของแต่ละบุคคลโดยการนำศักยภาพนั้น
มาใช้ประโยชน์ให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนให้การพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ตลอดทั้งนำความ
เจริญสู่ท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน โดยจะเป็นการพัฒนาแบบบูรณาการบนพ้ืนฐานแนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ทั้งนี้เพ่ือที่จะให้การพัฒนาท้องถิ่นสามารถบรรลุผลสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่าง    
มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป     
 

1.  ด้านกายภาพ 
1.1  ลักษณะที่ตั้ง 

                เทศบาลตำบลบ้านสาง  ได้รับการยกฐานะตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่         
27  ตุลาคม  2552  ที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านสาง  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ หมู่ที่  8  ตำบลบ้านสาง  อำเภอเมือง  
จังหวัดพะเยา  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดพะเยา ห่างจากตัวจังหวัด  ประมาณ   12  กิโลเมตร 
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 1.2 พื้นที่  
                เทศบาลตำบลบ้านสาง  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  23.80  ตารางกิโลเมตร  แบ่งเป็นที่อยู่
อาศัยและการเกษตร  ประมาณ  5,929  ไร่   โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
     ทิศเหนือ     ติดต่อกับ   ตำบลสันป่าม่วง  อำเภอเมือง 
      ทิศใต ้      ติดต่อกับ   ตำบลบ้านตุ่น    อำเภอเมือง 

 ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ   กว๊านพะเยา 
      ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ   ตำบลบ้านตุ่น  ตำบลสันป่าม่วงและอำเภอวังเหนือ จ.ลำปาง 

 

1.3  ลักษณะภูมิประเทศ 
                เทศบาลตำบลบ้านสาง มีพ้ืนที่ทั้งหมด 14,875  ไร่ ที่อยู่อาศัย 2,498 ไร่ พ้ืนที่การเกษตร 
3,431 ไร่ ( พ้ืนที่นา 2,989.75 ไร่ พ้ืนที่ปลูกพืชผัก 120 ไร่ พ้ืนที่ปลูกพืชไร่ 24.5 ไร่ และพ้ืนที่การเกษตร
อ่ืนๆ 296.75 ไร่ ) พ้ืนที่ป่า 8,946 ไร่  สภาพพ้ืนที่ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม  สภาพภูมิประเทศทางทิศตะวันออก 
ทิศใต้ และทิศเหนือจะเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับการทำนา การเลี้ยงสัตว์ และการทำการเกษตรกรรมอ่ืนๆ 
รวมทั้งการประมงน้ำจืดในบริเวณกว๊านพะเยา 
 

1.4  ลักษณะภูมอิากาศ   ลักษณะภูมิอากาศแบ่งออกเป็น  3  ฤดูกาล  ดังนี้ 
ฤดูร้อน     เริ่มประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนจัดช่วงเดือนเมษายน    
ฤดูฝน       เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม  ฝนตกชุกหนาแน่นช่วงเดือนสิงหาคม   
ฤดูหนาว    เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์  อากาศหนาวเย็นช่วงเดือน 

    ธันวาคมและมกราคม  
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1.5  ลักษณะของดิน 

                 ตำบลบ้านสาง  มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เหมาะสำหรับเป็นพ้ืนที่ในการทำ
การเกษตร  ดินมีความอุดมสมบูรณ์  ดินร่วนปนทราย เหมาะสำหรับเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สำคัญ  และ
สามารถส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตรได้ดี  
 

2.  ด้านการเมือง / การปกครอง 
 2.1   เขตการปกครอง 

ตำบลบ้านสาง  มีจำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองรวม   9  หมู่บ้าน โดยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
ของเทศบาลตำบลบ้านสางเต็มทุกหมู่บ้าน  ซึ่งประกอบด้วย 
  หมู่ที่  1  บ้านสางใต้ 
  หมู่ที่  2  บ้านสางเหนือ 
  หมู่ที ่ 3  บ้านสันเวียงใหม่ 
  หมู่ที่  4  บ้านสันเวียงใหม่ 
  หมู่ที่  5  บ้านสันป่าค่าง 

หมู่ที่  6  บ้านงิ้วใต ้
  หมู่ที่  7  บ้านงิ้วเหนือ 
  หมู่ที่  8  บ้านสันบัวบก 
  หมู่ที่  9  บ้านม่อนแก้ว 
 

 2.2  การเลือกตั้ง   
  ตำบลบ้านสาง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 เขต  คือ เขตที่  1  ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,4,6,9  
และเขตที่  2  ได้แก่ หมู่ที่ 3,5,7,8   แต่ละเขตมีจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล เขตละ  6  คน รวมจำนวน
สมาชิกสภาเทศบาลทั้งสิ้น  จำนวน  12  คน   
 

3.  ประชากร 
 3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
                  ตำบลบ้านสางมีประชากรทั้งสิ้น  4,095  คน  แยกเป็นชาย  1,995 คน หญิง  2,100  คน         
จำนวนครัวเรือน  1,628  ครัวเรือน  มีความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพ้ืนที่  179  คน  ต่อตารางกิโลเมตร 
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จำนวนสถิติประชากรสามารถแยกรายหมู่บ้าน ได้ดังนี้   

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ( คน ) 
จำนวน

ครัวเรือน 
1 บ้านสางใต้ 271 285 556 192 
2 บ้านสางเหนือ 152 185 337 132 
3 บ้านสันเวียงใหม่ 242 261 503 209 
4 บ้านสันเวียงใหม่ 274 291 565 254 
5 บ้านสันป่าค่าง 250 244 494 185 
6 บ้านงิ้วเหนือ 222 223 445 183 
7 บ้านงิ้วใต ้ 192 187 379 160 
8 บ้านสันบัวบก 298 324 622 239 
9 บ้านม่อนแก้ว 94 100 194 74 

รวม 1,995 2,100 4,095 1,628 
ที่มาข้อมูล: (ศูนย์ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียนอำเภอเมืองพะเยา (ข้อมูล ณ มิถุนายน  2564 ) 

 

3.2  ช่วงอายุและจำนวนประชากร  

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม (คน) 
อายุต่ำกว่า 18 ปี   317   273   590 
อายุต่ำกว่า 18 - 60 ปี   1,367   1,412 2,779 
อายุมากกว่า 60 ปี   526   566 1,092 

รวม ( คน ) 2,210 2,251 4,461 
 

4.  สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 

ตำบลบ้านสางมีสถานศึกษาอยู่ ใน พ้ืนที่  จำนวน 3 แห่ง โดยแยกเป็นโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านสาง  จำนวน  1  แห่ง  ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำตำบลบ้านสาง  จำนวน  1 แห่ง  นอกจากนั้น ภายใน
ตำบลยังมีท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ ประจำหมู่บ้าน  จำนวน   9   แห่ง    
  4.2   การสาธารณสุข และการจัดการสิ่งแวดล้อมสาธารณสุข 
                   สถานบริการทางด้านสาธารณสุขตำบลบ้านสาง  จะประกอบด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  
จำนวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่ หมู่ที่  4  ตำบลบ้านสาง เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านสาง 
นอกจากนั้นยังมีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จำนวน 9 แห่ง  ตั้งอยู่ในแต่ละหมู่บ้านให้บริการในการตรวจเฝ้า
ระวังโรคการประชาสัมพันธ์สื่อความรู้ด้านสาธารณสุข  ซึ่งดำเนินการโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 

4.3  อาชญากรรม 
พ้ืนที่ตำบลบ้านสาง  ไม่พบปัญหาด้านอาชญากรรมด้านต่างๆ   ประชาชนสามารถดำรงชีวิตร่วมกันได้

อย่างมีความสุข 
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4.4  ยาเสพติด 

สถานการณ์ด้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในพ้ืนที่ตำบลบ้านสาง พบว่า ประชาชนบาง
กลุ่มยังติดสุรา ยาบ้า และสารเสพติดประเภทอ่ืนๆ  ได้มีการเฝ้าระวังการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย
ชมรมกำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน  ได้ออกตรวจเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นประจำทุกเดือน เพ่ือให้เกิด
ความสงบเรียบร้อยภายในตำบลบ้านสาง 

4.5    การสังคมสงเคราะห์ 
  ผู้สูงอายุ  จำนวน   1,043  คน        ผู้ป่วยเอดส์     จำนวน   25  คน      
  ผู้พิการ    จำนวน   185  คน        

   4.6   การกำจัดขยะมูลฝอย      
             เทศบาลตำบลบ้านสาง  ไม่มีสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย ประชาชนต้องกำจัดขยะโดยวิธีเผาและฝังหรือ
ขุดหลุมฝังกลบในบริเวณบ้านของตนเอง และนำขยะแห้ง เช่นใบไม้ เศษอาหาร  มาทำปุ๋ยหมัก และนำขยะมา
ขาย โดยมีรถรับซื้อขยะของบริษัทเอกชน  มารับซื้อขยะในพ้ืนที่ทุกหมูบ่้าน 

-  เขตเทศบาลตำบลบ้านสางมีฌาปนสถาน  จำนวน 3 แห่ง  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1,4,8  ตำบลบ้านสาง  
4.7   มวลชนจัดตั้ง 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร. )     จำนวน       50     คน 
ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยประจำหมู่บ้าน (ชรบ.)    จำนวน       70     คน 
กลุ่มแม่บ้าน/กลุ่มอาชีพ      จำนวน       11     กลุ่ม 

 กลุ่มสตรีตำบลบ้านสาง                   จำนวน         1     กลุ่ม 
  กองทุนสวัสดิการชุมชน     จำนวน          1     กลุ่ม 
  สภาเด็กและเยาวชน     จำนวน          1     กลุ่ม 
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ    จำนวน          1     กลุ่ม 
  ชมรมผู้สูงอายุ      จำนวน          1     กลุ่ม 

 

5.  ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1   การคมนาคมขนส่ง 

มีถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบ เป็นระยะทางประมาณ  900 เมตร และถนนลาดยางที่อยู่ใน
พ้ืนที่ตำบลบ้านสาง  6.9 กม. และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางประมาณ  18 กม.นอกจากนั้นยังมีถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้านอีกระยะทางประมาณ  5  กม. 
      5.2  การไฟฟ้า 

 - ประชากรมีไฟฟ้าและแสงสว่างใช้ครบทุกหมู่บ้าน และครบทุกครัวเรือน และไฟฟ้าสาธารณะ     
(ไฟกิ่ง) ตามถนนใหญ ่และซอยยังสว่างเพียงพอและทั่วถึง 
      5.3  การประปา 

 - ประชากรมรีะบบประปาหมู่บ้าน และระบบประปาภูเขาใช้ครบทุกหมู่บ้าน และครบทุกครัวเรือน 
      5.4  โทรศัพท์ 

   -  ประชาชนสว่นใหญ่มีโทรศัพท์มือถือใช้ในการติดต่อสื่อสาร  
       5.5  ไปรษณีย์ หรือการสื่อสาร การขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

   -  มีที่ทำการไปรษณีย์      จำนวน    1   แห่ง 
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6.  ระบบเศรษฐกิจ 
      6.1  การเกษตร 
   ประชาชนใช้แหล่งน้ำธรรมชาติ คือ น้ำฝน น้ำกว๊านพะเยา  และแหล่งน้ำ จากขุนน้ำแม่พาด  
การขุดเจาะบ่อบาดาล  และใช้เครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในการอุปโภคบริโภค    
        6.2  การประมง   
                   ประชาชนมีพ้ืนที่ติดกว๊านพะเยา จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 3,4,5  ประกอบอาชีพทำ
การประมงพ้ืนบ้าน ขุดบ่อเลี้ยงปลา หาปลาต่างๆ ในกว๊านพะเยา 
        6.3  การปศุสัตว ์
  ตำบลบ้านสาง มีพ้ืนที่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์  ซึ่งเหมาะในการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ  ประชาชนนิยม 
เลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคในครัวเรือน  และจำหน่ายสู่ท้องตลาด ได้แก่ วัว หมู เป็ด ไก่ ฯลฯ  
        6.4  การบริการ และหน่วยธุรกิจที่สำคัญต่างๆ  ในเขตเทศบาลตำบลบ้านสาง  ประกอบด้วย   
               -  ร้านค้าของชำ                   จำนวน     27 แห่ง 
               -  โรงสีข้าว          จำนวน      6 แห่ง 
               -  อู่ซ่อมเครื่องจักรกล                   จำนวน      6 แห่ง 
               -  อุตสาหกรรมในครัวเรือน                      จำนวน            28   แห่ง 
               -  ตลาด           จำนวน              3   แห่ง 
               -  โรงฆ่าสัตว์ (บ้าน)          จำนวน              2   แห่ง 
               -  บ้านเช่า           จำนวน              6   แห่ง 
               -  ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก          จำนวน             3   แห่ง 
               -  โรงผลิตสุรา             จำนวน             3   แห่ง 
               -  ร้านบริการ ( ร้านเสริมสวย,ร้านอินเตอร์เน็ต,ร้านซักอบรีด,            จำนวน           20   แห่ง 
                  ร้านจำหนา่ยอาหารตามสั่ง,ร้านก๋วยเตี๋ยว,ร้านขายวัสดุก่อสร้าง,ร้านเติมเงินออนไลน์) 
              6.5  การท่องเที่ยว   

พ้ืนที่ตำบลบ้านสางมีพ้ืนที่ติดกว๊านพะเยาฝั่งตะวันตก สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว     
เชิงนิเวศ และมีพ้ืนที่ติดอุทยานแห่งชาติดอยหลวง  ซึ่งสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ต่อไป 

     6.6  อุตสาหกรรม 
                ประชาชนในพ้ืนที่ หมู่ที่ 6,7  ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น การทำครกหิน การ
แกะสลักหิน การปั้นหม้อน้ำดิน 

      6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
                ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลากหลายอาชีพ เช่น การจักสานกล่องข้าว การทำปลาส้ม  
การทำแคบหมู การจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา  การทำขนม  การทำไม้กวาดทางมะพร้าว การจักสานเข่ง    
เลี้ยงวัว ฯลฯ 

      6.8  แรงงาน 
  ประชาชนวัยแรงงาน ส่วนใหญ่เป็นผู้มีงานทำ และประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างทั่วไป 
ค้าขาย ฯลฯ  นอกจากนี้ยังมีประชากรวัยผู้สูงอายุส่วนใหญ่ เป็นผู้ว่างงาน  และจำนวนผู้สูงอายุ มีแนวโน้มเพ่ิม 
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สูงขึ้นในแต่ละปี  คิดเป็นร้อยละ  20  ของประชากรทั้งหมด  ซึ่งจะต้องเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุ
ในระยะยาวต่อไป 
 

        6.9   การประกอบอาชีพ 
                 ประชากรในตำบลบ้านสาง  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก 
ได้แก่  การทำนา ทำไร่ ทำสวน การประกอบอาชีพทางการเกษตรส่วนใหญ่จะเป็นทำการเกษตรแบบผสมผสาน  
นอกจากนี้ยังมีการประกอบอาชีพอ่ืน ๆ เช่น เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย รับราชการ รับจ้าง ประมง และอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน      
 

7.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
  7.1  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน หรือชุมชน 
   ตำบลบ้านสาง มีแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภค จากระบบประปาภูเขา ระบบประปาหมู่บ้าน และ
บ่อน้ำผิวดิน  มีอ่างเก็บน้ำในพ้ืนที่  ( อ่างเก็บน้ำห้วยครก ) สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และใช้ใน
การเกษตรได้ เนื่องจาก มีการรั่วซึม  ซึ่งการซ่อมแซมจะต้องใช้งบประมาณที่สูงมาก  และเกินศักยภาพของ
เทศบาลตำบลบ้านสาง   
  7.2  ข้อมูลด้านการเกษตร     
   เกษตรกรส่วนใหญ่ ทำนา ปีละ 1  ครั้ง  โดยใช้แหล่งน้ำธรรมชาติ คือ น้ำฝน น้ำกว๊านพะเยา  
และแหล่งน้ำ จากขุนน้ำแม่พาด  การขุดเจาะบ่อบาดาล  และใช้เครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในการอุปโภค
บริโภค และน้ำใช้เพื่อทำการเกษตร เช่นการทำนา ทำสวน เป็นต้น   
  7.3  ข้อมูลดา้นแหล่งน้ำทางการเกษตร 
   ตำบลบ้านสาง ใช้น้ำเพ่ือการเกษตรจากลำห้วยแม่พาด และฝายชะลอน้ำ ในพ้ืนที่หมู่ที่ 9   
บ้านม่อนแก้ว และมีแหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ น้ำฝน น้ำจากกว๊านพะเยา  โดยใช้เครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า 
รวมถึงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือนำน้ำมาใช้ในการทำการเกษตร   
  7.4  ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกินน้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค) 
   ประชาชนใช้น้ำเพื่อการบริโภค  โดยการซื้อน้ำดื่มทีผ่ลิตภายในหมู่บ้าน  เพื่อใช้ดื่มกิน ขุดเจาะ
บ่อบาดาล นำ้ประปาหมู่บ้านและภูเขา เพ่ือนำน้ำมาใช้ในการอุปโภคบริโภค  ซึ่งในปัจจุบัน ตำบลบ้านสาง 
ประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพ่ือเกษตร ซึ่งเป็นปัญหาทีส่ำคัญของท้องถิ่น 
 

8.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
          8.1  การนับถือศาสนา 
                    ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีวัดเป็นสถานที่ ยึดเหนี่ยวจิตใจ  เปรียบเสมือน
ศูนย์กลางของชุมชน  ในเขตเทศบาลตำบลบ้านสาง มีวัดและสำนักปฏิบัติธรรมอยู่ในพ้ืนที่จำนวน ทั้งสิ้น 6 แห่ง 
โดยมีวัดจำนวน  5  แหง่ และสำนักปฏิบัติธรรม  จำนวน  1  แห่ง 
 

 8.2   ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและงานประเพณีท้องถิ่นประจำปี  
                 - งานประเพณีลอยกระทง 
                 - งานสงกรานต์ 
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   - งานแห่เทียนพรรษา 
  - งานตานกว๋ยสลาก หรอื งานทำบุญสลากภัตร  

-  งานสรงน้ำพระธาตุวัดโบสถ์, งานสรงน้ำพระธาตุวัดศรีบุญเรือง หมู่ที่  1  ฯลฯ 
  8.3   ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ประชาชนประกอบอาชีพเสริม จักสานกล่องข้าว สานเข่ง  นอกจากนี้ ยังมีหมอเมือง  ปราชญ์
ชาวบ้านด้านแพทย์แผนไทย  ประชาชนส่วนใหญ่พดูภาษาพ้ืนเมือง ( กำเมอืง ) เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสาร 
  8.4  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
 ตำบลบ้านสาง มีสินค้าพ้ืนเมือง และของที่ระลึก  ได้แก่  หมู่บ้านทำครกและโม่หินบ้านงิ้ว หมู่ที่ 6 , 
7  ตำบลบ้านสาง  เป็นสินค้าพ้ืนเมืองประจำตำบลบ้านสาง  ทำให้ชาวบ้านมีรายได้ และมีอาชีพเสริมหลัง
ฤดูกาลเก็บเกี่ยว  คือการทำครกหิน  การแกะสลักครกหิน  โม่หิน ใบเสมา และลูกนิมิต เป็นต้น โดยทำเป็น
อุตสาหกรรมครัวเรือน  และจำหน่ายในตัวเมืองพะเยาต่างจังหวัด  และการทำปลาส้ม  ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 3 , 4 
เป็นอาหารพ้ืนเมืองเหนือ  ที่ขึ้นชื่อของตำบลบ้านสางและจังหวัดพะเยา  ซึ่งทำมาจากเนื้อปลา นำมาหมักกับ
เกลือ ข้าว กระเทียม โดยไม่ใส่สารกันบูด สามารถนำมาปรุงอาหารได้หลายชนิด เช่น ยำ ทอด ย่าง รับประทาน
ได้ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่  ปลาส้มอร่อย และนิยมนำมาเป็นของฝากให้แก่นักท่องเที่ยว  ที่แวะมาเยือนตำบล     
บ้านสางและจังหวัดพะเยา  นอกจากนี้ ยังมีการทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา อยู่ในหมู่บ้านสันบัวบก  หมู่ที่ 8  
ชาวตำบลบ้านสาง  ได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มขึ้นทำเป็นงานอดิเรก  ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผักตบชวา ได้แก่ หมวก 
กระเป๋า จานรองแก้ว และของประดับตกแต่งต่างๆ  เป็นต้น  

 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
9.1  น้ำ  

เทศบาลตำบลบ้านสาง มีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ  คือ กว๊านพะเยา  ซึ่งเป็นแหล่งทำมาหา
กินของประชาชนในพ้ืนที่  นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ำธรรมชาติ  ได้แก่ ลำห้วย บึง หนอง (กว๊านพะเยา) และแหล่งน้ำ
ที่สร้างขึ้น ได้แก่ ฝาย บ่อน้ำตื้น สระน้ำ บ่อบาดาล ประปาภูเขา ประปาหมู่บ้าน เป็นต้น 

9.2  ป่าไม้ 
   ตำบลบ้านสาง มีลักษณะป่าไม้ส่วนใหญ่ เป็นป่าโปร่ง ร้อนชื้น ป่าไม้ข้ึนตามแนวภูเขาสูงชัน คือ
ดอยหลวง  เป็นทรัพยากรป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์  

9.3 ภูเขา 
ตำบลบ้านสาง มีดอยหลวงซึ่งเป็นแนวทิวเขาล้อมรอบทางทิศตะวันตก มีป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์  

9.4 ทรพัยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                มีกว๊านพะยา (ฝั่งตะวันตก ) เป็นแหล่งน้ำทางธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อประชาชนในการ
ประกอบอาชีพการประมงพ้ืนบ้าน และสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และมีป่าไม้  ดิน ที่มี
ความอุดมสมบรูณ ์  
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10.  ข้อมูลด้านศักยภาพของเทศบาลตำบลบ้านสาง 
10.1 โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
  เทศบาลตำบลบ้านสาง เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคลตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน แบ่งโครงสร้างของเทศบาลตำบล 
ออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่   
๑. ฝ่ายบริหาร  ประกอบด้วย  นายกเทศมนตรี  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน จำนวน           
    1  คน รองนายกเทศมนตรี  จำนวน  2  คน  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน  1  คน และเลขานุการ  
    นายกเทศมนตรี จำนวน  1  คน 
๒. ฝ่ายนิติบัญญัติ  ประกอบด้วย สภาเทศบาล จำนวน 12 คน  ได้แก่ ประธานสภาเทศบาล จำนวน  1  คน   
    รองประธานสภาเทศบาล จำนวน  1  คน สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน  10  คน  และเลขานุการสภา   
    เทศบาล  จำนวน  1  คน 

         เทศบาลตำบลบ้านสางเป็นเทศบาลตำบลขนาดเล็ก  ปัจจุบันแบ่งการบริหารงานภายใน  ออกเป็น          
3  ส่วน  ดังนี้   

      1. สำนักปลัดเทศบาล     
2. กองคลัง 
3. กองช่าง  

 

จำนวนบุคลากรในองค์กร  มีท้ังหมด  30  คน  ดังนี้  
ตำแหน่งในสำนักปลัดเทศบาลตำบล    มีจำนวน   21   คน   ดังนี้ 
1. ปลัดเทศบาล ( นักบริหารงานท้องถิ่น )             2. หวัหน้าสำนักปลัดเทศบาล  
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ          4. นักวิชาการสาธารณสุข    
5. นักพัฒนาชุมชน                                        6. นกัทรัพยากรบุคคล  
7. นักวิชาการศึกษา                                      8  นักจัดการงานทั่วไป                        
9. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      10. นกัประชาสัมพันธ์   
11. นักวิชาการเกษตร                                   12. พนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน 3  คน         
13. ผู้ชว่ยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย  จำนวน  3  คน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
14. ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย  จำนวน  1  คน ( พนักงานจ้างทั่วไป ) 

                     15. คร ู จำนวน  2  คน    
            16. ผูช้่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (พนักงานจ้างตามภารกจิ) 1 คน 

ตำแหน่งในกองคลัง     มีจำนวน   5   คน   ดังนี้ 
1. ผู้อำนวยการกองคลัง               2. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
3. นักวิชาการพัสดุ      4. นักวิชาการคลัง 
5. นักวิชาการเงินและบัญชี                      
ตำแหน่งในกองช่าง     มีจำนวน   5   คน   ดังนี้ 
1. ผู้อำนวยการกองช่าง             2. พนักงานสูบน้ำ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
3. นายช่างโยธา ( 2  อัตรา ) 
4. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  1 คน                          
ตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการ   มีจำนวน  12  คน 


