ส่วนที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
1. สภาพทั่วไป
1.1 ภูมิประเทศ
พื้นที่
1.384 ตารางกิโลเมตร
สูงจาก
800 ม.
ระดับน้้าทะเล
1.2 ภูมิอากาศ
ฤดูร้อน
ฤดูฝน
เฉลี่ย 34 องศา
เซลเชียส

สูงสุด 42.3
องศาเซลเซียส

ปริมาณน้้าฝน
1250.8
มิลลิเมตร/ปี
ต่้าสุด 28 องศา
เซลเชียส

ทิศเหนือ จรดพื้นที่
ทิศใต้
อบต.บ้านกาศ
ทิศตะวันออก จรดพื้นที่
ทิศตะวันตก
อบต.แม่สะเรียง
1.3 การปกครอง แบ่งเป็น 9 ชุมชน คือ
ฤดูหนาว
1.ชุมชนในเวียง
2.ชุมชนบ้านทุ่ง
4.ชุมชนมุสลิม
5.ชุมชนคริสเตียน
เฉลี่ย 18 องศา 7.ชุมชนมงคลทอง 8.ชุมชนบ้านโป่งใน
เซลเซียส
1.4 ประชากร (ล่าสุด 2556)
ชาย
หญิง
1,379
1,475
ต่้าสุด 10.3
องศาเซลเซียส

ครัวเรือน
1,632

คนชรา พิการ
รับเบี้ย รับเบี้ย
384
48

จรดล้าน้้าแม่สะเรียง
จรดล้าน้้ายวม
3.ชุมชนจองค้า
6.ชุมชนมะขามจุม
9.ชุมชนบ้านโป่งนอก
รวม
2,854
เอดส์
รับเบี้ย
6

2. ข้อมูลพื้นฐาน
2.1 การคมนาคม/ขนส่ง
ทางหลวงหมายเลข 108

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เชียงใหม่

กรุงเทพฯ

162 กม.

190 กม.

924

อ.แม่สอด

จังหวัดตาก

กรุงเทพฯ

230 กม.
จ้านวน 6 สาย

499 กม.
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

924
จ้านวน 16 สาย

ทางหลวงหมายเลข 105
ถนนแอสฟัสท์ติก คอนกรีต
ถนนสายหลัก
สถานีขนส่งเอกชน 1 แห่ง

ถ.เวียงใหม่ ถ.แม่สะเรียง ถ.แหล่งพาณิชย์ ถ.วัยศึกษา ถ.แสนทอง ถ.สฤษดิ์ผล
คิวรถสองแถว 3 สาย

2.2 สาธารณูปโภคและการใช้ที่ดิน
1)การไฟฟ้าส่องสว่าง
2) ประปา
ไฟฟ้ามาตรฐานครบทุก
1,212 ครัวเรือน ปริมาณการ
ครัวเรือน
ใช้น้าประปา 280,211
ลูกบาศก์เมตร/ปี (ประปา
ส่วนภูมภิ าค พ.ค. 54
2.3 เศรษฐกิจ
อาชีพ
รายได้

ค้าขาย
28%
สูงสุด

มอเตอร์ไชครับจ้าง 1 แห่ง

3)การสื่อสารและโทรคมนาคม
โทรศัพท์บ้าน 1,200 ราย
ตู้สาธารณะ 30 แห่ง
สถานีวิทยุกระจายเสียง 4 แห่ง
สถานีโทรทัศน์รับได้ ช่อง 11 ,7 ,9

รับราชการ รับจ้าง
26.8%
16.2%
100,000บ. ต่า้ สุด

ไปรษณีย์ 1 แห่ง

4) การใช้ที่ดิน
90% ที่อยู่อาศัย
10% ท้า
การเกษตร

เกษตรกร แม่บ้าน /บ้าเหน็จบ้านาญ อื่น ๆ
8.3%
14%
6.7%
4,364บ. รายได้เฉลี่ย
7,597

ภาคเกษตรกรรม

ภาคอุตสาหกรรม

ข้าว 50-55 ถัง/ไร่
ถั่วเหลือง 280-300 กก/ไร่
กระเทียม 2500 กก./ไร่
(ข้อมูลจากส้านักงานเกษตร
อ้าเภอ)

โรงท้าน้้าแข็ง 2 แห่ง
ผลิตน้า้ ดื่ม 2 แห่ง
ผลิตขนมจีน 2 แห่ง
ผลิตลูกชิ้น 1 แห่ง
ผลิตขนมปัง 3 แห่ง

ภาคพาณิชยกรรม/
การบริการ
ร้านขายสินค้า มี
จ้านวน 116 แห่ง
ตลาดสด 2 แห่ง
(ของเอกชน)
ธนาคาร 2 แห่ง
ปั๊มน้้ามัน 2 แห่ง
โรงแรม 5 แห่ง

ภาคการท่องเที่ยว
พระธาตุสี่จอม วัดในเขตเทศบาล 9 วัด
ทุ่งบัวตอง ดอยแม่เหาะ และ แม่นา้
สาละวิน
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ได้แก่
ประเพณีออกหว่า ประเพณีแห่เทียนเหง
ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์

2.4 การศึกษา : มีสถานศึกษาในเขตเทศบาล จ้านวน 4 แห่ง คือ (10 มิ.ย. 56)
ที่
1
2
3
4
5

โรงเรียน
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีบญ
ุ เรือง(
โรงเรียนอนุบาลกฤษณพรรณ
โรงเรียนปริยตั ิธรรม วัดกิตติวงศ์
รวม

2.5 ศาสนาและวัฒนธรรม
วัด 9 แห่ง
ประเพณีส้าคัญ
1. ประเพณีตานข้าวจะกู๊
2. ประเพณีปอยส่างลอง
3. ประเพณีสงกรานต์
4. ประเพณีออกพรรษา(ออกหว่า)
5. ประเพณีแห่เทียนเหง
6. ประเพณีลอยกระทง
องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม
ชื่อ – สกุล
1. คุณดวงดี คงคาใส
2. คุณค้า ค้าภิไหล
3. คุณลัดดาวัลย์ จันละ
4. คุณสายัณต์ จันละ
5. คุณสุพิศ นาควิบลู ย์
6. ครูแทน ไหวดี
7. อาจารย์ประเสริฐ เกิดมงคล
8. นายเป็ง วงศ์ค้า
9. นายถนอม ชัยอินทร์

จานวน
ห้องเรียน
22
15
4
9
2
50

จานวนนักเรียน

จานวนครู
ครู
ประจ้าการ
30
14
10
7
5
61
มัสยิด 1 แห่ง
ช่วงเวลา
กุมภาพันธ์
เมษายน
เมษายน
ตุลาคม
ตุลาคม
พฤศจิกายน

ครูจ้าง
สอน
11
5
6
1
22

รวม

ชาย

หญิง

รวม

41
19
10
13
8
83

244
73
70
122
39
638

256
87
126
594

500
160
70
248
39
1,232

โบสถ์ 2 แห่ง
ศิลปะการแสดงส้าคัญ
ร้านก
ร้าโต
การตีกลองก้นยาว
การตีกลองมองเซิง

องค์ความรู้เฉพาะด้านที่ส้าคัญ
ปราชญ์ผรู้ ู้ในการจัดท้า ราชวัติ
ปราชญ์ผรู้ ู้ในการจัดท้าต้นเกี๊ยะ
ปราชญ์ผรู้ ู้ในการจัดท้าต้นเงิน ตุงจ่อง (ดอกเลปวา)
ปราชญ์ผรู้ ู้ในการจัดท้า ต่อมก๊อม สวยดอก
ปราชญ์ผรู้ ู้ในการจัดท้าต้นผึ้ง หมากเบ็ง
ปราชญ์ผรู้ ู้ในด้านดนตรีไทยและนาฎศิลไทย และดนตรีพื้นบ้าน
ปราชญ์ผรู้ ู้ในด้านดนตรีไทยและนาฎศิลไทย และดนตรีพื้นบ้าน
ปราชญ์ผรู้ ู้ในการแสดงการฟ้อนนก กิ่งกะหร่า และด้านการตีกลองมองเซิง
กลองก้นยาว
ปราชญ์ผรู้ ู้ในด้านพิธีกรรมทางศาสนา

2.6 สาธารณสุข
ศูนย์บริการสาธารณสุข
จ้านวน 1 แห่ง (สาธารณสุข
อ้าเภอ)
คลีนิกเอกชน
จ้านวน 1 แห่ง

2.7 สิ่งแวดล้อม
ขยะมูลฝอย 3 ตัน/วัน
รถขยะ 3 คัน ขนาดความจุ
7 – 10 ลบ.หลา
แหล่งน้า

แม่น้ายวม, ล้าเหมืองแกน
2.9 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

2.8 การกีฬา
1. สนามกีฬาเอนกประสงค์
2. สนามฟุตบอล
3. สนามตะกร้อ
4. สนามบาสเกตบอล
5. ห้องสมุดประชาชน
6. สนามฟุตซอล

สมาชิก อปพร

พื้นที่เสี่ยงภัย

วัสดุ อุปกรณ์

30 คน

1.บริเวณตลิ่งล้าน้้ายวม
ชุมชนบ้านโป่งใน ชุมชนใน
เวียง ชุมชนมะขามจุม ชุมชน
จองค้า
2. ล้าน้้าแม่สะเรียง ชุมชน
มงคลทอง

รถกู้ภัย 1 คัน
รถน้้าดับเพลิง 3 คัน

จ้านวน 1 แห่ง
จ้านวน 2 แห่ง
จ้านวน 3 แห่ง
จ้านวน 2 แห่ง
จ้านวน 1 แห่ง
จ้านวน 1 แห่ง

3. การบริหาร
โครงสร้างเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
นายกเทศมนตรี

ทีป่ รึกษา
นายกเทศมนตรี
เลขานุการ
นายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล

ส้านักปลัดเทศบาล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา

เทศบาลต้าบลแม่สะเรียง เป็นเทศบาลชั้น แบ่งการท้างานออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่าย
บริหาร มีคณะผู้บริหารจ้านวน 5 คน ท้าหน้าที่เป็นฝ่ายบริหาร และมีสมาชิกเทศบาล จ้านวน 12 คน (ฝ่ายนิติบัญญัติ)
ท้าหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมการด้าเนินการบริหาร
มีอัตราพนักงานและลูกจ้างทั้งหมด 74 คน ดังนี้
ตาราง : จ้านวนพนักงาน /ลูกจ้างเทศบาลต้าบลแม่สะเรียงจ้าแนกตามเพศ ปีงบประมาณ 2557 (ข้อมูลเดือนมิถุนายน 57)
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจ้า
พนักงานจ้าง
จ้างเหมาบริการ
ส้านัก/กอง
รวม
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ส้านักปลัดฯ
7
5
4
1
3
4
4
28
กองคลัง
4
1
3
8
กองช่าง
2
1
4
7
กองการศึกษา
1
1
2
กองสาธารณสุข
2
4
1
15
7
29
รวม
11
11
4
1
8
5
19
15
74

ตาราง : การศึกษาของพนักงานเทศบาลสามัญ จ้าแนกตามเพศ ปีงบประมาณ 2554 (ข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2554)
จานวนพนักงานเทศบาลสามัญ (คน)
ระดับการศึกษา
รวม
ชาย
หญิง
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
14
6
8
ปริญญาตรี
7
5
2
ต่้ากว่าปริญญาตรี
1
1
รวม
22
11
1
4. การคลังท้องถิ่น
ตาราง : แสดงสถานการณ์คลังท้องถิ่น ย้อนหลัง จากปี พ.ศ. 2552 – 2556
รายการ

พ.ศ.2552

พ.ศ.2553

พ.ศ.2554

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

รายรับ (บาท)

26,260,110.04

23,871,286.31

29,838,968.57

29,700,475.91

35,038,687.13

รายจ่าย (บาท)

26,197,623.05

22,272,538.79

26,831,492.85

27,234,998.90

28,742,147.80

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
ทรัพย์สิน
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน
เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด
เงินฝาก – เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)
ภาระผูกพันกับธนาคารกรุงไทย จ้ากัด สาขา แม่สะเรียง
หุ้นโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
รวม
หนี้สินและเงินสะสม
ทุนทรัพย์สิน
เจ้าหนี้ ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด สาขาแม่สะเรียง
เงินรับฝากต่าง ๆ
รายจ่ายรอจ่าย
รายจ่ายค้างจ่าย
เงินทุนส้ารองเงินสะสม
เงินสะสมยกมา
รวม

39,190,240.42
22,225,857.50
5,283,677.49
13,000,000.00
2,000.00
40,511,534.99

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

39,190,240.42 บาท
13,000,000.00 บาท
298,948.53 บาท
540,029.00 บาท
850,000.00 บาท
12,998,488.35 บาท
12,824078.11 บาท
40,511,534.99 บาท

