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ส่วนที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
1. สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไปของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง อาเภอแม่สะเรียง แยกเป็นตาราง ดังนี้
1.1 ภูมิประเทศ
พื้นที่

1.384 ตารางกิโลเมตร

สูงจาก
800 ม.
ระดับน้าทะเล

ทิศเหนือ จรดพื้นที่
อบต.บ้านกาศ
ทิศตะวันออก จรดพื้นที่
อบต.แม่สะเรียง

ทิศใต้ จรดลาน้าแม่สะเรียง
ทิศตะวันตก จรดลาน้ายวม

1.2 สภาพภูมิอากาศ (ข้อมูลจากเว็บไชต์ กรมอุตุนิยมวิทยา 2558)
ฤดูร้อน
เฉลี่ย 28.83 องศาเซลเชียส
ต่าสุด 21.23 องศาเซลเชียส
สูงสุด 36.43 องศาเซลเซียส
ปริมาณน้าฝน 73.3 มิลลิเมตร/ปี

ฤดูฝน
เฉลี่ย 27.31 องศาเซลเซียส
ต่าสุด 23.04 องศาเซลเชียส
สูงสุด 31.58 องศาเซลเซียส
ปริมาณน้าฝน 175.38 มิลลิเมตร/ปี

ฤดูหนาว
เฉลี่ย 23.73 องศาเซลเซียส
ต่าสุด 13.6 องศาเซลเซียส
สูงสุด 31.98 องศาเซลเซียส
ปริมาณน้าฝน 9.43 มิลลิเมตร/ปี

1.3 ประชากร (ล่าสุด 26 พ.ค. 2558)
ชาย
1,344

หญิง
1,443

ครัวเรือน

คนชรา
รับเบี้ย
396

1,817

รวม
2,787
พิการ
รับเบี้ย
50

ผู้ป่วยเอดส์
รับเบี้ย
5

1.4 การปกครอง แบ่งเป็น 9 ชุมชน คือ
1.ชุมชนในเวียง
4.ชุมชนมุสลิม
7.ชุมชนมงคลทอง

2.ชุมชนบ้านทุ่ง
5.ชุมชนคริสเตียน
8.ชุมชนบ้านโป่งใน

3.ชุมชนจองคา
6.ชุมชนมะขามจุม
9.ชุมชนบ้านโป่งนอก

1.5 ประชากรชุมชน (คน) ข้อมูลจากแผนชุมชน
ชุมชนจองคา

185

ชุมชนในเวียง

400

ชุมชนมะขามจุม

405

ชุมชนบ้านทุ่ง

107

ชุมชนมงคลทอง

309

ชุมชนมุสลิม

480

ชุมชนคริสเตียน

943

ชุมชนบ้านโป่งนอก

443

ชุมชนบ้านโป่งใน

267
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2. ข้อมูลพื้นฐาน
2.1 การคมนาคม/ขนส่ง
ทางหลวงหมายเลข 108
ทางหลวงหมายเลข 105
ถนนแอสฟัสท์ติก
ถนนสายหลัก

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เชียงใหม่

กรุงเทพฯ

162 กม.

190 กม.

924

อ.แม่สอด

จังหวัดตาก

กรุงเทพฯ

230 กม.
จานวน 9 สาย

499 กม.
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

924
จานวน 38 สาย

ถ.เวียงใหม่ ถ.แม่สะเรียง ถ.แหล่งพาณิชย์ ถ.วัยศึกษา ถ.แสนทอง ถ.สฤษดิ์ผล

สถานีขนส่งเอกชน 1 แห่ง

คิวรถสองแถว 3 สาย

มอเตอร์ไชครับจ้าง 1 แห่ง

บริษัทขนของ 2 แห่ง

สถานบริการน้ามัน 2 แห่ง

ไปรษณีย์ 1 แห่ง

2.2 สาธารณูปโภคและการใช้ที่ดิน
1)การไฟฟ้าส่องสว่าง
ไฟฟ้ามาตรฐานครบทุก
ครัวเรือน

5)แม่น้า
น้าแม่ยวม น้าแม่สะเรียง
2.3 เศรษฐกิจ
อาชีพ

รายได้
ภาคเกษตรกรรม
ข้าว 50-55 ถัง/ไร่
ถั่วเหลือง 280-300 กก/
ไร่
กระเทียม 2500 กก./ไร่
(ข้อมูลจากสานักงาน

2) ประปา
1,781 ครัวเรือน ปริมาณการ
ใช้น้าประปา 280,211
ลูกบาศก์เมตร/ปี (ประปา
ส่วนภูมภิ าค พ.ค. 54
๖) ลาคลอง/ลาเหมือง
ลาเหมืองแกน

ค้าขาย

รับราชการ

3)การสื่อสารและโทรคมนาคม
4) การใช้ที่ดิน
โทรศัพท์บ้าน 1,200 ราย
90% ที่อยู่อาศัย
ตู้สาธารณะ 30 แห่ง
10% ทาการเกษตร
สถานีวิทยุกระจายเสียง 2 แห่ง
สถานีโทรทัศน์รับได้ ช่อง 11 ,7 ,9

รับจ้าง

เกษตรกร

แม่บ้าน /บาเหน็จ
อื่น ๆ
บานาญ
28%
26.8%
16.2% 8.3%
14%
6.7%
สูงสุด
1,200,000บ./ปี ต่าสุด
23,000บ./ปี รายได้เฉลี่ย
75,000 บ./ปี
ภาคอุตสาหกรรม
ภาคพาณิชยกรรม/การ ภาคการท่องเที่ยว
บริการ
โรงทาน้าแข็ง 2 แห่ง
ร้านขายสินค้า มีจานวน พระธาตุสี่จอม วัดในเขตเทศบาล 9
ผลิตน้าดื่ม 2 แห่ง
116 แห่ง ตลาดสด 2 วัด ทุ่งบัวตอง ดอยแม่เหาะ และ
ผลิตขนมจีน 2 แห่ง
แห่ง(ของเอกชน)
แม่น้าสาละวิน
ผลิตลูกชิ้น 1 แห่ง
ธนาคาร 3 แห่ง การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ได้แก่
ผลิตขนมปัง 3 แห่ง
ปั๊มน้ามัน 2
แห่ง ประเพณีออกหว่า ประเพณีแห่เทียน
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เกษตรอาเภอ)

โรงแรม 9 แห่ง

เหงประเพณีลอยกระทง ประเพณี
สงกรานต์

2.4 การศึกษา : มีสถานศึกษาในเขตเทศบาล จานวน 4 แห่ง คือ (25 พ.ค. 58)

ที่
1
2
3
4
5

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

จานวน
ห้องเรียน
22
15
4
9
2
50

จานวนนักเรียน

จานวนครู
ครู
ประจาการ
30
14
10
7
5
61

ครูจ้าง
สอน
11
5
6
1
22

รวม

ชาย

หญิง

รวม

41
19
10
13
8
83

244
82
70
79
39
514

256
85
0
82
0
423

500
167
70
161
39
937

2.5 ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี
วัด 9 แห่ง
ประเพณีสาคัญ
1. ประเพณีตานข้าวจะกู๊
2. ประเพณีปอยส่างลอง
3. ประเพณีสงกรานต์
4. ประเพณีออกพรรษา(ออกหว่า)
5. ประเพณีแห่เทียนเหง
6. ประเพณีลอยกระทง
องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม
ชื่อ – สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คุณดวงดี คงคาใส
คุณคา คาภิไหล
คุณลัดดาวัลย์ จันละ
คุณสายัณต์ จันละ
คุณสุพิศ นาควิบลู ย์
ครูแทน ไหวดี
อาจารย์ประเสริฐ เกิดมงคล

มัสยิด 1 แห่ง
ช่วงเวลา
กุมภาพันธ์
เมษายน
เมษายน
ตุลาคม
ตุลาคม
พฤศจิกายน

โบสถ์ 2 แห่ง
ศิลปะการแสดงสาคัญ
รานก
ราโต
การตีกลองก้นยาว
การตีกลองมองเซิง
ขบวนเทียนเหง

องค์ความรู้เฉพาะด้านที่สาคัญ
ปราชญ์ผรู้ ู้ในการจัดทา ราชวัติ
ปราชญ์ผรู้ ู้ในการจัดทาต้นเกี๊ยะ
ปราชญ์ผรู้ ู้ในการจัดทาต้นเงิน ตุงจ่อง (ดอกเลปวา)
ปราชญ์ผรู้ ู้ในการจัดทา ต่อมก๊อม สวยดอก
ปราชญ์ผรู้ ู้ในการจัดทาต้นผึ้ง หมากเบ็ง
ปราชญ์ผรู้ ู้ในด้านดนตรีไทยและนาฎศิลไทย และดนตรีพื้นบ้าน
ปราชญ์ผรู้ ู้ในด้านดนตรีไทยและนาฎศิลไทย และดนตรีพื้นบ้าน

5
8. นายเป็ง วงศ์คา

ปราชญ์ผรู้ ู้ในการแสดงการฟ้อนนก กิ่งกะหร่า และด้านการตีกลองมองเซิง
กลองก้นยาว
ปราชญ์ผรู้ ู้ในด้านพิธีกรรมทางศาสนา
ปราชญ์ผรู้ ู้ในด้านการตัดเย็บเสื้อไต

9. นายถนอม ชัยอินทร์
10. นางลาวัลย์ ชัยมงคล

2.6 สาธารณสุข
2.7 สิ่งแวดล้อม
ศูนย์บริการสาธารณสุข
ขยะมูลฝอย 3 ตัน/วัน
จานวน 1 แห่ง (สาธารณสุข
รถขยะ 3 คัน ขนาดความจุ
อาเภอ)
7 – 10 ลบ.หลา
คลีนิกเอกชน
แหล่งน้า
จานวน 2 แห่ง
ร้านขายยา 2 แห่ง
แม่น้ายวม, ลาเหมืองแกน

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

จานวน 2 แห่ง
จานวน 2 แห่ง
จานวน 3 แห่ง
จานวน 2 แห่ง
จานวน 1 แห่ง
จานวน 2 แห่ง

สวนสุขภาพ 1 แห่ง
2.9 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
สมาชิก อปพร

พื้นที่เสี่ยงภัย

วัสดุ อุปกรณ์

30 คน

1.บริเวณตลิ่งลาน้ายวม ชุมชนบ้านโป่งใน
ชุมชนในเวียง ชุมชนมะขามจุม ชุมชนจองคา
2. ลาน้าแม่สะเรียง ชุมชนมงคลทอง

รถกู้ภัย 1 คัน
รถน้าดับเพลิง 3 คัน
รถกระเช้า 1 คัน

3. การบริหาร
โครงสร้างเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
นายกเทศมนตรี

ทีป่ รึกษา
นายกเทศมนตรี

เลขานุการ
นายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี
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ปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล

สานักปลัดเทศบาล

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตาบลแม่สะเรียง เป็นเทศบาลชั้น แบ่งการทางานออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่าย
บริหาร มีคณะผู้บริหารจานวน 5 คน ทาหน้าที่เป็นฝ่ายบริหาร และมีสมาชิกเทศบาล จานวน 12 คน (ฝ่ายนิติบัญญัติ)
ทาหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมการดาเนินการบริหาร
มีอัตราพนักงานและลูกจ้างทั้งหมด 76 คน ดังนี้
ตาราง : จานวนพนักงาน /ลูกจ้างเทศบาลตาบลแม่สะเรียงจาแนกตามเพศ ปีงบประมาณ 2558
(ข้อมูลเดือนพฤษภาคม 58)
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้าง
จ้างเหมาบริการ
สานัก/กอง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
สานักปลัดฯ
7
5
4
1
3
4
5
กองคลัง
4
1
3
กองช่าง
2
1
4
1
กองการศึกษา
1
1
กองสาธารณสุข
2
4
1
15
7
รวม
11
11
4
1
8
5
19
17
ตาราง : การศึกษาของพนักงานเทศบาลสามัญ จาแนกตามเพศ ปีงบประมาณ 2558(ข้อมูลเดือน พฤษภาคม 2558)
จานวนพนักงานเทศบาลสามัญ (คน)
ระดับการศึกษา
รวม
ชาย
หญิง
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
15
7
8
ปริญญาตรี
6
4
2
ต่ากว่าปริญญาตรี
1
1
รวม
22
11
11

รวม
28
8
7
2
29
76
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4. การคลังท้องถิ่น
ตาราง : แสดงสถานการณ์คลังท้องถิ่น ย้อนหลัง จากปี พ.ศ. 2553 – 2557
รายการ

พ.ศ.2553

พ.ศ.2554

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

รายรับ (บาท)

23,871,286.31

29,838,968.57

29,700,475.91

35,038,687.13

34,411,220.44

รายจ่าย (บาท)

22,272,538.79

26,831,492.85

27,234,998.90

28,742,147.80

31,416,755.15

ตาราง : แสดงสถานการณ์คลังท้องถิ่น ย้อนหลัง จากปี พ.ศ. 2553 – 2556

หมวด/ประเภท
ก.รายได้ภาษีอากร
1.รายได้ภาษีอากร
ข.รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร
1.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ
ใบอนุญาต
2.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค.หมวดเงินอุดหนุน
1.เงินอุดหนุนทั่วไป
2.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ง.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

2551

2552

2553

ปีงบประมาณ
2554

11,229,690.42

11,499,565.49

14,407,821.60

14,115,855.61

15,146,906.51

19,639,532.78

17,408,506.32

305,040.65

333,280.55

365,542.40

370,280.43

376,035.90

455,300.20

433,956

182,657.00

183,101.94

140,570.31

157,989.66

319,881.50

279,118.70

326,101.12

16,805,258.63
254,280.00

13,938,427.06
305,735.00

8,746,570.00
210,782.00

10,790,933.87
2,520,697.00
-

9,960,322.00
3,646,700.00
250,630.00

10,567,607.00
3,734,130.45
362,998.00

12,171,040
3,841,682.
249,935

2555

2556

2557
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งบแสดงฐานะการเงินล่าสุด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
ทรัพย์สิน
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน
เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด
เงินฝาก – เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)
ภาระผูกพันกับธนาคารกรุงไทย จากัด สาขา แม่สะเรียง
ลูกหนี้
หุ้นโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
รวม

หนี้สินและเงินสะสม
ทุนทรัพย์สิน
เจ้าหนี้ ธนาคารกรุงไทย จากัด สาขาแม่สะเรียง
เงินรับฝากต่าง ๆ
รายจ่ายรอจ่าย
รายจ่ายค้างจ่าย
รายได้ภาษี
เงินทุนสารองเงินสะสม
เงินสะสมยกมา
รวม

50,628,977.42
20,455,396.57
5,755,917.94
11,569,958.91
114,824.00
2,000.00
37,898,097.42

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

50,628,977.42 บาท
11,569,958.91 บาท
402,380.76 บาท
721,108.00 บาท
332,000.00 บาท
114,824.00 บาท
13,747,104.67 บาท
11,010,721.08 บาท
37,898,097.42 บาท

