สวนที่ 2
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลแมสะเรียง
1. สภาพทั่วไป
1.1 ภูมิประเทศ
พื้นที่
1.384 ตารางกิโลเมตร
สูงจาก
800 ม.
ระดับน้ําทะเล
1.2 ภูมิอากาศ
ฤดูรอน
ฤดูฝน
เฉลี่ย 34 องศา
เซลเชียส

ปริมาณน้ําฝน
1250.8
มิลลิเมตร/ป

สูงสุด 42.3
องศาเซลเซียส

ต่ําสุด 28 องศา
เซลเชียส

ทิศเหนือ จรดพื้นที่
ทิศใต จรดลําน้ําแมสะเรียง
อบต.บานกาศ
ทิศตะวันออก จรดพื้นที่
ทิศตะวันตก จรดลําน้ํายวม
อบต.แมสะเรียง
1.3 การปกครอง แบงเปน 9 ชุมชน คือ
ฤดูหนาว
1.ชุมชนในเวียง
2.ชุมชนบานทุง
3.ชุมชนจองคํา
4.ชุมชนมุสลิม
5.ชุมชนคริสเตียน 6.ชุมชนมะขามจุม
เฉลี่ย 18 องศา 7.ชุมชนมงคลทอง 8.ชุมชนบานโปงใน 9.ชุมชนบานโปงนอก
เซลเซียส
1.4 ประชากร (ลาสุด 2554)
ชาย
หญิง
รวม
1,539
1,561
3,100
ต่ําสุด 10.3
องศาเซลเซียส

ครัวเรือน
1,632

คนชรา
รับเบี้ย
349

พิการ
รับเบี้ย
37

เอดส
รับเบี้ย
4

2. ขอมูลพื้นฐาน
2.1 การคมนาคม/ขนสง
ทางหลวงหมายเลข 108

จังหวัดแมฮองสอน

เชียงใหม

กรุงเทพฯ

162 กม.

190 กม.

924

อ.แมสอด

จังหวัดตาก

กรุงเทพฯ

230 กม.
จํานวน 6 สาย

499 กม.
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

924
จํานวน 16 สาย

ทางหลวงหมายเลข 105
ถนนแอสฟสทติก คอนกรีต
ถนนสายหลัก
สถานีขนสงเอกชน 1 แหง

ถ.เวียงใหม ถ.แมสะเรียง ถ.แหลงพาณิชย ถ.วัยศึกษา ถ.แสนทอง ถ.สฤษดิ์ผล
คิวรถสองแถว 3 สาย

2.2 สาธารณูปโภคและการใชที่ดิน
1)การไฟฟาสองสวาง
2) ประปา
ไฟฟามาตรฐานครบทุก
1,212 ครัวเรือน ปริมาณการ
ครัวเรือน
ใชน้ําประปา 280,211
ลูกบาศกเมตร/ป (ประปา
สวนภูมิภาค พ.ค. 54
2.3 เศรษฐกิจ
อาชีพ
รายได

คาขาย
28%
สูงสุด

มอเตอรไชครับจาง 1 แหง

3)การสื่อสารและโทรคมนาคม
โทรศัพทบาน 1,200 ราย
ตูสาธารณะ 30 แหง
สถานีวิทยุกระจายเสียง 4 แหง
สถานีโทรทัศนรับได ชอง 11 ,7 ,9

รับราชการ รับจาง
26.8%
16.2%
100,000บ. ต่าํ สุด

ไปรษณีย 1 แหง

4) การใชที่ดิน
90% ที่อยูอาศัย
10% ทํา
การเกษตร

เกษตรกร แมบาน /บําเหน็จบํานาญ อื่น ๆ
8.3%
14%
6.7%
4,364บ. รายไดเฉลี่ย
7,597

ภาคเกษตรกรรม

ภาคอุตสาหกรรม

ขาว 50-55 ถัง/ไร
ถั่วเหลือง 280-300 กก/ไร
กระเทียม 2500 กก./ไร
(ขอมูลจากสํานักงานเกษตร
อําเภอ)

โรงทําน้ําแข็ง 2 แหง
ผลิตน้ําดื่ม 2 แหง
ผลิตขนมจีน 2 แหง
ผลิตลูกซิ้น 1 แหง
ผลิตขนมปง 3 แหง

ภาคพาณิชยกรรม/
การบริการ
รานขายสินคา มี
จํานวน 116 แหง
ตลาดสด 2 แหง
(ของเอกชน)
ธนาคาร 2 แหง
ปมน้ํามัน 2 แหง
โรงแรม 5 แหง

ภาคการทองเที่ยว
พระธาตุสี่จอม วัดในเขตเทศบาล 9 วัด
ทุงบัวตอง ดอยแมเหาะ และ แมน้ํา
สาละวิน
การทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ไดแก
ประเพณีออกหวา ประเพณีแหเทียนเหง
ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต

2.4 การศึกษา : มีสถานศึกษาในเขตเทศบาล จํานวน 4 แหง คือ (10 มิ.ย. 55)
ที่
1
2
3
4

โรงเรียน
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
โรงเรียนอนุบาลแมสะเรียง(บานโปง)
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีบุญเรือง
(มัธยมศึกษา)
โรงเรียนอนุบาลกฤษณพรรณ
รวม

2.5 ศาสนาและวัฒนธรรม
วัด 9 แหง
ประเพณีสําคัญ
1. ประเพณีตานขาวจะกู
2. ประเพณีปอยสางลอง
3. ประเพณีสงกรานต
4. ประเพณีออกพรรษา(ออกหวา)
5. ประเพณีแหเทียนเหง
6. ประเพณีลอยกระทง
องคความรูดานวัฒนธรรม
ชื่อ – สกุล
1. คุณดวงดี คงคาใส
2. คุณคํา คําภิไหล
3. คุณลัดดาวัลย จันละ
4. คุณสายัณต จันละ
5. คุณสุพิศ นาควิบูลย
6. ครูแทน ไหวดี
7. อาจารยประเสริฐ เกิดมงคล
8. นายเปง วงศคํา
9. นายถนอม ชัยอินทร

จํานวน
หองเรียน

จํานวนนักเรียน

จํานวนครู

22
15

ครู
ประจําการ
30
14

ครูจาง
สอน
11
5

4

10

9
50

7
61
มัสยิด 1 แหง
ชวงเวลา
กุมภาพันธ
เมษายน
เมษายน
ตุลาคม
ตุลาคม
พฤศจิกายน

รวม

ชาย

หญิง

รวม

41
19

310
98

315
104

625
202

-

10

70

-

70

6
22

13
83

122
638

126
594

248
1,232

โบสถ 2 แหง
ศิลปะการแสดงสําคัญ
รํานก
รําโต
การตีกลองกนยาว
การตีกลองมองเซิง

องคความรูเฉพาะดานที่สําคัญ
ปราชญผูรูในการจัดทํา ราชวัติ
ปราชญผูรูในการจัดทําตนเกี๊ยะ
ปราชญผูรูในการจัดทําตนเงิน ตุงจอง (ดอกเลปวา)
ปราชญผูรูในการจัดทํา ตอมกอม สวยดอก
ปราชญผูรูในการจัดทําตนผึ้ง หมากเบ็ง
ปราชญผูรูในดานดนตรีไทยและนาฎศิลไทย และดนตรีพื้นบาน
ปราชญผูรูในดานดนตรีไทยและนาฎศิลไทย และดนตรีพื้นบาน
ปราชญผูรูในการแสดงการฟอนนก กิ่งกะหรา และดานการตีกลองมองเซิง
กลองกนยาว
ปราชญผูรูในดานพิธีกรรมทางศาสนา

2.6 สาธารณสุข
ศูนยบริการสาธารณสุข
จํานวน 1 แหง (สาธารณสุข
อําเภอ)
คลีนิกเอกชน
จํานวน 1 แหง

2.7 สิ่งแวดลอม
ขยะมูลฝอย 3 ตัน/วัน
รถขยะ 3 คัน ขนาดความจุ
7 – 10 ลบ.หลา
แหลงน้ํา

2.8 การกีฬา
1. สนามกีฬาเอนกประสงค
2. สนามฟุตบอล
3. สนามตะกรอ
4. สนามบาสเกตบอล
5. หองสมุดประชาชน

จํานวน 1 แหง
จํานวน 2 แหง
จํานวน 3 แหง
จํานวน 2 แหง
จํานวน 1 แหง

แมน้ํายวม, ลําเหมืองแกน
2.9 การปองกันบรรเทาสาธารณภัย
สมาชิก อปพร

พื้นที่เสี่ยงภัย

วัสดุ อุปกรณ

30 คน

1.บริเวณตลิ่งลําน้ํายวม
ชุมชนบานโปงใน ชุมชนใน
เวียง ชุมชนมะขามจุม ชุมชน
จองคํา
2. ลําน้ําแมสะเรียง ชุมชน
มงคลทอง

รถกูภัย 1 คัน
รถน้ําดับเพลิง 3 คัน

3. การบริหาร
โครงสรางเทศบาลตําบลแมสะเรียง
นายกเทศมนตรี

ที ปรึกษา
นายกเทศมนตรี
เลขานุ การ
นายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล

สํานักปลัดเทศบาล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

กองคลัง

กองชาง

กองการศึกษา

เทศบาลตําบลแมสะเรียง เปนเทศบาลชั้นกลาง มีจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 12 คน แบงการ
ทํางานออกเปน 2 ฝาย คือ ฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร มีคณะผูบริหารจํานวน 5 คน ทําหนาที่เปนฝายบริหาร และ
มีสมาชิกเทศบาล จํานวน 12 คน (ฝายนิติบัญญัติ) ทําหนาที่ตรวจสอบและควบคุมการดําเนินการบริหาร
มีอัตราพนักงานและลูกจางทั้งหมด 66 คน ดังนี้
ตาราง : จํานวนพนักงาน /ลูกจางเทศบาลตําบลแมสะเรียงจําแนกตามเพศ ปงบประมาณ 2554 (ขอมูลเดือนพฤษภาคม 2554)
พนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา
พนักงานจาง
จางเหมาบริการ
สํานัก/กอง
รวม
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
สํานักปลัดฯ
6
6
4
1
3
4
1
4
26
กองคลัง
4
1
3
8
กองชาง
2
1
5
1
9
กองการศึกษา
2
1
1
4
กองสาธารณสุข
2
4
1
8
5
20
10
13
4
1
8
5
15
11
67

ตาราง : การศึกษาของพนักงานเทศบาลสามัญ จําแนกตามเพศ ปงบประมาณ 2554 (ขอมูลเดือนพฤษภาคม 2554)
จํานวนพนักงานเทศบาลสามัญ (คน)
ระดับการศึกษา
รวม
ชาย
หญิง
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
14
5
9
ปริญญาตรี
8
5
3
ต่ํากวาปริญญาตรี
1
1
รวม
23
10
13
4. การคลังทองถิ่น
การคลังทองถิ่น ( ป 2554)
เทศบาลมีรายรับ
- เงินอุดหนุนทั่วไป
- เงินจากรายไดหมวดตาง ๆ
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

29,838,968.57
11,075,630.87
15,030,337.70
3,733,000.00

บาท แยกเปน
บาท
บาท
บาท

เทศบาลมีรายจาย
- รายจายประจํา
- รายจายเพื่อการลงทุน

26,831,492.85 บาท แยกเปน
23,956,482.85 บาท
2,875,010.00 บาท

ตาราง : แสดงสถานการณคลังทองถิ่น ยอนหลัง จากป พ.ศ. 2550 – 2553
รายการ

พ.ศ.2550

พ.ศ.2551

พ.ศ.2552

พ.ศ.2553

พ.ศ.2554

รายรับ (บาท)

26,927,362.55

28,778,618.57

26,260,110.04

23,871,286.31

29,838,968.57

รายจาย (บาท)

21,353,994.50

21,353994.50

26,197,623.05

22,272,538.79

26,831,492.85

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
ทรัพยสิน
ทรัพยสินตามงบทรัพยสิน
เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด
เงินฝาก – เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)
หุนโรงพิมพสวนทองถิ่น
รวม

34,593,916.42
26,286,547.61
4,873,206.03
2,000.00
31,161,753.64

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวม

34,593,916.42
233,345.17
1,238,889.00
998,000.00
1,497,000.00
10,807,984.27
16,386,535.20
31,161,753.64

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

หนี้สินและเงินสะสม
ทุนทรัพยสิน
เงินรับฝากตาง ๆ
รายจายรอจาย
รายจายคางจาย
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจคางจาย
เงินทุนสํารองเงินสะสม
เงินสะสมยกมา

