ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
1.ข้อมูลด้านกายภาพ (สภาพทั่วไป)
สภาพทั่วไปของเทศบาลตําบลแมํสะเรียง อําเภอแมํสะเรียง แยกเป็นตาราง ดังนี้
1.1 ภูมิประเทศ
พื้นที่
1.384 ตารางกิโลเมตร
สูงจาก
800 ม.
ระดับน้ําทะเล

ทิศเหนือ

จรดพื้นที่
อบต.บ๎านกาศ
ทิศตะวันออก จรดพื้นที่
อบต.แมํสะเรียง

ทิศใต๎

จรดลําน้ําแมํสะเรียง

ทิศตะวันตก จรดลําน้ํายวม

1.2 สภาพภูมิอากาศ (ข้อมูลจากเว็บไชต์ กรมอุตุนิยมวิทยา 2559)
ฤดูร๎อน
เฉลี่ย 28.83 องศาเซลเชียส
ต่ําสุด 21.23 องศาเซลเชียส
สูงสุด 36.43 องศาเซลเซียส
ปริมาณน้ําฝน 73.3 มิลลิเมตร/ปี

ฤดูฝน
เฉลี่ย 27.31 องศาเซลเซียส
ต่ําสุด 23.04 องศาเซลเชียส
สูงสุด 31.58 องศาเซลเซียส
ปริมาณน้ําฝน 175.38 มิลลิเมตร/ปี

ฤดูหนาว
เฉลี่ย 23.73 องศาเซลเซียส
ต่ําสุด 13.6 องศาเซลเซียส
สูงสุด 31.98 องศาเซลเซียส
ปริมาณน้ําฝน 9.43 มิลลิเมตร/ปี

2. ด้านการเมือง / การปกครอง
2.1 การปกครอง แบ่งเป็น 9 ชุมชน คือ
1.ชุมชนในเวียง
2.ชุมชนบ๎านทุํง
4.ชุมชนมุสลิม
5.ชุมชนคริสเตียน
7.ชุมชนมงคลทอง
8.ชุมชนบ๎านโปุงใน
แบํงเขตเลือกตั้งเป็น 2 เขต มีสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 12 คน

3.ชุมชนจองคํา
6.ชุมชนมะขามจุม
9.ชุมชนบ๎านโปุงนอก

3.ประชากร
3.1 ประชากร (ล่าสุด 31 ต.ค. 2560)
ชาย
1,475
ครัวเรือน
1,825

หญิง
1,558
คนชรา
รับเบี้ย
446

รวม
3,033
พิการ
รับเบี้ย
76

ผู๎ปุวยเอดส์
รับเบี้ย
6

3.2 ประชากรชุมชน (คน) ข้อมูลจากแผนชุมชน
ชุมชนจองคํา

185

ชุมชนในเวียง

400

ชุมชนมะขามจุม

405

ชุมชนบ๎านทุํง

107

ชุมชนมงคลทอง

309

ชุมชนมุสลิม

480

ชุมชนคริสเตียน

943

ชุมชนบ๎านโปุงนอก

443

ชุมชนบ๎านโปุงใน

267

4. สภาพทางสังคม
ลักษณะทางสังคมและความเป็นอยูํแบบกึ่งเมืองและชนบท ประชาชนมีการชํวยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นสังคมที่มี
การอยูํรํวมกันแบบพี่น๎อง โดยไมํมีการแบํงแยกทางเชื้อชาติหรือศาสนาแตํอยํางใด รูปแบบการศึกษามีทั้งการศึกษาแบบใน
ระบบ นอกระบบ และระบบการศึกษาพิเศษ ได๎แกํ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์การนอกโรงเรียน
โรงเรียนปริยัติธรรม และวิทยาลัยชุมชน ซึ่งเปิดการเรียนการสอนถึงระดับอนุปริญญา เป็นต๎น ชํองทางการสื่อสารในพื้นที่ เชํน
การบอกตํอ ใช๎โทรศัพท์ ไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายของเทศบาล และสถานีวิทยุแหํงประเทศไทย นอกจากนี้ยังมี
เวทีประชุม เวทีประชาคม ปูายประชาสัมพันธ์ รถประชาสัมพันธ์ และจดหมายขํา ว เป็นต๎น สํวนด๎านสวัสดิการที่เป็นการ
ชํวยเหลือกันเมื่อยามปกติ ได๎แกํ การสนับสนุนการทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุข การจัดตั้งโรงเรียนผู๎สูงอายุ(โรงเรียนแมํ
สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย) การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลแมํสะเรียง การจัดตั้งศูนย์กายอุปกรณ์ รวมทั้ง
การจัดบริการสาธารณะเพื่อผู๎สูงอายุ เป็นต๎น
4.1 การศึกษา : มีสถานศึกษาในเขตเทศบาล จํานวน 5 แหํง คือ (31 ต.ค.59)
โรงเรียน
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
โรงเรียนอนุบาลแมํสะเรียง(บ๎านโปุง)
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีบญ
ุ เรือง
โรงเรียนอนุบาลกฤษณพรรณ
โรงเรียนปริยตั ิธรรม วัดกิตติวงศ์
รวม

จานวน
ห้องเรียน
22
15
4
8
2
51

จานวนนักเรียน

จานวนครู
ครู
ประจําการ
28
14
3
7
5
57

ครูจ๎าง
สอน
15
5
2
6
1
29

รวม

ชาย

หญิง

รวม

43
19
5
13
6
86

316
88
70
78
39
591

309
84
0
76
0
469

625
172
70
154
39
1,060

5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคม/ขนส่ง
ทางหลวงหมายเลข 108
ทางหลวงหมายเลข 105

จังหวัดแมํฮํองสอน

เชียงใหมํ

กรุงเทพฯ

162 กม.

190 กม.

924

อ.แมํสอด

จังหวัดตาก

กรุงเทพฯ

230 กม.

499 กม.

924

ถนนแอสฟัสท์ติก

จํานวน 9 สาย

ถนนสายหลัก

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

จํานวน 38 สาย

ถ.เวียงใหมํ ถ.แมํสะเรียง ถ.แหลํงพาณิชย์ ถ.วัยศึกษา ถ.แสนทอง ถ.สฤษดิ์ผล

สถานีขนสํงเอกชน 1 แหํง

คิวรถสองแถว 3 สาย

มอเตอร์ไชครับจ๎าง 1 แหํง

บริษัทขนของ 2 แหํง

สถานบริการน้ํามัน 2 แหํง

ไปรษณีย์ 1 แหํง

5.2 สาธารณูปโภคและการใช้ที่ดิน
1)การไฟฟูาสํองสวําง
ไฟฟูามาตรฐานครบทุก
ครัวเรือน
5) แมํน้ํา
น้ําแมํยวม น้ําแมํสะเรียง

2) ประปา
1,825 ครัวเรือน ปริมาณการ
ใช๎น้ําประปา 82,950
ลูกบาศก์เมตร/ปี (ประปา
สํวนภูมภิ าค พ.ค. 59
6) ลําคลอง/ลําเหมือง
ลําเหมืองแกน

3)การสื่อสารและโทรคมนาคม
4) การใช๎ที่ดิน
โทรศัพท์บ๎าน 1,200 ราย
90% ที่อยูํอาศัย
ตู๎สาธารณะ 44 แหํง
10% ทําการเกษตร
สถานีวิทยุกระจายเสียง 2 แหํง
สถานีโทรทัศน์รับได๎ ชํอง 3,7,9,11

6.ระบบเศรษฐกิจ
6.1 เศรษฐกิจ
แมํบ๎าน /บําเหน็จ
อื่น ๆ
บํานาญ
28%
26.8%
16.2%
8.3%
14%
6.7%
สูงสุด
1,200,000 บ./ปี ต่ําสุด
23,000 บ./ปี รายได๎เฉลี่ย
75,000 บ./ปี
ภาคพาณิชยกรรม/
ภาคอุตสาหกรรม
ภาคการทํองเที่ยว
การบริการ
โรงทําน้ําแข็ง 3 แหํง
ร๎านขายสินค๎า มีจํานวน พระธาตุสี่จอม วัดในเขตเทศบาล
ผลิตน้าํ ดื่ม 2 แหํง
116 แหํง ตลาดสด 2 9 วัด ทุํงบัวตอง ดอยแมํเหาะ และ
ผลิตขนมจีน 2 แหํง
แหํง (ของเอกชน)
แมํน้ําสาละวิน
ผลิตลูกชิ้น 1 แหํง
ธนาคาร 3 แหํง การทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม ได๎แกํ
ผลิตขนมปัง 3 แหํง
ปั๊มน้ํามัน 2 แหํง ประเพณีออกหวํา ประเพณีแหํเทียน
โรงแรม
3 แหํง เหงประเพณีลอยกระทง ประเพณี
เกสเฮาส์ 10 แหํง สงกรานต์
ค๎าขาย

อาชีพ
รายได๎
ภาคเกษตรกรรม
ข๎าว 50-55 ถัง/ไรํ
ถั่วเหลือง 280-300 กก/
ไรํ
กระเทียม 2500 กก./ไรํ
(ข๎อมูลจากสํานักงาน
เกษตรอําเภอ)

รับราชการ

รับจ๎าง

เกษตรกร

7. เศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)

ชุมชนมงคลทอง
ครัวเรือนทั้งหมด 139 ครัวเรือน พื้นที่ทั้งหมด 97 ไร่
ข้อมูลด้านการเกษตร
ประเภทของการทาการเกษตร
1.ทํานา

 ในเขตชลประทาน

จานวน
20 ครัวเรือน
150 ไรํ

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)
750 กก./ไรํ

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย
(บาท/ไร่)
5,000 บาท/ไรํ

นอกเขตชลประทาน ...........ครัวเรือน ...........กก./ไรํ ................บาท/ไรํ
.........................ไรํ

ราคาโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)
8,250 บาท/ไรํ
.................บาท/ไรํ

2. ทําสวน

สวนผัก

3. ทําไรํ

กระเทียม

3 ครัวเรือน
5 ไรํ
8 ครัวเรือน
16 ไรํ
10 ครัวเรือน
53 ไรํ

ถั่วเหลือง

350 กก./ไรํ

9,000 บาท/ไรํ

16,500 บาท/ไรํ

7000 กก./ไรํ

9,500 บาท/ไรํ

91,000 บาท/ไรํ

750 กก./ไรํ

5,800 บาท/ไรํ

11,250 บาท/ไรํ

ข้อมูลด้านแหล่งน้าทางการเกษตร
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
ปริมาณน้ําฝน
แหล่งน้าธรรมชาติ

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ปริมาณน้าฝนที่ตกโดย
เฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร)



-

-

ความเพียงพอของปริมาณน้าฝนที่ใช้ในการทาการเกษตร

ลาดับ
ความสาคัญ

1.แม่น้ายวม
2.เหมืองแกน

1
2

ความเพียงพอของน้าเพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งปี
เพียงพอ

ไม่เพียงพอ




การเข้าถึงแหล่งน้าการเกษตร
ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง




ร้อยละครัวเรือน
ที่เข้าถึง
100%
100%

ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้ (เพื่อการอุปโภค/บริโภค)
แหล่งน้า
ระบบน้ําประปา

ไม่มี

มี
เพียงพอ


ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง


ทั่วถึงหรือไม่
ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ
100%

ชุมชนในเวียง
ครัวเรือนทั้งหมด 128 ครัวเรือน พื้นที่ทั้งหมด 95 ไร่
ข้อมูลด้านการเกษตร
ประเภทของการทาการเกษตร
1.ทํานา

2. ทําสวน

จานวน

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย
(บาท/ไร่)
................บาท/ไรํ

 ในเขตชลประทาน ...........ครัวเรือน ...........กก./ไรํ
.........................ไรํ
นอกเขตชลประทาน ...........ครัวเรือน ...........กก./ไรํ ................บาท/ไรํ
.........................ไรํ
...........ครัวเรือน ...........กก./ไรํ ................บาท/ไรํ

ราคาโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)
................บาท/ไรํ
.................บาท/ไรํ
.................บาท/ไรํ

.........................ไรํ
3. ทําไรํ

...........ครัวเรือน ...........กก./ไรํ ................บาท/ไรํ

.................บาท/ไรํ

.........................ไรํ

...........ครัวเรือน ...........กก./ไรํ ................บาท/ไรํ

.................บาท/ไรํ

.........................ไรํ

ข้อมูลด้านแหล่งน้าทางการเกษตร
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
ปริมาณน้ําฝน
แหล่งน้าธรรมชาติ

ความเพียงพอของปริมาณน้าฝนที่ใช้ในการทาการเกษตร

ลาดับ
ความสาคัญ

1.แม่น้ายวม
2.เหมืองแกน

1
2

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ปริมาณน้าฝนที่ตกโดย
เฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร)



-

-

ความเพียงพอของน้าเพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งปี
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ




การเข้าถึงแหล่งน้าการเกษตร
ทั่วถึง




ไม่ทั่วถึง ร้อยละครัวเรือน
ที่เข้าถึง
100%
100%

ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้ (เพื่อการอุปโภค/บริโภค)
แหล่งน้า

ไม่มี

มี
เพียงพอ


ระบบน้ําประปา

ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง


ทั่วถึงหรือไม่
ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ
100%

ชุมชนจองคา
ครัวเรือนทั้งหมด 83 ครัวเรือน พื้นที่ทั้งหมด 51 ไร่
ข้อมูลด้านการเกษตร
ประเภทของการทาการเกษตร
1.ทํานา

2. ทําสวน

จานวน

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

 ในเขตชลประทาน ..28....ครัวเรือน ..800....กก./ไรํ
........220..........ไรํ
นอกเขตชลประทาน ...........ครัวเรือน ...........กก./ไรํ
.........................ไรํ
สวนผัก
....8....ครัวเรือน ...300..กก./ไรํ

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย
(บาท/ไร่)
5,000 บาท/ไรํ

8,800 บาท/ไรํ

................บาท/ไรํ

.................บาท/ไรํ

9,000 บาท/ไรํ

15,000 บาท/ไรํ

ราคาโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

....18.29..........ไรํ
3. ทําไรํ

....4....ครัวเรือน 6,000..กก./ไรํ

กระเทียม

9,500...บาท/ไรํ

78,000 บาท/ไรํ

5,800.....บาท/ไรํ

..11,250..บาท/ไรํ

.....8.04..........ไรํ

....9....ครัวเรือน .750...กก./ไรํ

ถั่วเหลือง

.....42.42........ไรํ

ข้อมูลด้านแหล่งน้าทางการเกษตร
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
ปริมาณน้ําฝน
แหล่งน้าธรรมชาติ

1.แม่น้ายวม
2.เหมืองแกน

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ปริมาณน้าฝนที่ตกโดย
เฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร)



-

-

ความเพียงพอของปริมาณน้าฝนที่ใช้ในการทาการเกษตร

ลาดับ
ความสาคัญ
1
2

ความเพียงพอของน้าเพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งปี
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ




การเข้าถึงแหล่งน้าการเกษตร
ทั่วถึง




ไม่ทั่วถึง ร้อยละครัวเรือน
ที่เข้าถึง
100%
100%

ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้ (เพื่อการอุปโภค/บริโภค)
แหล่งน้า
ระบบน้ําประปา

ไม่มี

มี
เพียงพอ


ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง


ทั่วถึงหรือไม่
ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ
100%

ชุมชนบ้านทุ่ง
ครัวเรือนทั้งหมด 47 ครัวเรือน พื้นที่ทั้งหมด 45 ไร่
ข้อมูลด้านการเกษตร
ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิต
ประเภทของการทาการเกษตร
จานวน
เฉลี่ย
(บาท/ไร่)
1.ทํานา
 ในเขตชลประทาน ..20....ครัวเรือน ..800....กก./ไรํ 5,000 บาท/ไรํ
.....113.68........ไรํ
นอกเขตชลประทาน ...........ครัวเรือน ...........กก./ไรํ ................บาท/ไรํ
.........................ไรํ
2. ทําสวน
สวนผัก
....3....ครัวเรือน ...300..กก./ไรํ 9,000 บาท/ไรํ
....6..........ไรํ

ราคาโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)
8,800 บาท/ไรํ
.................บาท/ไรํ
15,000 บาท/ไรํ

3. ทําไรํ

...........ครัวเรือน ...........กก./ไรํ ................บาท/ไรํ

.................บาท/ไรํ

.........................ไรํ

...........ครัวเรือน ...........กก./ไรํ ................บาท/ไรํ

.................บาท/ไรํ

.........................ไรํ

ข้อมูลด้านแหล่งน้าทางการเกษตร
แหล่งน้า
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้าฝนที่ใช้ในการทาการเกษตร

ปริมาณน้ําฝน
แหล่งน้าธรรมชาติ
1.แม่น้ายวม
2.เหมืองแกน

ลาดับ
ความสาคัญ
1
2

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ปริมาณน้าฝนที่ตกโดย
เฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร)



-

-

ความเพียงพอของน้าเพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งปี
เพียงพอ

ไม่เพียงพอ




การเข้าถึงแหล่งน้าการเกษตร
ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง




ร้อยละครัวเรือน
ที่เข้าถึง
100%
100%

ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้ (เพื่อการอุปโภค/บริโภค)
แหล่งน้า
ระบบน้ําประปา

ไม่มี

มี
เพียงพอ


ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง


ทั่วถึงหรือไม่
ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ
100%

ชุมชนมุสลิม
ครัวเรือนทั้งหมด 42 ครัวเรือน พื้นที่ทั้งหมด 97 ไร่
ข้อมูลด้านการเกษตร
ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิต
ประเภทของการทาการเกษตร
จานวน
เฉลี่ย
(บาท/ไร่)
1.ทํานา
 ในเขตชลประทาน ...........ครัวเรือน ...........กก./ไรํ ................บาท/ไรํ
.........................ไรํ
นอกเขตชลประทาน ...........ครัวเรือน ...........กก./ไรํ ................บาท/ไรํ
.........................ไรํ
2. ทําสวน
...........ครัวเรือน ...........กก./ไรํ ................บาท/ไรํ
.........................ไรํ

ราคาโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)
.................บาท/ไรํ
.................บาท/ไรํ
.................บาท/ไรํ

3. ทําไรํ

...........ครัวเรือน ...........กก./ไรํ ................บาท/ไรํ

.................บาท/ไรํ

.........................ไรํ

...........ครัวเรือน ...........กก./ไรํ ................บาท/ไรํ

.................บาท/ไรํ

.........................ไรํ

ข้อมูลด้านแหล่งน้าทางการเกษตร
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
ปริมาณน้ําฝน
แหล่งน้าธรรมชาติ
1.แม่น้ายวม
2.เหมืองแกน

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ปริมาณน้าฝนที่ตกโดย
เฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร)



-

-

ความเพียงพอของปริมาณน้าฝนที่ใช้ในการทาการเกษตร

ลาดับ
ความสาคัญ
1
2

ความเพียงพอของน้าเพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งปี
เพียงพอ

ไม่เพียงพอ




การเข้าถึงแหล่งน้าการเกษตร
ทั่วถึง




ไม่ทั่วถึง ร้อยละครัวเรือน
ที่เข้าถึง
100%
100%

ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้ (เพื่อการอุปโภค/บริโภค)
แหล่งน้า
ระบบน้ําประปา

ไม่มี

มี
เพียงพอ


ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง


ทั่วถึงหรือไม่
ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ
100%

ชุมชนโป่งใน
ครัวเรือนทั้งหมด 133 ครัวเรือน พื้นที่ทั้งหมด 96 ไร่
ข้อมูลด้านการเกษตร
ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิต
ประเภทของการทาการเกษตร
จานวน
เฉลี่ย
(บาท/ไร่)
1.ทํานา
 ในเขตชลประทาน ..37....ครัวเรือน ..800....กก./ไรํ 5,000 บาท/ไรํ
.....368........ไรํ
นอกเขตชลประทาน ...........ครัวเรือน ...........กก./ไรํ ................บาท/ไรํ
.........................ไรํ
2. ทําสวน
สวนผัก
....6....ครัวเรือน 2,400..กก./ไรํ 30,000 บาท/ไรํ
....10..........ไรํ

ราคาโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)
8,800 บาท/ไรํ
.................บาท/ไรํ
120,000 บาท/ไรํ

....1....ครัวเรือน 300..กก./ไรํ

สวนไม๎ผล

500 บาท/ไรํ

3,000 บาท/ไรํ

7,000..กก./ไรํ

9,500...บาท/ไรํ

78,000 บาท/ไรํ

....4....ครัวเรือน .675...กก./ไรํ

5,800.....บาท/ไรํ

..10,100..บาท/ไรํ

....0.05..........ไรํ
3. ทําไรํ

กระเทียม

...5....ครัวเรือน
.....13.17..........ไรํ

ถั่วเหลือง

.....33.22........ไรํ

ข้อมูลด้านแหล่งน้าทางการเกษตร
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
ปริมาณน้ําฝน
แหล่งน้าธรรมชาติ

1.แม่น้ายวม
2.เหมืองแกน

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ปริมาณน้าฝนที่ตกโดย
เฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร)



-

-

ความเพียงพอของปริมาณน้าฝนที่ใช้ในการทาการเกษตร

ลาดับ
ความสาคัญ
1
2

ความเพียงพอของน้าเพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งปี
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ




การเข้าถึงแหล่งน้าการเกษตร
ทั่วถึง




ไม่ทั่วถึง ร้อยละครัวเรือน
ที่เข้าถึง
100%
100%

ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้ (เพื่อการอุปโภค/บริโภค)
แหล่งน้า
ระบบน้ําประปา

ไม่มี

มี
เพียงพอ


ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง


ทั่วถึงหรือไม่
ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ
100%

ชุมชนโป่งนอก
ครัวเรือนทั้งหมด 91 ครัวเรือน พื้นที่ทั้งหมด 98 ไร่
ข้อมูลด้านการเกษตร
ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิต
ประเภทของการทาการเกษตร
จานวน
เฉลี่ย
(บาท/ไร่)
1.ทํานา
 ในเขตชลประทาน ....9....ครัวเรือน ..750....กก./ไรํ 5,000 บาท/ไรํ
....117........ไรํ
นอกเขตชลประทาน .....3...ครัวเรือน ...500..กก./ไรํ .5,000...บาท/ไรํ
.......18.............ไรํ
2. ทําสวน
สวนผัก
....2....ครัวเรือน 350..กก./ไรํ 9,000 บาท/ไรํ
....3.92..........ไรํ

ราคาโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)
8,250 บาท/ไรํ
..7,500...บาท/ไรํ
16,500 บาท/ไรํ

....4....ครัวเรือน 320..กก./ไรํ

สวนไม๎ผล

500 บาท/ไรํ

3,200 บาท/ไรํ

1,500..กก./ไรํ

3,300...บาท/ไรํ

7,500 บาท/ไรํ

....2....ครัวเรือน .675...กก./ไรํ

5,800.....บาท/ไรํ

..10,100..บาท/ไรํ

....7.25..........ไรํ
3. ทําไรํ

ไรํข๎าวโพด
(อาหารสัตว์)
ถั่วเหลือง

...3....ครัวเรือน
.....11.75..........ไรํ
.....17........ไรํ

ข้อมูลด้านแหล่งน้าทางการเกษตร
แหล่งน้า
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้าฝนที่ใช้ในการทาการเกษตร

ปริมาณน้ําฝน
แหล่งน้าธรรมชาติ
1.แม่น้ายวม
2.เหมืองแกน

ลาดับ
ความสาคัญ
1
2

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ปริมาณน้าฝนที่ตกโดย
เฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร)



-

-

ความเพียงพอของน้าเพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งปี
เพียงพอ

ไม่เพียงพอ




การเข้าถึงแหล่งน้าการเกษตร
ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง




ร้อยละครัวเรือน
ที่เข้าถึง
100%
100%

ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้ (เพื่อการอุปโภค/บริโภค)
แหล่งน้า
ระบบน้ําประปา

ไม่มี

มี
เพียงพอ


ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง


ทั่วถึงหรือไม่
ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ
100%

ชุมชนมะขามจุม
ครัวเรือนทั้งหมด 162 ครัวเรือน พื้นที่ทั้งหมด 95 ไร่
ข้อมูลด้านการเกษตร
ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิต
ประเภทของการทาการเกษตร
จานวน
เฉลี่ย
(บาท/ไร่)
1.ทํานา
 ในเขตชลประทาน ..........ครัวเรือน ………....กก./ไรํ ………… บาท/ไรํ
...................ไรํ
นอกเขตชลประทาน .....8...ครัวเรือน ...750..กก./ไรํ .5,000...บาท/ไรํ
.......80.93.........ไรํ
2. ทําสวน
...........ครัวเรือน ...........กก./ไรํ ................บาท/ไรํ
.........................ไรํ

ราคาโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)
…………. บาท/ไรํ
..8,250...บาท/ไรํ
.................บาท/ไรํ

...........ครัวเรือน ...........กก./ไรํ ................บาท/ไรํ

.................บาท/ไรํ

.........................ไรํ
3. ทําไรํ

...........ครัวเรือน ...........กก./ไรํ ................บาท/ไรํ

.................บาท/ไรํ

.........................ไรํ

...........ครัวเรือน ...........กก./ไรํ ................บาท/ไรํ

.................บาท/ไรํ

.........................ไรํ

ข้อมูลด้านแหล่งน้าทางการเกษตร
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
ปริมาณน้ําฝน
แหล่งน้าธรรมชาติ
1.แม่น้ายวม
2.เหมืองแกน

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ปริมาณน้าฝนที่ตกโดย
เฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร)



-

-

ความเพียงพอของปริมาณน้าฝนที่ใช้ในการทาการเกษตร

ลาดับ
ความสาคัญ
1
2

ความเพียงพอของน้าเพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งปี
เพียงพอ

ไม่เพียงพอ




การเข้าถึงแหล่งน้าการเกษตร
ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง




ร้อยละครัวเรือน
ที่เข้าถึง
100%
100%

ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้ (เพื่อการอุปโภค/บริโภค)
แหล่งน้า
ระบบน้ําประปา

ไม่มี

มี
เพียงพอ


ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง


ทั่วถึงหรือไม่
ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ
100%

ชุมชนคริสเตียน
ครัวเรือนทั้งหมด 91 ครัวเรือน พื้นที่ทั้งหมด 122 ไร่
ข้อมูลด้านการเกษตร
ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิต
ประเภทของการทาการเกษตร
จานวน
เฉลี่ย
(บาท/ไร่)
1.ทํานา
 ในเขตชลประทาน ..........ครัวเรือน ………....กก./ไรํ ………… บาท/ไรํ
...................ไรํ
นอกเขตชลประทาน .....6...ครัวเรือน ...750..กก./ไรํ .5,000...บาท/ไรํ
.......18.........ไรํ
2. ทําสวน
...........ครัวเรือน ...........กก./ไรํ ................บาท/ไรํ
.........................ไรํ

ราคาโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)
…………. บาท/ไรํ
..8,250...บาท/ไรํ
.................บาท/ไรํ

...........ครัวเรือน ...........กก./ไรํ ................บาท/ไรํ

.................บาท/ไรํ

.........................ไรํ
3. ทําไรํ

...........ครัวเรือน ...........กก./ไรํ ................บาท/ไรํ

.................บาท/ไรํ

.........................ไรํ

...........ครัวเรือน ...........กก./ไรํ ................บาท/ไรํ

.................บาท/ไรํ

.........................ไรํ

ข้อมูลด้านแหล่งน้าทางการเกษตร
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
ปริมาณน้ําฝน
แหล่งน้าธรรมชาติ

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ปริมาณน้าฝนที่ตกโดย
เฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร)



-

-

ความเพียงพอของปริมาณน้าฝนที่ใช้ในการทาการเกษตร

ลาดับ
ความสาคัญ

1.แม่น้ายวม
2.เหมืองแกน

1
2

ความเพียงพอของน้าเพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งปี
เพียงพอ

การเข้าถึงแหล่งน้าการเกษตร

ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง




ไม่ทั่วถึง




ร้อยละครัวเรือน
ที่เข้าถึง
100%
100%

ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้ (เพื่อการอุปโภค/บริโภค)
แหล่งน้า

ไม่มี

ระบบน้ําประปา

มี
เพียงพอ


ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง


ทั่วถึงหรือไม่
ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ
100%

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี
วัด 9 แหํง
ประเพณีสําคัญ
1. ประเพณีตานข๎าวจะกู๏
2. ประเพณีปอยสํางลอง
3. ประเพณีสงกรานต์
4. ประเพณีออกพรรษา(ออกหวํา)
5. ประเพณีแหํเทียนเหง
6. ประเพณีลอยกระทง
ทุนทางสังคม
หมู่ที่ 2 ตาบลแม่สะเรียง
ชุมชนมงคลทอง
ระดับบุคคลและ ครอบครัว
1.พระครูอนุศาสน์

มัสยิด 1 แหํง
ชํวงเวลา
กุมภาพันธ์
เมษายน
เมษายน
ตุลาคม
ตุลาคม
พฤศจิกายน

โบสถ์ 2 แหํง
ศิลปะการแสดงสําคัญ
รํานก
รําโต
การตีกลองก๎นยาว
การตีกลองมองเซิง
ขบวนเทียนเหง
รายละเอียด

- ผู๎นําทางศาสนา และมีความรู๎เกีย่ วกับประวัติอําเภอแมํสะเรียง

ทุนทางสังคม
รายละเอียด
2.นายอดิศักดิ์ จันทร์ธีระโรจน์ - ประธานกรรมการชุมชนมงคลทอง ประธาน อสม.ชุมชนมงคลทอง/ มีความรู๎เรื่องการดูแล
สุขภาพเบื้องต๎น เป็นจิตอาสาชํวยเหลือการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย/นักเรียนโรงเรียนแมํ
สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย รุํน 1
3.นางสายัณห์ สวาสดิญ
์ าติ

- ประธานกลุมํ อนุรักษ์วัฒนธรรมมงคลทอง มีความรู๎ด๎านวัฒนธรรมท๎องถิ่น ประธานโรงเรียนแมํ
สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย รุํนที่ 1 และเป็นข๎าราชการครูบํานาญ

4.นายศรัณ คงแดง

- ประธานศูนย์ถํายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร จ.แมํฮํองสอน
- ปราชญ์ชาวบ๎าน มีความรู๎ด๎านการดูแลสุขภาพด๎วยสมุนไพร เป็นข๎าราชการครูบํานาญ นักเรียน
โรงเรียนแมํสะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวทิ ยาลัย รุํน 1

5.นางจันเพ็ญ คงแดง

- ปราชญ์ชาวบ๎าน มีความรู๎ด๎านการดูแลสุขภาพด๎วยสมุนไพร มีความรู๎ด๎านวัฒนธรรมท๎องถิ่น
เป็นข๎าราชการครูบํานาญ นักเรียนโรงเรียนแมํสะเรียงปัจฉิมวัยวุฒวิ ิทยาลัยรุํน 1

6.นางมาลี แสงดาวเรือง

- ผู๎ไกลํเกลี่ยข๎อพิพาทชุมชน ภาคประชาชน ศาลจังหวัดแมํสะเรียง และเป็นข๎าราชการครูบํานาญ

7.นายสัมฤทธิ์ แพงไทยสงค์

- ประธานกลุํมผู๎สูงอายุอําเภอแมํสะเรียง และเป็นข๎าราชการครูบํานาญ

8.นายภูชิษ ธรรมขันธ์

- เป็นเลขานุการนายกเทศมนตรี มีความชํานาญด๎านการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ เป็น อสม.ชุมชน

9.นายเมธากานต์ มหาสิงห์

- มีความเชี่ยวชาญด๎านการเพาะพันธุ์ดอกไม๎/ต๎นไม๎/ตกแตํงสวน

10.นายเอกมัย มั่งมูล

- เป็นชํางแกะสลักไม๎

11.นางมยุรา สุวรรณลภ

- พยาบาลวิชาชีพ มีความรู๎ ความชํานาญด๎านการดูแลสุขภาพ

12.นางจารุวรรณ ซาคุณ

- เป็น อสม. ชํวยเหลืองานด๎านสาธารณสุขเบื้องต๎น

13.นางพิมพรรณ มานะบุตร

- เป็น อสม. ชํวยเหลืองานด๎านสาธารณสุขเบื้องต๎น/มีความเชี่ยวชาญการตัดเย็บเสื้อผ๎า

14.นางอรพิน วงค์น๎อย

- เป็น อสม. ชํวยเหลืองานด๎านสาธารณสุขเบื้องต๎น

15.นางลักษณา รัศมี

- เป็น อสม. ชํวยเหลืองานด๎านสาธารณสุขเบื้องต๎น

16.นางสาวจํารูญศรี มูลคํา

- เป็น อสม. ชํวยเหลืองานด๎านสาธารณสุขเบื้องต๎น

17.นางอัมพร เชียงแก๎ว

- มีความชํานาญด๎านการทําอาหาร

18.นางกุมารี จันทร์ธีระโรจน์
19.นางประนอม ไหวี

- มีความชํานาญด๎านการทําอาหาร
- มีความชํานาญด๎านการทําขนมไทย /นักเรียนโรงเรียนแมํสะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย รุํน 1

20.นายเรียงศักดิ์ ไหวดี

- ข๎าราชการครูบํานาญ มีความรู๎ดา๎ นการจัดการศึกษา/ประเพณีวัฒนธรรมท๎องถิ่น

21.นางสาวเอมอร วงค์สาย

- ข๎าราชการครูบํานาญ กรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน/กรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน

22.นางอัมพร คําภีระ

- ข๎าราชการครูบํานาญ กรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน/กรรมการธนาคารความดี/นักเรียน
โรงเรียนแมํสะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวทิ ยาลัย รุํน 1

23.นางเยี่ยมศรี ทองแจํม

- ข๎าราชการครูบํานาญ กรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน/นักเรียนโรงเรียนแมํสะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิ
วิทยาลัย รุํน 1

ทุนทางสังคม
24.นางศรีจันทร์ ใจแก๎ว

รายละเอียด
- ข๎าราชการครูบํานาญ กรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน/กรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน นักเรียน
โรงเรียนแมํสะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวทิ ยาลัย รุํน 1

25.นางสังวาล ใจแก๎ว

- ด๎านการทําขนม(ถั่วยิ้ม) นักเรียนโรงเรียนแมํสะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวทิ ยาลัย รุํน 1

26.นางเรณู เกิดมั่น

- ด๎านการนําวัสดุเหลือใช๎มาทํารีไซเคิ้ล

ระดับกลุ่มทางสังคม องค์กร
ชุมชน
1. กลุํมน้ําหมักชีวภาพ

- เริ่มจากที่ในตําบลมีปริมาณขยะจากผลิตผลทางการเกษตร ได๎แกํ ผลมะกรูด มะนาว มะเฟือง จึง
มีการรวบกลุํมกันทําน้ําหมักชีวภาพ โดยมีงบประมาณในการสนับสนุนจาก เทศบาล ในปี พ.ศ.
2555 และปี พ.ศ.2556 ปีละ 10,000 บาท มีกิจกรรมโดยสมาชิกสํวนใหญํ เป็นผู๎สูงอายุ ทําใช๎
และแจกจํายในครัวเรือน โดยทุกบ๎านในครัวเรือนใช๎น้ําหมักชีวภาพทุกครัวเรือน

2. กลุํมอนุรักษ์วัฒนธรรม

- อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท๎องถิ่น

3. กลุํมไม๎พลองแมํบุญมี

- เป็นกลุํมที่ตั้งขึ้นเพื่อให๎ผู๎สูงอายุ ได๎ออกกําลังกาย ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 จากการที่ผู๎สูงอายุ
รวมกันเพื่อทําบุญที่วัด เมื่อเสร็จจากทําบุญจึงอยากมีกิจกรรมรํวมกัน จึงรวมตัวกันออกกําลังกาย
ทุกวันเวลา 18.00-19.00 น. โดยจะหยุดไมํมีกิจกรรมในวันโกน และวันพระ ปัจจุบันมีสมาชิกเข๎า
รํวมเป็นผู๎สูงอายุ ประมาณ 30-40 คน มีเด็กเข๎ารํวมบ๎านเป็นบางครั้ง 1-2 คน แรก ๆ ที่เริ่มตั้ง
กลุํมมีงบประมาณจาก รพ.สต. สนับสนุนเป็นอาหารวําง เชํนน้ําเต๎าหู๎ให๎บ๎างบางครั้ง

4. กลุํมบาสโลป

- ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2556 จากการไปแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ที่ เทศบาลตําบลอุโมงค์ ที่มีการเต๎นลีลาศ
เพื่อออกกําลังกาย จึงนํามาประยุกต์เพื่อออกกําลังกายในพื้นที่ โดยเลือกการเต๎น บาสโลบ โดยมี
อสม.เป็นแกนนํา อยากมีกิจกรรมออกกําลังกาย จึงรวมกลุํมกัน เต๎นบาสโลบ โดยชํวงแรกใช๎
งบประมาณ เพื่อจ๎างวิ ทยากร รร.นาฏศิลป์ มาฝึกสอน และถํายทอดกันเองกับสมาชิกในปี
ตํอ ๆมา โดยมี ทํ านที่มี ทั กษะด๎า นการเต๎ น มาเป็ นครู จิต อาสาให๎ สมาชิก และมี งบประมาณ
สนับสนุนจากเทศบาลในเบื้องต๎น 13,000 บาทถ๎วน รวมกัน ออกกําลังกายทุกวันเวลา 17.3018.30 น. เว๎นวันศุกร์ ปัจจุบันมีสมาชิกจํานวน 47 คน เป็นผู๎สูงอายุเป็นสํวนใหญํ มีวัยทํางาน
และวัยเตรียมเข๎าสูํวัยผู๎สูงอายุ ประมาณ 7-8 คน โดยใช๎พื้นที่บริเวณหน๎าเทศบาล บางครั้งมี
กิจกรรมรํวมกับ รพ.สต. และ อสม.จัดตรวจคัดกรองสุขภาพ วัดความดันโลหิต ชั่งน้ําหนัก และ
ประเมินภาวะเสี่ยง

ระดับหน่วยงานและแหล่ง
ประโยชน์
1. วัดสิทธิมงคล

- เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมชุมชน

2. วัดแสนทอง

- เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมชุมชน

3.อาคารศาลาหางเวียง

- เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมตํางๆ เชํน การประชุม การอบรม เป็นต๎น

ระดับหมู่บ้าน ชุมชน
1.กลุํม อสม.ชุมชนมงคลทอง

- กลุํมดูแลสุขภาพเบื้องต๎น เป็นผูม๎ ีความรูด๎ ๎านบริการงานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน และเป็นจิต
อาสาดูแลผูส๎ ูงอายุ ผู๎ปุวยติดเตียงและผู๎พิการ

ทุนทางสังคม
ระดับตาบล
1. กองทุนหมูํบ๎าน หมูํ 2
ต.แมํสะเรียง

รายละเอียด
- การออม , การกู๎ – การยืม , สํงเสริมการประกอบอาชีพ , การจัดสวัสดิการชุมชน

ระดับเครือขําย
1.กลุํมข๎าราชการครูบํานาญ

- การออมเงิน การฝากเงิน การถอนเงิน การกู๎เงิน การจัดสวัสดิการแกํสมาชิก

ชุมชนจองคา

-

ระดับบุคคลและ ครอบครัว
1. นายพัลลภ หวําละ

- นายกเทศมนตรีตําบลแมํสะเรียง /ผู๎นําด๎านการบริหารจัดการท๎องถิ่น

2. นายมนตรี บํารุงกิจ

- ประธานสภาเทศบาลตําบลแมํสะเรียง และชํวยแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชน

3. ดต.เกษตร เสมอกิจ

- ประธานกรรมการชุมชนจองคํา /ประธานกรรมการกองทุนแมํแหํงแผํนดิน และชํวยแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของประชาชนในชุมชน

4. นายพัฒนพงษ์ สนิทการ

- สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมํสะเรียง และชํวยแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชน

5. นายน๎อย วัฒนวงษ์

- ผู๎นําด๎านวัฒนธรรมท๎องถิ่น และมีความสามารถในการทําฉลุลายแบบสถาปัตยกรรมพมําและไต
เชํน ปานซอย และปานถํอง

6. นายทอง โพธิ์สุวรรณ

- ผู๎มีความชํานาญด๎านการตีเหล็ก (มีด)

7. พระครูอนุโชติสุวรรณวิศาล

-

8. พระบรรจง

เจ๎าอาวาสวัดสุพรรณรังษี
รองเจ๎าคณะอําเภอ
ผู๎นําทางศาสนา และเชี่ยวชาญด๎านวัฒนธรรมท๎องถิ่น
รองเจ๎าอาวาสวัดจองคํา
ผู๎นําทางศาสนา และเชี่ยวชาญด๎านการฉลุลายปานซอย

9. น.ส.นารีรตั น์ ไชยภารมณ์

- ปราชญ์ชาวบ๎าน ด๎านการใช๎ยาสมุนไพรพื้นเมือง

10.นางศิริกุล สุวรรณลพ
11. นางยุพา ทัศนพิทักษ์กุล
12.นางละออ มณีโชติ
13.นางอรพรรณ หวําละ
14.นางปราณี เสมอกิจ
15.นางระพีพัฒน์ พิพัฒนันท์
16.นางสุพัฒ เสมอกิจ
17.นางเพ็ญนภา ประเสริฐ
18.นางยุพิน คงมอญ
19.นางสุภาพร ประเสริฐ
20.นางประชุมพร อินทวงษ์

- เชี่ยวชาญในการดําเนินงานกองทุนหมูํบ๎าน
- ประธานสภาวัฒนธรรมตําบลแมํสะเรียง มีความรูด๎ ๎านวัฒนธรรมท๎องถิ่น
- ประธานโรงเรียนแมํสะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย รุํนที่ 2 ข๎าราชการครูบํานาญ
- ข๎าราชการครูบํานาญ สมาชิกกลุํมเอื้องแซะ และมีความรูด๎ ๎านการจัดการศึกษา
- เชี่ยวชาญด๎านการเสริมสวย
- เชี่ยวชาญด๎านการทําขนมพื้นบ๎าน (ขนมกาบเกี๋ยง)
- ด๎านการทําขนมพื้นบ๎าน (ขนมแปงโม๎ง)
- เชี่ยวชาญด๎านการทําขนมพื้นบ๎าน (ขนมด๎วง) เป็น อสม. ชํวยเหลืองานด๎านสาธารณสุขเบื้องต๎น
- เชี่ยวชาญด๎านการทําอาหารพื้นบ๎าน (ข๎าวส๎มแผํน)
- เชี่ยวชาญด๎านการทําอาหารพื้นบ๎าน (ข๎าวซอยบีบ)
- ด๎านการทําอาหารพื้นบ๎าน (ส๎มตํา ไกํยํางสูตรเด็ด) นักเรียนโรงเรียนแมํสะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิ
วิทยาลัย รุํน 2
- เชี่ยวชาญด๎านการทําอาหารพื้นบ๎าน (แกงฮินเล) เป็น อสม. ชํวยเหลืองานด๎านสาธารณสุข

21.นางไขํแก๎ว เกษทอง

ทุนทางสังคม
22.นางยุพิน โพธิ์ลังกา
23.นายบุริณ เกตุทอง
24.นางวิไลวรรณ วัฒนวราห์
25.นางอรุณ สวาสดิญ
์ าติ
26.นางวราภรณ์ วงค์ศิริ
27.นางศศิเขมณัฐ กันญณัฏฐ์
ระดับกลุ่มทางสังคม องค์กร
ชุมชน

รายละเอียด
เบื้องต๎น
- ด๎านการทําน้ําเต๎าหู๎เพื่อสุขภาพ
- ด๎านการทําบายศรีสูํขวัญ
- ด๎านการจัดดอกไม๎สด
- ประธาน อสม.ชุมชนจองคํา ชํวยเหลืองานด๎านสาธารณสุขเบื้องต๎น นักเรียนโรงเรียนแมํสะเรียง
ปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย รุํนที่ 1
- เป็น อสม. ชํวยเหลืองานด๎านสาธารณสุขเบื้องต๎น กรรมการกลุํมฌาปนกิจศพชุมชนจองคํา
- เป็น อสม. ชํวยเหลืองานด๎านสาธารณสุขเบื้องต๎น

1.กลุํมอาหารพื้นบ๎าน

- สํงเสริมการประกอบอาชีพการทําอาหารพื้นบ๎าน ให๎สมาชิกกลุมํ มีรายได๎

2. กลุํมประดิษฐ์ดอกไม๎สด

-

3.กลุํมรักการอําน

สํงเสริมการประกอบอาชีพดอกไม๎จันทน์ ให๎สมาชิกกลุํมมีรายได๎
รับจัดดอกไม๎สดในงานศพ
มีสมาชิกจํานวน 5 คน เป็นผูส๎ ูงอายุทั้งหมด
เทศบาลให๎งบประมาณสนับสนุน 10,000 บาท ปัจจุบันบริหารจัดการเอง
เป็นการรวมกลุํมของคนในชุมชน เพื่อจัดกิจกรรมอํานหนังสือ
มีการจัดหนังสือพิมพ์หนึ่งเลํมเพื่อให๎คนในชุมชนได๎มาอําน
มีการรับบริจาคหนังสือตํางๆเพื่อให๎บริการแกํคนในชุมชนได๎อํานหนังสือ

ระดับหน่วยงานและแหล่ง
ประโยชน์
1. สาธารณสุขอําเภอแมํสะเรียง
2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตําบล
แมํสะเรียง
3. แมํน้ํายวม

- เป็นหนํวยงานราชการ และสํงเสริมและสนับสนุนด๎านวิชาการสาธารณสุข
- เป็นแหลํงเงินออม เงินกู๎ แหลํงเงินทุนสําหรับการประกอบอาชีพ และ ให๎สวัสดิการแกํประชาชน
ในด๎านตํางๆ เชํน การเสียชีวิต เป็นต๎น
- เป็นแหลํงน้ําสําคัญของชาวอําเภอแมํสะเรียง ใช๎สําหรับการ เกษตรกร

4. ลานกีฬาวัดสุพรรณรังษี

- เป็นที่สาธารณะประโยชน์ ใช๎ประกอบกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมชุมชน

5. วัดสุพรรณรังสี (วัดจองคํา)

- สถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมชุมชน

6. ศูนย์สืบค๎นเพื่อการเรียนรู๎ใน
ชุมชน โดย วิทยาลัยชุมชน
7.ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน

- เป็นแหลํงประสานงาน ถํายทอดความรู๎ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎
- ตั้งที่วัดจองคํา
- เป็นที่ประชุมตรวจคัดกรองด๎านสุขภาพ
- ให๎บริการรักษาเบื้องต๎น

ระดับหมู่บ้าน ชุมชน
1.กลุํมอนุรักษ์พันธ์สตั ว์น้ํา
2.กองทุนแมํของแผํนดินชุมชน
จองคํา
3. กลุํม อสม. ชุมชนจองคํา

- การกําหนดกติกาชุมชนในการอนุรักษ์พันธ์ปลาหายากและจําหนํายอาหารปลา
- เป็นกองทุนเพื่อแก๎ไขปัญหายาเสพติดและกิจกรรมตํางๆในชุมชน เชํน การทําฝายกั้นน้ําเพื่อการ
อนุรักษ์พันธุ์ปลา มีการจําหนํายอาหารปลา
- กลุํมดูแลสุขภาพเบื้องต๎น เป็นผูม๎ ีความรูด๎ ๎านบริการงานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน และเป็นจิต

ทุนทางสังคม
4. กลุํมฌาปนกิจศพชุมชนจอง
คํา
5 กลุํมข๎าราชการบํานาญ
(กลุํมเอื้องแซะ)

รายละเอียด
อาสาดูแลผูส๎ ูงอายุ ผู๎ปุวยติดเตียงและผู๎พิการ
- มีการเก็บเงินครอบครัวละ 50บาทในแตํละครั้งที่มีคนเสียชีวิต เพื่อชํวยสมทบงานบุญ
- ชํวยเหลือดูแลสมาชิกและกิจกรรมทางสังคมของตําบล
- เป็นคณะกรรมการจัดงานบุญประเพณีวันออกพรรษา(ออกหวํา)รํวมประดับโคมประทีป จัดขบวน
แหํ สานโคม

ระดับตาบล
- ไมํมี

-

ระดับเครือขําย
- ไมํมี

-

ชุมชนในเวียง

-

ระดับบุคคลและ ครอบครัว
1.นายอินทร นันทสมบูรณ์

- เป็นรองนายกเทศมนตรี มีความรูเ๎ กี่ยวกับความเป็นมาของชุมชน และด๎านวัฒนธรรม

2.นายศักดิ์สิทธิ ปิ่นดอกไม๎

- เป็นประธานกรรมการชุมชน สํงเสริมกิจการที่เป็นประโยชน์ตํอประชาชนเป็น อสม.ชุมชน

3.นางรุํงอรุณ บุญยสิทธิ

- ประธาน อสม.ชุมชนในเวียง ชํวยเหลืองานด๎านสาธารณสุขเบื้องต๎น

4.พระอัษดิน วิสุทธิลิตโต
5. พระอูปัญญาซอตะ
6.นางสายฝน แก๎วสถิตย์

- เป็นผู๎นําทางศาสนา และมีความรู๎ทางด๎านศาสนาวัฒนธรรมท๎องถิ่น
- เจ๎าอาวาสวัดมันตะเล เป็นผู๎นําทางศาสนา
- เป็น อสม.ชุมชน คอยให๎คําแนะนําและปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ และเป็นอาสาสมัครเพื่อดูแล
ผู๎สูงอายุเทศบาลตําบลแมํสะเรียง (อผส.)

7. นางรัตนาภรณ์ ยวงศิริ
8.นายไชยยันต์ โพธิส์ ุวรรณ

- เป็น อสม.ชุมชน คอยให๎คําแนะนําและปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ
- เป็นกํานันตําบลแมํสะเรียง ปฏิบัติหน๎าที่ดูแลทุกข์ บํารุงสุขให๎กับประชาชนภายในชุมชน
- เป็นผู๎นําและสํงเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตํอประชาชน
- รองปลัดเทศบาลตําบลแมํสะเรียง และมีความเชี่ยวชาญด๎านการบริหารระบบราชการ มี่ความรู๎
ความเชี่ยวชาญด๎านการกํอสร๎าง

9.นายธนาพล ศิริกุลปิยรัตน์
10.นายเอกอุดม ตาคํา
11.นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์
12.นายธนิต ไทยตรง
13.นายวรากร มรกตวิจิตรการ
14.นางอรุณี ลอยสุวรรณ
15.นายเรวัติ การนา
16.นายชิดนนท์ สุวรรณพรหม
ระดับกลุ่มทางสังคม องค์กร
ชุมชน

- ผู๎อํานวยการกองชําง มี่ความรู๎ ความเชี่ยวชาญด๎านการกํอสร๎าง
- สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมํสะเรียง /มีความรูด๎ ๎านภาษาตํางประเทศ /การทํองเที่ยว
- ประธานหอการค๎าสายใต๎จังหวัดแมํฮํองสอน สํงเสริมด๎านการค๎า/เศรษฐกิจ
- ด๎านศิลปะการแตํงกายแบบไตใหญํ มีความเชี่ยวชาญด๎านการจัดดอกไม๎สด /พวงมาลา
- เชี่ยวชาญด๎านการเสริมสวย นักเรียนโรงเรียนแมํสะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย รุํน 2
- ด๎านศิลปะและจิตรกรรม
- ด๎านการซํอมรถจักรยานยนต์

- ไมํมี
ระดับหน่วยงานและแหล่ง
ประโยชน์

-

ทุนทางสังคม
1.สํานักงานเทศบาลตําบล
แมํสะเรียง
2. ศูนย์กายอุปกรณ์

3. วัดศรีบุญเรือง

4. วัดมันตะเล (วัดจันทราวาส)
5. กองทุนสวัสดิการชุมชม
เทศบาลตําบลแมํสะเรียง

รายละเอียด
- เป็นหนํวยการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่นบริการประชาชน
ศูนย์กายอุปกรณ์เทศบาลตําบลแมํสะเรียง ได๎ประสานงานกับเครือขํายตํางๆ ทั้งใช๎ความสัมพันธ์
สํวนตัวและประสานขอรับการสนับสนุนไปถึงหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งได๎รับการสนับสนุนมาเมื่อ
ได๎รับการสนับสนุนมาแล๎ว ก็ได๎ลงสํารวจในพื้นที่ ถึงความต๎องการของผู๎สูงอายุ ตํอจากนั่นก็ได๎นํา
กายอุปกรณ์มาทําพิธีพรหมน้ํามนต์ เพื่อให๎เกิดความสบายใจกับผู๎สูงอายุที่จะรับกายอุปกรณ์ไปใช๎
ตํอจากนั้นก็ลงพื้นที่มอบกายอุปกรณ์ และยังได๎ทําความรํวมมือกับโรงพยาบาลแมํสะเรียงและ
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ ทําโครงการไปขอรับการสนับสนุนจาก สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
จังหวัดเชียงใหมํ โดยมีอธิบดีกรมสุขภาพจิตและองค์กรตํางประเทศ เป็นประธานในพิ ธีมอบกาย
อุปกรณ์ให๎กับผู๎สูงอายุและ ผู๎พิการ การพัฒนาระบบการช่วยเหลือภาวะฉุกเฉิน ในยามที่ผู๎สูงอายุ
และผู๎พิการ ที่ไมํสามารถเดินทางไปโรงพยาบาลด๎วยตนเอง หรือ เจ็บปุวยกะทันหัน เทศบาลตําบล
แมํสะเรียง ก็จะบริการโดยให๎เจ๎าหน๎าที่ คอยชํวยเหลือบริการไปรับและสํง ณ โรงพยาบาลแมํสะเรียง
และมีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ในกรณีที่ผู๎พิการผู๎สูงอายุ มีปัญหาเรื่องสภาพแวดล๎อมที่
ไมํดีตํอสุขภาพ ทางเทศบาลตําบลแมํสะเรียง ก็จะติดตํอประสานงานไปยัง หนํวยงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงมนุษย์ ได๎รับการชํวยเหลืองบประมาณ มาปรับปรุงสภาพแวดล๎อมให๎กับผู๎พิการ
- เป็นวัดที่มีเอกลักษณ์ ลวดลายแบบไทยใหญํ
- มีพระทันใจซึ่งเป็นทีส่ ักการะบูชาของในชุมชน
- มีโรงเรียนสงฆ์
- เป็นที่ตั้งศูนย์ฝึกอาชีพ ต.แมํสะเรียง
- เป็นที่ตั้งศูนย์สํงเสริมพัฒนาอาชีพสูํชุมชน
- สถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมชุมชน
กองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อเป็นสวัสดิการ จะมีการดําเนินการรํวมกับกิจกรรมธนาคารความดี เป็น
การสํงเสริมให๎คนได๎มีการกระทําความดี โดยจะมีแต๎มสะสมคะแนนให๎ ถ๎าทําความดี 1 ครั้ง จะได๎รับ
5 คะแนน พอสะสมคะแนนได๎ครบ 100 คะแนน จะได๎รับของตอบแทนเพื่อเป็นกําลังใจให๎คนได๎
กระทําความดี ซึ่งจะทําควบคูํไปกับกองทุนสวัสดิการชุมชน มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)

สํงเสริมให๎สมาชิกรู๎จักการเสียสละแบํงปัน ชํวยเหลือกัน
เพื่อจัดสวัสดิการแกํสมาชิกตลอดชีวิตในเรื่องการเกิด การเจ็บ การตาย และการศึกษา
เพื่อให๎เกิดคุณธรรม ความสามัคคี มีน้ําใจรํวมแก๎ไขปัญหา สร๎างสัมพันธภาพที่ดีแกํสมาชิก
เพื่อให๎ชุมชนเข๎มแข็ง มีองค์กรที่คอยชํวยเหลือเมื่อเกิดความเดือดร๎อนหรือจําเป็น
กองทุนนี้ไมํดําเนินการเพื่อแสวงหาผลกําไรสูงสุดทางทรัพย์สิน แตํดําเนินการเพื่อชํวยเหลือ
ซึ่งกันและกันระหวํางสมาชิก
กาหนดคุณสมบัติของสมาชิกกองทุนดังนี้
1) เป็นผู๎ที่มีชื่อในทะเบียนบ๎าน เทศบาลตําบลแมํสะเรียง
2) ไมํจํากัดอายุ เพศ และสถานภาพ
3) เป็นผู๎ที่พร๎อมจะปฏิบตั ิตามระเบียบข๎อบังคับกองทุน
4) เป็นผู๎ที่คณะกรรมการเห็นชอบให๎เข๎าเป็นสมาชิก
5) มีจิตสาธารณะ ซื่อสัตย์ สุจริต มีความเมตตาเอื้ออาทรตํอเพื่อนมนุษย์
มีการจัดสวัสดิการ สาหรับสมาชิกดังนี้
1) การเกิดเด็กจะได๎เงินรับขวัญ 1,000บาท มารดาได๎รับคํานอนโรงพยาบาล วันละ 100 บาท

ทุนทางสังคม

รายละเอียด
2)
3)
4)
5)
6)

ไมํเกิน 5 วัน
การเจ็บปุวยนอนโรงพยาบาลจะได๎รับสวัสดิการวันละ100 บาทปีละไมํเกิน 1,000 บาท
เสียชีวิต สํงเงินสมทบครบ 180 วันรับเงินฌาปนกิจ 3,000 บาท ครบ 365 วันรับ 4,000
บาท ครบ 730 วัน (2 ปี) รีบ 5,000 บาท
ทุนการศึกษา สมาชิกที่กําลังศึกษาอยูํ เมื่อฝากเงินครบทุก 3 ปี จะได๎รับทุนการศึกษา
300 บาท
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์แล๎วแตํการประชุมของคณะกรรมการและสมาชิก
ชํวยเหลือสมาชิกเมื่อประสบภัยตามวาระๆไป แล๎วแตํการประชุมของคณะกรรมการ
และสมาชิก

6. กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลแมํสะเรียง
ระดับหมู่บ้าน ชุมชน

- เป็นกองทุนสนับสนุนและสํงเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและสํงเสริมกิจกรรมการสร๎างเสริม
สุขภาพ การปูองกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ

1.กลุํมถนนคนเดิน (กาดศุกร์ ,
กาดติ๊ด)
2. กลุํม อสม.ชุมชนในเวียง

เป็นการสํงเสริมการประกอบอาชีพ สํงเสริมรายได๎ของคนในชุมชน
- กลุํมดูแลสุขภาพเบื้องต๎น เป็นผูม๎ ีความรูด๎ ๎านบริการงานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน และเป็นจิต
อาสาดูแลผูส๎ ูงอายุ ผู๎ปุวยติดเตียงและผู๎พิการ

ระดับตาบล
1.ตลาดสด (กาดเช๎า)
2. โรงเรียนแมํสะเรียงปัจฉิม
วัยวุฒิวิทยาลัย

กลุํมสร๎างเสริมเมืองสุขภาวะ
เทศบาลตําบลแมํสะเรียง

- แหลํงจําหนํายสินค๎า
จัดตั้งปี 2556 ถึงปัจจุบัน ทต.แมํสะเรียงได๎เข๎ารํวมศึกษาดูงานกับแมํขําย คือ ทต.อุโมงค์
จ.
ลําพูน ในเรื่องตําบลสุขภาวะ และได๎ทํา MOU รํวมกับ ทต.อุโมงค์ ตํอจากนั้นเข๎ารํวมงานเวทีฟื้น
พลังชุมชนท๎องถิ่นสูํการอภิวัฒน์ประเทศไทย ณ ไบเทค บางนา กทม. เกิดความสนใจในประเด็น
โรงเรียนผู๎สูงอายุ เพราะเห็นวําผู๎สูงอายุในพื้นที่มีความเข๎มแข๎งและมีความสามัคคี และอยากให๎
ผู๎สูงอายุมีกิจกรรมที่หลากหลายในพื้นที่จึงเข๎ารํวม MOU กับ สสส. ในการจัดตั้งโรงเรียนผู๎สูงอายุ
ได๎รับการสนับสนุนงบประมาณจํานวน 100,000 บาท ทต.แมํสะเรียงได๎เปิด โรงเรียนผู๎สูงอายุโดยใช๎
ชื่อวํา “โรงเรียนแมํสะเรียงปัจฉิมวัย วุฒิวิทยาลัย”เมื่อ 8 กรกฎาคม 2558 มีนักเรียนรุํนที่ 1 จํานวน
49 คน โดยวิทยาลัยชุมชนหนํวยจัดแมํสะเรียงเป็นผูก๎ ําหนดหลักสูตรในการเรียน ผสมผสานกับความ
ต๎องการของผู๎สูงอายุที่ต๎องการอยากเรียน และให๎ความรู๎ในการดูแลสุขภาพรวมถึงการออกกําลังกาย
ที่เหมาะสมกับวัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู๎สูงอายุให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น “
แกํอยํางมีคุณคํา ชราอยํางมีศักดิ์ศรี ” มีนักเรียนสองรุํนแรก 49 คน จบการศึกษาแล๎วและรุํนที่สอง
41 คนโดยมีหลักสูตรในการศึกษาที่ได๎รับความรํวมมือและการมีสํวนรํวมจากสถาบันการศึกษาคือ
วิทยาลัยชุมชนแมํฮํองสอน หนํวยจัดแมํสะเรียง ได๎จัดหลักสูตรตามความเหมาะสมกับสภาพรํางกาย
ของผู๎สูงอายุและได๎รับความรํวมมือจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในพื้นที่ การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
เพื่อดูแลผู๎สูงอายุประกอบด๎วย อสม.เทศบาลแมํสะเรียง และอาสาสมัครดูแลผู๎สูงอายุ เป็นต๎น
กลุํมสร๎างเสริมเมืองสุขภาวะ เทศบาลตําบลแมํสะเรียง ตั้งในปี 2555 มีการปิดบํอขยะ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดแมํฮํองสอนจัดทําเวทีสมัชชาสุขภาพ กําหนดแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ เชิญทุก
ภาคสํวนเข๎ารํวม รวมถึงเทศบาลตําบลแมํสะเรียง หลังจากนั้นได๎มีการรวมกลุํมภาคประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลแมํสะเรียง ได๎รับงบประมาณสนับสนุนจาก สสส.(สํานัก 5) ผํานโครงการจังหวัด
จัดการขยะ โดยแมํฮํองสอนเป็นจังหวัดนํารํอง จํานวน 80,000 บาท งบประมาณทีไ่ ด๎ไปสร๎าง
กระบวนการเรียนรู๎ การคัดแยกขยะ การรีไซเคิลขยะ การสร๎างมูลคําจากขยะเหลือใช๎ เป็นต๎น และ
ในปี 2558 ได๎รับงบประมาณสนับสนุนจาก สสส (สํานัก 6) จํานวนเงิน 200,000 บาท นําสูํการ
ขยายผลในโรงเรียน ในวัด กิจกรรมที่ดําเนินการ ใช๎กลไกภาคประชาชน เด็ก เยาวชน ผู๎สูงอายุ

ทุนทางสังคม

รายละเอียด
ศาสนสถาน มีการรณรงค์การใช๎ถุงผ๎า ลดใช๎ถุงพลาสติก มีการทําปุ๋ย ปรับภูมิทัศน์ มีการปลูก
จิตสํานึกในเด็กอนุบาล เด็ก เยาวชนในโรงเรียน ในศาสนสถาน ใช๎กระบวนการมีสํวนรํวม ทํางานใน
ระดับเครือขํายจังหวัดและระดับประเทศ ได๎รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประเภทรางวัลชมเชย
และการขยายผลตํอไป คือการขับเคลื่อน รณรงค์ให๎ความรู๎ เวทีเชื่อมร๎อยขยะ ในพื้นที่และในระดับ
เครือขํายตํอไป

ระดับเครือข่าย
1. กลุํมชํวงนี้ดีแต๎

- เป็นกลุํมนักเรียนหลายตําบล ที่รวมตัวกันเพื่อทํากิจกรรมด๎านวัฒนธรรมรํวมกัน

2. กลุํมเยาวชนต๎นกล๎า

- เป็นกลุํมนักเรียนหลายตําบล ที่รวมตัวกันเพื่อทํากิจกรรมด๎านตํางๆรํวมกัน เชํน ด๎านสังคม ด๎าน
สิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น

3. อปพร.เทศบาลตําบล
แมํสะเรียง
4. สภาวัฒนธรรมตําบล
แมํสะเรียง
ชุมชนบ้านทุ่ง

- เป็นจิตอาสาชํวยเหลือการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยฝุายพลเรือน
- อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นอําเภอแมํสะเรียง

ระดับบุคคลและ ครอบครัว
1.นางอุทิน ศิริมาศ

2.นายจําลอง สินธพ

- ประธานกรรมการชุมชนบ๎านทุํง ประธาน อสม. ทต.แมํสะเรียง ประธาน อสม. ชุมชนบ๎านทุํง
และแกนนําการออกกําลังกาย/เต๎นบาสโลป
ครัวเรือนต้นแบบจัดการขยะผู๎นําชุมชน มีการจัดการขยะโดยทําปุ๋ยน้ําหมักจากซากพืช และขยะ
เปียกในบ๎านไว๎ใช๎เอง ซึ่งใช๎รดผักสวนครัว ทําให๎มีผลผลิตไว๎ใช๎เองในครัวเรือน ขยะทีส่ ามารถนํากลับ
ใสใช๎ใหมํ เชํน กระดาษ ขวด พลาสติกเก็บไว๎จําหนําย หรือเป็นวัตถุดิบในการทํากิจกรรมในโรงเรียน
ผู๎สูงอายุ เป็นครัวเรือน ผส.ที่อยูดํ ว๎ ยกัน มีการจัดการขยะโดยมีวงบํอซีเมนต์ที่ได๎รับมา เป็นที่ทิ้งขยะ
มีการนําปุ๋ยไปปลูกผักสวนครัว หลากหลายชนิด เชํน มะนาว หอม ผักโหรพา ใบกระเพา เป็นต๎น
- สมาชิกสภาเทศบาล เป็น อสม.ชุมชน และ ชํวยแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนใน
ชุมชน

3.นางอําไพ ธรรมขันธ์

- มีความรูด๎ ๎านการทําดอกไม๎จันทน์/นักเรียนโรงเรียนแมํสะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย รุํน 1 เป็น
อสม.ชุมชน คอยให๎คําแนะนําและปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพของชาวบ๎าน

4.นายอํานาจ ปัญญาคํา

- ด๎านการถนอมอาหารจําพวกเนื้อ

5.นางจันทร์ ทนันชัย
6.นายประภาส ปันทวัง

- เป็นผู๎ประกอบพิธีกรรมพื้นบ๎าน เชํน สูํขวัญ สํงเคราะห์ เป็นต๎น
- ด๎านการเตรียมเครื่องสืบชะตา การทําบุญ เป็นต๎น

7.นางจันทรา ปันทะวัง
8. นางสาวไพลิต สินธพ

- เป็น อสม.ชุมชน คอยให๎คําแนะนําและปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพของชาวบ๎าน
- เป็น อสม.ชุมชน/ คอยให๎คําแนะนําและปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพของชาวบ๎าน นักเรียนโรงเรียนแมํ
สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย รุํน 2

ระดับกลุ่มทางสังคม องค์กร

ทุนทางสังคม

รายละเอียด

ชุมชน
1.ชมรมจักรยานบ๎านทุํง

- การออกกําลังกายด๎วยการปั่นจักรยาน

2. ชมรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ

- การออกกําลังกายด๎วยการเต๎นแอโรบิค

3.กลุํมดอกไม๎จันทน์ ดอกไม๎สด - กลุํมดอกไม๎จันทน์เกิดขึ้นในปี 2557 โดยแนวคิดของประธานชุมชน นางอุทิน ศิริมาศ ประธาน
ชุมชนที่ได๎สํารวจปัญหาผู๎สูงอายุ พบวําต๎องการมีรายได๎เสริม จึงได๎จัดตั้งกลุํมขึ้น โดยศึกษาวิธีการ
ทําดอกไม๎จันทน์ด๎วยตนเอง โดยดูตัวอยํางจากงานศพตําง ๆ ที่ไปรํวม รวมทั้งการศึกษาจาก
อินเตอร์เน็ต จากนั้นได๎รวมกลุํมประมาณ 2-3 คน ได๎ชํวยกันทําสัปดาห์ละ 2-3 วัน โดยมีทั้งมา
รวมกลุํมทํา และแยกนํากลับไปทําที่ บ๎าน โดยเริ่มแรกใช๎งบประมาณของชุมชนเอง ประมาณ
2,000 บาท นําไปจําหนํายให๎กับร๎านค๎าในชุมชน หรือการบอกปากตํอปากสั่งซื้อจากครัวเรือนที่มี
ชีวิต ปี 2558 มีทางเทศบาลมาสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ 10,000 บาท จึงได๎จัดซื้ออุปกรณ์ใน
การผลิตเพิ่ม รับสมาชิกเพิ่มเป็น 10 คน (ผู๎สูงอายุมี6 คน) และแบํงรายได๎ตามเงินที่ได๎ จํานวน
รายได๎แบํงแตํละครั้งประมาณ 450 บาทตํอคน (ประมาณ 6 เดือน) มีตัดเสื้อกลุํมให๎กับทีม
ผู๎สูงอายุ ได๎มี กิจกรรมรํว มกัน ได๎ พูดคุ ย มี เครื อขํ าย ไมํเ หงา มีโ อกาสได๎มาพบเจอ พูด คุ ยกั น
ข๎อจํากัดมีชุมชนที่ทําหลายชุมชน ทําให๎การกระจายสินค๎าทําได๎ยาก ที่ผํานมามีร๎านค๎าเอกชนที่รับ
ซื้อได๎แกํ ร๎านเจริญพันธ์ ร๎านอิ่มบุญสังฆภัณฑ์ และร๎านโรงพิมพ์ทีรับซื้อผลิตภัณฑ์จากกลุํม วัดแตํ
ละวัดมีทําดอกไม๎จันทน์ในวัด ทําให๎การกระจายสินค๎าทําได๎ยาก มีการแบํงหน๎าที่ โดย คนทําบัญชี
คนดูแลการผลิต การตลาด มีการจัดสวัสดิการสําหรับคนที่เป็นคนสําคัญของชุมชน
ระดับหน่วยงานและแหล่ง
ประโยชน์
1. เรือนจําอําเภอแมํสะเรียง

- เป็นหนํวยงานราชการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหนํวยงาน

2. ที่วําการอําเภอแมํสะเรียง

- เป็นหนํวยงานราชการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหนํวยงาน

3. สํานักงานท๎องถิ่นอําเภอ
แมํสะเรียง
4. ศาลจังหวัดแมํสะเรียง

- เป็นหนํวยงานราชการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุก อปท.

5. ที่ทําการไปรษณีย์อําเภอ
แมํสะเรียง
ระดับหมู่บ้าน ชุมชน

- เป็นหนํวยงานรัฐวิสาหกิจ และให๎บริการด๎านการรวบรวม – สํงจดหมายและพัสดุ

1. ศูนย์เรียนรู๎การจัดการขยะ
บ๎านทุํง

- จัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการชุมชนบ๎านทุํง โดยได๎รับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตําบลแมํสะ
เรียง 50,000 บาท มีการดําเนินการโดย เริ่มแรกได๎ขอพื้นที่ของเอกชน ประมาณ 1 งาน มาจัดทํา
ระบบการจัดการขยะ โดยได๎รับการสนับสนุนจากเกษตรอําเภอแมํสะเรียงมาถํายทอดการทําปุ๋ยจาก
ซากพืช ซากสัตว์ การสนับสนุนสารพด.ในการกําจัดกลิ่น จากพัฒนาที่ดินจังหวัด ได๎ไปศึกษาดูงานที่
ตําบลเกาะคา อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง จากนั้นได๎มาจัดกิจกรรมการอบรม ถํายทอดความรู๎ โดย
ทําแปลงสาธิตการทําปุ๋ยหมัก การทําน้ําหมักชีวภาพ การแจกวงบํซีเมนต์เพื่อใช๎หมักปุ๋ยจากซากพืช
ตําง ๆ โดยครัวเรือนมารํวมกันนําซากพืชมาทิ้ง รํวมกันทําปุ๋ยหมัก ซึ่งสามารถนําไปใช๎ประโยชน์ได๎ใน
ครัวเรือน มีก ารเชื่ อมโยงกั บครัว เรือ นต๎น แบบการจั ดการขยะ และครั วเรื อนต๎น แบบเศรษฐกิ จ
พอเพียง ผลที่เกิดขึ้น ชํวยลดขยะเปียก และขยะที่เป็นซากใบไม๎ ซากพืชในชุมชน และทําให๎มีปุ๋ย
ชุมชนที่นําไปใช๎ในครัวเรือนได๎ มีแหลํงถํายทอดความรู๎ในการทําปุ๋ยชุมชน ครัวเรือน 18 ครัวเรือนที่

- เป็นหนํวยงานราชการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหนํวยงาน

ทุนทางสังคม
2.กลุํม อสม.ตาวิเศษ
3.กลุํม อสม. บ๎านทุํง

รายละเอียด
เข๎ารํวมมีระบบการจัดการขยะ และการทําปุ๋ยใช๎เองในครัวเรือน มีการเชื่อมโยงกับครัวเรือนต๎นแบบ
จัดการขยะ
- เป็น อสม. ที่รวมตัวกันเพื่อมีสํวนรํวมในการคัดแยกขยะในชุมชน
- กลุํมดูแลสุขภาพเบื้องต๎น เป็นผูม๎ ีความรูด๎ ๎านบริการงานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน และเป็นจิต
อาสาดูแลผูส๎ ูงอายุ ผู๎ปุวยติดเตียงและผู๎พิการ

ระดับตาบล
- ไมํมี

-

ระดับเครือข่าย
1. สภาวัฒนธรรมอําเภอแมํสะ
เรียง
2. โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
3.คริสจักรเปาโล

- เป็นหนํวยงานที่สํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะ วัฒนธรรม
- เป็นแหลํงสถานศึกษาที่มีนักเรียนหลายตําบล เข๎ามาเรียนหนังสือ ทํากิจกรรมรํวมกัน
- เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา และรวมตัวกันทํากิจกรรมตํางๆทางคริสต์ศาสนา

ชุมชนมุสลิม
ระดับบุคคลและ ครอบครัว
1.นายสุริยา อรํามวงศ์

9. นางเครือวัลย์ จิตสวําง

- เป็นคณะกรรมการกลางอิสลามแหํงประเทศไทย เป็นประธานคณะกรรมการอิสลามประจํา
จังหวัด เป็นประธานคณะกรรมการชุมชนมุสลิม
- มีความรู๎เกี่ยวกับประวัติของชุมชน และเชี่ยวชาญในการเผยแพรํคําสั่งสอนของศาสนา
- เป็นคณะกรรมการศูนย์กีฬาชุมชนมุสลิม เป็นประธานฝุายกิจการฮาลาล
- ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 2 ต.แมํสะเรียง และสํงเสริมกิจการที่เป็นประโยชน์ตํอประชาชน
- ด๎านการจัดการศึกษา ข๎าราชการครูบํานาญ
- สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมํสะเรียง และชํวยแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชน
- ปลัดอาวุโส ชํวยแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชน
- ด๎านกิจการอาหารฮาลาล ข๎าราชการบํานาญ
- ประธาน อสม.ชุมชนมุสลิม คอยให๎คําแนะนําและปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพของชาวบ๎าน มีความรู๎
ด๎านการทําน้ําพริกกุ๎ง นักเรียนโรงเรียนแมํสะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย รุํน 2
- เป็น อสม.ชุมชน ชํวยเหลืองานด๎านสาธารณสุขเบื้องต๎น

10.นางยุพิน พูลวาณิช

- เป็น อสม.ชุมชน ชํวยเหลืองานด๎านสาธารณสุขเบื้องต๎น

11.นายฟาฮัด อรํามวงค์

- ด๎านการทําโรตีแชํแข็ง

2.นายวิเชียร พูลวานิช
3.นายอิทธิพล อรํามวงศ์
4.นายอรุณ จิตสวําง
5.นายชาญวุฒิ กุลพันธ์เลิศ
6.นายยุทธนา เจ๎าดุรี
7.นายอนันต์ เจ๎าดุรี
8. นางมาลา ไชยวงศ์

ระดับกลุ่มทางสังคม องค์กร
ชุมชน
1.กลุํม OTOP น้ําพริกกุ๎ง

- สํงเสริมการประกอบอาชีพ ให๎สมาชิกกลุํมมีรายได๎ สินค๎ามีคุณภาพได๎มาตรฐาน และได๎
สัญลักษณ์ฮาลาล

2.กลุํมโรตีแชํแข็ง

- สํงเสริมการประกอบอาชีพทําโรตีแชํแข็ง ให๎สมาชิกกลุํมมีรายได๎

ระดับหน่วยงานและแหล่ง
ประโยชน์

ทุนทางสังคม
1.ลานกีฬาต๎านยาเสพติด
2.มัสยิด
ระดับหมู่บ้าน ชุมชน

รายละเอียด
- เป็นสถานที่ออกกําลังกาย และเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมของชุมชน
- สถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมชุมชน

1.กองทุนหนังกุรบาล(ซะกาต)

- ชํวยเหลือผูย๎ ากไร๎และผู๎ประสบภัยโดยไมํจํากัดศาสนา

2.กองทุนบัยตุลมาล

- ชํวยเหลือผู๎ที่ขัดสน รายได๎ไมํพอคําใช๎จําย ชํวยเหลือคนที่ยากจนไมํมีทรัพย์ ไมํมีรายได๎
ชํวยเหลือผู๎ที่เป็นแมํมําย เด็กกําพร๎า ชํวยเหลือคนติดหนี้ ชํวยสร๎างโรงเรียน โรงพยาบาล
ชํวยเหลือคนเดินทางผู๎พลัดถิ่น

3.กลุํม อสม.ชุมชนมุสลิม

- กลุํมดูแลสุขภาพเบื้องต๎น เป็นผูม๎ ีความรูด๎ ๎านบริการงานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน และเป็นจิต
อาสาดูแลผูส๎ ูงอายุ ผู๎ปุวยติดเตียงและผู๎พิการ

ระดับตาบล
- ไมํมี

-

ระดับเครือข่าย
1.ศูนย์เครือขํายมุสลิม

- เป็นแหลํงแลกเปลีย่ นเรียนรู๎บุคลากรด๎านศาสนาในพื้นที่ จ.แมํฮํองสอน สํงเสริมในการพัฒนาการ
มีสํวนรํวมของชาวมุสลิมใน จ.แมํฮํองสอน

2.ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ชุมชน

- เป็นแหลํงประสานงาน ถํายทอดความรู๎ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และสถานที่ประกอบกิจกรรม

หมู่ที่ 12 ตาบลบ้านกาศ
ชุมชนมะขามจุม
ระดับบุคคลและ ครอบครัว
1.นายดํารง วงศ์น๎อย

- ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลแมํสะเรียง และมีความรู๎เรื่องวัฒนธรรมท๎องถิ่น

2.นายอุดม ปูองสุวรรณ

- ประธานกรรมการชุมชนมะขามจุม

3.นายประพันธ์ วิริยะภาพ
4..นายอมร ปูองสุวรรณ
5..นายแทน ไหวดี

- เป็นนักปราชญ์ภูมิปญ
ั ญาชาวบ๎าน มีความรู๎เกีย่ วกับภูมิปญ
ั ญาท๎องถิ่น และมีความรูด๎ ๎าน
วัฒนธรรมท๎องถิ่น
- มีความรู๎ ความเชี่ยวชาญ มีด๎านวัฒนธรรมท๎องถิ่น
- เป็นผู๎นําด๎านศิลปะดนตรีพื้นบ๎าน/ นักเรียนโรงเรียนแมํสะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย รุํน 1

6.นายสัญพงษ์ สินวีรุทัย

- สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมํสะเรียง และ ชํวยแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชน

7.นายภคเดช วิชชโลกา

- สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมํสะเรียง และชํวยแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชน

8.นายสถิร จันทร์แก๎วมูล
9. นายปรีชา วงค์น๎อย

- สมาชิก อปพร. ชุมชน และมีความรู๎ด๎านงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- อดีตประธานสภาฯ
- ปราชญ์ชาวบ๎านด๎านศาสนาสถาน

10.นางดารารัตน์ คําแปง
11.นายวรวิทย์ พันธุรัตน์
12.นางอัมพร มะโนวงค์

- ข๎าราชการครู มีความรู๎ดา๎ นการจัดการศึกษา
- ท๎องถิ่นอําเภอแมํลาน๎อย / สนับสนุนและสํงเสริมการดําเนินงานของ อปท.
- ด๎านการทําข๎าวซอย

ทุนทางสังคม
13.นางสาวหทัยวรรณ ศุภจิตรา
13.นางมลิวรรณ ศุภจิตรา
14.นางอารีย์ ชํางกลํอม
15.นางฟองจันทร์ โพธิคํา
16.นางสาววิมลรัตน์ มณีเลิศ
17.นางศุภธิดา ภูชิตอัครัช
ระดับกลุ่มทางสังคม องค์กร
ชุมชน
ไมํมี
ระดับหน่วยงานและแหล่ง
ประโยชน์
1.วัดอุทยารมย์ (วัดจองสูง)
2. วัดอมราวาส
3. สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติฯ
4. ลานวัฒนธรรม (วัดจองสูง)
5. ห๎องสมุดประชาชน

รายละเอียด
- ด๎านการทําขนม
- นักเรียนโรงเรียนแมํสะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย รุํน 1
- ประธาน อสม.ชุมชนมะขามจุม มีความรู๎ในการดูแลสุขภาพเบื้องต๎น
- อาสาสมัครสาธารณสุข คอยให๎คําแนะนําและปรึกษาเกีย่ วกับสุขภาพของชาวบ๎าน
- อาสาสมัครสาธารณสุข คอยให๎คาํ แนะนําและปรึกษาเกีย่ วกับสุขภาพของชาวบ๎าน / นักเรียน
โรงเรียนแมํสะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวทิ ยาลัย รุํน 1
- อาสาสมัครสาธารณสุข คอยให๎คําแนะนําและปรึกษาเกีย่ วกับสุขภาพของชาวบ๎าน

- เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมชุมชน
- เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมชุมชน
- เป็นสถานที่ออกกําลังกาย
- สถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมชุมชน
- เป็นแหลํงสถานศึกษาที่มีนักเรียนหลายตําบล เข๎ามาเรียนหนังสือ ทํากิจกรรมรํวมกัน

6. โรงเรียนอนุบาลกฤษณพรรณ - เป็นสถานศึกษาระดับอนุบาล
ระดับหมู่บ้าน
1.กลุํมอนุรักษ์ดนตรีไทย ดนตรี - การอนุรักษ์ และเผยแพรํ ศิลปะดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง
พื้นเมือง
2.กลุํม อสม.ชุมชนมะขามจุม
- กลุํมดูแลสุขภาพเบื้องต๎น เป็นผูม๎ ีความรูด๎ ๎านบริการงานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน และเป็นจิต
อาสาดูแลผูส๎ ูงอายุ ผู๎ปุวยติดเตียงและผู๎พิการ
ระดับตาบล
- ไมํมี
ระดับเครือข่าย
1.ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสา
- เป็นหนํวยงานที่สํงเสริมด๎านศิลปะ วัฒนธรรม
ธารณภัย
ชุมชนโป่งใน
ระดับบุคคลและ ครอบครัว
1.นางทองรัตน์ บุญเปลี่ยน
2. นายชัชวาล บังวัล

- ผู๎ใหญํบ๎านหมูํ 12 ต.บ๎านกาศ ฝุายผู๎นาํ ท๎องที่ ปฏิบัติหน๎าที่ดูแลทุกข์ บํารุงสุขให๎กับประชาชน
ภายในชุมชน เป็นผู๎นําและสํงเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตํอประชาชน
- ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบา๎ น หมูํ 12 ต.บ๎านกาศ ปฏิบัติหน๎าที่ดูแลทุกข์บํารุงสุขให๎กับประชาชนภายในชุมชน

3.นายตํวน กุลนา

- ด๎านการทําเกษตร และเชี่ยวชาญด๎านพิธีกรรมทางศาสนา

4.นายเป็ง วงค์คํา

- ด๎านการจักสาน

5.นายมูล ราชนารินทร์

- ด๎านเกษตรทฤษฎีใหมํ(เกษตรพอเพียง)

6.นางศรีพรรณ อินต๏ะ

- ประธาน อสม.ชุมชนโปุงใน /ประธานกลุํมน้ําหมักชีวภาพ /มีความรูใ๎ นการดูแลสุขภาพเบื้องต๎น /

ทุนทางสังคม

รายละเอียด
มีความรู๎ในการทําน้ําหมักชีวภาพ/ นักเรียนโรงเรียนแมํสะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย รุํน 1

7.นางอาภาพร ศรีประเสริฐ

- ประธานกรรมการชุมชน และมีจติ อาสาในการทํางานเพื่อสํวนรวม

8.นายประนอม อุปาสิทธิ์

- สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมํสะเรียง และชํวยแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชน/
นักเรียนโรงเรียนแมํสะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย รุํน 1

9.วําที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น

- สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมํสะเรียง มีความรู๎ด๎านกฎหมาย และชํวยแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อน
ของประชาชน

10.นางศรีเพ็ญ จิตสวําง

- ข๎าราชการครูบาํ นาญ /เป็นผูม๎ ีความรู๎ด๎านการปลูกผักปลอดสารพิษ

11.นายณัฐวัติ ชูศิลป์ธนศักดิ์
12.นางฟองจันทร์ โพธิ์คํา
13.นางศศิประภา ทะนันไชย
14.นางบุญนํา โพธิ์ทอง

- ท๎องถิ่นอําเภอแมํสะเรียง /สนับสนุนและสํงเสริมการดําเนินงานของ อปท.
- ด๎านการทําอาหารพื้นบ๎าน (ไส๎อวั่ แมํสะเรียง)
- อาสาสมัครสาธารณสุข คอยให๎คาํ แนะนําและปรึกษาเกีย่ วกับสุขภาพของชาวบ๎าน
- อาสาสมัครสาธารณสุข คอยให๎คาํ แนะนําและปรึกษาเกีย่ วกับสุขภาพของชาวบ๎าน / นักเรียน
โรงเรียนแมํสะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวทิ ยาลัย รุํน 1
- อาสาสมัครสาธารณสุข คอยให๎คาํ แนะนําและปรึกษาเกีย่ วกับสุขภาพของชาวบ๎าน
- อาสาสมัครสาธารณสุข คอยให๎คาํ แนะนําและปรึกษาเกีย่ วกับสุขภาพของชาวบ๎าน
- เจ๎าพนักงานสาธารณสุขชุมชน มีความรู๎ด๎านการดูแลสุขภาพในเบื้องต๎น คอยให๎คําแนะนําและ
ปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพของชาวบ๎าน
- ประธานกลุํมไขํเค็ม มีความรู๎ ความชํานาญด๎านการทําไขํเค็ม

15.นางสาวนิด คําภิไหล
16.นายอ๏อด ดวงเขียว
17.นายบุญชํวย คําทาง
18.นางประภา สําราญรื่น
ระดับกลุ่มทางสังคม องค์กร
ชุมชน
1. กลุํมน้ําหมักชีวภาพ
2. กลุํมไขํเค็ม

- ทําน้ําหมักชีวภาพเพื่อใช๎เองในครัวเรือนและจําหนํายและสํงเสริมให๎สมาชิกมีรายได๎ มีเงินออม
ประจํากลุํม
- สํงเสริมการประกอบอาชีพการทําไขํเค็ม ให๎สมาชิกกลุํมมีรายได๎

ระดับหน่วยงานและแหล่ง
ประโยชน์
- ไมํมี

-

ระดับหมู่บ้าน
1. กลุํม อสม. โปุงใน
2. กลุํมออมทรัพย์
3. ครัวเรือนต๎นแบบในการคัด
แยกขยะ
ระดับตาบล
- ไมํมี

- กลุํมดูแลสุขภาพเบื้องต๎น เป็นผูม๎ ีความรูด๎ ๎านบริการงานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน และเป็นจิต
อาสาดูแลผูส๎ ูงอายุ ผู๎ปุวยติดเตียงและผู๎พิการ
- การออมเงิน การกู๎เงิน การยืมเงิน สํงเสริมการประกอบอาชีพ
- เป็นครัวเรือนต๎นแบบในการคัดแยกขยะของชุมชน

-

ระดับเครือข่าย
- ไมํมี

-

ทุนทางสังคม
ชุมชนโป่งนอก

รายละเอียด
-

ระดับบุคคลและ ครอบครัว
1.นางพิมคณินท์ เปลี้ยวงค์

- ประธานกรรมการชุมชนโปุงนอก มีจิตอาสาในการทํางานเพื่อสํวนรวม / มีความรู๎ด๎านการทําน้ํา
สมุนไพร

2.นางลาวัลย์ ชัยมูล

- ประธานกลุมํ เย็บผ๎าสตรี/ตัดเย็บเสื้อไต มีความชํานาญการตัดเย็บเสื้อไต / เป็น อสม.ชุมชน
ชํวยเหลืองานด๎านสาธารณสุขเบื้องต๎น

3.นางนันทิมา วงค์แสนใหมํ

- ประธาน อสม.ชุมชนบ๎านโปุงนอก ชํวยเหลืองานด๎านสาธารณสุขเบือ้ งต๎น

4.นางเกียรติสุดา สิทธิ

- รองประธานกรรมการชุมชนบ๎านโปุงนอก มีความรู๎ในการทําขนมงา / เป็น อสม.ชุมชน ชํวยเหลือ
งานด๎านสาธารณสุขเบื้องต๎น

5.นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหมํ

- สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมํสะเรียง และชํวยแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชน/
นักเรียนโรงเรียนแมํสะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย รุํน 1

6.นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์

- สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมํสะเรียง และชํวยแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชน

7. นายณรงค์ วัฒนธรรม

- ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบา๎ น หมูํ 12 ต.บ๎านกาศ ปฏิบัติหน๎าที่ดูแลทุกข์ บํารุงสุขให๎กับประชาชนภายใน
ชุมชน

8.นายสงํา สิทธิ

- ข๎าราชการครู/มีความรูด๎ ๎านการจัดการศึกษา

9. นางทัศนีย์ เทพมงคล

- เป็น อสม.ชุมชน ชํวยเหลืองานด๎านสาธารณสุขเบื้องต๎น / เชี่ยวชาญด๎านการทําอาหารพื้นบ๎าน
(น้ําพริกคั่ว)
- ด๎านการทําขนมพื้นบ๎าน/ นักเรียนโรงเรียนแมํสะเรียงปัจฉิมวัยวุฒวิ ิทยาลัย รุํน 1
- ด๎านการทําขนมพื้นบ๎าน

10. นางหล๎า วัฒนธรรม
11.นางจันทร จิตสวําง
12.นางสุนทรีย์ ธรรมขันธ์
13.นางบุญยก สิทธิ
14.นางอรอนงค์ มีศิริ
15.นายทองสุข กรีแก๎ว
16.นางทิวาพร อินจันทร์

- ด๎านการทําขนมพื้นบ๎าน
- มีความรู๎ด๎านการทําขนมพื้นบ๎าน (ขางปอง)
- มีความรู๎ ความเชี่ยวชาญด๎านการทําปลาทู
- เป็น อสม.ชุมชน ชํวยเหลืองานด๎านสาธารณสุขเบื้องต๎น
- เป็น อสม.ชุมชน ชํวยเหลืองานด๎านสาธารณสุขเบื้องต๎น /มีความรู๎ ความเชี่ยวชาญด๎านการตัดเย็บ
ชุดไต
17.นางศรีเพ็ญ บัวระวงค์
- เป็น อสม.ชุมชน ชํวยเหลืองานด๎านสาธารณสุขเบื้องต๎น
18.นางปานหยิ่น ภีระจิ่ง
- เชี่ยวชาญด๎านการตัดเย็บเสื้อไต
19.นางเสาวณีย์ ไพฑูรย์วริ ิยะภาพ - ผู๎อํานวยการกองคลัง การชํวยเหลือและแก๎ไขปัญหาในชุมชน
ระดับกลุ่มทางสังคม องค์กร
ชุมชน
กลุํมตัดเย็บเสื้อไต

-

เป็น OTOP สินค๎า 4 ดาว สํงขายทั่วประเทศ
เป็นเอกลักษณ์ของคนไต เสื้อไตเป็นเสื้อที่สวมใสํได๎ตลอด เป็นผ๎าบาง ใสํสบาย
สํงเสริมอาชีพในครัวเรือน สร๎างรายได๎ในครัวเรือน
คณะกรรมการเป็นผู๎สูงอายุ

ทุนทางสังคม

รายละเอียด
- มีการจัดสวัสดิการให๎กับสมาชิก ได๎แกํ สามารถกู๎ยืมได๎โดยไมํมดี อกเบี้ย มีสวัสดิการคําเดินทาง
ไปอบรม มีงบประมาณสําหรับเยีย่ มไข๎ไมํเกินปีละ 500 บาทตํอสมาชิก 1 คน
- มีเครือขํายในการตัดเสื้อไต ในกรณีที่ไมํสามารถผลิตได๎ทันตามความต๎องการของลูกค๎า

2.กลุํมน้ําสมุนไพร

- สํงเสริมการประกอบอาชีพการทําน้ําสมุนไพร ให๎สมาชิกกลุํมมีรายได๎

ระดับหน่วยงานและแหล่ง
ประโยชน์
1.วัดชัยลาภ

- เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมชุมชน

2.ลานกีฬา

- เป็นสถานที่ออกกําลังกาย และเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมของชุมชน

3. สํานักงานประปาสํวนภูมภิ าค อําเภอแมํสะเรียง
4. สํานักงานองค์การโทรศัพท์ แหํงประเทศไทย แมํสะเรียง
5. สํานักงานเกษตรอําเภอ
แมํสะเรียง
6. สํานักงานที่ดินอําเภอแมํสะ เรียง
1. โรงเรียนอนุบาลแมํสะเรียง (บ๎านโปุง)
ระดับหมู่บ้าน

เป็นแหลํงผลิตน้ําเพื่อให๎บริการแกํประชาชนในการอุปโภค บริโภค

1. กลุํมถนนคนเดิน (กาดพุธ)

- เป็นสถานที่สํงเสริมรายได๎ของคนในชุมชน , ทั้งในและนอกเขตเทศบาล ฯ
- มีสนิ ค๎าการเกษตร เกษตรกรนําผักปลอดสารที่ปลูกในครัวเรือนมาขายได๎ มีขนมพื้นบ๎านและ
ขนมโบราณมาขาย ผู๎สูงอายุสามารถทําขนมโบราณมาขายได๎
ได๎รับคัดเลือกให๎เป็น “ตลาดต๎องชม” สามารถพัฒนาเป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได๎รายได๎
ของคนในชุมชน

2. กลุํม อสม. ชุมชนโปุงนอก

- กลุํมดูแลสุขภาพเบื้องต๎น เป็นผูม๎ ีความรูด๎ ๎านบริการงานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน และเป็นจิต
อาสาดูแลผูส๎ ูงอายุ ผู๎ปุวยติดเตียงและผู๎พิการ

เป็นหนํวยงานรัฐวิสาหกิจ/ให๎บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคม
เป็นหนํวยงานราชการ/สํงเสริม พัฒนาและถํายทอดความรู๎ดา๎ นการเกษตร
เป็นหนํวยงานราชการ/ให๎บริการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน
เป็นแหลํงสถานศึกษาที่มีนักเรียนหลายตําบล เข๎ามาเรียนหนังสือ ทํากิจกรรมรํวมกัน

ระดับตาบล
1. กองทุนหมูํบ๎าน หมูํ 12
ต.บ๎านกาศ
ระดับเครือข่าย

- การออม , การกู๎ – การยืม , สํงเสริมการประกอบอาชีพ , การจัดสวัสดิการชุมชน

ชุมชนคริสเตียน
ระดับบุคคลและ ครอบครัว
1. นายพิรุณ สุนทรียภาพ

- เป็นผู๎นําทางศาสนา เป็นศาสนาจารย์คริสตจักรรํมเกล๎า การชํวยเหลือและแก๎ไขปัญหาในชุมชน

2.นายอภิรักษ์ เลิศรุํงวทัญญู

- เป็นประธานกรรมการชุมชน การชํวยเหลือและแก๎ไขปัญหาในชุมชน

3.นางวราพร ขันธ์เขียว

- เป็นประธานศูนย์ดูแลผู๎พิการคริสเตียน การชํวยเหลือและแก๎ไขปัญหาในชุมชน

ทุนทางสังคม
4.นายโพธิ์ ชื่นชูไพร

รายละเอียด
- แกนนํา และผูเ๎ ชี่ยวชาญด๎านการบริหารจัดการชุมชน การชํวยเหลือและแก๎ไขปัญหาในชุมชน

5.นายสิทธิชัย ครรชิตงามพันธ์

- ศาสนาจารย์คริสจักรธารพระพร และเป็นผู๎เชี่ยวชาญด๎านการสอนศาสนาคริสต์

6.นางจินจุฑา กรีแก๎ว

- ประธาน อสม. ชุมชนคริสเตียน ชํวยเหลืองานด๎านสาธารณสุขเบื้องต๎น

7.นายธานินทร์ วิญญูรตั น์

- ศาสนาจารย์คริสจักรบ๎าน และเป็นผู๎เผยแพรํพระธรรมคําสั่งสอนของพระเจ๎า

8.นางมารศรี วนาโชติ

- ประธานกลุมํ ผ๎าทอกระเหรี่ยง และมีความรู๎ ความเชี่ยวชาญด๎านการทอผ๎ากระเหรีย่ ง นักเรียน
โรงเรียนแมํสะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวทิ ยาลัย รุํน 2

9.นางจีรพร หทัยทิพย์

- ประธานกลุมํ ทอผ๎ากะเหรีย่ งปักลูกเดือย และมีความรู๎ด๎านการปักลูกเดือย

10.คุณวิทยา วนาสถิตย์

- กรรมการชุมชน การชํวยเหลือและแก๎ไขปัญหาในชุมชน

11.นายจีรพงศ์ พวงทอง

- การชํวยเหลือและแก๎ไขปัญหาในชุมชน

12.นางอรพิน จําปา
13.นางสาวสมศรี เปาหยํา

- เป็น อสม.ชุมชน คอยให๎คําแนะนําและปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพของชาวบ๎าน
- เป็น อสม.ชุมชน คอยให๎คําแนะนําและปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ และเป็นอาสาสมัครเพื่อดูแล
ผู๎สูงอายุเทศบาลตําบลแมํสะเรียง (อผส)
- เป็น อสม.ชุมชน คอยให๎คําแนะนําและปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพของชาวบ๎าน
- เป็น อสม.ชุมชน คอยให๎คําแนะนําและปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพของชาวบ๎าน
- เป็น อสม.ชุมชน คอยให๎คําแนะนําและปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพของชาวบ๎าน

14.นางจันดี พือกา
15.นางศรีนวล ยุทธกิจรัตนา
16.นางสาวสวําง สิทธิ
ระดับกลุ่มทางสังคม องค์กร
ชุมชน
1.กลุํมสตรีทอผ๎ากะเหรี่ยง

- สํงเสริมการประกอบอาชีพทอผ๎ากะเหรีย่ ง ให๎สมาชิกกลุํมมีรายได๎

2. กลุํมหอพักเยาวชนคริสเตียน - ดูแล และสํงเสริมคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนหอพัก
3. กลุํมทอผักปักลูกเดือย
- สํงเสริมการประกอบอาชีพปักลูกเดือย ให๎สมาชิกกลุํมมีรายได๎
4. กลุํมผ๎าทอกระเหรี่ยงปักลูก
เดือย

- ผ๎าทอกระเหรี่ยงปักลูกเดือย เป็นผ๎าที่มีอัตลักษณ์ของพื้นที่ มีลักษณะโดดเดํนที่การทําลวดลาย
และการปักด๎วยลูกเดือย โดยภูมปิ ัญญาที่ถํายทอดมาจากบรรพบุรษุ จากรุํนสูรํ ุํน
- สร๎างอาชีพ สร๎างรายได๎ให๎กับผูส๎ ูงอายุ และคนในชุมชน

5. ชมรมแสงตะวัน

- เป็นกลุํมที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู๎ปกครอง ผู๎ดูแลผู๎พิการ เพื่อชํวยเหลือกัน ทั้งครอบครัวที่มีผู๎
พิการที่เป็นชนเผําและอาศัยอยูํในพื้นที่สูง โดยมีกิจกรรมสร๎างรายได๎ เชํน อบรมหลักสูตรนวด
แผนโบราณ การทําเสื้อละว๎า กระเป๋าจากผ๎าพื้นเมือง เป็นต๎น ซึ่งสามารถทําได๎ ที่บ๎านและมา
ฝากขายที่ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู๎พิการ เป็นการสร๎างรายได๎ให๎กับครอบครัวผู๎พิการ

ระดับหน่วยงานและแหล่ง
ประโยชน์
1.ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนา
ผู๎พิการ
2.ศูนย์การเรียนรู๎ ชุมชน
คริสเตียน
3. ศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชน

- เป็นแหลํงประสานงาน ศูนย์ถํายทอดความรู๎เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎พิการ
- เป็นแหลํงประสานงาน ถํายทอดความรู๎ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎
- เป็นแหลํงประสานงาน ศูนย์ถํายทอดความรูเ๎ พื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎ด๎อยโอกาส

ทุนทางสังคม
ดวงประทีป
4.คริสจักรรํมเกล๎า

รายละเอียด
- เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมชุมชน

5.คริสจักรบ๎านโปุง

- เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมชุมชน

ระดับหมู่บ้าน
1.โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม คริสเตียน
2.กลุํมผู๎นําชุมชนคริสเตียน
3.กลุํม อสม.ชุมชนคริสเตียน

- การพัฒนาชุมชนให๎มีคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางศาสนาคริสต์
- สํงเสริมกิจการที่เป็นประโยชน์ตอํ ประชาชน
- กลุํมดูแลสุขภาพเบื้องต๎น เป็นผูม๎ ีความรูด๎ ๎านบริการงานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน และเป็นจิต
อาสาดูแลผูส๎ ูงอายุ ผู๎ปุวยติดเตียงและผู๎พิการ

ระดับตาบล
-

-

ระดับเครือข่าย
1. มูลนิธิ ดรุณาธร (สํานักงาน
ใหญํอยูํที่เชียงใหมํ)

ให๎เงินสนับสนุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาของเด็กนักเรียน ซึ่งมีข๎อตกลงวําหากเด็กนักเรียนไมํมาโบสถ์
ติดตํอกัน 3 เดือน จะถูกตัดสิทธิ์การรับทุนการศึกษา

9. สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
9.1 สาธารณสุข
9.2 สิ่งแวดล้อม
ศูนย์บริการสาธารณสุข
ขยะมูลฝอย 3 ตัน/วัน
จํานวน 1 แหํง (สาธารณสุข
รถขยะ 3 คัน ขนาดความจุ
อําเภอ)
7 – 10 ลบ.หลา
คลีนคิ เอกชน
รถบรรทุกขยะเล็ก 1 คัน
จํานวน 1 แหํง
ร๎านขายยา 3 แหํง
แหล่งน้า

9.3 การกีฬา
1. สนามกีฬาเอนกประสงค์
2. สนามฟุตบอล
3. สนามตะกร๎อ
4. สนามบาสเกตบอล
5. ห๎องสมุดประชาชน
6. สนามฟุตซอล

จํานวน 2 แหํง
จํานวน 2 แหํง
จํานวน 3 แหํง
จํานวน 2 แหํง
จํานวน 1 แหํง
จํานวน 2 แหํง

แมํน้ํายวม, ลําเหมืองแกน ,
ลําเหมือง คสล.หางเวียง
สวนสุขภาพ 1 แหํง

10. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
กรณีภัยพิบัติในพื้นที่ ได๎แกํ วาตภัย หมอกควัน และอุทกภัย มีการชํวยเหลือผู๎ได๎รับผลกระทบ โดยกลุํม อปพร.
รํวมกันชํวยเหลือและมีอาสาสมัครในการเฝูาระวังเหตุภัยธรรมชาติ เทศบาลให๎ความชํวยเหลือในด๎านวัสดุอุปกรณ์ คําชดเชย
เป็นต๎น เมื่อประสบเหตุฉุกเฉินให๎การดูแล ชํวยเหลือโดยหนํวยกู๎ชีพ อาสาสมัคร กู๎ชีพกู๎ภัย
10.1 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
สมาชิก อปพร

พื้นที่เสี่ยงภัย

วัสดุ อุปกรณ์

10 คน

1.บริเวณตลิ่งลําน้ํายวม ชุมชนบ๎านโปุงใน
ชุมชนในเวียง ชุมชนมะขามจุม ชุมชนจองคํา
2. ลําน้ําแมํสะเรียง ชุมชนมงคลทอง

รถกู๎ภัย 1 คัน
รถน้ําดับเพลิง 3 คัน
รถกระเช๎า 1 คัน
รถบรรทุกน้ํา (จุ 2,000 ลิตร) 1 คัน

11. การบริหาร

โครงสร้างเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
นายกเทศมนตรี

ทีป่ รึกษา
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี

เลขานุการ
นายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล

สํานักปลัดเทศบาล

กองคลัง

กองชําง

กองการศึกษา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม
เทศบาลตําบลแมํสะเรียง เป็นเทศบาลขนาดกลาง แบํงการทํางานออกเป็น 2 ฝุาย คือ ฝุายนิติบัญญัติ
และฝุายบริหาร มีคณะผูบ๎ ริหารจํานวน 5 คน ทําหน๎าที่เป็นฝุายบริหาร และมีสมาชิกเทศบาล จํานวน 12 คน
(ฝุายนิติบญ
ั ญัติ) ทําหน๎าที่ตรวจสอบและควบคุมการดําเนินการบริหาร มีอัตราพนักงานและลูกจ๎างทัง้ หมด 78 คน ดังนี้
ตาราง : จํานวนพนักงาน /ลูกจ๎างเทศบาลตําบลแมํสะเรียงจําแนกตามเพศ ปีงบประมาณ 2559 (ข๎อมูลเดือนตุลาคม 2559)
สํานัก/กอง
สํานักปลัดฯ
กองคลัง
กองชําง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
รวม

พนักงานเทศบาล
ชาย
หญิง
6
7
4
2
1
3
11
12

ลูกจ๎างประจํา
ชาย
หญิง
4
1
4
1

พนักงานจ๎าง
ชาย
หญิง
2
2
1
4
7
2

จ๎างเหมาบริการ
ชาย
หญิง
1
4
4
6
1
1
15
9
22
19

รวม
27
9
10
1
31
78

ตาราง : การศึกษาของพนักงานเทศบาลสามัญ จาแนกตามเพศ ปีงบประมาณ 2559 (ข้อมูลเดือน ตุลาคม 2559)
จานวนพนักงานเทศบาลสามัญ (คน)
ระดับการศึกษา
รวม
ชาย
หญิง
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
15
7
8
ปริญญาตรี
8
4
4
ต่ํากวําปริญญาตรี
รวม
23
11
12

12. การคลังท้องถิ่น
ตาราง : แสดงสถานการณ์คลังท้องถิ่น ย้อนหลัง จากปี พ.ศ. 2555 – 2559
รายการ

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

รายรับ (บาท)

29,700,475.91

35,038,687.13

34,411,220.44

40,701,044.99

38,964,344.73

รายจําย (บาท)

27,234,998.90

28,742,147.80

31,416,755.15

38,044,826.88

37,874,619.94

แผนภูมิแสดงสถานการณ์การคลังเทศบาลตาบลแม่สะเรียง

ตาราง : แสดงสถานการณ์คลังท้องถิ่น ย้อนหลัง จากปี พ.ศ. 2553 – 2559

หมวด/ประเภท
ก.รายได้ภาษีอากร
1.รายได๎ภาษีอากร
ข.รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร
1.หมวดคําธรรมเนียม คําปรับและ
ใบอนุญาต
2.หมวดรายได๎จากทรัพย์สิน
ค.หมวดเงินอุดหนุน
1.เงินอุดหนุนทั่วไป
2.เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/
เฉพาะกิจ
ง.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

2553

2554

2555

ปีงบประมาณ
2556

2557

2558

2559

14,407,821.60

14,115,855.61

15,146,906.51

19,639,532.78

17,408,506.32

19,020,497.57

19,771,778.06

365,542.40

370,280.43

376,035.90

455,300.20

433,956

697,357.80

579,111.00

140,570.31

157,989.66

319,881.50

279,118.70

326,101.12

314,441.42

467,131.67

8,746,570.00
-

10,790,933.87
2,520,697.00

9,960,322.00
3,646,700.00

10,567,607.00
3,734,130.45

12,171,040
3,841,682.

11,662,064
8,715,381.22.

10,675,744.00
7,404,860.00.

210,782.00

-

250,630.00

362,998.00

249,935

291,290

47,720

เทศบาลตาบลแม่สะเรียง
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)
เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด (หมายเหตุ 2)
เงินฝาก – เงินทุนสํงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)
ภาระผูกพันกับธนาคารกรุงไทย จํากัด มหาชน สาขาแมํสะเรียง
หุ๎นในโรงพิมพ์สํวนท๎องถิ่น
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ
รายได๎คา๎ งรับ
รายจํายจากเงินกู๎รอชดใช๎
รวม

53,965,007.42
20,510,695.59
6,168,236.80
11,935,000.00
2,000.00
4,000.00
4,692.00
4,000.00
1,065,000.00
39,693,624.39

หนี้สินและเงินสะสม
ทุนทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)
เจ๎าหนี้ – ธนาคารกรุงไทย จํากัด มหาชน สาขาแมํสะเรียง (หมายเหตุ 3)
เงินรับฝากตําง ๆ (หมายเหตุ 4)
เจ๎าหนี้ - เงินยืมเงินสะสม
รายจํายผัดสํงใบสําคัญ
รายจํายค๎างจําย
เงินทุนสํารองเงินสะสม
เงินสะสม
(หมายเหตุ 5)
รวม

53,965,007.42
8,663,750.00
552,475.85
4,000.00
4,692.00
1,700.00
14,686,335.37
15,780,671.17
39,693,624.39

