สวนที่ 2
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานที่สําคัญของเทศบาลตําบลหางดง
ประวัติความเปนมา
เทศบาลตําบลหางดง เดิมเป นสุขาภิบาลหางดง อยูในความดู แลรับผิดชอบของอําเภอหางดง
ไดจัดตั้งเปนสุขาภิบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2499 ไดรับ
การเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาลตําบลหางดง ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล
เปนเทศบาล พุทธศักราช 2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542
1. สภาพทั่วไป
1.1 ลักษณะที่ตั้ง
เทศบาลตําบลหางดง ตั้ งอยู บ ริ เ วณที่ ราบตอนกลางของอํ าเภอหางดง หางจากจังหวั ด
เชียงใหมไปทางทิศใตตามทางหลวงหมายเลข 108 (เชียงใหม - ฮอด) เปนระยะทาง 15 กิโลเมตร
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปภายในชุมชนเทศบาลตําบลหางดงเปนที่ราบลุม ไมมีปาเขา มีลําเหมือ ง
แมทาชาง ลําเหมืองแมขัก และลําเหมืองแมคําลม ไหลผานทางดานเหนือ ดานตะวันตก ดานใตและ
ดานตะวันออกของชุมชน และมีอาณาเขตติดตอกับพืน้ ที่ใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ
เทศบาลตําบลแมทาชาง
และเทศบาลตําบลบานแหวน
ทิศใต
ติดตอกับ
เทศบาลตําบลแมทาชาง
และเทศบาลตําบลหนองแกว
ทิศตะวันออก ติดตอกับ
เทศบาลตําบลหนองแกว
และเทศบาลตําบลบานแหวน
ทิศตะวันตก ติดตอกับ
เทศบาลตําบลแมทาชาง
1.2 เนื้อที่

ประมาณ 2.72 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,700 ไร

1.3 จํานวนหมูบาน 6 หมูบาน ดังนี้
หมูท ี่ 1 บานชางคํา (บางสวน) (ชุมชนบานชางคํานอย)
หมูท ี่ 2 บานลอง (ทั้งหมด)
หมูท ี่ 3 บานกําแพงงาม (ทั้งหมด)
หมูท ี่ 4 บานทรายมูล (ทั้งหมด)
หมูท ี่ 5 บานแมขัก (บางสวน) (ชุมชนบานแมขัก)
หมูท ี่ 9 บานดง (บางสวน)

เนือ้ ที่
เนือ้ ที่
เนือ้ ที่
เนือ้ ที่
เนือ้ ที่
เนือ้ ที่

0.118 ตร.กม.
0.572 ตร.กม.
0.653 ตร.กม.
0.174 ตร.กม.
0.856 ตร.กม.
0.347 ตร.กม.
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1.4 ประชากร
- ขอมูลตามทะเบียนบาน ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 แยกเปน เพศชาย 2,855 คน
เพศหญิง 3,347 คน รวมจํานวน 6,202 คน จําแนกขอมูลไดดังนี้
ประชากร
ชาย
หญิง
รวม
จําแนกตามชวงอายุ
เด็ก (ทารก – 5 ป)
131
92
223
เด็กโต (6 - 11 ป)
181
174
355
วัยรุน (12 - 17 ป)
162
181
343
ผูใ หญ (18 – 60 ป)
1,723 2,177 3,900
คนชรา (61 ปขึ้นไป)
340
460
800
ครัวเรือน
ความหนาแนนของประชากร

3,258 ครัวเรือน
3,606 คนตอตารางกิโลเมตร

- ในเขตเทศบาลตําบลหางดง มี 2 ชุมชน และ 4 หมูบ าน ดังนี้
ชุมชน / หมูบาน

จํานวนครัวเรือน

จํานวนประชากร

หมู 1 ชุมชนบานชางคํานอย
(พืน้ ที่บางสวน)

152

246

หมู 2 บานลอง – สันฟางาม

1,268

2,255

หมู 3 บานกําแพงงาม

783

1,703

หมู 4 บานทรายมูล

236

491

หมูท ี่ 5 ชุมชนบานแมขัก

482

960

หมูท ี่ 9 บานดง (พืน้ ที่บางสวน)

337

547

รวม

3,258

6,202

(พืน้ ที่บางสวน)

หมายเหตุ
ที่มา

:
:

ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557
งานทะเบียนราษฎร สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหางดง
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- ขอมูลตามโครงการสํารวจขอมูลพืน้ ฐานเพื่อการพัฒนาเทศบาล ประจําป 2557
พื้นที่
หมู 1 บานทาวคําวัง

จํานวนครัวเรือน
70

เพศชาย (คน)

เพศหญิง (คน)

รวม (คน)

72

112

184

หมู 2 บานลอง

474

650

860

1,510

หมู 3 บานกําแพงงาม

280

389

450

839

หมู 4 บานทรายมูล

154

190

260

450

หมู 5 บานแมขัก

215

299

330

629

หมู 9 บานดง

71

107

117

224

1,264

1,707

2,129

3,836

รวม
หมายเหตุ
ที่มา

:
:

ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557
ขอมูลความจําเปนพืน้ ฐานเพื่อการพัฒนาเทศบาล
ประจําป 2557
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลหางดง

- สถิติขอมูลการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่น
ป พ.ศ.
เลือกตั้ง

ผูบริหารทองถิน่

2551

3,659

สมาชิกสภาทองถิน่

ผูมสี ิทธิเลือกตั้ง
ผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง
ผูมสี ิทธิเลือกตั้ง
ผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
เขต 1 เขต 2 รวม เขต 1 เขต 2 รวม เขต 1 เขต 2 รวม เขต 1 เขต 2 รวม
2547 1,457 1,673 3,130 1,234 1,181 2,415 1,457 1,673 3,130 1,234 1,181 2,415
2,452 2,158 1,501 3,659 1,335 1,112 2,447

2555 2,534 1,598 4,132 1,524 1,203 2,727 2,531 1,598 4,129 1,524 1,203 2,727
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2. ขอมูลพื้นฐานที่สําคัญของทองถิ่น
2.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
1. การคมนาคม / การจราจร
1) ถนน จํานวน 57 สาย
2) การคมนาคมขนสงมวลชน มีรถยนตแลนผานตลอดทาง
- ถนนทางหลวงแผนดิน สายเชียงใหม-ฮอด หมายเลข 108
- ถนนทางหลวงชนบท สายทาขีเ้ หล็ก
2. ไฟฟา
1) จํานวนครัวเรือนที่ใชไฟฟา 3,258
ครัวเรือน
2) พืน้ ที่ที่ไดรับบริการไฟฟา 100% ของพืน้ ที่ทั้งหมด
3) ไฟฟาสาธารณะ (ไฟฟาสองสวาง) ครอบคลุมถนน 57 สาย
- โคมไฟฟูลออเรสเซนยาว จํานวน 374 ดวง ครอบคลุมถนนภายในเขตเทศบาล
- โคมไฟกลองสี่เหลี่ยมเล็ก จํานวน 92 ดวง ครอบคลุมถนนภายในเขตเทศบาล
- โคมไฟกลองสี่เหลี่ยมใหญ จํานวน 53 ดวง (ของกรมทางหลวง) ครอบคลุม
ถนนสาย 108 ภายในเขตเทศบาล
- โคมไฟสามชอ จํานวน 184 ชุด ครอบคลุมถนนภายในเขตเทศบาล
หมายเหตุ
:
ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557
ที่มา
:
กองชาง เทศบาลตําบลหางดง
3. การสื่อสาร
1) จํานวนโทรศัพทสวนบุคคลในพืน้ ที่ จํานวน 1,510 หมายเลข
2) จํานวนโทรศัพทสาธารณะในเขตพืน้ ที่ จํานวน 35 หมายเลข
3) จํานวนชุมสายโทรศัพทในเขตพืน้ ที่ จํานวน
1 แหง
4) ที่ทําการไปรษณียโทรเลข
จํานวน
1 แหง
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4. ที่ตั้งถิ่นฐานของชุมชน
ชุม ชนเทศบาลตํ าบลหางดง เป น ชุ ม ชนเมือ งที่ มีก ารตั้ง ถิ่ น ฐานในบริ เ วณที่ ราบลุ ม
โดยการตั้งถิ่นฐานสวนใหญเกาะกลุมไปตามเสนทางคมนาคมหลัก ของชุมชน คือ ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 108 และบริเวณพืน้ ที่ที่ประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน ไดแก หมูที่ 2 และหมูที่ 3 ซึ่งเปน
ศูนยกลางการบริหาร พาณิชยกรรม และแหลงจางงานของอําเภอหางดง สวนบริเวณรอบนอกมีการ
ตั้งถิ่นฐานเบาบางอยูในพื้นที่เกษตรกรรม
5. การใชประโยชนท่ดี ิน
สภาพการใชที่ดินของชุมชนเทศบาลตําบลหางดง มีพื้นที่ประมาณ 2.72 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 1,700 ไร ลักษณะการใชที่ดินแบงเปน 7 ประเภท ดังนี้
1) พื้นที่พักอาศัย 681.07 ไร คิดเปนรอยละ 40.06 ของพื้นที่ สวนใหญจะเกาะ
กลุมไปเปนแนวเหนือและใต ตามเสนทางหลวงหมายเลข 108 ซึ่งเปนเสนทางคมนาคมหลักของชุมชน
บริเวณที่พักอาศัยของชุมชนนี้หนาแนน ไดแก หมูที่ 2 และหมูที่ 3 ซึ่งเปนศูนยกลางชุมชน ลักษณะ
อาคารที่พักอาศัยสวนใหญเปนตึกและอาคารไม
2) พื้นที่พาณิชยกรรม ยานการคาหรือพาณิชยกรรมชุมชนเทศบาลตําบลหางดง
452.12 ไร คิดเปนรอยละ 26.59 ของพื้นที่ เปนลักษณะของศูนยกลางเดียว ซึ่งจะรวมกลุมกันใน
บริเ วณ หมูที่ 2 และหมูที่ 3 ซึ่งเปนศูนยกลางชุมชน ประกอบดวย อาคารพาณิชยและตลาดสด
ลักษณะอาคารของบริเวณพาณิชยกรรม สวนใหญเปนอาคารตึกพืน้ ที่บริเวณพาณิชยกรรม
3) พื้นที่อุ ตสาหกรรม 26.75 ไร คิด เป นรอ ยละ 1.57 ของพื้นที่ การใชที่ ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมจะประกอบดวย อูซอมรถ และอุตสาหกรรมในครัวเรือน ตลอดจนโกดังสินคา
4) พื้ นที่ ตั้ ง สถ า น ศึกษ า 4 0 . 48 ไ ร คิ ด เ ป น ร อ ยล ะ 2 .3 8 ขอ ง พื้ น ที่
สถาบันการศึกษาที่ใหบริการชุมชนเทศบาลตําบลหางดง มี 4 โรงเรียน ซึ่งมีทั้งของรัฐบาลและเอกชน
การใหบริการมีทั้งระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ไดแก
- โรงเรียนบานทรายมูล สังกัด สพฐ. ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา
- โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ สังกัด สพฐ. ระดับมัธยมศึกษาตอนตนถึง
มัธยมศึกษาตอนปลาย
- โรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัด ศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
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5) พื้นที่ตั้งสถาบันศาสนา 55.95 ไร คิดเปนรอยละ 3.29 ของพื้นที่ สถาบัน
ศาสนาของชุมชนเทศบาลตําบลหางดง ประกอบดวย
- วัดสุวรรณประดิษฐ ตั้งอยูหมูท ี่ 1 บานชางคํา
- วัดกําแพงงาม
ตั้งอยูหมูท ี่ 3 บานกําแพงงาม
- วัดทรายมูล
ตั้งอยูหมูท ี่ 4 บานทรายมูล
- วัดประสาทธรรม ตั้งอยูหมูท ี่ 5 บานแมขัก
นอกจากนี้ยั งมีสุ สานจํานวน 3 แหง (สุ ส านแมขั ก, สุส านสั นดวงดี, สุส านบ านดง)
การใชที่ดนิ ประเภทนี้ กระจายอยูทั่วไปตามแนวเหนือและใตของชุมชน
6) พื้นที่ตั้งหนวยงานของรัฐ 16.49 ไร คิดเปนรอยละ 0.97 ของพื้นที่ สวนใหญ
จะเกาะกลุมไปตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 108 การใชที่ดนิ ประเภทนี้ประกอบดวย
- ที่ทําการอําเภอหางดง
- ที่ทําการไปรษณียโทรเลขหางดง
- สถานีตํารวจภูธรหางดง
- สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม สาขาหางดง
- สํานักงานเกษตรอําเภอหางดง
- โรงพยาบาลหางดง
- สํานักงานเขตพื้นที่เขตที่ 4
- หองสมุดประชาชนอําเภอหางดง
- อาคารชุมสายโทรศัพท
- อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลหางดง เปนตน
7) พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่วาง 425.93 ไร คิดเปนรอยละ 25.05 ของพื้นที่
พื้น ที่ สว นใหญ ข องชุ มชนเทศบาลตํ าบลหางดงมี พื้ น ที่ เ กษตรกรรม โดยเฉพาะการทํ า นาและสวน
ซึ่งกระจายอยูรวมพื้นที่ชุมชนเมือง
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2.2 ดานเศรษฐกิจ
1. อาชีพ
ประเภทอาชีพ
เกษตรกรรม – ทํานา
เกษตรกรรม – ทําไร
เกษตรกรรม – ทําสวน
เกษตรกรรม – ประมง
เกษตรกรรม – ปศุสัตว
รับราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท
รับจางทั่วไป
คาขาย
ธุรกิจสวนตัว
อาชีพอื่น
(นอกเหนือที่กลาวแลว)
กําลังศึกษา
ไมมีอาชีพ
รวม
หมายเหตุ
ที่มา

ชาย (คน)
6
1
9
202
32
32
566
182
102
49

เพศ
%
หญิง (คน)
0.35
3
0.06
2
0.53
3
11.83
223
1.87
27
1.87
53
33.16
582
10.66
328
5.98
97
2.87
142

%
0.14
0.09
0.14
10.47
1.27
2.49
27.34
15.41
4.56
6.67

367
159
1,707

21.50
9.31
100.00

19.49
11.93
100.00

:
:

415
254
2,129

รวม (คน)

%

9
3
12
425
59
85
1,148
510
199
191

0.23
0.08
0.31
11.08
1.54
2.22
29.93
13.30
5.19
4.98

782
413
3,836

20.39
10.77
100.00

ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557
ขอมูลความจําเปนพืน้ ฐานเพื่อการพัฒนาเทศบาล
ประจําป 2557
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลหางดง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560)

2. รายได
ชุมชน / หมูบาน
หมูท ี่ 1 ชุมชนบานชางคํานอย
หมูท ี่ 2 บานลอง – สันฟางาม
หมูท ี่ 3 บานกําแพงงาม
หมูท ี่ 4 บานทรายมูล
หมูท ี่ 5 ชุมชนบานแมขัก
หมูท ี่ 9 บานดง
ทุกพื้นที่
หมายเหตุ
ที่มา

รายไดเฉลี่ยของครัวเรือน
(บาท / ครัวเรือน / ป)
274,040 (บาท) / 70 (ครัวเรือน)
334,418 (บาท) / 474 (ครัวเรือน)
272,329 (บาท) / 280 (ครัวเรือน)
278,630 (บาท) / 154 (ครัวเรือน)
250,075 (บาท) / 215 (ครัวเรือน)
195,785 (บาท) / 71 (ครัวเรือน)
288,390 (บาท) / 1,264 (ครัวเรือน)
:
:
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รายไดเฉลี่ยของประชากร
(บาท / คน / ป)
104,254 (บาท) / 184 (คน)
104,976 (บาท) / 1,510 (คน)
90,885 (บาท) / 839 (คน)
95,353 (บาท) / 450 (คน)
85,479 (บาท) / 629 (คน)
62,057 (บาท) / 224 (คน)
95,027 (บาท) / 3,836 (คน)

ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557
ขอมูลความจําเปนพืน้ ฐานเพื่อการพัฒนาเทศบาล
ประจําป 2557
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลหางดง

3. การเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ คือ ขาว ผักตางๆ เชน ผักกาด ผักบุง
เปนตน สวนลําไย สวนมะมวง มีการเลี้ยงสัตวบางเพื่อบริโภคในครัวเรือน
4. การพาณิชยกรรมและบริการ
1) สถานประกอบการดานพาณิชยกรรม
- ธนาคาร
จํานวน
- สถานีบริการน้ํามัน
จํานวน
- ตลาดสดเทศบาล
จํานวน
- รานคาทั่วไป
จํานวน
2) สถานประกอบการเทศพาณิชย
- สถานธนานุบาลของรัฐ
จํานวน
- อาคารพาณิชย
จํานวน

8
5
1
200

แหง
แหง
แหง
แหง

1 แหง
92 คูหา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560)
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3) สถานประกอบการดานการบริการ
- โรงแรม
จํานวน
2
แหง
- คอนโด
จํานวน
1
แหง
- สถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข 52 แหง
- กิจการทีเ่ ปนอันตรายตอสุขภาพ จํานวน 101 แหง
หมายเหตุ
ที่มา

:
:

ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557
กองคลัง เทศบาลตําบลหางดง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลหางดง

5. การอุตสาหกรรม มีการประกอบอุตสาหกรรมขนาดเล็กเปนสวนใหญ ประเภทโรงงานทํา
เทียน จํานวนแรงงาน 20 คน และโรงงานทําพัดลมไอน้ํา จํานวนแรงงาน 15 คน
หมายเหตุ
ที่มา

:
:

ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557
กองคลัง เทศบาลตําบลหางดง

6. การทองเที่ยว ไมมีสถานที่ทองเที่ยวในเขตเทศบาล
7. การปศุสัตว สวนใหญจะเลี้ยงไวเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
8. ผลิตภัณฑชุมชน
หมูท ี่ 2
มีกลุมทําปุย, มีกลุมดอกไมประดิษฐ, มีกลุมจักรสาน
หมูท ี่ 3
มีกลุมสานถักกระเปาจากเชือกมัดฟาง
หมูท ี่ 4
มีกลุมทําขนมอบ, มีกลุมไขเค็มไอโอดีน
หมูท ี่ 5
มีกลุมถานอัดแทง, มีกลุมครัวเรือนจักรสาน
หมายเหตุ
ที่มา

:
:

ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลหางดง

2.3 ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศอยางยั่งยืน
1. ลักษณะภูมิอากาศ
- ฤดูฝน
เริ่มตัง้ แตกลางเดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนตุลาคม
- ฤดูหนาว เริ่มตัง้ แตเดือนพฤศจิกายน ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ
- ฤดูรอน
เริ่มตัง้ แตกลางเดือนกุมภาพันธ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560)
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2. แหลงน้ํา
1) คลอง ลําธาร หวย จํานวน 6 แหง ไดแก
- ลําเหมืองแมทาชาง
- ลําเหมืองแมคําลม
- คลองชลประทาน 22 ซาย
- คลองชลประทาน 1 ซาย 22 ซาย
- ลําเหมืองแมขัก
- ลําเหมืองจอมทอง
2) การระบายน้ํา
- พืน้ ที่น้ําทวมขัง คิดเปนรอยละ 0.10 ของพืน้ ที่ทั้งหมด
- ระยะเวลาเฉลี่ยที่น้ําทวมขังนานที่สุด 1 วัน ประมาณชวงฤดูมรสุม
- เครื่องสูบน้ํา/ปมแช
ก. เครื่องสูบน้ํา
จํานวน 1 เครื่อง
ข. ปมแช ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 นิว้
จํานวน 2 เครื่อง
ค. ปมแช ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3 นิว้
จํานวน 2 เครื่อง
3) ขยะ
- ปริมาณขยะ 10-13 ตัน / วัน
- รถยนตที่ใชจัดเก็บขยะ รวม 5 คัน แยกเปน (แยกตามขนาดบรรจุขยะ)
ก. รถยนตคันที่ 1 รถเก็บขนขยะ ความจุ 6 ลบ.ม. (เปดขางเททาย)
ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2536
ข. รถยนตคันที่ 2 รถเก็บขนขยะแบบอัดทาย ความจุ 10 ลบ.ม.
ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2541
ค. รถยนตคันที่ 3 รถเก็บขนขยะแบบอัดทาย ความจุ 6 ลบ.ม.
รับโอนจากกองบริการรักษาความสะอาด สํานักรักษาความสะอาด
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 มี.ค. พ.ศ. 2541
ง. รถยนตคันที่ 4 รถเก็บขนขยะแบบอัดทายและระบบไฮโดรลิค
ความจุ 10 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2549

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560)
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จ. รถยนตคันที่ 5 รถเก็บขนขยะแบบอัดทายและระบบไฮโดรลิค
ความจุ 10 ลบ.ม. รับบริจาคจาก บานรุงอรุณ พ.ศ. 2551
- ขยะที่เก็บขนได
จํานวน 40 ลบ.ม. / วัน (10-13 ตัน/วัน)
- ขยะที่กําจัดได
จํานวน - ลบ.ม. / วัน
กําจัดขยะโดยวิธี
 กองบนพืน้
 กองบนพืน้ แลวเผา
 ฝงกลบอยางถูกสุขลักษณะ  หมักปุย
 เผาในเตาเผาขยะ
 อื่นๆ จางเอกชนนําไปทิง้
4) รถพยาบาล และครุภัณฑทางการแพทย
ยี่หอ TOYOTA VIGO CHAMP ชวงยาว สีขาว เครื่องยนต 2494 ซีซี เลขตัวถัง
MROCR12GX0258792 เลขเครื่อง 2KD-S152226 ราคา 1,100,000 บาท
ไดรับบริจาคจาก บริษัท ซัมมิท โกลบอล ดีเวลลอปเมนท จํากัด เมื่อวันที่
30 พฤษภาคม 2556
2.4 ดานการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
1. ศาสนา
เพศ
ศาสนา
รวม (คน)
%
ชาย (คน)
%
หญิง (คน)
%
พุทธ
1,692
99.12
2,115
99.34
3,807
99.24
คริสต
10
0.59
14
0.66
24
0.63
อิสลาม
4
0.23
4
0.10
ซิกส
1
0.06
1
0.03
ฮินดู
อื่นๆ
หมายเหตุ
ที่มา

:
:

ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557
ขอมูลความจําเปนพืน้ ฐานเพื่อการพัฒนาเทศบาล
ประจําป 2557
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลหางดง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560)
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2. วัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่นที่สําคัญ
ก. ประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ ประมาณเดือนเมษายน กิจกรรมสังเขป ทําหนังสือ
เชิญผูสูงอายุในเขตเทศบาลที่มีอายุตั้งแต 70 ปขึ้นไป มารวมพิธีรดน้ําดําหัวและขอพรจากทาน
ข. ประเพณีถวายเทียนพรรษา ประมาณเดือนกรกฎาคมกิจกรรมสังเขป จัดเทียน
และเครื่องถวายสังฆทานตางๆ ดอกไม ธูปเทียนพรอมจตุปจจัยนําไปถวายวัดตางๆ ในเขตเทศบาล
3. สถานที่ทองเที่ยวหมูบาน/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ
1) วัดกําแพงงาม
2) วัดทรายมูล
3) วัดประสาทธรรม
4) วัดสุวรรณประดิษฐ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560)
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2.5 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
1. การศึกษา
1.1 จํานวนประชากรจําแนกตามระดับการศึกษา ป 2557
ระดับการศึกษา
ไมเคยศึกษา
อนุบาล/ศพด.
ต่ํากวาชั้นประถมศึกษา
จบชั้นประถมศึกษา
(ป.4 , ป.7 , ป.6)
มัธยมศึกษาตอนตน
(มศ.1-3 , ม.1-3)
มัธยมศึกษาตอนปลาย
(มศ.4-5 , ม.4-6 , ปวช.)
อนุปริญญา หรือเทียบเทา
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา
สูงกวาปริญญาตรี
รวม
หมายเหตุ
ที่มา

ชาย (คน)
66
55
63
391

เพศ
%
หญิง (คน)
%
3.87
93
4.37
3.22
68
3.19
3.69
80
3.76
22.9
606
28.46

รวม (คน)

%

159
123
143
997

4.14
3.21
3.73
25.99

221

12.95

244

11.46

465

12.12

285

16.70

282

13.25

567

14.78

123
407
96
1,707

7.21
23.84
5.62
100.00

89
571
96
2,129

4.18
26.82
4.51
100.00

212
978
192
3,836

5.53
25.50
5.01
100.00

:
:

ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557
ขอมูลความจําเปนพืน้ ฐานเพื่อการพัฒนาเทศบาล
ประจําป 2557
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลหางดง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560)
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1.2 สังกัดทองถิ่น

สังกัดทองถิ่น
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาลหางดง
(ประชาคมสรางสรรค)
1. ชัน้ อนุบาล 1
2. ชัน้ อนุบาล 2
3. ชัน้ อนุบาล 3
4. ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1
5. ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 2
6. ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 3
7. ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 4

ป 2556
จํานวน
จํานวน
หองเรียน
นักเรียน
1 หองเรียน
31 คน

จํานวน
หองเรียน
1 หองเรียน

จํานวน
นักเรียน
50 คน

3 หองเรียน
2 หองเรียน
2 หองเรียน
2 หองเรียน
2 หองเรียน
2 หองเรียน
3 หองเรียน

3 หองเรียน
3 หองเรียน
3 หองเรียน
3 หองเรียน
3 หองเรียน
2 หองเรียน
2 หองเรียน

62 คน
71 คน
80 คน
95 คน
72 คน
72 คน
49 คน

64 คน
76 คน
78 คน
67 คน
70 คน
49 คน
-

ป 2557

1.3 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่
1.3.1 ระดับอนุบาล และประถมศึกษา จํานวน
1
แหง
- โรงเรียนบานทรายมูล จํานวน 260 คน
1.3.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน
1
แหง
- โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560)

2. กีฬา นันทนาการ / พักผอน
1) สนามกีฬาเอนกประสงค
2) สนามฟุตบอล
3) สนามบาสเก็ตบอล
4) สนามตะกรอ
5) สระวายน้ํา
6) สนามเปตอง
7) สวนสาธารณะ
8) สวนสุขภาพ
9) สนามเด็กเลน
10) หองสมุดประชาชน
หมายเหตุ
ที่มา

:
:

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

ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557
กองการศึกษา เทศบาลตําบลหางดง

3. สาธารณสุข
1) โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ (ถามี) สังกัด กระทรวงสาธารณสุข
ทองถิ่น จํานวน - แหง
เตียงคนไข จํานวน - เตียง
เอกชน จํานวน - แหง
เตียงคนไข จํานวน - เตียง
รัฐบาล จํานวน 1 แหง
เตียงคนไข จํานวน 98 เตียง
2) ศูนยบริการสาธารณสุข
จํานวน - แหง
3) คลินิกเอกชน
จํานวน 5 แหง
4) บุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลในเขตพื้นที่ ประกอบดวย
1) แพทย
7 คน
2) ทันตแพทย
7 คน
3) เภสัชกร
7 คน
4) พยาบาลวิชาชีพ
75 คน
5) เทคนิคการแพทย
3 คน
6) เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย 3 คน
7) นักรังสีการแพทย
1 คน
8) นักกายภาพบําบัด
2 คน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560)

9) นักกิจกรรมบําบัด
10) นักวิชาการสาธารณสุข
11) เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน
12) เจาพนักงานเวชสถิติ
13) เจาพนักงานธุรการ
14) นักวิชาการการเงินและบัญชี
15) ลูกจางประจํา
16) ลูกจางชั่วคราว

หนา 25

1 คน
1 คน
1 คน
2 คน
2 คน
1 คน
7 คน
105 คน

5) ผูเ ขารับการรักษาในโรงพยาบาลในเขตพืน้ ที่
ทองถิ่น – คน
ผูป วยใน – คน
เอกชน – คน
ผูป วยใน – คน
รัฐบาล - คน
ผูป วยใน 6,578 คน

ผูป วยนอก – คน
ผูป วยนอก – คน
ผูป วยนอก 160,175 คน

6) สาเหตุการปวย (กลุมโรค) 5 อันดับแรก ที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลในเขตพืน้ ที่
ผูปวยนอก
1. ความดันโลหิตสูง
2. เบาหวาน
3. ไขมันในเลือดสูง
4. ไขหวัด
5. โรคทางเดินอาหาร
ผูปวยใน
1. ทองเสีย
2. ปอดบวม
3. ภาวการณหายใจลมเหลวเฉียบพลัน
4. ภาวะตัวเหลืองในเด็กแรกเกิดและเด็กเล็ก
5. กรวยไตอักเสบ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560)

7) สาเหตุการเสียชีวิตที่สําคัญ 5 อันดับแรก
1. ภาวะหัวใจหยุดเตนเฉียบพลัน
2. โรคมะเร็ง
3โรคปอดบวม
4. โรคไต
5. การบาดเจ็บของทรวงอก
หมายเหตุ
ที่มา

:
:

ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557
โรงพยาบาลหางดง

หนา 26
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หนา 27

4. รายงานคุณภาพชีวิต
 สรุปผลการจัดเก็บขอมูลคุณภาพชีวิตของครัวเรือน (จปฐ. 2) ป 2557 ระดับตําบล
 ทต.หางดง (เขตเมือง) อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
ตัวชี้วัดขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.)
หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสุขภาพและอนามัยดี)
มี 7 ตัวชี้วัด
1. เด็กแรกเกิดมีน้ําหนักไมนอยกวา 2,500 กรัม
2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ป ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคครบ
ตามตารางสรางเสริมภูมคิ ุมกันโรค
3. เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียวอยางนอย 6 เดือน
แรกติดตอกัน
4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย
และไดมาตรฐาน
5. คนในครัวเรือนมีการใชยาเพื่อบําบัด บรรเทาอาการ
เจ็บปวยเบือ้ งตนอยางเหมาะสม
6. คนอายุ 35 ปขึ้นไป ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป
เพื่อคัดกรองความเสี่ยงตอโรคฯ
7. คนอายุ 6 ปขึ้นไป ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ
3 วัน วันละ 30 นาที
หมวดที่ 2 มีบานอาศัย (คนไทยมีบานอาศัยและ
สภาพแวดลอมเหมาะสม) มี 8 ตัวชี้วัด
8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยูอาศัย และบานมีสภาพ
คงทนถาวร
9. ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภคเพียงพอ
ตลอดป
10. ครัวเรือนมีนํา้ ใชเพียงพอตลอดป อยางนอยคนละ
45 ลิตรตอวัน

จํานวนที่
สํารวจทั้งหมด

ไมผานเกณฑ
จํานวน
รอยละ

28 คน
420 คน

- คน
- คน

-

26 คน

- คน

-

1,264 คร.

2 คร.

0.16

1,264 คร.

5 คร.

0.40

2,348 คน

4 คน

0.17

3,683 คน

48 คน

1.30

1,264 คร.

4 คร.

0.32

1,264 คร.

2 คร.

0.16

1,264 คร.

- คร.

-

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560)

ตัวชี้วัดขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.)
11. ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบเรียบรอย
สะอาด และถูกสุขลักษณะ
12. ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ
13. ครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี
14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
15. ครอบครัวมีความอบอุน
หมวดที่ 3 ฝกใฝการศึกษา (คนไทยมีการศึกษาที่
เหมาะสม) มี 5 ตัวชี้วัด
16. เด็กอายุ 3-5 ปเต็ม ไดรับบริการเลี้ยงดูเตรียมความ
พรอมกอนวัยเรียน
17. เด็กอายุ 6-14 ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป
18. เด็กที่จบชั้น ม.3 ไดเรียนตอชัน้ ม.4 หรือเทียบเทา
19. เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ป ที่ไมไดเรียนตอและยังไมมี
งานทํา ไดรับการฝกอบรมอาชีพ
20. คนอายุ 15-60 ปเต็ม อาน เขียนภาษาไทยได และคิด
เลขอยางงายได
หมวดที่ 4 รายไดกาวหนา (คนไทยมีงานทําและมี
รายได) มี 4 ตัวชี้วัด
21. คนอายุ 15-60 ปเต็ม มีอาชีพและมีรายได
22. คนอายุมากกวา 60 ปเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได
23. คนในครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยไมนอ ยกวาคนละ
30,000 บาทตอป
24. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน

จํานวนที่
สํารวจทั้งหมด
1,264 คร.

หนา 28

ไมผานเกณฑ
จํานวน
รอยละ
2 คร.
0.16

1,264 คร.
1,264 คร.
1,264 คร.
1,264 คร.

55 คร.
2 คร.
4 คร.
2 คร.

4.35
0.16
0.32
0.16

83 คน

- คน

-

331 คน
8 คน
- คน

- คน
- คน
- คน

-

2,662 คน

1 คน

0.04

2,664 คน
589 คน
1,264 คร.

339 คน
189 คน
32 คร.

12.73
32.09
2.53

1,264 คร.

21 คร.

1.66
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ตัวชี้วัดขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.)
หมวดที่ 5 ปลูกฝงคานิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและ
มีคุณธรรม) มี 6 ตัวชี้วัด
25. คนในครัวเรือนไมด่มื สุรา (ยกเวนการดื่มเปนครั้งคราว)
26. คนในครัวเรือนไมสูบบุหรี่
27. คนอายุ 6 ปขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอยาง
นอยสัปดาหละ 1 ครั้ง
28. คนสูงอายุ ไดรับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมูบ าน/
ชุมชน หรือภาครัฐ
29. คนพิการ ไดรับการดูแลจากคนในครัวเรือน
หมูบ าน/ชุมชน หรือภาครัฐ
30. คนในครัวเรือนมีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะเพื่อ
ประโยชนของหมูบ าน/ชุมชน หรือทองถิ่น

จํานวนที่
สํารวจทั้งหมด

หนา 29

ไมผานเกณฑ
จํานวน
รอยละ

3,836 คน
3,836 คน
3,683 คน

117 คน
25 คน
25 คน

3.05
0.65
0.68

639 คน

1 คน

0.16

15 คน

1 คน

6.67

1,264 คร.

20 คร.

1.58
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 รอยละของตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ เรียงลําดับจากมากไปนอย
จํานวนที่
ตัวชี้วัดขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.)
สํารวจทั้งหมด
22. คนอายุมากกวา 60 ปเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได
589 คน
21. คนอายุ 15-60 ปเต็ม มีอาชีพและมีรายได
2,664 คน
29. คนพิการ ไดรับการดูแลจากคนในครัวเรือน
15 คน
หมูบ าน/ชุมชน หรือภาครัฐ
12. ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ
1,264 คร.
25. คนในครัวเรือนไมด่มื สุรา (ยกเวนการดื่มเปนครั้งคราว) 3,836 คน
23. คนในครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยไมนอ ยกวาคนละ
1,264 คร.
30,000 บาทตอป
24. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน
1,264 คร.
30. คนในครัวเรือนมีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะเพื่อ
1,264 คร.
ประโยชนของหมูบ าน/ชุมชน หรือทองถิ่น
7. คนอายุ 6 ปขึ้นไป ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ
3,683 คน
3 วัน วันละ 30 นาที
27. คนอายุ 6 ปขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอยาง
3,683 คน
นอยสัปดาหละ 1 ครั้ง
26. คนในครัวเรือนไมสูบบุหรี่
3,836 คน
5. คนในครัวเรือนมีการใชยาเพื่อบําบัด บรรเทาอาการ
1,264 คร.
เจ็บปวยเบือ้ งตนอยางเหมาะสม
8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยูอาศัย และบานมีสภาพ
1,264 คร.
คงทนถาวร
14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
1,264 คร.
6. คนอายุ 35 ปขึ้นไป ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป
2,348 คน
เพื่อคัดกรองความเสี่ยงตอโรคฯ
4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย
1,264 คร.
และไดมาตรฐาน

หนา 30

ไมผานเกณฑ
จํานวน
รอยละ
189 คน
32.09
339 คน
12.73
1 คน
6.67
55 คร.
117 คน
32 คร.

4.35
3.05
2.53

21 คร.
20 คร.

1.66
1.58

48 คน

1.30

25 คน

0.68

25 คน
5 คร.

0.65
0.40

4 คร.

0.32

4 คร.
4 คน

0.32
0.17

2 คร.

0.16
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4. รอยละของตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ เรียงลําดับจากมากไปนอย (ตอ)
จํานวนที่
ตัวชี้วัดขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.)
สํารวจทั้งหมด
9. ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภคเพียงพอ
1,264 คร.
ตลอดป
11. ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบเรียบรอย
1,264 คร.
สะอาด และถูกสุขลักษณะ
13. ครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี
15. ครอบครัวมีความอบอุน
28. คนสูงอายุ ไดรับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมูบ าน/
ชุมชน หรือภาครัฐ
20. คนอายุ 15-60 ปเต็ม อาน เขียนภาษาไทยได และคิด
เลขอยางงายได
1. เด็กแรกเกิดมีน้ําหนักไมนอยกวา 2,500 กรัม
2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ป ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคครบ
ตามตารางสรางเสริมภูมคิ ุมกันโรค
3. เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียวอยางนอย 6 เดือน
แรกติดตอกัน
10. ครัวเรือนมีนํา้ ใชเพียงพอตลอดป อยางนอยคนละ
45 ลิตรตอวัน
16. เด็กอายุ 3-5 ปเต็ม ไดรับบริการเลี้ยงดูเตรียมความ
พรอมกอนวัยเรียน
17. เด็กอายุ 6-14 ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป
18. เด็กที่จบชั้น ม.3 ไดเรียนตอชัน้ ม.4 หรือเทียบเทา
19. เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ป ที่ไมไดเรียนตอและยังไมมี
งานทํา ไดรับการฝกอบรมอาชีพ
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ไมผานเกณฑ
จํานวน
รอยละ
2 คร.
0.16
2 คร.

0.16

1,264 คร.
1,264 คร.
639 คน

2 คร.
2 คร.
1 คน

0.16
0.16
0.16

2,662 คน

1 คน

0.04

28 คน
420 คน

- คน
- คน

-

26 คน

- คน

-

1,264 คร.

- คร.

-

83 คน

- คน

-

331 คน
8 คน
- คน

- คน
- คน
- คน

-
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หนา 32

2.6 ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบรอย
1. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1) สถิติเพลิงไหมในรอบปในเขตพืน้ ที่ ( เดือน มิ.ย. 2556 – มิ.ย. 2557 )
- ไฟไหมหญา
จํานวน 7 ครั้ง
- ไฟไหมรถยนต
จํานวน 1 ครั้ง
- ไฟไหมบาน
จํานวน - ครั้ง
- ไฟไหมสายไฟ ไฟฟาช็อต
จํานวน 3 ครั้ง
2) ความสูญเสียชีวิตและทรัพยสินจากเหตุเพลิงไหมในรอบปที่ผา นมา
คิดเปนผูเ สียชีวติ - คน บาดเจ็บ - คน ทรัพยสินมูลคา 50,000 บาท
3) อุปกรณ เครื่องมือ ในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
รถยนตดับเพลิงอาคาร จํานวน 1 คัน (แยกตามความจุนํ้า)
ก. คันที่ 1 จุนํา้ ได 4,000 ลิตร ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2549 ราคา 3,946,160 บาท
รถบรรทุกน้ํา
จํานวน 2 คัน (แยกตามขนาดจุน้ํา)
ก. คันที่ 1 จุน้ําได 5,000 ลิตร ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2536 ราคา 835,000 บาท
ข. คันที่ 2 จุนํ้าได 10,000 ลิตร รับโอนจากกรมการปกครอง พ.ศ. 2549
รถบรรทุกติดเครน
ก. คันที่ 1 ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2547 ราคา 1,800,000 บาท
รถยนตเคลื่อนที่เร็ว
ก. คันที่ 1 ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2548 ราคา 1,280,000 บาท
4) เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม
5) พนักงานดับเพลิง
6) อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
7) การฝกซอมแผนปองกันฯ
2. อุทกภัย
- น้ําทวม
จํานวน - ครั้ง

จํานวน 20 ถัง
จํานวน 6 คน
จํานวน 89 คน
เดือนละ 1-2 ครั้ง
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3. วาตภัย
- ตนไมหักโคน จํานวน 4 ครั้ง (เดือน พ.ค. 2556 – พ.ค. 2557)
หมายเหตุ
ที่มา

:
:

ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหางดง

2.7 ดานบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
1. โครงสรางและอัตรากําลังในการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สําหรับขาราชการประจําของเทศบาล มีปลัดเทศบาลเปนผูบ ังคับบัญชาสูงสุด และ
รองปลัดเทศบาลเปนผูชวย โดยแบงสวนการบริหารออกเปนสวนการงานตางๆ ดังนี้
1. สํานักปลัดเทศบาล
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
2. กองคลัง
5. กองสวัสดิการสังคม
3. กองชาง
6. กองการศึกษา
ขอมูลอัตรากําลังของพนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาล (ตามคนครอง)
จํานวนพนักงานเทศบาลแยกตามระดับ

8 3 6
5 31
6 2 1
4 17
2 1 3 10 17
2 1 3 12 20
1 - 2
4
11 - 14 6 46
30 7 29 37 135

หมายเหตุ
ที่มา

1
1

1
1
2

:
:

2
2
1
5

1
1
2

2
1
1
4

2
1
3

- - - - - - - - - - - 9 1
- 9 1

1
1

ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557
งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหางดง

รวม

4
4

-

ทั่วไป

ประจํา
รวม

-

ภารกิจ

ครูผูดูแล / หน.ศูนย ฯ
ศูนยเด็ก
ครูผูชวย

สํานักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองสาธารณสุขฯ
กองชาง
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา
รวม

ค.ศ.3
ค.ศ.1
9
8
7
6
5
4
3
2
1

หนวยงาน

ลูกจาง
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อํานาจหนาที่ของเทศบาล
ภารกิจหนาที่ของเทศบาล ตามมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มีดังนี้
(1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
(2) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา
(3) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ
(4) การสาธาณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ
(5) การสาธารณูปการ
(6) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ
(7) การพาณิชย และสงเสริมการลงทุน
(8) การสงเสริมการทองเที่ยว
(9) การจัดการศึกษา
(10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
(11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(12) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
(13) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
(14) การสงเสริมกีฬา
(15) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(16) สงเสริมการมีสว นรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
(17) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
(18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลแลน้ําเสีย
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(20) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว
(22) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพและ
สาธารณูปโภคสถานอื่น ๆ
(24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
(25) การผังเมือง
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(26) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร
(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(28) การควบคุมอาคาร
(29) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(30) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
(31) กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด
2. การคลังทองถิ่น
- การบริหารรายรับในปงบประมาณที่ผา นมา เปรียบเทียบยอนหลัง 3 - 5 ป
- การบริหารรายจายในปงบประมาณที่ผา นมา เปรียบเทียบยอนหลัง 3 - 5 ป

'

หนวย : บาท
พ.ศ.
พ.ศ. 2552
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
รายการ
41,558,209.55 43,308,462.67 44,762,901.98 47,802,550.75 60,548,814.54
รายรับ
36,326,770.99 35,202,437.19 36,328,510.73 43,738,263.80 56,412,937.62
รายจาย

การพาณิชยของเทศบาล
ปจจุบันเทศบาลตําบลหางดง มีการดําเนินกิจการเทศพาณิชย จํานวน 1 แหง ไดแก สถานธนานุบาล
เทศบาลตําบลหางดง เลขที่ 15/2-3 หมู 4 ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
หมายเหตุ
:
ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557
ที่มา
:
กองคลัง เทศบาลตําบลหางดง
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3. ขอมูลดานการบริหารเทศบาลตําบลหางดง
นายกเทศมนตรี มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตเทศบาลโดยตรง มีวาระการดํารง
ตําแหนงคราวละ 4 ป ทําหนาที่บริหารราชการของเทศบาลตามกฎหมาย นายกเทศมนตรีแตงตั้งรอง
นายกเทศมนตรี ซึ่งมิใชสมาชิกสภาเทศบาลเปนผูชวยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาล จํานวน
2 คน
สมาชิกสภาเทศบาล ทําหนาที่เปนฝายนิติบัญญัติ ประกอบดวย สมาชิกสภาเทศบาลที่มา
จากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน 12 คน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป
1) นายกเทศมนตรีตําบลหางดง
- นายจํารูญ เรงถนอมทรัพย เบอรโทรศัพท 08-1952-3394
053-441696 Fax: 053-426362
2) รองนายกเทศมนตรีตําบลหางดง
- นายสุพจน ศรีกุณะ
เบอรโทรศัพท 08-1885-7937 , 08-1724-1994
- นายศาสตรา ใบงิว้
เบอรโทรศัพท 08-1961-8244 , 08-3204-0108
053-426095
3) ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
- นายสุทัศน ญาณภาพ

เบอรโทรศัพท 08-1884-1516

4) เลขานุการนายกเทศมนตรี
- นางจรวยพร เรงถนอมทรัพย เบอรโทรศัพท 08-1595-2249
5) ประธานสภาเทศบาล
- นายกนก วุฒิสรรพ

เบอรโทรศัพท 08-1884-6670

6) รองประธานสภาเทศบาล
- นายกองคํา ฝนหาแกว

เบอรโทรศัพท 08-1568-0265

7) เลขาสภาเทศบาล
- นายสุรศักดิ์ ไชยงาม

เบอรโทรศัพท 08-6916-5805
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8) สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหางดง (ส.ท.)
เขตที่ 1
- นายสุรศักดิ์
- นายกนก
- นายจาตุรนต
- นายวสันต
- นายนิพนธ
- นายวิพัฒน
เขตที่ 2
- นายกองคํา
- นายเจริญ
- นายอุไดย
- นายสุรศักดิ์
- นางกัญญา
- นายสมชาย

ศรีเมืองกลาง
วุฒิสรรพ
ดวงแสง
ไชยวรรณ
ธีรภานุสรณ
ตอใจ

เบอรโทรศัพท
เบอรโทรศัพท
เบอรโทรศัพท
เบอรโทรศัพท
เบอรโทรศัพท
เบอรโทรศัพท

08-1993-7603
08-1884-6670
08-1998-9791
08-1595-1730
08-1885-4340
08-1473-5563

ฝนหาแกว
ใบงิว้
ฐานันดรกุล
ไชยงาม
ปญญา
สิทธิมา

เบอรโทรศัพท
เบอรโทรศัพท
เบอรโทรศัพท
เบอรโทรศัพท
เบอรโทรศัพท
เบอรโทรศัพท

08-1568-0265
08-9434-7720
08-9835-8237
08-6916-5805
08-6921-1103
08-9552-3928

9) กํานันตําบลหางดง
- นายกมลศิษฐ โรธนวิพัฒน เบอรโทรศัพท 08-1885-4086
10) ผูใหญบาน
- นายจําลอง บุญขันธ
- นายชรินทร อินทจักร
- นายอุดมศักดิ์ คําปวน
- นายเรืองศักดิ์ จันทรัตน
- นายแสวง

ใบงิว้

กรรมการชุมชนบานชางคํานอย หมูท ี่ 1
เบอรโทรศัพท 08-9555-5304
ผูใ หญบาน หมูที่ 2
เบอรโทรศัพท 08-1951-6245
ผูใ หญบาน หมูที่ 3
เบอรโทรศัพท 08-1289-6821
ผูใ หญบาน หมูที่ 4
เบอรโทรศัพท 08-1724-2605
ประธานกรรมการชุมชนบานแมขัก หมูที่ 5
เบอรโทรศัพท 08-1960-9427
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- นายสุทธิชัย กันทะราษฎร
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ผูใ หญบาน หมูที่ 9
เบอรโทรศัพท 08-1032-4922

11) กลุมสตรีแมบานเทศบาลตําบลหางดง
- นางฑิตยา ตอใจ
ประธานกลุมสตรีแมบานเทศบาลตําบลหางดง
เบอรโทรศัพท 08-1950-0907
- นางสุพิน ศรีทัย
ประธานกลุมสตรีแมบานเทศบาลตําบลหางดง หมูท ี่ 1
เบอรโทรศัพท 08-7172-4249
- นางจริยา อินทจักร
ประธานกลุมสตรีแมบานเทศบาลตําบลหางดง หมูท ี่ 2
เบอรโทรศัพท 08-6919-6948
- นางศรีวรรณ ระฤทธิ์
ประธานกลุมสตรีแมบานเทศบาลตําบลหางดง หมูท ี่ 3
เบอรโทรศัพท 08-7185-3720
- นางเรือนคํา คําแดง
ประธานกลุมสตรีแมบานเทศบาลตําบลหางดง หมูท ี่ 4
เบอรโทรศัพท 053-441467
- นางนาตยา ใบงิว้
ประธานกลุมสตรีแมบานเทศบาลตําบลหางดง หมูท ี่ 5
เบอรโทรศัพท 08-1020-7520
- นางฟองจันทร สถาปตยไพบูลย ประธานกลุมสตรีแมบานเทศบาลตําบลหางดง หมูท ี่ 9
เบอรโทรศัพท 08-7725-3361
12) กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)
- นางกัลยา อินทรสาลี
ผูป ระสานงาน อสม. หมูท ี่ 1 ต. หางดง (ในเขตเทศบาล)
เบอรโทรศัพท 053-426382
- นางสุรพล ทนทาน
ประธาน อสม. หมูท ี่ 2
เบอรโทรศัพท 08-6913-4324
- นายอุดมศักดิ์ คําปวน
ประธาน อสม. ตําบลหางดง
ประธาน อสม. หมูท ี่ 3
เบอรโทรศัพท 08-1289-6821
- นางประนอม ประจันทกาญจน ประธาน อสม.หมูท ี่ 4
เบอรโทรศัพท 053-441784
- นางเครือวัลย จันทิมา
ประธาน อสม. หมูท ี่ 5
เบอรโทรศัพท 053-441784
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- นายธีรยุทธ ธาตุคํา
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ผูป ระสานงาน อสม. หมูท ี่ 9 ต.หางดง (ในเขตเทศบาล)
เบอรโทรศัพท 08-9953-6850

13) ชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลหางดง
- นายดิเรก เรืองศรีมั่น
ประธานชมรมผูสูงอายุตําบลหางดง
ประธานชมรมผูสูงอายุบานทรายมูล หมูท ี่ 4
เบอรโทรศัพท 08-1952-0218
- นางสุพิน ศรีทัย
ผูป ระสานงาน ชมรมผูสูงอายุบานทาวคําวัง หมูที่ 1
เบอรโทรศัพท 08-7172-4249
- นายศักดิ์ชัย ลยางกูร
ประธานชมรมผูสูงอายุบานสันฟางาม หมูที่ 2
เบอรโทรศัพท 08-6118-2023
- นายณัฏฐกรณ ศรีสุรักษ
ประธานชมรมผูสูงอายุ บานรุง อรุณ 3
เบอรโทรศัพท 08-1882-4938
- นายอุดมศักดิ์ คําปวน
ประธานชมรมผูสูงอายุบานกําแพงงาม หมูที่ 3
เบอรโทรศัพท 08-1289-6821
- นางบัวแกว มูลประดิษฐ ประธานชมรมผูสูงอายุบานแมขักพัฒนา หมูที่ 5
เบอรโทรศัพท 08-9998-2951
14) ผูมีความรูในดานแพทยแผนไทย/สมุนไพร/หมอพื้นบาน
หมูท ี่ 1
นางกัลยา
อินทรสาลี
หมอพื้นบาน
บานเลขที่ 16/1
เบอรโทรศัพท 053-426382
หมูท ี่ 2
นายบุญชู
จันทรบุตร
แพทยแผนไทย
บานเลขที่ 110
เบอรโทรศัพท 053-441273 , 08-9635-8572
นายจันทร
อินตะรังษี
นวดแผนไทย
บานเลขที่ 75
เบอรโทรศัพท 08-9431-4955
หมูท ี่ 5
นายเขียว
ใบงิว้
หมอพื้นบาน
บานเลขที่ 41
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15) ผูอนุรักษศิลปวัฒนธรรม / ประเพณีทองถิ่น
หมูท ี่ 5
นายเจริญ
ใบงิว้
ศิลปนลิเก
เบอรโทรศัพท 08-9434-7720
นายเมธี
จันทรเปง
หมอทําขวัญ
หมูท ี่ 9
นายองอาจ ปนตา
อนุรักษวัฒนธรรม
เบอรโทรศัพท 08-1681-4498
นางบัวแกว จันทะนา
ขนบธรรมเนียม
นางจันทรสม ตันแสงสี
ประเพณีทองถิ่น
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บานเลขที่ 150
บานเลขที่ 252
บานเลขที่ 74/2
บานเลขที่ 83
บานเลขที่ 117/1

16) ผูรูดานงานฝมือตางๆ เชน ชางไม, ชางปน, ชางแกะ, หัตถกรรม/จักรสาน , ทอผา
หมูท ี่ 2
นายจันทร
อินตะรังษี
จักรสาน
บานเลขที่ 75
เบอรโทรศัพท 08-9431-4955
หมูท ี่ 5
นายมูล
ใบมะลิ
จักรสานทั่วไป
บานเลขที่ 106
นายหนิ้ว
ผักหวาน
ทําไมกวาด
บานเลขที่ 77
หมูท ี่ 9
นายบุญชื่น ตันแสงสี
ชางไม
บานเลขที่ 117/1
นายจรัญ
ศรีเรือง
ชางไม
บานเลขที่ 117
นายนิพนธ
จันทรเปง
ชางไม
บานเลขที่ 100
เบอรโทรศัพท 08-7658-5927
17) ผูมีความรูดานการเกษตร เชน การเพาะปลูก, ขยายพันธ, การปรับใชเทคโนโลยี
หมูท ี่ 2 (หมูบ านรุง อรุณ 3)
นายรังสรรค ศิริวรรณรัตน
หมูท ี่ 5
นายชื่น

ดวงจันทร

บานเลขที่ 147/255 ซอย 9
ผูน ําเกษตรกร
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หมูท ี่ 9
นายองอาจ
เบอรโทรศัพท
นายสมบูรณ
เบอรโทรศัพท

ปนตา
การเกษตร
08-1681-4498
ชัยสิทธิ์
การเกษตร
(053) 427392

บานเลขที่ 74/2
บานเลขที่ 92

18) ผูมีความรูดานการถนอมอาหาร / การจัดทําอาหาร
หมูท ี่ 5
นางวันเพ็ญ
นางเกีย๋ งคํา

ระวีอรามวงศ ประกอบอาหาร
สุขเปงทวี
ประกอบอาหาร

บานเลขที่ 229

นางจุฑามาส
เบอรโทรศัพท
นางวัฒนา
เบอรโทรศัพท

โปรงศรี
จัดทําขนม
09-1306-3275
ลําไย
จัดทําขนม
08-9858-7327

บานเลขที่ 175/1

หมูท ี่ 9

บานเลขที่ 50

19) ผูมีความรูดานพิธีกรรมทางศาสนา / ขนบธรรมเนียมประเพณี
หมูท ี่ 2
นายดวง
ศรีบุญเรือง
เบอรโทรศัพท 053-426109
หมูท ี่ 2 (หมูบ านรุง อรุณ 3)
นายอวยชัย พิริยานิจกร
นางสมพร
ศฤงคานนท
หมูท ี่ 4
นายทองดี
คงคิรี
หมูท ี่ 5
นายทอง
ธิมา
นายเมธี
จันทรเปง
นางจันทรดี ฝนหาแกว

-

บานเลขที่ 4

บานเลขที่ 147/301 ซอย 20
บานเลขที่ 147/125 เฟส 2

มัคนายก
ทําขวัญนาค / ลูกแกว
พิธีกรรมทางศาสนา

หนา 42
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หมูท ี่ 9
นายองอาจ ปนตา
พิธีกรรมทางศาสนา บานเลขที่ 74/1
เบอรโทรศัพท 08-1681-4498
นายศรีทน
ใจขัด
ขนบธรรมเนียมประเพณีบานเลขที่ 166
นายพัฒน
ทักษิณิกวร ประเพณีพื้นบาน
เบอรโทรศัพท 08-9850-4765

บานเลขที่ 50

20) ผูมีความสามารถดานการบริหารจัดการ กลุม / คน
หมูท ี่ 2 (บานรุง อรุณ 3)
นายณัฏฐกรณ ศรีสุรักษ

ประธานชมรมผูสูงอายุ บานรุง อรุณ 3
บานเลขที่ 147/12 ซอย 1 เฟส 1
เบอรโทรศัพท 08-1882-4938

หมูท ี่ 5
นายแสวง

ใบงิว้

นางนาตยา

ใบงิว้

นางบัวแกว

มูลประดิษฐ

ประธานกรรมการชุมชนบานแมขัก หมูที่ 5
บานเลขที่ 111 หมูท ี่ 5 เบอรโทรศัพท 08-1960-9427
ประธานสตรีแมบานเทศบาลตําบลหางดง หมูที่ 5
เบอรโทรศัพท 08-1020-7520
ประธานชมรมผูส ูงอายุบานแมขักพัฒนา หมูที่ 5
เบอรโทรศัพท 08-9998-2951

หมูท ี่ 9
นายองอาจ ปนตา
การเกษตร
เบอรโทรศัพท 08-1681-4498

บานเลขที่ 74/1

21) กลุมในชุมชน
หมูท่ี 1
- กลุมออมทรัพย / สวัสดิการ / กองทุน 1 กลุม ไดแก กองทุนหมูบ าน
- กลุมอาชีพ 1 กลุม ไดแก กลุมสตรี
- เครือขาย 2 กลุม ไดแก กองทุนหมูบ าน, ชมรมผูสูงอายุ
- กลุมอาสาสมัคร 2 กลุม ไดแก อาสาสมัครพัฒนาชุมชน, อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบ าน (อสม.)
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หมูท่ี 2
- กลุมออมทรัพย / สวัสดิการ / กองทุน 5 กลุม ไดแก กองทุนหมูบาน, กลุมออมทรัพย
เพื่อการผลิต, กลุมกองทุนเพื่อแมของแผนดิน, กลุมเพื่อการเกษตร 1 และ 2
- กลุมอาชีพ 2 กลุม ไดแก กลุมสตรีแมบาน, กลุมเพื่อการเกษตร 1 และ 2
- เครือขาย 2 กลุม ไดแก กองทุนหมูบ าน, ชมรมผูสูงอายุ
- กลุมอาสาสมัคร 1 กลุม ไดแก กลุมอาสาสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)
- กลุมเยาวชน 1 กลุม ไดแก กลุมเยาวชน
- กลุมอื่นๆ 2 กลุม ไดแก กลุมขยะรีไซเคิล, กลุมฌาปนกิจสงเคราะห, กลุมกิจกรรม
ดนตรีรอ งเพลงประกอบอิเล็กโทน
หมูท่ี 3
- กลุมออมทรัพย / สวัสดิการ / กองทุน 1 กลุม ไดแก กองทุนหมูบ าน
- กลุมอาชีพ 1 กลุม ไดแก กลุมสตรีแมบาน
- เครือขาย 2 กลุม ไดแก กองทุนหมูบ าน, ชมรมผูสูงอายุ
- กลุมอาสาสมัคร 1 กลุม ไดแก กลุมอาสาสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)
- ธุรกิจชุมชน โรงสี, รานคา 2 กลุม ไดแก ทอฟฟมนิ ิมารท, แจมจันทร มินมิ ารท
หมูท่ี 4
- กลุมออมทรัพย / สวัสดิการ / กองทุน 5 กลุม ไดแก กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต,
กองทุนหมูบ านและชุมชนเมือง, สหกรณการเกษตร, กลุมออมทรัพย, กองทุน ก.ข.ค.จ.
- กลุมอาชีพ 1 กลุม ไดแก กลุมสตรีแมบาน
- เครือขาย 4 กลุม ไดแก กองทุนหมูบ าน, เครดิตยูเนียน, ธกส. , สหกรณการเกษตร
- กลุมอาสาสมัคร 1 กลุม ไดแก กลุมอาสาสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)
หมูท่ี 5
- กลุมออมทรัพย / สวัสดิการ / กองทุน 4 กลุม ไดแก กองทุนหมูบาน, กลุมออมทรัพย
เพื่อการผลิต, กองทุน ก.ข.ค.จ. , กองทุนกลุมแมบาน
- กลุมอาชีพ 1 กลุม ไดแก กลุมสตรีแมบาน
- เครือขาย 2 กลุม ไดแก กองทุนหมูบ าน, กองทุน ก.ข.ค.จ.
- กลุมอาสาสมัคร 1 กลุม ไดแก กลุมอาสาสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)
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- ธุรกิจชุมชน โรงสี , รานคา 1 กลุม ไดแก กลุมผลิตถานอัดแทง
- กลุมอื่นๆ 2 กลุม ไดแก กลุมฌาปนกิจสงเคราะห, กลุมกิจกรรมรองเพลงประกอบอิเล็กโทน
หมูท่ี 9
- กลุมออมทรัพย / สวัสดิการ / กองทุน 5 กลุม ไดแก กองทุน ก.ข.ค.จ , กองทุนหมูบาน,
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
- กลุมอาชีพ 2 กลุม ไดแก สหกรณการเกษตร, ธ.ก.ส.
- เครือขาย 2 กลุม ไดแก กองทุน ก.ข.ค.จ , กองทุนเงินหมูบาน
- กลุมอาสาสมัคร 1 กลุม ไดแก กลุมอาสาสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)

