ภาคผนวก ค
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. สภาพทั่วไป
การจัดตั้ง
สุขาภิบาลแม่คา จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2507 และได้รับการ
ยกฐานะเป็นเทศบาลตาบลแม่คา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของ
สุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542
ลักษณะที่ตั้ง
เทศบาลตาบลแม่คา ตั้งอยู่ ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1, 2, 8, 10, 12 และ 14 ของตาบลแม่คา อาเภอแม่จัน
จังหวัดเชียงราย ห่างจากที่ว่าการอาเภอแม่จันไปทางทิศเหนือประมาณ 10 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดเชียงรายไปทาง
ทิศเหนือประมาณ 40 กิโลเมตร มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ถนนพหลโยธินผ่านในเขตเทศบาลเป็นระยะทาง
1.5 กิโลเมตร
รูปร่างของชุมชน
มีลั กษณะเป็ นที่ร าบลุ่ มกระจายออกไปตามแนวของลาน้าคาฝั่ งเหนือ บริเวณสองข้างทางหลวงแผ่ นดิน
หมายเลข 1 และห่างจากบริเวณที่ดินที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยออกไปจะเป็นที่ทากิน
ขนาดพื้นที่
5.759 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,599.38 ไร่
พื้นที่หมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตาบลแม่คา
หมู่ที่ 1 บ้านแม่คาสบเปิน
พื้นที่ 1
ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่ 2 บ้านแม่คาตลาด
พื้นที่ 0.5 ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่ 8 บ้านแม่คาบ้านใหม่
พื้นที่ 1.759 ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่ 10 บ้านแม่คาหลังวัด
พื้นที่ 0.35 ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่ 12 บ้านแม่คาบ้านทุ่ง
พื้นที่ 0.65 ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่ 14 บ้านแม่เปิน
พื้นที่ 1.50 ตารางกิโลเมตร
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ

625
313
1,099
219
406
938

ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่

ติดต่อกับบ้านป่ากว๋าว หมู่ที่ 1 ตาบลแม่ไร่
ติดต่อกับลาน้าคา
ติดต่อกับบ้านสันนา หมู่ที่ 3 ตาบลแม่คา
ติดต่อกับบ้านหนองแหย่ง หมู่ที่ 7 ตาบลแม่คา

เขตการปกครอง
ด้านเหนือ
ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึง่ ตัง้ อยูร่ มิ เหมืองห้วยไร่ฝง่ั ใต้ ห่างจากศูนย์กลางถนนพหลโยธินถึง
หลักเขตที่ 2 ซึง่ ตัง้ ห่างจากศูนย์กลางถนนพหลโยธิน ตามแนวลาเหมือง 600 เมตร
ด้านตะวันออก
จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 3 ซึง่ ตัง้ อยูร่ มิ แม่นาค
้ าฝั่งเหนือ
ห่างจากศูนย์กลางถนนพหลโยธินตามลาน้าคา 830 เมตร
ด้านใต้
จากหลักเขตที่ 3 เลียบตามแม่น้าคาฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 4
ซึง่ ตัง้ อยูต่ รงเส้นแบ่งเขต หมูท่ ่ี 14 กับหมู่ที่ 7 ตาบลแม่คา

ด้านตะวันตก

ฤดูร้อน
ฤดูฝน
ฤดูหนาว

จากหลักเขตที่ 4 ถือตามเส้นแบ่งเขตหมู่ที่ 14 กับหมู่ที่ 7 ตาบลแม่คา ไปทางทิศเหนือ
ถึงหลักเขตที่ 5 ซึง่ ตัง้ อยูร่ มิ เหมืองหลวงฝัง่ เหนือ จากหลักเขตที่ 5
เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บรรจบหลักเขตที่ 1
- ระยะทางจากกรุงเทพมหานคร ห่างจากเทศบาลตาบลแม่คา ระยะทางประมาณ
860 กิโลเมตร
- ระยะทางจากจังหวัดใกล้เคียง จังหวัดพะเยา ห่างจากเทศบาลตาบลแม่คา
ระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ
เริ่มเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน อุณหภูมิสูงสุด เฉลี่ย 35 องศา
เริ่มเดือน พฤษภาคม – กันยายน ฝนตกชุก และมีน้าท่วมเป็นบางพื้นที่ ปริมาณน้าฝนโดยเฉลี่ย
216.8 มิลลิลิตร
เริ่มเดือน ตุลาคม – มกราคม อุณหภูมิต่าสุด เฉลี่ย 11 องศา

สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
- ลักษณะชุมชนท้องถิ่นในเขตเทศบาลตาบลแม่คา อยู่รวมกันเป็นกลุ่มหนาแน่นทางด้านใต้และตามแนวลาน้าคา
ฝั่งเหนือ โดยมีการขยายการตั้งถิ่นฐานออกไปบริเวณสองข้างทางตามโครงสร้างการคมนาคม
- การประกอบอาชีพ มีการประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปในงานประเภทเกษตรกรรม อาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย
อุตสาหกรรมในครัวเรือนและยังประกอบอาชีพควบคู่กันไป ได้แก่ รับจ้างและเกษตรกรรม
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคม
การคมนาคมของเทศบาลตาบลแม่คา ใช้การคมนาคมทางบก โดยมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ผ่านเขต
ชุมชนเทศบาลตาบลแม่คา หมู่ที่ 2, 8, 12 เป็นถนนสายหลักในการติดต่อกับอาเภอแม่สาย ส่วนการคมนาคมในเขต
เทศบาลตาบลแม่คาและหมู่บ้านใกล้เคียง ใช้ถนนสายหลักของเทศบาล 2 สาย คือ
สายที่ 1
สายที่ 2

แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ที่ระหว่าง กม.ที่ 867 กับ กม. ที่ 868 บริเวณหน้าตลาดสด
แม่คา หมู่ที่ 2 ขนาดถนนกว้างโดยเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาวประมาณ 2.50 กิโลเมตร จนสิ้นสุด
เขตเทศบาลตาบลแม่คาที่บ้านแม่เปิน หมู่ที่ 14 ตาบลแม่คา
ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ระหว่าง กม. ที่ 867 กับ กม. ที่ 868 บริเวณสี่แยกบ้านแม่คา
บ้านใหม่ หมู่ที่ 8 ตาบลแม่คา อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ขนาดถนนกว้าง เฉลี่ย 6.00 เมตร
ยาว 1.50 กิโลเมตร จนสิ้นสุดเขตเทศบาลที่บ้านแม่คาบ้านใหม่
การไฟฟ้า
มีไฟฟ้าเข้าถึงและให้บริการแก่ประชาชนครบทุกหลังคาเรือน
การประปา
มีระบบประปาหมู่บ้านครบจานวน 6 หมู่บ้าน

การสื่อสารและโทรคมนาคม
- ที่ทาการไปรษณีย์
จานวน 1 แห่ง
- ที่ทาการองค์การโทรศัพท์
จานวน 1 แห่ง
- จานวนครัวเรือนที่ใช้โทรศัพท์ ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล
- จานวนที่ใช้โทรทัศน์ ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล
ระบบการสื่อสารโทรทัศน์ – วิทยุ ในเขตเทศบาลตาบลแม่คา มีระบบสื่อสารที่ดี

การจราจร
สภาพจราจรในเขตเทศบาลตาบลแม่คา ส่วนมากจะอยู่ในสภาพคล่องตัว จะมีปัญหาการจราจรติดขัดใน
ชั่วโมงเร่งด่วนตอนเช้าช่วงโรงเรียนเข้า และช่วงโรงเรียนเลิกเพราะโรงเรียนบ้านแม่คา (ประชานุเคราะห์) ตั้งอยู่ติดกับ
ถนนพหลโยธิน
การใช้ที่ดิน
ที่
1
2
3
4

ประเภทที่ดิน

จานวน (ไร่)
632 ไร่
2,918 ไร่
30 ไร่
20 ไร่

ที่อยู่อาศัย
ที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร
ที่ตั้งของส่วนราชการ
ที่สาธารณะประโยชน์

ร้อยละของพื้นที่ทั้งหมด
17.56
81.06
0.83
0.56

3. ด้านเศรษฐกิจ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ / รายได้ของประชากร
ที่
1
2
3
4

ประเภทที่ดิน
เกษตรกรรม
ค้าขาย
รับจ้าง
อื่น ๆ

รายได้(ปี)/ประชากร(รายหัว)
60,000.45,000.30,000.45,000.-

ร้อยละของพื้นที่ทั้งหมด
คิดจากมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
คิดค่าจ้างขั้นต่าวันละ 300.- บาท

การเกษตรกรรม
ลักษณะการประกอบอาชีพในเขตเทศบาลตาบลแม่คา ส่วนมากจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทานา และ
พืชผักสวนผสม เป็นต้น
การอุตสาหกรรม
การประกอบอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตาบลแม่คา ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ใช้วัตถุดิบทาง
การเกษตรเป็นสาคัญ ได้แก่
- โรงบ่มใบยาสูบ
จานวน 5 โรง
- อุตสาหกรรมขนาดเล็กท่ออิฐบล็อก
จานวน 1 แห่ง
- โรงสีข้าว
จานวน 1 แห่ง
การพานิชกรรม
แหล่งพานิชกรรมทางด้านอุปโภค – บริโภคที่สาคัญของประชาชนในเขตเทศบาล
- ตลาดสดแม่คา (เอกชน) ลักษณะตลาดเช้า
จานวน 1 แห่ง
- ปั้มน้ามัน
จานวน 1 แห่ง
- ปั้มแก็ส
จานวน 1 แห่ง
- ร้านขายรถจักรยานยนต์
จานวน 4 แห่ง
- รีสอร์ท
จานวน 2 แห่ง
- บ้านพัก
จานวน 2 แห่ง

การท่องเที่ยว
- เทศบาลตาบลแม่คา เป็นทางผ่านสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวั ดเชียงราย คือ พระธาตุดอยตุง
พระตาหนักดอยตุง พรมแดนไทย – พม่า ที่อาเภอแม่สาย
- เทศบาลตาบลแม่คา เป็นทางผ่านสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดเชียงราย คือ วัดถ้าป่าอาชาทอง
(พระขี่ม้าบิณฑบาต)
การปศุสัตว์
ลักษณะการประกอบการปศุสัตว์ในท้องที่เขตเทศบาลตาบลแม่คา ส่วนใหญ่ประกอบการลักษณะในครัวเรือน
แบบยังชีพ
4. ด้านสังคม
จานวนประชากรของเทศบาลตาบลแม่คา ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559
หมู่ที่
1
2
8
10
12
14
รวม

ครัวเรือน
326
520
376
251
306
293
2,072

ชาย
362
452
390
267
368
416
2,255

หญิง
395
537
379
309
437
454
2,511

รวม
757
989
769
576
805
870
4,766

โครงการเศรษฐกิจระดับชุมชน
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
18

รายชื่อกลุ่ม
กลุ่มทาสวนแม่คา
กองทุนเงินล้าน
กลุ่มชาวนา – ชาวสวน
กลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าว 20
กองทุนหมู่บ้าน
กองทุนหมุนเวียนเพื่อการเกษตร S.M.L
กลุ่มปักผ้า, พรมเช็ดเท้า
กลุ่มปุ๋ยหมัก
กลุ่มเลี้ยงไก่
กลุ่มทาไม้กวาด
กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า, เห็ดฟาง
กลุ่มตีมีด
กลุ่มผลิตดอกไม้ประดิษฐ์และดอกไม้จันทน์
กลุ่มปุ๋ยชาวนา
กลุ่มผู้ใช้น้าทานา
กลุ่มอาชีพทาไม้กวาด, ไม้ถูพื้น
สหกรณ์การเกษตรแม่จัน กลุ่มที่ 9
กองทุนเงินล้าน

ที่ตั้ง
หมู่ที่ 1 ต.แม่คา
หมู่ที่ 1 ต.แม่คา
หมู่ที่ 2 ต.แม่คา
หมู่ที่ 2 ต.แม่คา
หมู่ที่ 8 ต.แม่คา
หมู่ที่ 8 ต.แม่คา
หมู่ที่ 10 ต.แม่คา
หมู่ที่ 10 ต.แม่คา
หมู่ที่ 10 ต.แม่คา
หมู่ที่ 10 ต.แม่คา
หมู่ที่ 10 ต.แม่คา
หมู่ที่ 10 ต.แม่คา
หมู่ที่ 10 ต.แม่คา
หมู่ที่ 12 ต.แม่คา
หมู่ที่ 12 ต.แม่คา
หมู่ที่ 12 ต.แม่คา
หมู่ที่ 12 ต.แม่คา
หมู่ที่ 12 ต.แม่คา

หมายเหตุ

ลาดับ
19
20
21
22
23
24

รายชื่อกลุ่ม

ที่ตั้ง
หมู่ที่ 12 ต.แม่คา
หมู่ที่ 12 ต.แม่คา
หมู่ที่ 14 ต.แม่คา
หมู่ที่ 14 ต.แม่คา
หมู่ที่ 14 ต.แม่คา
หมู่ที่ 14 ต.แม่คา

กองทุนเงินสัจจะ
ธนาคารเพื่อการเกษตร (ธกส.) อ.แม่จัน
กลุ่มเกษตรกร
กองทุนหมู่บ้าน
กองทุน SML
กองทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจ

หมายเหตุ

การจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ) เทศบาลตาบลแม่คา
รายงานรายได้เฉลี่ยครัวเรือน
ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน ระดับตาบล ปี 2559
พื้นที่

จานวน

จานวน

ครัวเรือน

คน

อาชีพหลัก

อาชีพรอง

รายได้อื่น

ปลูก เลี้ยง หาเอง

หมู่ที่ 1 บ้านแม่คาสบเปิน

204

572

143,903

37,295

22,787

17,026

221,012

78,822

หมู่ที่ 2 บ้านแม่คาตลาด

240

653

163,668

53,535

48,137

35,077

300,416

110,413

หมู่ที่ 8 บ้านแม่คาบ้านใหม่

190

493

415,726

29,773

15,146

12,242

472,887

182,248

หมู่ที่ 10 บ้านแม่คาหลังวัด

149

317

139,005

10,795

9,862

2,463

162,126

76,204

หมู่ที่ 12 บ้านแม่คาบ้านทุ่ง

223

629

172,502

14,837

10,302

11,511

209,152

74,151

หมู่ที่ 14 บ้านแม่เปิน

245

673

109,637

20,852

12,583

15,984

159,056

57,903

1,251

3,337

186,783

28,888

20,727

16,841

253,238

94,936

ทุกพื้นที่

แหล่งรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย (บาท/ปี)

รายได้
รายได้บุคคล
ครัวเรือนเฉลี่ย เฉลี่ย (บาท/ปี)
(บาท/ปี)

5. การศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
การศึกษา
มีสถานศึกษาให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลตาบลแม่คา จานวน 4 แห่ง
1. โรงเรียนบ้านแม่คา (ประชานุ เคราะห์) ให้บริการด้านการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนต้น (โรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา) ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
2. โรงเรียนเทศบาลตาบลแม่คา (แม่คาสบเปินราษฎร์นุกูล) ให้บริการการศึกษาระดับประถมศึกษา
3. โรงเรียนวัดแม่คาวิทยา (โรงเรียนสงฆ์)
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลแม่คา
ศาสนา
มีศาสนาสถานทางพุทธศาสนา จานวน 3 แห่ง คือ
- วัดแม่คาสบเปิน
หมู่ที่ 1 ตาบลแม่คา
- วัดแม่คา
หมู่ที่ 2 ตาบลแม่คา
- วัดโชติการาม
หมู่ที่ 8 ตาบลแม่คา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมพื้นเมืองแบบล้านนา

การสาธารณสุข
- มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล ให้บริการประชาชน จานวน 1 แห่ง
- สถานพยาบาล จานวน 4 แห่ง
6. ด้านการเมือง – บริหาร
เทศบาลตาบลแม่คา เป็นเทศบาลขนาดกลาง มีสมาชิกสภาเทศบาล จานวน 12 คน และมี
นายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง ทาหน้าที่บริหารกิจการของเทศบาล การแบ่งส่วนราชการ แบ่งออกเป็น
5 กอง คือ สานักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา และ 1 หน่วย
ตรวจสอบภายใน

