
หมู่ท่ี ชุมชนท่ีผู้สูงอายุอ… ช่ือนามสกุล บ้านเลขท่ี อายุ สมากชิก STC เบอร์โทรศัพท์ ผู้สูงอายุมีคนดูแลหรือไม่

1. 2 ชุมชนในเวียง 0 พระครูอนุสฐิกิตติคุณ สมานฉนุโท 227 68 ปี ไม่ระบุสถานะ STC null null

2. 2 ชุมชนในเวียง นาง แก้ว เย็นสุหัส 160 92 ปี ไม่ระบุสถานะ STC null null

3. 2 ชุมชนในเวียง นาย พิเชษฐ์ เดชาวัฒนากุล 230 85 ปี ไม่ระบุสถานะ STC null มีคนดูแลตอนกลางวัน, มีคนดูแลตอนกลางคืน

4. 2 ชุมชนในเวียง นาย พินิจ ชนะพินิจวงศ์ 268 74 ปี ไม่ระบุสถานะ STC 053681447 มีคนดูแลตอนกลางวัน, มีคนดูแลตอนกลางคืน

5. 2 ชุมชนในเวียง นาย บุญธรรม กาพัฒน์ 278 71 ปี ไม่ระบุสถานะ STC 0976958493 ไม่มีคนดูแลทัง้กลางวันและกลางคืน

6. 2 ชุมชนในเวียง นาง พรรณี ยวงศิริ 26 67 ปี ไม่ระบุสถานะ STC null null

7. 2 ชุมชนในเวียง นาง ก้านทอง ทั่งทอง 199 72 ปี ไม่ระบุสถานะ STC null null

8. 2 ชุมชนในเวียง นาย อภิโชค ยะระสทิธิ์ 262/1 67 ปี ไม่ระบุสถานะ STC 0819503658 มีคนดูแลตอนกลางวัน, มีคนดูแลตอนกลางคืน

9. 2 ชุมชนในเวียง นาย ธนิต ไทยตรง 376 69 ปี ไม่ระบุสถานะ STC 0817243502 null

10. 2 ชุมชนในเวียง นาง มยุรา มะหะหมัด 269/1 65 ปี ไม่ระบุสถานะ STC null null
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ติดครอบครัว (ชอบอยู่กับครอบครัว)

ติดสังคม(ชอบเข้าสังคมทาํกิจกรรม)
ติดสังคม(ชอบเข้าสังคมทาํกิจกรรม),
ติดครอบครัว (ชอบอยู่กับครอบครัว)
ติดตัวเอง (ชอบอยู่คนเดียวไม่สุงสงิกับ
ใคร)
ติดตัวเอง (ชอบอยู่คนเดียวไม่สุงสงิกับ
ใคร), ติดสังคม(ชอบเข้าสังคมทาํ
กิจกรรม)
พิการ
ค้าขายคนเดียว
ติดเตียง

36.1%
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28.9%
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39.3%
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31.7%
ไม่มีหน้ีสิน

มีหน้ีสินในระบบ
มีหน้ีสินนอกระบบ
มีหน้ีสินในระบบ, มีหน้ีสิน
นอกระบบ
มีหน้ีสินในระบบ, ไม่มีหน้ี
สิน

45.1%

21.5%

31.1%

หมวดเศรษฐกิจครัวเรือน ช่ือนามสกุล ▼

รายได้เฉล่ียต่อเดือน รายจ่ายเฉล่ียต่อปี หน้ีสนิต่อครัวเรือน

อาชีพของผู้สูงอายุผู้สูงอายุในแต่ละชุมชน

ติดครอบครัว (ชอบอยูกั่บ
ครอบครัว)

ติดสังคม(ชอบเข้าสังคมทาํ
กิจกรรม)
ติดสังคม(ชอบเข้าสังคมทาํ
กิจกรรม), ติดครอบครัว
(ชอบอยูกั่บครอบครัว)
ติดตัวเอง (ชอบอยูค่นเดียว
ไม่สุงสิงกับใคร)
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กิจกรรม)
ค้าขายคนเดียว
พิการ
ติดเตียง
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อยูกั่บผู้สูงอายุด้วยกัน
อยูเ่พียงลําพัง
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หมวดสถานะทางสังคม ช่ือนามสกุล ▼
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หมวดสุขภาพและสวัสดิการ ช่ือนามสกุล ▼ ชุมชนท่ีผู้สูงอายุอยู่อาศัย ▼

ชุมชนท่ีผู้สูงอายุอยู่อาศัย ▼
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ช่ือนามสกุล ▼
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11.8%
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สถานะการมี smart phone สถานะsmart phone พร้อมใช้ ความสามารถพิเศษ เร่ืองท่ีอยากรู้

แป้นพิมพ์ลัด ข้อมูลแผนที่  ©2022 Google, Mapa GISrael, TMap Mobility ข้อกาํหนดในการใช้งาน

สถานะการเข้าสังคมของผู้สูงอายุ
ติดครอบครัว (ชอบอยู่กับครอบครัว) ติดสังคม(ชอบเข้าสังคมทาํกิจกรรม) ติดสังคม(ชอบเข้าสังคมทาํกิจกรรม), ติดครอบครัว (ชอบอยู่กับครอบครัว) null ติดตัวเอง (ชอบอยู่คนเดียวไม่สุงสงิกับใคร) พิการ
ค้าขายคนเดียว ติดตัวเอง (ชอบอยู่คนเดียวไม่สุงสงิกับใคร), ติดสังคม(ชอบเข้าสังคมทาํกิจกรรม) ติดเตียง

https://maps.google.com/maps?ll=16.713052,79.974489&z=5&t=m&hl=th&gl=TH&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/th_TH/help/terms_maps.html


ฐานข้อมูลภัยภิบัติเทศบาลตาํบลแม่สะเรียง

ช่ือชุมชน จุดเสียงภัยทางถนน

1. ชุมชนในเวียง ส่ีแยกหน้าโรงเรียนทองสวัสด์ิ

2. ชุมชนในเวียง ส่ีแยกไฟแดง เทศบาลฯ

3. ชุมชนในเวียง ส่ีไฟแดงแยกใหญ่

4. ชุมชนมะขามจุุม ส่ีแยกไฟแดงห้องสมุด

5. ชุมชนมะขามจุม ส่ีแยกหน้าสมบัติทัวร์

6. ชุมชนมงคลทอง ร้านลุ่มเวียง – โค้งวัดแสนทอง

7. ชุมชนมงคลทอง ทางโค้งลงเนิน วัดสทิธิมงคล

8. ชุมชนมงคลทอง ถนนแสนทอง

9. ชุมชนบ้านโป่่งนอก จุดเสียงดินโคลนถล่ม

10. ชุมชนบ้านโป่งนอก ทางตรง หน้าโรงเรียนอนุบาลฯ

11. ชุมชนบ้านโป่งนอก สามแยก โค้งสนามบิน

12. ชุมชนบ้านโป่งนอก ทางขึ้นเนิน ลับสายตา

13. ชุมชนบ้านโป่งนอก สามแยก ร้านป้าแก้ว

14. ชุมชนบ้านโป่งนอก จุุดเส่ียงดินโคลนถล่ม

15. ชุมชนจองคาํ สามแยกวัดจองคาํ

▼
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รายงานข้อผิดพลาดของแผนที่แป้นพิมพ์ลัด ข้อมูลแผนที่  ©2022 ข้อกาํหนดในการใช้งาน

ชือชุมชน
ชุมชนบ้านโป่งนอก ชุมชนบ้านโป่่งนอก ชุมชนมะขามจุุม ชุมชนมะขามจุม ชุมชนในเวียง
ชุมชนจองคาํ ชุมชนมงคลทอง

จุดเส่ียงภัยทางถนน ช่ือชุมชน ▼

จาํนวนจุดเส่ียงภัยทางถนน

15

จุดเส่ียงภัยพิบัติด้านต่างๆ

ประเภทภัย ชุมชน รายการ

1. จุดเส่ียงภัย อุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก มงคลทอง สะพานน้ําแม่สะเรียง

2. จุดเส่ียงภัย อุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก จองคาํ ตล่ิงริมน้ํายวม

3. จุดเส่ียงภัย อุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก จองคาํ ตล่ิงวัดจองคาํ

4. จุดเส่ียงภัย อุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก บ้านโป่งนอก ส่ีแยกไฟแดงห้องสมุด

5. จุดเส่ียงภัย อุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก บ้านโป่งนอก ห้วยปู่เฒ่า

6. จุดเส่ียงภัย อุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก บ้านโป่งนอก โค้งสนํามบิน หน้าอุตุนิย…

7. จุดเส่ียงภัย อุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก บ้านโป่งนอก สะพานข้ามพะมอลอ

8. จุดเส่ียงภัย อุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก บ้านโป่งนอก หลังโรงเรียนอนุบาลแม่ส…

9. จุดเส่ียงภัย อุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก มงคลทอง ร้านลุ่มเวียง – โค้งวัดแส…

10. จุดเส่ียง ดินโคลนถล่ม บ้านโป่งนอก ทางขึ้นเนิน ลับสายตา

11. จุดเส่ียง ดินโคลนถล่ม บ้านโป่งนอก หลังบ้าน ผอ.กองคลัง

▼
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จาํนวนจุดเส่ียงภัยพิบัติ

11
ประเภทภัย ▼

รายงานข้อผิดพลาดของแผนที่แป้นพิมพ์ลัด ข้อมูลแผนที่  ©2022 ข้อกาํหนดในการใช้งาน

ประเภทภัย จุดเสียงภัย อุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก จุดเสียง ดินโคลนถล่ม

จุดติดตัง้ถังดับเพลิง

ช่ือชุมชน ถังดับเพลิง

1. ชุมชนในเวียง จุดติดถังดับเพลิงสาํนักงานเทศบาลฯ

2. ชุมชนในเวียง จุดติดถังดับเพลิงสามแยกฟาร์มาซี

3. ชุมชนในเวียง จุดติดถังดับเพลิงหน้าสพป.มร.

4. ชุมชนมะขามจุม จุดติดถังดับเพลิงหน้าบ้านประธานชุมชน

5. ชุมชนมะขามจุม จุดติดถังดับเพลิงหน้าบ้านท่านเลขาฯ

6. ชุมชนมะขามจุม จุดติดถังดับเพลิงศูนย์ป้องกัน

7. ชุมชนมะขามจุม จุดติดถังดับเพลิงหน้าคิวรถ (เดิม)

8. ชุมชนมะขามจุม จุดติดถังดับเพลิงหลังสมบัติทัวร์

9. ชุมชนมงคลทอง จุดติดถังดับเพลิงวัดแสนทอง

10. ชุมชนมงคลทอง จุดติดถังดับเพลิงหน้าซอยแทมมารีน

11. ชุมชนมงคลทอง จุดติดถังดับเพลิงหน้าบ้านครูสายัน

12. ชุมชนบ้านโป่งใน จุดติดถังดับเพลิงสามแยกบ้านป้าพรรณ

▼

1 - 24 / 24 < > แป้นพิมพ์ลัด ข้อมูลแผนที่  ©2022 ข้อกาํหนดในการใช้งาน

ชือชุมชน
ชุมชนมะขามจุม ชุมชนบ้านโป่งนอก ชุมชนคริสเตียน ชุมชนบ้านโป่งใน ชุมชนบ้านทุ่ง ชุมชนในเวียง
ชุมชนจองคาํ ชุมชนมงคลทอง

ชุมชน ▼ จาํนวนจุดติดถังดับเพลิง
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ชุมชน ▼

ถังดับเพลิง ▼

https://www.google.com/maps/@18.1655843,97.9307895,14z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=18.165584,97.93079&z=14&t=m&hl=th&gl=TH&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/th_TH/help/terms_maps.html
https://www.google.com/maps/@18.1652945,97.929919,13z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=18.165294,97.929919&z=13&t=m&hl=th&gl=TH&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/th_TH/help/terms_maps.html
https://maps.google.com/maps?ll=18.639678,97.930436&z=8&t=m&hl=th&gl=TH&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/th_TH/help/terms_maps.html
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