
  ๑

ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

๑. ลกัษณะทีต่ั้ง 
เทศบาลตําบลแม่หล่ายเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหน่ึง ซึ่งต้ังอยู่ในพ้ืนที่ของตําบล     

แม่หล่าย อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยได้รับการยกฐานะจาก “สุขาภิบาลแม่หล่าย” เป็น “เทศบาลตําบล
แม่หล่าย” ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๒ โดยประกาศใน      
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๖ ตอนท่ี ๙ ก ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งมีผลต้ังแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม 
พ.ศ.๒๕๔๒ และในปี พ.ศ.๒๕๔๗ ได้มีการประกาศยุบรวมเขตของสภาตําบลแม่หล่ายให้รวมกับเขตเทศบาลตําบล
แม่หล่าย โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั่วไป เล่มที่ ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๗ 
และมีผลบังคับต้ังแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และปัจจุบันเทศบาลตําบลแม่หล่ายมีอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลแม่หล่าย ต้ังอยู่เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๕ ตําบลแม่หล่าย อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ซึ่งอยู่ห่างจาก    
ที่ว่าการอําเภอเมืองแพร่ไปทางทิศเหนือประมาณ ๑๒ กิโลเมตร 

 ๒. จํานวนพืน้ที ่
เทศบาลตําบลแม่หล่ายมีจํานวนพ้ืนที่ทั้งสิ้น ๑๓.๕๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ๘,๔๕๐ ไร่ โดยมีพ้ืนที่ 

ครอบคลุมตําบลแม่หล่ายเต็มพ้ืนที่โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังน้ี 
ทิศเหนือ           ติดต่อเขตตําบลแม่คําม ีและตําบลห้วยม้า   อําเภอเมืองแพร่ 
ทิศตะวันออก    ติดต่อเขตตําบลห้วยม้า และตําบลนํ้าชํา   อําเภอเมืองแพร่ 
ทิศใต้               ติดต่อเขตตําบลนํ้าชํา และตําบลทุ่งโฮ้ง อําเภอเมืองแพร่ 
ทิศตะวันตก      ติดต่อเขตตําบลวังหงส์ และตาํบลแม่ยม   อําเภอเมืองแพร่  
  ๓. เขตการปกครอง 
  ๓.๑ เขตตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.๒๔๗๕ (ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๕๒) ได้

แยกหมู่บ้านออกเป็น ๘ หมู่บ้าน ประกอบด้วย  
๑. บ้านบุญเจริญ  หมู่ที่  ๑   ๒. บ้านแม่หล่าย  หมู่ที่  ๒      
๓. บ้านแม่หล่ายกาซ้อง หมู่ที่  ๓   ๔. บ้านแม่หล่ายกาซ้อง หมู่ที่  ๔      
๕. บ้านเด่นเจริญ           หมู่ที่  ๕   ๖. บ้านแม่หล่าย  หมู่ที่  ๖      
๗. บ้านแม่หล่าย  หมู่ที่  ๗      ๘. บ้านบุญเจริญ           หมู่ที่  ๘  
  ๓.๒ เขตตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒) ได้แยกเป็น ๒ เขต 

ประกอบด้วย  
       ๑. เขตเลือกต้ังเขต  ๑  ประกอบด้วย 

 ๑. บ้านบุญเจริญ  หมู่ที่  ๑   ๒. บ้านแม่หล่าย  หมู่ที่  ๒      
 ๓. บ้านเด่นเจริญ          หมู่ที่  ๕   ๔. บ้านบุญเจริญ  หมู่ที่  ๘    

       ๒. เขตเลือกต้ังเขต  ๒  ประกอบด้วย 
 ๑.  บ้านแม่หล่ายกาซ้อง  หมู่ที่  ๓      ๒.  บ้านแม่หล่ายกาซ้อง หมู่ที่  ๔      
 ๓.  บ้านแม่หล่าย  หมู่ที่  ๖      ๔.  บ้านแม่หล่าย  หมู่ที่  ๗    

 
 
 
 



  ๒

๔. จํานวนประชากร 
 ๔.๑ จํานวนประชากรชาย หญิง และครัวเรือนแยกตามหมู่บ้าน 

หมู่ บา้น ชาย หญงิ รวม 
หลังคา
เรือน 

หมายเหต ุ

๑ บ้านบุญเจริญ ๒๔๕ ๓๐๑ ๕๔๖ ๒๖๗  
๒ บ้านแม่หล่าย ๒๙๑ ๓๕๓ ๖๔๔ ๒๘๑  
๓ บ้านแม่หล่ายกาซ้อง ๒๕๖ ๒๖๐ ๕๑๖ ๒๒๘  
๔ บ้านแม่หล่ายกาซ้อง ๓๕๗ ๓๕๘ ๗๑๕ ๒๗๑  
๕ บ้านเด่นเจริญ ๒๖๗ ๒๙๑ ๕๕๘ ๒๗๘  
๖ บ้านแม่หล่าย ๒๖๓ ๓๒๒ ๕๘๕ ๒๔๖  
๗ บ้านแม่หล่าย ๒๒๙ ๒๗๕ ๕๐๔ ๑๖๕  
๘ บ้านบุญเจริญ ๒๐๘ ๒๓๐ ๔๓๘ ๑๔๔  

รวม ๒,๑๑๖ ๒,๓๙๐ ๔,๕๐๖ ๑,๘๘๐  
       ข้อมูล ณ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๔.๒ จํานวนประชากรชาย หญิง แยกตามช่วงอายุ 

ที ่ ช่วงอาย ุ ชาย หญงิ รวม หมายเหต ุ
๑ อายุตํ่ากว่า ๑๘ ปี ๓๕๕ ๓๑๙ ๖๗๔  
๒ อายุ ๑๘ – ๖๐ ปี ๑,๔๓๖ ๑,๖๐๑ ๓,๐๓๗  
๓ อายุมากกว่า ๖๐ ปี ๓๒๖ ๔๗๕ ๘๐๑  

 ข้อมูล ณ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕. ลกัษณะทางภูมิศาสตร ์
 เทศบาลตําบลแม่หล่ายมีลักษณะพ้ืนที่ด้านทิศเหนือและทิศใต้เป็นที่ราบ โดยคิดเป็นร้อยละ ๗๐ 

ของพ้ืนที่และมีความเหมาะสมในการทําเกษตรกรรม ส่วนทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นเนินเขาเต้ียๆ โดยคิดเป็น    
ร้อยละ ๓๐ ของพ้ืนที่ โดยมีลํานํ้าไหลผ่านในเขตพ้ืนที่จํานวน ๓ สาย ได้แก่ 

๑. แม่นํ้ายม ไหลผ่านด้านทิศตะวันตกของเขตเทศบาล 
๒. แม่นํ้าแม่หล่าย ไหลผ่านจากทิศตะวันออกลงแม่นํ้ายมทางด้านทิศตะวันตกของเขตเทศบาล 
๓. คลองชลประทาน ไหลผ่านจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ของเขตเทศบาล 
 โดยเทศบาลตําบลแม่หล่ายมีพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 

พรรษา) ต้ังอยู่ ณ แยกโจ้โก้แม่หล่าย หมู่ที่ ๕ ซึ่งเป็นที่ต้ังอนุสาวรีย์สองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่ ปู่พญาพลและ      
พระยาเมืองไชย (พระยาศรีสุริยวงศ์) และอนุสรณ์สถานเสรีไทย จังหวัดแพร่ 

  ๖. การคมนาคม 
  การคมนาคมสู่เทศบาลตําบลแม่หล่ายสามารถเดินทางได้โดยใช้ถนนทางหลวงหมายเลข ๑๐๑   

ซึ่งเป็นเส้นทางเช่ือมต่อจังหวัดภาคเหนือตอนบน อาทิ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย 
  ๗. การไฟฟา้ 
  จํานวนครัวเรือนในเขตเทศบาลตําบลแม่หล่ายทุกหลังคาเรือนมีไฟฟ้าใช้โดยการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคจังหวัดแพร่ และมีไฟฟ้าส่องสว่างเพ่ือความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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  ๘. การประปา 
  การใช้นํ้าเพ่ือการอุปโภคและบริโภคของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแม่หล่าย ครอบคลุมทุก

หมู่บ้าน โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบดังน้ี 
๑. เทศบาลตําบลแม่หล่าย โดยมีที่ต้ังดังน้ี 
     ๑.๑ ณ โรงเรียนบ้านแม่หล่าย หมู่ที่ ๒  
     ๑.๒ ณ บ้านแม่หล่ายกาซ้อง หมู่ที่ ๔  
     ๑.๓ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หมู่ที่ ๕  
๒. ระบบประปาหมู่บ้าน โดยมีที่ต้ังดังน้ี 
     ๒.๑ ณ วัดบุญเจริญ หมู่ที่ ๑  
     ๒.๒ ณ วัดแม่หล่าย หมู่ที่ ๗  
  ๙. การสื่อสารและโทรคมนาคม 
  9การบริการการสื่อสารและโทรคมนาคมในเขตเทศบาล ประกอบด้วย 
๑. สถานบริการรับ - ส่งไปรษณีย์  จํานวน    ๑   แห่ง 
  ๑๐. ด้านเศรษฐกิจ 
  ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแม่หล่ายประกอบอาชีพด้านต่างๆ ดังน้ี 
๑. ด้านการเกษตรกรรมโดยมีการปลูกพืช อาทิ ข้าว ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ข้าวโพด งา ยาสูบ แตง ผักปลัง  
๒. ด้านการปศุสัตว์โดยมีการเลี้ยงสัตว์ อาทิ การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงโค การเลี้ยงสุกร  
๓. ด้านการค้าขายและการบริการโดยมีการประกอบอาชีพ อาทิ การตัดเย็บพรมเช็ดเท้า การเย็บผ้าห่ม 

การเพาะเห็ด การจักสาน การผลิตนํ้าลูกยอ การตัดเย็บเสื้อผ้าหม้อห้อม การให้บริการสูบสิ่งปฏิกูล และรับจ้าง
ทั่วไป 
  ๑๑. ด้านอุตสาหกรรม 
  11ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลแม่หล่ายมีผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมที่สําคัญประกอบด้วย 
 ๑. บริษัท แพรรุ่่งเรืองอินเตอร์ไรซ์ ๒๐๐๗ จํากัด (โรงสีข้าว รับซื้อพืชผลทางการเกษตร) 
 ๒. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ประดิษฐ์ แพร่ฟาร์ม (ฟาร์มและโรงฆ่าสุกร) 
 ๓. บริษัท แพร ่- น่าน สวรรค์ขนส่ง จํากัด (รับขนส่ง และจําหน่ายสุรา) 
 ๔. ห้างหุ้นส่วนจํากัด แม่หลา่ย (นกน้อย) (ผลิตนํ้าแข็ง) 
 ๕. สถานีบริการนํ้ามัน พีท ี
 ๖. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ปรีชา (เคาะพ่นสี) 
 ๗. บริษัท สุทธการพัฒนาที่ดิน จํากัด (บริการแก๊ส) 
 ๘. บริษัท คชาธารก่อสร้าง จํากัด (ท่าทราย) 
 ๙. โรงบ่มใบยาสูบแม่หล่าย (เวอรฺจีเนียร์) 
 ๑๐. สหกรณ์การเกษตรเมืองแพร่ จํากัด (ตลาดกลางพืชผลทางการเกษตร) 
  ๑๒. ด้านการศึกษา 

  ในเขตเทศบาลมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาดังน้ี 
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแม่หล่าย มีจํานวน ๑ ศูนย์ฯ  

     ๒. จํานวนสถานศึกษา จํานวน ๔ แห่ง ประกอบด้วย 
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๒.๑ โรงเรียนบ้านแม่หล่าย (ประชานุสรณ์) ต้ังอยู่หมู่ที่ ๒ ตําบลแม่หล่าย เปิดการสอนระดับอนุบาลถึง
มัธยมศึกษาตอนต้น 

๒.๒ โรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง (ลือราษฎร์อุปถัมภ์) ต้ังอยู่หมู่ที่ ๓ ตําบลแม่หล่าย เปิดสอนระดับ
อนุบาลถึงช้ันประถมศึกษา แต่ด้วยปัจจุบันได้มีการควบรวมระบบการเรียนการสอนเข้ากับโรงเรียนบ้านแม่หล่าย 
(ประชานุสรณ์) สาเหตุจากมีจํานวนนักเรียนเข้ารับการศึกษาน้อย 

๒.๔ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลแม่หล่าย ต้ังอยู่ ณ โรงเรียนบ้านแม่หล่าย
กาซ้อง (ลือราษฎร์อุปถัมภ์) ต้ังอยู่หมู่ที่ ๓ ตําบลแม่หล่าย 

  ๑๓. ด้านการศาสนาและวัฒนธรรม 
  ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแม่หล่ายส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดในเขตเทศบาล

ตําบลแม่หล่าย จํานวน ๓ วัดและ ๑ สํานักปฏิบัติธรรม ได้แก่ 
๑. วัดบุญเจริญ หมู่ที่ ๘ 
๒. วัดกาซ้องเหนือ หมู่ที่ ๓ 
๓. วัดแม่หล่าย หมู่ที่ ๗ 
๔. สํานักปฏิบัติธรรมบ้านแม่หล่าย หมู่ที่ ๒ 
  และในแต่ละปีประชาชนในหมู่บ้านได้มีการจัดกิจกรรมเน่ืองในวันสําคัญทางพุทธศาสนา และงาน

วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่สําคัญ อาทิ 
๑. ประเพณีแห่เทียนพรรษา โดยจัดขึ้นทุกวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๘ (เดือนกรกฎาคม) ของทุกปี 
๒. ประเพณีย่ีเป็งแม่หล่ายโดยจัดขึ้นทุกวันเพ็ญ (วันข้ึน ๑๕ค่ํา) เดือน ๑๒ (เดือนพฤศจิกายน) ของทุกปี 
๓. ประเพณีไหว้สาเจ้าพ่อข้อมือเหล็กโดยจัดขึ้นทุกวันขึ้น ๑๑ ค่ํา เดือน ๔ (เดือนมกราคม) ของทุกปี 
๔. ประเพณีไหว้สาพระครูสังวร สีลวิมล (ตุ๊ลุงลือ) โดยจัดขึ้นทุกวันที่ ๑๙ - ๒๐ เดือนกุมภาพันธ์ของ ทุกปี 
๕. ประเพณีไหว้สาพระครูบาศรีวิชัย (หมด ศรีขวา)โดยจัดขึ้นทุกวันที่ ๑๒ - ๑๓ เดือนเมษายนของ ทุกปี  
๖. ประเพณีไหว้สาพระครูกัณฑวิชัย 
๗. ประเพณีดําหัวผู้สูงอายุโดยจัดขึ้นทุกวันที่ ๑๓ เดือนเมษายนของทุกปี 
๘. ประเพณีพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณสองมหาวีรบุรุษจังหวัดแพร่ ณ อนุสรณ์สถานสองมหาวีรบุรุษจังหวัด

แพร่โดยจัดขึ้นทุกวันที่ ๒๖ เดือนกันยายนของทุกปี 
  ๑๔. ด้านการสาธารณสขุ 
 ในเขตเทศบาลตําบลแม่หล่าย มีหน่วยให้บริการประชาชนด้านการสาธารณสุข จํานวน ๓ แห่ง 

ประกอบด้วย 
๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตําบลแม่หล่าย ต้ังอยู่หมู่ที่ ๕ ตําบลแม่หล่าย 
๒. คลินิกรักษาโรคทั่วไป ต้ังอยู่หมู่ที่ ๖ ตําบลแม่หล่าย 
๓. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๑.๕ แพร่ ต้ังอยู่หมู่ที่ ๕ ตําบลแม่หล่าย 

  ๑๕. ส่วนราชการตา่งๆ 
  โดยมีหน่วยราชการหรือสถานที่ราชการที่ต้ังอยู่ในเขตเทศบาลตําบลแม่หล่าย จํานวน ๑๓ แห่ง  

ประกอบด้วย 
๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตําบลแม่หล่าย 
๒. โรงเรียนวัดบุญเจริญ (รฐัราษฎร์รังสรรค์)   



  ๕

๓. โรงเรียนบ้านแม่หล่าย (ประชานุสรณ์)   
๔. โรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซอ้ง (ลือราษฎร์อุปถัมภ์)   
๕. สํานักงานขนส่งจังหวัดแพร่ 
๖. ศูนย์ควบคมุโรคติดต่อนําโดยแมลง ที ่๑.๕ แพร ่
๗. สถานีวิทยกุองทัพภาคที่ ๓ ส่วนหน้าจังหวัดแพร่ 
๘. หมวดการทางแม่หล่าย 
๙. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 
๑๐. หน่วยบริการประชาชนตําบลแม่หล่าย 
๑๑. หน่วยบริการประชาชนทางหลวงแพร่ 
๑๒. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาย่อยแม่หล่าย 
๑๓. สถานีตํารวจทางหลวง ๖ กองกํากับการตํารวจทางหลวง ๕ กองบังคับการตํารวจทางหลวง 
๑๔. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่ 
 

 ๒.๒ ข้อมูลเกีย่วกบัศักยภาพของท้องถ่ิน ได้แก่ โครงสรา้งและกระบวนการบริหารงานบคุคล 
งบประมาณ และเคร่ืองมืออุปกรณต์า่ง ๆ 
  ๑. รายชื่อคณะผูบ้รหิารเทศบาลตาํบลแม่หล่าย 
  ประกอบด้วย 

๑. นายบรรจง  ยัพวัฒนา   นายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย 
 ๒. นายสุเทพ  สุมณฑกลุ   รองนายกเทศมนตรีตําบลแมห่ล่าย 

๓. นางนันท์นภัส  สขุสิริสมบูรณ์  รองนายกเทศมนตรีตําบลแมห่ล่าย 
๔. นางมันทนา  จิตตธาดาพงศ์  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย 

  ๒. รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
  เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นายสมชาย  คุ้มทรัพย์   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
 ๒. นายต๋อย  หงส์บินโบก   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
 ๓. นายอดินันท์  หมื่นโฮ้ง   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 

๔. นายทองอินทร์  แก้วภา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๕. นายประทีป  หล่ายเจ็ด  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 

 ๖. นายบุญเทยีร  หงส์พิทักษ์ชน   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
  เขต ๒ ประกอบด้วย 
 ๑. นายเที่ยง  กรุงศรี   ประธานสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย 

๒. นายพีรพงศ์  แสงเก่ง   รองประธานสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
๓. นายทรงพล  รัตนเมืองสอง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๔. นายพิภาค  กรุงศร ี   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๕. นายรัก  ชัยยา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๖. นายพันธ์ุศักด์ิ  ดอกแสง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 



  ๖
 

   ๓. อัตรากําลังพนกังานเทศบาลตาํบลแม่หล่าย 
 โดยเทศบาลตําบลแม่หล่ายมอัีตรากําลังพนักงานเทศบาล จํานวนทั้งสิ้น ๖๒ คน ประกอบด้วย   
๑. ข้าราชการ    จํานวน    ๒๘    คน 
๒. ลูกจ้างประจํา    จํานวน      ๒    คน 
๓. พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน    ๑๐    คน 
๔. พนักงานจ้างทั่วไป   จํานวน      ๗    คน 
๔. พนักงานจ้างเหมา   จํานวน    ๑๕    คน 
 โดยมีปลัดเทศบาล คือ 
๑. นางชมบุญ  หมดมลทิน  ปลัดเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
 
 
 และได้แบ่งส่วนราชการประกอบด้วย ๑ สํานัก ๔ กอง ประกอบด้วย  
๑. สํานักปลัดเทศบาล 
๒. กองคลัง 
๓. กองการศึกษา 
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๕. กองช่าง 
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