
อ ำเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 
 

ค ำขวัญอ ำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ผาตั้งธาตุคู่ เมือง  รุ่งเรืองฟาร์มโคนม 

  ร่ืนรมย์น ้าพรุ้อน  เมืองออนถ ้าแสนงาม 

 

 

 

 

 



แผนที่อ ำเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่ 

 



ประวัติควำมเป็นมำของอ ำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 

 

อ ำเภอแมอ่อน  (ค ำเมอืง : ) เป็นอ ำเภอขนำดเล็กในจงัหวดัเชียงใหม ่พื้นท่ีมีทั้งภูเขำและท่ีรำบ

ส ำหรับท ำเกษตรกรรม นับเป็นพื้นท่ีรอบนอกสุดของเมอืงเชียงใหม ่มแีหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีส ำคญั ไดแ้ก ่วดัพระธำตุ
ดอยผำตั้ง น ้ ำพรุ้อนแมอ่อน ถ ้ำเมอืงออน น ้ ำตกแมก่  ำปอง หมูบ่ำ้นโฮมสเตย์แมก่  ำปอง และวงัเย็น 

ทอ้งท่ีอ ำเภอแมอ่อนเดิมเป็นสว่นหน่ึงของอ ำเภอสันก  ำแพง ทำงรำชกำรได้แบง่พื้นท่ีกำรปกครองออกมำ

ตั้ง เป็น กิ่งอ ำเภอแมอ่อน  ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทยเมือ่วนัท่ี  31 มนีำคม พ.ศ. 2537 โดยมผีลบังคบัตั้งแต ่

วนัท่ี 30 เมษำยน ปีเดียวกนั[1] และเมือ่วนั ท่ี 24 สิงหำคม พ.ศ. 2550 ได้มพีระรำชกฤษฎีกำยกฐำนะข้ึนเป็น  อ ำเภอ
แมอ่อน โดยมผีลบงัคบัตั้งแตว่นัท่ี 8 กนัยำยน ปีเดียวกนั 

 

ทีต่ั้งและอาณาเขตทีต่ั้ง 

อ ำเภอแมอ่อนอยูท่ำงตะวนัออกของตัวเมืองเชียงใหม ่ มอีำณำเขตติดตอ่กบัอ ำเภอและจงัหวดัใกลเ้คียงดงัน้ี  

 ทิศเหนือ ติดตอ่กบัอ ำเภอดอยสะเก็ด และอ ำเภอเมอืงปำน (จงัหวดัล ำปำง) 
 ทิศตะวนัออก ติดตอ่กบัอ ำเภอเมอืงปำน (จงัหวดัล ำปำง)  

 ทิศใต ้ติดตอ่กบัอ ำเภอเมืองปำน อ ำเภอเมืองล ำปำง (จังหวดัล ำปำง)  อ ำเภอแมท่ำ อ ำเภอเมืองล ำพนู  และ
อ ำเภอบำ้นธิ (จงัหวดัล ำพนู) 

 ทิศตะวนัตก ติดตอ่กบัอ ำเภอสันก  ำแพงและอ ำเภอดอยสะเกด็ 

     

ลักษณะภูมิประเทศ 

  อ ำเภอแมอ่อน มลีักษณะภูมิประเทศล้อมรอบดว้ยป่ำไม ้ภูเขำ และท่ีรำบลุม่ พื้นท่ีของอ ำเภอแมอ่อนอยูใ่นเขต

พื้นท่ีลุม่น ้ ำแมอ่อน มแีหลง่น ้ ำธรรมชำติและแหลง่น ้ ำท่ีพฒันำแล้วหลำยแหลง่ แหลง่น ้ ำท่ีส ำคญัไดแ้ก ่แมน่ ้ ำออน 
ห้วยขนุออน ห้วยแมก่ะ๊ ห้วยแมก่ิง้ และห้วยหก           

 

การแบ่งเขตการปกครองการปกครอง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/31_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2537
https://th.wikipedia.org/wiki/30_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99#cite_note-1
https://th.wikipedia.org/wiki/24_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2550
https://th.wikipedia.org/wiki/8_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Lanna-Mae_On.png


         อ ำเภอแมอ่อนแบง่เขตกำรปกครองออกเป็น 6 ต ำบล 49 หมูบ่ำ้น ไดแ้ก ่

ล ำดบัท่ี ต ำบล จ ำนวนหมูบ่ำ้น 
ประชำกรทั้งหมด 

(พ.ศ. 2557)   
ประชำกรแยกตำมสว่นทอ้งถ่ิน 

(พ.ศ. 2557)   

1. 
ออนเหนือ 
(On Nuea) 

10 3,289 3,289 (อบต. ออนเหนือ) 

2. 
ออนกลำง 

(On Klang) 
11 4,878 4,878 (อบต. ออนกลำง) 

3. 
บำ้นสหกรณ์ 

(Ban Sahakon) 
8 3,272 3,272 (อบต. บำ้นสหกรณ์) 

4. 
ห้วยแกว้ 

(Huai Kaeo) 
8 2,810 2,810 (อบต. ห้วยแกว้) 

5. 
แมท่ำ 

(Mae Tha) 
7 4,624 4,624 (อบต. แมท่ำ) 

6. 
ทำเหนือ 

(Tha Nuea) 
5 2,408 2,408 (อบต. ทำเหนือ) 

รวม 49 21,281 21,281 (อบต.) 

 

 

 

 

กำรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99


ทอ้งท่ีอ ำเภอแมอ่อนประกอบดว้ยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 6 แหง่ ไดแ้ก ่

 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลออนเหนือ ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลออนเหนือทั้งต ำบล 
 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลออนกลำง ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลออนกลำงทั้งต ำบล 
 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบำ้นสหกรณ์ ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลบำ้นสหกรณ์ทั้งต ำบล 

 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลห้วยแกว้ ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลห้วยแกว้ทั้งต ำบล 
 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลแมท่ำ ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลแมท่ำทั้งต ำบล 

 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลทำเหนือ ครอบคลุมพื้นท่ีต ำบลทำเหนือทั้งต ำบล 

 
 
สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีส ำคัญ 
 

๑. น ้าพรุ้อนรุ่งอรุณ 
 

   

 
น ้ ำพรุ้อนรุง่อรุณ เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีด ำเนินกำร และบริหำรจดักำรโดยภำคเอกชน 
สถำนท่ีตั้ง   บำ้นสหกรณ์   7    หมูท่ี่  7 ต ำบล  บำ้นสหกรณ์    อ ำเภอ แมอ่อน  จงัหวดั เชียงใหม ่
กำรติดตอ่  :       1) รุง่อรุณน ้ ำพรุ้อน โทรศพัท์ 053-939128-138             

            2) องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบำ้นสหกรณ์  โทรศพัท์  053-929044 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99


๒. ถ ้าเมืองออน 

 
 

 

 
 

เป็นถ ้ำขนำดใหญม่หิีนงอกหินยอ้ยท่ีงดงำม ตรงกลำงโถงถ ้ำเป็นหินงอก“พระธำตุนมผำ”  ซ่ึงถือเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ
ประจ ำถ ้ำ 
สถำนท่ีตั้งบำ้นสหกรณ์ 2    หมูท่ี่  2  ต ำบล   บำ้นสหกรณ์ อ ำเภอแมอ่อน  จงัหวดั    เชียงใหม ่
กำรติดตอ่  :  องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบำ้นสหกรณ์ โทรฯ 053-929044 

 
 
 
 
 
 
 



๓. วัดพระธาตุดอยผาตั้ง 

 

 
 

 
วดัพระธำตุดอยผำตั้ง เป็นวดัท่ีครูบำศรีวชิยัไดม้ำบูรณะเจดีย์เมือ่ปี 2472 และเป็นวดัท่ีเป็นท่ีตั้งของส ำนักงำนเจ้ำ
คณะอ ำเภอแมอ่อน 
สถำนท่ีตั้งเลขท่ี 125  บำ้นออนกลำง หมูท่ี่  9 ต ำบลออนกลำง  อ ำเภอแมอ่อน         จงัหวดัเชียงใหม ่
กำรติดตอ่  :          1) วดัพระธำตุผำตั้ง        โทรศพัท์  053-859257 

                 2)  องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลออนกลำง โทรศพัท์  053-859494 


