
อ ำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

ค ำขวัญอ ำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่ 

แดนน ้ำสำมแม่ ล่องแพขี่ช้ำงแอ่วอ่ำงแม่งัด   กำดนัดแม่มำลัยโป่งเดือดใหญ่ล ้ำค่ำ 
                   หมอกฟ้ำห้วยน ้ำดัง มนต์ขลังเมืองแกน            ท่องแดนถ ้ำบัวตอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนท่ีอ ำเภอแม่แตง 

 
 

 

 



ประวัติควำมเป็นมำของอ ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

อ ำเภอแม่ริม เดิมมีฐำนะเป็นแขวง ต้ังอยู่ที่บ้ำนสะลวงนอก หมู่ที่ ๓ ต ำบลสะลวง ผู้ด ำรงต ำแหน่งนำย
แขวงคนแรกชื่อ นำยมำ ไม่ทรำบนำมสกุล เนื่องจำก เป็นท้องที่ห่ำงไกลมีหมู่บ้ำนน้อยและอยู่ห่ำงจำกศำลำกลำง
จังหวัด กำรคมนำคมไม่สะดวก จึงย้ำยมำอยู่ที่ บ้ำนข่วงเปำ หมู่ที่ ๑ ต ำบลริมใต้ ตำมที่อยู่ปัจจุบัน  
ต่อมำในปี พ.ศ. ๒๔๕๗ ได้ยกฐำนะเป็นอ ำเภอใช้ชื่อว่ำ “อ ำเภอแม่ริม” เหตุที่ชื่อนี้เนื่องจำกที่ต้ังของที่ว่ำกำรอ ำเภอ 
อยู่บริเวณที่ลุ่ม แม่น้ ำริม ซ่ึงไหลผ่ำนจำกอ ำเภอแม่แตง ลงสู่แม่น้ ำปิงที่บ้ำนสบริม หมู่ที่ 3 ต ำบลริมใต้ อ ำเภอแม่ริม 
 
กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย เล็งเห็นควำมส ำคัญถึงกำรให้บริกำรประชำชนของอ ำเภอแม่ริม จึงได้
สนับสนุนงบประมำณ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้จัดสร้ำงที่ว่ำกำรอ ำเภอ และอำคำรหอประชุมหลังใหม่ แทน
อำคำรที่ว่ำกำรอ ำเภอหลังเดิมซ่ึงได้ปลูกสร้ำงและใช้งำนมำต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๗ และได้พิธีเปิดและใช้อำคำรเม่ือ
วันที่ ๑๐ มกรำคม ๒๕๔๘ โดยอำคำรที่ว่ำกำรอ ำเภอแม่ริมหลังใหม่มีรูปทรงแบบล้ำนนำประยุกต์ ซ่ึงมีเพียงสอง
แห่งในประเทศไทย คือ ที่ว่ำกำรอ ำเภอแม่ริม และอ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

สภำพทำงภูมิศำสตร์ 

อ ำเภอแม่ริม มีพ้ืนที่ทำงทิศใต้ติดต่อกับเขตอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ว่ำกำรอ ำเภออยู่ห่ำงจำกที่ต้ังของจังหวัด
เชียงใหม่ ไปทำงทิศเหนือตำมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๑๐๗ เป็นระยะทำง ๑๖ กิโลเมตร และห่ำงจำกศำลำ
กลำงจังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะทำงประมำณ ๘ กิโลเมตร 

อำณำเขต 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ ำเภอแม่แตง  
ทิศใต้   ติดต่อกับอ ำเภอเมืองเชียงใหม่และอ ำเภอหำงดง  
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ ำเภอสันทรำย  
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอ ำเภอสะเมิง 

 
ขนำดพ้ืนท่ี 

อ ำเภอแม่ริม มีขนำดพ้ืนที่ ๔๕๕ ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ ๒๘๔,๓๗๕ ไร่ แยกเป็นเนื้อที่ป่ำสงวนและอุทยำน
แห่งชำติ ๓๑๘.๙๑ ตำรำงกิโลเมตร ( ๑๙๙,๓๒๕.๕๐ ไร่) 

 
 

 



ลักษณะทำงภูมิประเทศ 

สภำพพ้ืนที่ ๔ ต ำบล (ต ำบลแม่แรม , โป่งแยง , สะลวง , ห้วยทรำย) จำกพ้ืนที่ท้ังหมด ๑๑ ต ำบลมีสภำพเป็นป่ำ
ต้นน้ ำล ำธำร อยู่ในเขตอุทยำนแห่งชำติดอยสุเทพ 
อีก ๗ ต ำบล เป็นพ้ืนที่รำบมีลักษณะลำดเอียงจำกทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก ด้ำนทิศ ล้อมรอบไปด้วยภูเขำ 
ในขณะที่ด้ำนตะวันออกเป็นที่รำบลุ่ม มีแม่น้ ำปิงไหลผ่ำน โดยมีล ำน้ ำธรรมชำติที่ส ำคัญอยู่ ๓ สำย ได้แก่ แม่น้ ำปิง 
แม่น้ ำริม น้ ำแม่สำ 

ลักษณะทำงภูมิอำกำศ 

ฤดูร้อน อำกำศค่อนข้ำงร้อนจัดระหว่ำงเดือนมีนำคม – เดือนพฤษภำคม อุณหภูมิเฉลี่ย ๓๕ องศำเซลเซียส 
ฤดูฝน มีฝนตกชุกเป็นบำงพ้ืนที่ โดยเฉพำะที่เป็นภูเขำระหว่ำง เดือนมิถุนำยน – เดือนตุลำคม มีระดับน้ ำฝนเฉลี่ย 
ประมำณ ๑,๐๐๐ มิลลิเมตรต่อปี 
ฤดูหนำว มีอำกำศหนำวพอประมำณแต่ไม่ถึงกับหนำวจัดระหว่ำง เดือนธันวำคม – กุมภำพันธ์ มีอุณหภูมิต่ ำสุด
เฉลี่ย ประมำณ ๑๗ องศำเซลเซียส 

กำรปกครองส่วนภูมิภำค 

อ ำเภอแม่ริม แบ่งพ้ืนที่กำรปกครองออกเป็น 11 ต ำบล 92 หมู่บ้ำน ได้แก่ 
๑. ต ำบลริมใต้ (Rim Tai) มี ๘ หมู่บ้ำน ประชำกร ๘,๙๘๕ คน 
๒. ต ำบลริมเหนือ (Rim Nuea) มี ๕ หมู่บ้ำน ประชำกร 3,323 คน 
๓. ต ำบลสันโป่ง (San Pong) มี ๑๑ หมู่บ้ำน ประชำกร 9,827 คน 
๔. ต ำบลขี้เหล็ก (Khilek) มี ๘ หมู่บ้ำน ประชำกร 7,442 คน 
๕. ต ำบลสะลวง (Saluang) มี ๘ หมู่บ้ำน ประชำกร 4,692 คน 
๖. ต ำบลห้วยทรำย (Huai Sai) มี ๕ หมู่บ้ำน ประชำกร 4,438 คน 
๗. ต ำบลแม่แรม (Mae Raem) มี ๑๒ หมู่บ้ำน ประชำกร 8,745 คน 
๘. ต ำบลโป่งแยง (Pong Yaeng) มี ๑๐ หมู่บ้ำน ประชำกร 10,194 คน 
๙. ต ำบลแม่สำ (Mae Sa) มี ๖ หมู่บ้ำน ประชำกร 6,339 คน 
๑๐. ต ำบลดอนแก้ว (Don Kaeo) มี ๑๐ หมู่บ้ำน ประชำกร 14,788 คน 
๑๑. ต ำบลเหมืองแก้ว (Mueang Kaeo) มี ๙ หมู่บ้ำน ประชำกร 5,660 คน 

 
 

 

 



กำรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ท้องที่อ ำเภอแม่ริม ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่ 
• เทศบำลต ำบลแม่ริม ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลริมใต้ทั้งต ำบลและบำงส่วนของต ำบลแม่สำ 
• เทศบำลต ำบลริมเหนือ ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลริมเหนือทั้งต ำบล 
• เทศบำลต ำบลสันโป่ง ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลสันโป่งทั้งต ำบล 
• เทศบำลต ำบลขี้เหล็ก ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลขี้เหล็กทั้งต ำบล 
• เทศบำลต ำบลแม่แรม ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลแม่แรมทั้งต ำบล 
• องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะลวง ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลสะลวงทั้งต ำบล 
• องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยทรำย ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลห้วยทรำยทั้งต ำบล 
• องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโป่งแยง ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลโป่งแยงทั้งต ำบล 
• องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำ ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลแม่สำ (เฉพำะนอกเขตเทศบำลต ำบลแม่ริม) 
• องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนแก้ว ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลดอนแก้วท้ังต ำบล 
• องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเหมืองแก้ว ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลเหมืองแก้วท้ังต ำบล 

 
กำรปกครองส่วนภูมิภำค 

อ ำเภอแม่แตงแบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น 13 ต ำบล 120 หมู่บ้ำน ได้แก่ 

ล ำดับท่ี ต ำบล จ ำนวนหมู่บ้ำน 
ประชำกรท้ังหมด 
(พ.ศ. 2557)   

ประชำกรแยกตำมส่วนท้องถ่ิน 
(พ.ศ. 2557)   

1. 
สันมหำพน 

(San Maha Phon) 
10 6,590 6,590 (ทต. สันมหำพน) 

2. 
แม่แตง 

(Mae Taeng) 
8 4,398 4,398 (ทต. แม่แตง) 

3. 
ข้ีเหล็ก 

(Khilek) 
11 9,334 

1,935 
7,399 

(ทต. สันมหำพน) 
(ทต. จอมแจ้ง) 

4. 
ช่อแล 

(Cho Lae) 
6 4,467 4,467 (ทม. เมืองแกนพัฒนำ) 

5. 
แม่หอพระ 

(Mae Ho Phra) 
9 5,383 5,383 (ทต. แม่หอพระ) 

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


ล ำดับท่ี ต ำบล จ ำนวนหมู่บ้ำน 
ประชำกรท้ังหมด 
(พ.ศ. 2557)   

ประชำกรแยกตำมส่วนท้องถ่ิน 
(พ.ศ. 2557)   

6. 
สบเปิง 

(Sop Poeng) 
13 7,753 7,753 (อบต. สบเปิง) 

7. 
สันป่ำยำง 

(San Pa Yang) 
6 3,748 3,748 (อบต. สันป่ำยำง) 

8. 
บ้ำนเป้ำ 

(Ban Pao) 
7 3,657 3,657 (อบต. บ้ำนเป้ำ) 

9. 
ป่ำแป๋ 

(Pa Pae) 
13 6,175 6,175 (อบต. ป่ำแป๋) 

10. 
เมืองก๋ำย 

(Mueang Kai) 
5 1,637 1,637 (อบต. เมืองก๋ำย) 

11. 
บ้ำนช้ำง 

(Ban Chang) 
5 3,883 3,883 (อบต. บ้ำนช้ำง) 

12. 
ก้ึดช้ำง 

(Kuet Chang) 
8 5,152 5,152 (อบต. ก้ึดช้ำง) 

13. 
อินทขิล 

(Inthakhin) 
19 12,867 

8,722 
4,145 

(ทม. เมืองแกนพัฒนำ) 
(ทต. อินทขิล) 

รวม 120 75,044 
43,039 (เทศบำล) 
32,005 (อบต.) 

 

 

 

 

 



สถำนท่ีท่องเท่ียวส ำคัญ 

1. น ้ำตกหมอกฟ้ำ 

 

ท่ีต้ัง  บ้ำนแม่หลอด   หมู่  10  ถ.แม่มำลัย – ปำย  ต.สบเปิง  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่ 

2. วิหำรค้ำ วัดท่ำข้ำม 

 

 

 

 

ท่ีต้ัง   บ้ำนท่ำข้ำม   หมู่ 6   ถ. สันป่ำยำง – บ้ำนไร่     ต.สบเปิง  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่ 

3. ศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวงแม่หลอด 

 

ท่ีต้ัง   บ้ำนแม่หลอด   หมู่ 10   ถ.แม่มำลัย – ปำย  ต.สบเปิง  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่ 

 

 



4. แก่งก้ืด 

 

ท่ีต้ัง  ต.แก่งก้ืด  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่ 

5. ปำงช้ำงแม่แตงทัวร์ 

 

ท่ีต้ัง  หมู่ที่ 1 บ้ำนเมืองก้ืด 

6. โป่งเดือด ป่ำแป๋ 

 

ท่ีต้ัง อ.แม่แตง จ. เชียงใหม่ ห่ำงจำกตัวเมืองประมำณ 40 กิโลเมตร 


