
    1. สภาพทั่วไป 
 ตําบลหวยทราย มี 5 หมูบาน 

 ทิศเหนือติดกับตําบลสะลวง 

 ทิศใตติดกับตําบลแมแรม 

     และตําบลริมเหนือ 

 ทิศตะวันออกติดกับตําบลสันโปงตําบล
ข้ีเหล็ก 

 ทิศตะวันตกติดกับตําบลแมแรม 
 

สภาพภูมิศาสตรท่ัวไป   
    เปนที่ราบลุมเนินเขาเตี้ยๆ มีลํานํ้าแมริมไหล

ผาน มีปาไมที่สมบูรณ อากาศเย็นสบายเหมาะ
สําหรับเปนสถานที่พักผอน เหมาะสําหรับทํา
การเกษตรและที่อยูอาศัย 

     เนื้อท่ีท้ังหมด 45.6 ตารางกิโลเมตร 
จํานวนประชากร 

     ครัวเรือน  2,769 ครัวเรือน 

     ประชากรท้ังหมด  4,637    คน 

 แยกเปนชาย 2,280 คน หญิง  2,357 คน 

   

สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานของตําบลห้วยทราย 



หมู่บ้านในเขตพืน้ที่ อบต.ห้วยทราย 



คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 

สาํนักปลัด   

กองคลัง 

กองช่าง 

กองการศึกษา  

ศาสนาและวัฒนธรรม 

จาํนวน 10 คน จาํนวน 4 คน 

 
ขาราชการสวนทองถ่ิน  14 คน 

ลูกจางประจํา 1 คน 

พนักงานจาง 9 คน 

ครู  1 คน 

รวม   25   คน 



2. สภาพทางเศรษฐกิจ 
   อาชีพเดิมสวนใหญจะทําเกษตรกรรม ระยะหลังไดเปล่ียนมาทําอาชีพรับจางทั่วไป   

รอยละ 60 และเกษตรกรรมมี รอยละ 20 อาชีพอ่ืนๆ รอยละ 20 

หนวยงานธุรกิจในหมูบาน 
ปมนํ้ามันหลอด  6 แหง 

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก   1 แหง 

โรงแรมและรีสอรท  ๖ แหง 

โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผูปวย(บําบัดยาเสพติด) ๑ แหง 

สภาพท่ัวไปและข้อมลูพื้นฐาน ของ อบต.ห้วยทราย 

Pawtel 

The Pavana Chiang Mai 
Resort 



 - การศึกษา 

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1   แหง 

 โรงเรียนประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนตน     1   แหง 

 โรงเรียนเอกชน (นานาชาติเปรมติณสูลานนท)  1  แหง 
 

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน 
โรงเรียนนานาชาติเปรมติณสูลานนท์ 



    สถาบันและองคการศาสนา 
 วัด     6 แหง 

 โบสถคริสต   1 แหง 

 สํานักสงฆ   2 แหง 

สาธารณสุข 

 รพ.สต บานหนองปลามัน  1 แหง 

ความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน 

ตูยามตํารวจ   ๑ แหง 

ศูนยสายตรวจพลังแผนดิน/อปพร.  5 แหง 

4. การบริการข้ันพื้นฐาน 

 การคมนาคม 

  - มีถนนทางหลวงชนบทเปนเสนทางหลักตัดผานบานออย  บานหนองปลามัน  
บานหวยทราย   บานหัวฝาย และมีถนนภายในหมูบาน รวมถึงถนนเช่ือมตอตําบล
ขางเคียง 

   

 

สภาพท่ัวไปและข้อมลูพื้นฐานของ อบต.ห้วยทราย 



     การโทรคมนาคม 
    มีตูโทรศัพทสาธารณะ     9 แหง 

    มีหอกระจายขาวเสียงตามสาย  5 แหง 

การไฟฟา 

 ประชากรมีไฟฟาใช 100 % 

แหลงน้ําธรรมชาติ 

 แมน้ําแมริม ลําหวย 1 แหง และหนองน้ํา 1  แหง 

แหลงน้ําที่สรางขึ้น 

 ฝายน้ําลน  2   แหง  สระน้ําขนาดเล็ก  6  แหง อางเก็บน้ํา 1 แหง 

 บอบาดาล       20 แหง  ประปาหมูบานขนาดใหญ 5   แหง 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพืน้ฐานของ อบต.ห้วยทราย 



1. ดานโครงสรางพื้นฐาน 

ภารกิจตามแผนกระจายอาํนาจ 6 ด้าน  



2. ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

เพาะเห็ด ถักโครเชต์ ถักใยกัญชง 

เล้ียงปลาในบ่อพลาสติก 

ป้องกันหวัดนก-ยุงลาย 
เพาะเห็ดในตะกร้า 

ภารกจิตามแผนกระจายอาํนาจ ๖ ด้าน  



2. ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

ปลูกผักปลอดสารพิษ วัยใสใส่ใจสุขภาพ กลุ่มทําจ้ินส้ม 

ห้องน้ําคนพิการ สงเคราะห์เด็กด้อยโอกาส สร้างบ้านให้คนจน 

ภารกจิตามแผนกระจายอาํนาจ 6 ด้าน  



3. ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและความสงบเรียบรอย 

otos ฝึกร่วมระดับจังหวัด 
ฝึก อปพร.สม่ําเสมอ ศูนย์ อปพร.หมู่บ้าน 

เฝ้าระวังเหตุตามเทศกาล ซ้อมแผ่นดินไหว ระดับ อําเภอ อบรมโทษของยาเสพติด 

ภารกิจตามแผนกระจายอาํนาจ 6 ด้าน  



4 ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน /พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 

ธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพ 

รีสอร์ท 

ภารกจิตามแผนกระจายอาํนาจ 6 ด้าน  

รอยพระบาทบ้านแม่แอน 



5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

ตัดหญ้าริมถนนทุกหมู่บ้าน 

ตรวจป่าชุมชน ผู้สูงอายุไม่เผาเศษไม้ในหน้าแล้ง ปลูกป่าชุมชน 

Big Cleaning Day 

การบริหารจัดการขยะ 

ภารกจิตามแผนกระจายอาํนาจ 6 ด้าน  



6. ดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี   และภูมิปญญาทองถ่ิน 

ส่งเสริมการฟ้อนเล็บ 

การแข่งขันตีกลองสะบัดชัย 

ประเพณีสรงน้ําพระธาตุ 

อนุรักษ์การฟ้อนดาบฟ้อนเจิง 

อนุรักษ์การเล่นดนตรีพ้ืนเมือง 

อนุรักษ์และสืบสานประเพณีย่ีเป็ง 

ภารกิจตามแผนกระจายอาํนาจ 6 ด้าน  



การนาํระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

 (LTAX3000)  

ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

ไปประยุกต์ใช้กับงานด้านต่าง ๆ  ดังน้ี 



งานจัดเก็บและพฒันารายได้  
นําระบบแผนท่ีภาษีและทะ เบียนทรัพยสิน 

(LTAX3000) ของกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน มาจัดเก็บภาษีใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ความเทาเทียมกันในพื้นท่ีอยางเต็มรูปแบบ   



























ด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม แสดงตาํแหน่งที่ตัง้ของ 

ศาสนสถาน เช่น วัด  บ้านภมิูปัญญาท้องถิ่น  

ด้านการศึกษา แสดงตาํแหน่งที่ตัง้ของ สถานศึกษา          

แหล่งเรียนรู้ 

ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว แสดงตาํแหน่งที่ตัง้ สถานที่

ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร 

ด้านการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาํบลห้วยทราย แสดง

ตาํแหน่งที่ตัง้ที่อยู่ของเด็กเล็ก การเย่ียมบ้านเด็ก  

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 



ด้านการศึกษา 



แสดงตาํแหน่งท่ีต้ังของวัด 
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