
หนาท่ี 1 จาก 8

จังหวัด เล็ก กลาง ใหญ รวม เล็ก กลาง ใหญ รวม
(แหง) (แหง) (แหง) (แหง) (แหง) (แหง) (แหง) (แหง)

แพร 20 39  - 59 19 4 1 24

หมายเหตุ  ขอมูล ณ 31 มีนาคม 2553
(ลงชื่อ) 
              (นายเลือดไท   วงศใหญ)
                    ทองถ่ินจังหวัดแพร
                         ผูรายงาน

อบต. เทศบาล

แบบสรุปขอมูลขนาดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จังหวัดแพร



ลําดับที่ ชื่อ อบจ. ระดับตําแหนง

ปลัด อบจ.

1 อบจ.แพร 9

หมายเหต ุ ขอมูล ณ 31 มีนาคม 2553

แบบสํารวจขอมูลองคการบริหารสวนจังหวัด
จังหวัดแพร



ช่ือเทศบาลขนาดใหญ ชื่อเทศบาลขนาดกลาง ช่ือเทศบาลขนาดเล็ก
( 1 แหง) ( 4 แหง) ( 14 แหง)

1 ทม.เมืองแพร เมืองแพร ทต.ทุงโฮง เมืองแพร ทต.ชอแฮ เมืองแพร
2 ทต.เดนชัย เดนชัย ทต.แมหลาย เมืองแพร
3 ทต.บานปน ลอง ทต.แมคํามี เมืองแพร
4 ทต.รองกวาง รองกวาง ทต.ปาแมต เมืองแพร
5 ทต.สวนเข่ือน เมืองแพร
6 ทต.วังหงส เมืองแพร
7 ทต.บานถ่ิน เมืองแพร
8 ทต.สอง สอง
9 ทต.หวยหมาย สอง
10 ทต.สูงเมน สูงเมน
11 ทต.หอยออ ลอง
12 ทต.แมปาน ลอง
13 ทต.แมลานนา ลอง
14 ทต.เวียงตา ลอง
15 ทต.บานเวียง รองกวาง
16 ทต.วังชิ้น วังชิ้น
17 ทต.แมจั๊วะ เดนชัย
18 ทต.ปงปาหวาย เดนชัย
19 ทต.หนองมวงไข หนองมวงไข

รวม
หมายเหตุ  ขอมูล ณ 31 มีนาคม 2553

 

แบบสํารวจขอมูล เทศบาล
จังหวัดแพร

เทศบาลรวม 19 แหง

ที่ อําเภอ อําเภอ อําเภอ



หนาท่ี 4 จาก 8

ชื่อเทศบาล ขนาด ระดับตําแหนง
(ใหญ,กลาง,เล็ก) ปลัดเทศบาล

1 ทม.เมืองแพร เมืองแพร ใหญ 9
2 ทต.ทุงโฮง เมืองแพร กลาง 7
3 ทต.ชอแฮ เมืองแพร เล็ก 7
4 ทต.แมหลาย เมืองแพร เล็ก 7
5 ทต.แมคํามี เมืองแพร เล็ก 7
6 ทต.ปาแมต เมืองแพร เล็ก 7
7 ทต.สวนเขื่อน เมืองแพร เล็ก 7
8 ทต.วังหงส เมืองแพร เล็ก 6
9 ทต.บานถิ่น เมืองแพร เล็ก 6

10 ทต.เดนชัย เดนชัย กลาง 8
11 ทต.บานปน ลอง กลาง 7
12 ทต.สอง สอง เล็ก 7
13 ทต.หวยหมาย สอง เล็ก 7
14 ทต.สูงเมน สูงเมน เล็ก 7
15 ทต.หวยออ ลอง เล็ก 7
16 ทต.แมปาน ลอง เล็ก 6
17 ทต.แมลานนา ลอง เล็ก 6
18 ทต.เวียงตา ลอง เล็ก 7
19 ทต.รองกวาง รองกวาง กลาง 8
20 ทต.บานเวียง รองกวาง เล็ก 7
21 ทต.วังชิ้น วังชิ้น เล็ก 7
22 ทต.แมจั๊วะ เดนชัย เล็ก 7
23 ทต.ปงปาหวาย เดนชัย เล็ก 7
24 ทต.หนองมวงไข หนองมวงไข เล็ก 7

หมายเหต ุ ขอมูล ณ 31 มีนาคม 2553
 

ที่ อําเภอ

แบบสํารวจขอมูลขนาดของเทศบาล
จังหวัดแพร

มีเทศบาลจํานวน  24  แหง



หนาท่ี 5 จาก 8

ชื่อ อบต. ขนาดใหญ ชื่อ อบต. ขนาดกลาง ชื่อ อบต. ขนาดเล็ก
( 0 แหง) ( 39 แหง) ( 20 แหง)

1 นาจักร เมืองแพร
2 เหมืองหมอ เมืองแพร
3 ทาขาม เมืองแพร
4 วังธง เมืองแพร
5 ปาแดง เมืองแพร
6 ทุงกวาว เมืองแพร
7 แมยม เมืองแพร
8 หวยมา เมืองแพร
9 รองฟอง เมืองแพร
10 กาญจนา เมืองแพร
11 แดนชุมพล สอง
12 เตาปูน สอง
13 ทุงนาว สอง
14 บานกลาง สอง
15 บานหนุน สอง
16 หัวเมือง สอง
17 สะเอียบ สอง
18 สบสาย สูงเมน
19 บานปง สูงเมน
20 บานกาศ สูงเมน
21 บานเหลา สูงเมน
22 สูงเมน สูงเมน
23 บานกวาง สูงเมน
24 ดอนมูล สูงเมน
25 รองกาศ สูงเมน
26 หัวฝาย สูงเมน
27 นํ้าชํา สูงเมน
28 พระหลวง สูงเมน
29 เวียงทอง สูงเมน
30 บานปน ลอง
31 ปากกาง ลอง

แบบสํารวจขอมูล อบต.
จังหวัดแพร

อบต. รวม 59 แหง

ที่ อําเภอ อําเภอ อําเภอ



หนาท่ี 6 จาก 8

ชื่อ อบต. ขนาดใหญ ช่ือ อบต. ขนาดกลาง ช่ือ อบต. ขนาดเล็ก
( 0 แหง) ( 39 แหง) ( 20 แหง)

ที่ อําเภอ อําเภอ อําเภอ

32 หัวทุง ลอง
33 ตาผามอก ลอง
34 ทุงแลง ลอง
35 บอเหล็กลอง ลอง
36 แมยางฮอ รองกวาง
37 หวยโรง รองกวาง
38 แมทราย รองกวาง
39 ไผโทน รองกวาง
40 รองกวาง รองกวาง
41 แมยางตาล รองกวาง
42 แมยางรอง รองกวาง
43 น้ําเลา รองกวาง
44 ปาสัก วังชิ้น
45 แมเกิ๋ง วังชิ้น
46 นาพูน วังชิ้น
47 วังชิ้น วังชิ้น
48 สรอย วังชิ้น
49 แมพุง วังชิ้น
50 แมปาก วังชิ้น
51 ไทรยอย เดนชัย
52 หวยไร เดนชัย
53 แมจั๊วะ เดนชัย
54 เดนชัย เดนชัย
55 ทุงแคว หนองมวงไข
56 นํ้ารัด หนองมวงไข
57 วังหลวง หนองมวงไข
58 ตําหนักธรรม หนองมวงไข
59 แมคํามี หนองมวงไข

รวม
หมายเหตุ  ขอมูล ณ 31 มีนาคม 2553



หนาท่ี 7 จาก 8

ชื่อ อบต. ขนาด ระดับตําแหนง
(ใหญ,กลาง,เล็ก) ปลัด อบต.

1 นาจักร เมืองแพร กลาง 7
2 เหมืองหมอ เมืองแพร กลาง 7
3 ทาขาม เมืองแพร เล็ก 6
4 วังธง เมืองแพร เล็ก 6
5 ปาแดง เมืองแพร เล็ก 6
6 ทุงกวาว เมืองแพร กลาง 7
7 แมยม เมืองแพร เล็ก 6
8 หวยมา เมืองแพร กลาง 7
9 รองฟอง เมืองแพร กลาง 7

10 กาญจนา เมืองแพร กลาง 7
11 แดนชุมพล สอง เล็ก 6
12 เตาปูน สอง กลาง 7  
13 ทุงนาว สอง กลาง 6
14 บานกลาง สอง เล็ก 6
15 บานหนุน สอง กลาง 7
16 หัวเมือง สอง กลาง 7
17 สะเอียบ สอง กลาง 7
18 สบสาย สูงเมน กลาง 7
19 บานปง สูงเมน กลาง 7
20 บานกาศ สูงเมน กลาง 7
21 บานเหลา สูงเมน กลาง 7
22 สูงเมน สูงเมน กลาง 7
23 บานกวาง สูงเมน กลาง 7
24 ดอนมูล สูงเมน กลาง 7
25 รองกาศ สูงเมน กลาง 7
26 หัวฝาย สูงเมน กลาง 7
27 นํ้าชํา สูงเมน กลาง 7
28 พระหลวง สูงเมน กลาง 7
29 เวียงทอง สูงเมน กลาง 7
30 บานปน ลอง กลาง 7

แบบสํารวจขอมูลขนาดขององคการบริหารสวนตําบล
จังหวัดแพร

มี อบต. จํานวน  59  แหง

ที่ อําเภอ



หนาท่ี 8 จาก 8

ชื่อ อบต. ขนาด ระดับตําแหนง
(ใหญ,กลาง,เล็ก) ปลัด อบต.

ที่ อําเภอ

31 ปากกาง ลอง เล็ก 6
32 หัวทุง ลอง กลาง 7
33 ตาผามอก ลอง กลาง 7
34 ทุงแลง ลอง กลาง 7
35 บอเหล็กลอง ลอง เล็ก 6
36 แมยางฮอ รองกวาง กลาง 7
37 หวยโรง รองกวาง เล็ก 6
38 แมทราย รองกวาง กลาง 7
39 ไผโทน รองกวาง กลาง 7
40 รองกวาง รองกวาง เล็ก 6
41 แมยางตาล รองกวาง เล็ก 6
42 แมยางรอง รองกวาง กลาง 7
43 น้ําเลา รองกวาง กลาง 7
44 ปาสัก วังชิ้น เล็ก 6
45 แมเกิ๋ง วังชิ้น กลาง 7
46 นาพูน วังชิ้น เล็ก 6
47 วังชิ้น วังชิ้น กลาง 7
48 สรอย วังชิ้น เล็ก 6
49 แมพุง วังชิ้น กลาง 7
50 แมปาก วังชิ้น กลาง 7
51 ไทรยอย เดนชัย กลาง 7
52 หวยไร เดนชัย เล็ก 6
53 แมจั๊วะ เดนชัย กลาง 7
54 เดนชัย เดนชัย เล็ก 6
55 ทุงแคว หนองมวงไข เล็ก 6
56 น้ํารัด หนองมวงไข เล็ก 6
57 วังหลวง หนองมวงไข เล็ก 6
58 ตําหนักธรรม หนองมวงไข เล็ก 6
59 แมคํามี หนองมวงไข กลาง 7

หมายเหตุ  ขอมูล ณ 31 มีนาคม 2553


