
สัญลักษณจังหวัดนาน

ตราประจ ําจังหวัดนาน
รูปโคอุศุภราชมีพระธาตุอยูบนหลัง

หมายถึง นามเมือง โดยมีต ํานานเลาวา สมัยเมื่อพญาผากองสรางเมืองนาน พ.ศ. 1911 พระองคทรงนิมิตไปวาม ีโคอุศุภราชวิ่งมา
จากปาทางดานทิศตะวันออก ขามแมนํ้ านานมายังทิศตะวันตก แลวถายมูลเปนรูปพื้นฐาน ของตัวเมืองนาน เม่ือพระองคต่ืนบรรทม
ปรากฏวามีเหตุการณ ตามที่ไดนิมิตดังกลาว ประกอบกับพระองค จะยายเมืองมาตั้งที่จังหวัดนานปจจุบันดวย พระองคจึงกอก ําแพง
เมือง ตามรอยมูลโคอศุภราชที่ถายไว ซึ่งถือวาเปนนิมิตหมายอันสํ าคัญ จึงใหโคอุศุภราชเปนนามเมือง

จังหวัดนาน ใชอักษรยอวา "นน"
คํ าขวัญของจังหวัดนาน

" แขงเรือลือเล่ือง   เมืองงาชางด ํา   จิตรกรรมวัดภูมินทร    แดนดินสมสีทอง  เรืองรองพระธาตุแชแหง"
ธงประจ ําจังหวัดนาน

ดอกไมประจ ําจังหวัด
ชื่อดอกไม ดอกเส้ียวดอกขาว

ตนไมประจํ าจังหวัด
ช่ือพรรณไม ก ําลังเสือโครง

ชื่อวิทยาศาสตร Bauhinia variegata



เพลงแอวนาน
คํ ารอง/ทํ านอง/ขับรอง ลักษณาพร ชัยพินิจ
แตงตามสโลแกนของจังหวัดนาน

แขงเรือลือเล่ือง เมืองงาชางดํ า
จิตรกรรมวัดภูมินทร เสาดนินานอย
แอวดอยภูคา ชิมปลาปากนาย
ผาลายน้ํ าไหล มะไฟจีนรสดี
ล้ินจ่ีชวนลอง สมสีทองเมืองนาน

ขาเจาเปนสาวเมืองนาน ถูกกลาวขานวาอยูสุดเหนือ
ไผไดยนิก็บ อยากเจื่อวาสาวเหนือ งามเหลือแตหนอ
บ ไจจะงามแตสาวเมือง ขาเจามีธรรมชาติผอ
ขาเจาบ จุตานนอตวยมาผอขาเจาจะปาไป

ไปแอวแขงเรือลือเล่ือง แวะผอเมืองงาชางด ํายิ่งใหญ
จิตรกรรมวัดภูมินทรน่ันไง เสาดนิสวยไหมอยูในนานอย
ไปเตอะไปแอวดอยภูคา มีหนึ่งเดียวในโลกา
หาใดเทียมได ดอกชมพูภูคาน่ันไง
ไปชิมปลาปากนาย แลวใสผาลายลื้อ
ผาลายน้ํ าไหล มะไฟจีนรสด ีลิ้นจี่ก็มี

เชิญสิเชิญชิมหนอย สมสีทองหวานหอมไมนอย
รสดีอรอย ไผไดจิมจะติ๊ดใจ



ท่ีต้ังและอาณาเขต
จังหวัดนาน เปนจังหวัดชายแดนภาคเหนือของประเทศไทย หางจากกรุงเทพมหานครเปนระยะทาง

668  กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีประมาณ 11,472.072  ตารางกิโลเมตร หรือ  7,170,045  ไร  มีอาณาเขตติดตอกับ
ประเทศและจังหวัดใกลเคียงดังนี้

ทิศเหนือและทิศตะวันออก ติดตอกับ         สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก ติดตอกับ         จังหวัดพะเยา
ทิศใต ติดตอกับ         จังหวัดแพรและจังหวัดอุตรดิตถ

แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขต



หนวยการปกครอง
การปกครองแบงออกเปน 14 อํ าเภอ 1 กิ่งอํ าเภอ 99 ตํ าบล 848 หมูบาน เทศบาลเมือง 1 แหง

เทศบาลต ําบล 7 แหง และองคการบริหารสวนต ําบล 92 แหง ดังนี้

อําเภอ/กิ่งอําเภอ ตําบล หมูบาน เทศบาล    เทศบาลตําบล       อบต.
1.  อําเภอเมืองนาน 11 90 1 - 10
2.  อําเภอเวียงสา 17 122 - 1 15
3.  อําเภอนานอย 7 66 - 1 7
4.  อําเภอทาวังผา 10 87 - 1 10
5.  อําเภอปว 12 100 - 1 12
6.  อําเภอเชียงกลาง 6 58 - 1 4
7.  อําเภอทุงชาง 4 40 - 1 4
8.  อําเภอแมจริม 5 38 - 1 4
9.  อําเภอบานหลวง 4 26 - - 4
10.  อําเภอนาหม่ืน 4 48 - - 4
11.  อําเภอสันติสุข 3 30 - - 3
12.  อําเภอบอเกลือ 4 39 - - 4
13 อําเภอเฉลิมพระเกยีรติ 2 21 - - 1
14.อําเภอสองแคว 3 24 - - 3
15.กิ่งอําเภอภูเพียง 7 59 - - 7



ฝน
ปริมาณน้ํ าฝนของจังหวัดนาน ระหวางป พ.ศ.2536 ถึง พ.ศ.2542 จะอยูในชวง 1,119.7  มม.

ถึง 1,592.7 มม.    ฝนตกมากที่สุดในป 2537 วัดไดถึง 1,592.7 มม. จํ านวนวันฝนตก 121 วัน สวนฝนตกนอยที่
สุดในป 2536 วัดได      1,119.7 มม. จํ านวนวันฝนตก 105 วัน ตามตารางและแผนภูมิดังตอไปนี้

ป พ.ศ. ปริมาณน้ําฝน จาํนวนวนัท่ีฝนตก
2536 1,119.70 105
2537 1,592.70 121
2538 1,553.30 126
2539 1,143.00 141
2540 1,169.10 112
2541 1,279.60 113
2542 1,503.60 125

แผนภูมิแสดงปริมาณนํ้าฝนและจํานวนวันท่ีฝนตก   ป  2536-2542
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อุณหภูมิ
ในชวงระหวางป 2536 ถึง 2542 จังหวัดนานมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป มีคาอยูในชวง 25.3 องศา

เซลเซียส   ถึง 26.7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ ่าสุดอยูในชวง 2.7 องศาเซลเซียส ถึง 10.4  องศาเซลเซียส โดย
อุณหภูมิตํ ่าสุดวัดได     2.7 องศาเซลเซียส เมื่อป 2542 และอุณหภูมิสูงสุดอยูในชวง 39.5 องศาเซลเซียส ถึง
41.2 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิสูงสุดวัดได 41.2 องศาเซลเซียส เมื่อป พ.ศ.2541 ตามตารางดังตอไปนี้

ป Max Min Mean
2536 39.5 4.6 25.4
2537 39.8 8.6 25.7
2538 41.1 9.2 26.0
2539 39.5 8.2 25.5
2540 40.2 8.5 25.3
2541 41.2 10.4 26.7
2542 40 2.7 25.9

แผนภูมิแสดงอุณหภูมิตํ ่าสุด สูงสุดและเฉลี่ย  ป 2536 - 2542
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ท่ีมา  : กองภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา  
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ที่มา  : กองภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา



ปาไม
  พ้ืนท่ีของจังหวัดนานสวนใหญเปนปาและภูเขาสลับซับซอน จากขอมูลของกรมปาไม พบวาในป พ.ศ.2519

จังหวัดนานมีพื้นที่ปาสมบูรณที่อยูทั้งใน และนอกเขตปาสงวนแหงชาต ิทั้งหมด  5,280,625 ไร คิดเปนรอยละ 73.65
ของพื้นที่ทั้งจังหวัด พอถึงป พ.ศ.2525  จังหวัดนานมีพื้นที่ปา 3,509,375  ไร คิดเปนรอยละ 48.95  ของพื้นที่ทั้งจังหวัด
ในป พ.ศ.2532 เน้ือท่ีปาลดลงเหลือ 3,193,125  ไร หรือรอยละ 44.53  เนื้อที่ถูกบุกรุกถูกทํ าลายไปเรื่อย ๆ จนปจจุบัน
เหลือพื้นที่ปาของจังหวัดนานคงเหลือประมาณ  2,994,927  ไร หรือรอยละ  41.77  ของพื้นที่ทั้งหมด

! มีเขตอนุรักษพันธุสัตวปา 1 แหง คือเขตอนุรักษสัตวปาดอยผาชาง ต.บานพ้ี อ.บานหลวง และ ต.เสนียน
อ.เมืองนาน

! มีวนอุทยาน 1 แหง คือวนอุทยานถํ้ าผาตูบ ต.ผาสิงห อ.เมืองนาน
! มีอุทยาน 6 แหง ไดแก อุทยานแหงชาติดอยภูคา อุทยานแหงชาติแมจริม อุทยานแหงชาต ิศรีนาน
อุทยานแหงชาตินันทบุรี อุทยานแหงชาติถํ ้าสะเกิน และอุทยานแหงชาตขุินนาน

■   มีสวนรุกชาต ิ2 แหง คือ สวนรุกขชาติแชแหง  ต. มวงตึ๊ด  กิ่ง อ. ภูเพียง   สวนรุกขชาติหวยนํ ้าอุน
       ต.อายนาไลย อ.เวียงสา



แรธาตุ
ปจจุบันจังหวดันานมีแรธาตท่ีุไดทํ าการสํ ารวจพบแลว 5 ชนิด คือ
ถานหินลิกไนต ,แรโครไมต, แรนิกเกิล, แรแมกนีไซต, แรหินอุตสาหกรรม ชนิดหินปูนเพ่ือ   อุตสาหกรรมกอสราง)
สํ าหรับแหลงแรท่ีสํ าคัญไดแก
-  ลิกไนท พบในพ้ืนท่ี อ.เชียงกลาง และอ.ปว
-  ดินขาว            “     อ.เวียงสา และอ.นานอย

- โครไมท             “ อ.ทาวังผา อ.ปว และอ.เชียงกลาง
- โลโลไมท        “ อ.ทาวังผา อ.ปว และอ.เชียงกลาง
- แมกนีไซด        “ อ.ทาวังผา อ.ปว และอ.เชียงกลาง
- ฟอสเเฟต แคลไซด      “ อ.เวียงสา
- แมงกานิส         “ อ.นานอย

นอกจากนี้ยังมีแรธาตุที่นาสนใจคือเกลือสินเธาว ที่ไดมีการทํ าบอเกลือท่ีอํ าเภอบอเกลือ สามารถทํ ารายไดใหแก
ทองถ่ินได

การท ําเหมืองแรในจังหวัดนานมีเพียงการท ําอุตสาหกรรมยอยหินเพื่อใชในกิจการกอสรางโดยในป
2542  ผลิตได  336,948.00  ตัน  มูลคา   23,586,360   บาท  เพิ่มขึ้นจากป  2541  คิดเปนรอยละ  129.70



ประชากร
ประชากร ณ วันท่ี 31  ธันวาคม  2542  รวมทั้งสิ้น  489,505 คน  เปนชาย 247,504 คน หญิง 242,001

คน สํ าหรับอํ าเภอที่มีประชากรมากที่สุด ไดแกอํ าเภอเมือง  มีประชากรอาศัยอยูจํ านวน  82,595  คน  รองลงมาคือ
อํ าเภอเวียงสา  มีจ ํานวน 71,490  คน และอํ าเภอปว  มีจ ํานวน 66,092  คน   สํ าหรับอํ าเภอที่มีความหนาแนน
ประชากรมากท่ีสุดคืออํ าเภอเชียงกลาง  106  คน/ตร.กม. รองลงมาไดแกอ ําเภอปว  101  คน/ตร.กม. และอํ าเภอ
เมือง   101  คน/ตร.กม
ตารางแสดงจ ํานวนประชากรแยกเพศ รายอํ าเภอ ลํ าดับตามจํ านวนประชากร ป 2542 (ธ.ค. 2542)

ที่มา : ท่ีทํ าการปกครองจังหวัดนาน
แผนภูมิแสดงจ ํานวนประชากร แยกตามเพศ

อําเภอ รวม ชาย หญิง
อ. เมือง 82,595 41,824 40,771
อ. เวียงสา 71,490 36,062 35,428
อ. นานอย 34,287 17,169 17,118
อ.ทาวังผา 53,049 26,812 26,237
อ. ปว 66,092 33,239 32,853
อ. เชียงกลาง 29,448 14,867 14,581
อ. ทุงชาง 20,640 10,450 10,190
อ. บานหลวง 12,237 6,290 5,947
อ. นาหมืน 15,510 7,954 7,556
อ. แมจริม 15,935 8,158 7,777
อ. สันติสุข 15,863 8,097 7,766
อ. บอเกลือ 16,089 8,211 7,878
อ. เฉลิมพระเกยีรติ 9,400 4,738 4,662
อ. สองแคว 11,347 5,886 5,461
กิ่ง อ. ภูเพียง 35,523 17,747 17,776
รวมทั้งจังหวัด 489,505 247,504 242,001
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ตารางแสดงความหนาแนนของประชากร รายอํ าเภอ ลํ าดับความหนาแนนของประชากรป 2542

อําเภอ/กิ่งอําเภอ จํานวนประชากร พื้นท่ี ความหนาแนน
อ. เมือง 82,595 813.126 101
อ. เวียงสา 71,490 1,894.89 38
อ. นานอย 34,287 1,408.12 24
อ.ทาวังผา 53,049 702.204 76
อ. ปว 66,092 657.363 101
อ. เชียงกลาง 29,448 277.115 106
อ. ทุงชาง 20,640 760.811 27
อ. บานหลวง 12,237 338.21 36
อ. นาหม่ืน 15,510 785.608 20
อ. แมจริม 15,935 998.152 16
อ. สันติสุข 15,863 416.837 39
อ. บอเกลือ 16,089 848.341 19
อ. เฉลิมพระเกยีรติ 9,400 518.69 19
อ. สองแคว 11,347 544.364 21
กิ่ง อ. ภูเพียง 35,523 508.236 70
รวมทั้งจังหวัด 489,505 11,472.072 43

แผนภูมิแสดงความหนาแนนของประชากร  รายอําเภอ

101

38
24

76

101 106

27
36

20 16

39
19 19 21

70

0
20
40
60
80
100
120

อ. เมื
อง
อ. เวี
ยงส
า
อ. น
านอ
ย
อ.ท
าวัง
ผา อ. ป

ว

อ. เชี
ยงก
ลาง
อ. ทุ
งชา
ง

อ. บ
านห
ลวง

อ. น
าหม่ื
น
อ. แ
มจริ
ม
อ. สั
นติสุ
ข

อ. บ
อเก
ลือ

อ. เฉ
ลิมพ
ระเกี
ยรติ

อ. ส
องแ
คว

กิ่ง อ
. ภูเ
พียง
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ประชากรของจังหวัดนานสามารถจํ าแนกออกเปนวัยตาง ๆ และคิดเปนรอยละของประชากรรวมท้ัง
หมดของจังหวัด ดังน้ี

ที่มา : ฝายระบบขอมูลศูนยสารสนเทศ สป.มท.
หมายเหต ุ: เปนผลรวมของประชากรที่ไมรวมประชากร
คนในทะเบียนบานกลาง
คนที่มิใชสัญชาติไทย
ไมระบุปเกิด หรือระบุปเกิดทางจันทรคติ
คนอยูระหวางการยาย

วัยเด็ก (0-12 ป ชาย   43,890  คน หญงิ  42,178  คน รวม  86,068 คน คิดเปนรอยละ 15.63
วัยการศึกษาภาคบังคับ (8-15 ป) ชาย   30,825  คน หญงิ  29,447  คน รวม  60,272  คน คิดเปนรอยละ  10.94
วัยเยาวชน (15-24 ป) ชาย  40,703  คน หญงิ  38,685  คน รวม  79,388  คน คิดเปนรอยละ 14.42
วัยเจริญพันธุ (15-49 ป) ชาย  181,174 คน หญงิ  174,101 คน รวม 355,275  คน คิดเปนรอยละ  64.51
วัยแรงงาน (13-60 ป) ชาย  213,258 คน หญงิ  201,502 คน รวม 414,760 คน คิดเปนรอยละ  75.31
วัยสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) ชาย  23,693  คน หญงิ  26,185  คน รวม  49,878  คน คิดเปนรอยละ 9.06   
อัตราสวนการเปนภาระ       รอยละ      32.77



โครงสรางราชการบริหารสวนภูมิภาคและทองถิ่นในจังหวัด
1) การจัดองคกรบริหารสวนภูมิภาค มีหนวยราชการที่อยูในความควบคุมดูแลของผูวาราชการจังหวัด คือ

สวนราชการตาง ๆ  ในระดับจังหวัดและอ ําเภอ
สวนราชการในระดับจังหวัดเปนหนวยงาน 2 ลักษณะ คือ หนวยราชการบริหารสวนภูมิภาคประจ ําจังหวัด

และหนวยราชการบริหารสวนกลางในจังหวัด (ขึ้นตรงตอสวนกลาง)
        - หนวยราชการบริหารสวนภูมิภาคประจ ําจังหวัดของจังหวัดนาน มีทั้งสิ้น   33  หนวยงาน  สังกัดกระทรวง
มหาดไทย  7  หนวยงาน  และสังกัดกระทรวง ทบวง กรม อ่ืน ๆ    26  หนวยงาน
         -  หนวยราชการบริหารสวนกลางในจังหวัด มีทั้งสิ้น  45  หนวยงาน  สังกัดกระทรวงมหาดไทย  2 หนวยงาน
สังกัดกระทรวง ทบวง กรม อ่ืน ๆ  42  หนวยงาน  และหนวยงานอิสระ  1  หนวยงาน

2) การจัดองคกรราชการบริหารสวนทองถิ่น มี  3  รูปแบบ  คือ  องคการบริหารสวนจังหวดั  เทศบาล   และ
องคการบริหารสวนตํ าบล

แผนภูมิแสดงโครงสรางราชการบริหารสวนภูมิภาคและทองถิ่นในจังหวัดนาน
ผูวาราชการจังหวัด

รองผูวาราชการจังหวัด

ราชการในจังหวัดที่ขึ้นตรงตอสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถิ่น

สวนราชการระดับจังหวดั สวนราชการระดับอํ าเภอ

ราชการสวนกลางในจังหวัด สวนราชการระดับจังหวัด สวนราชการ ราชการบริหาร
สังกัดกระทรวงมหาดไทย  สังกัดกระทรวงมหาดไทย ระดับอําเภอ  สวนทองถ่ิน
1)สนง.การไฟฟาสวนภูมิภาค 1)สํานักงานจังหวัดนาน 1) 14 อําเภอ 1) องคการบริหาร
    จังหวัดนาน 2)ที่ทําการปกครองจังหวัดนาน 2) 1 กิ่งอําเภอ      สวนจังหวัด
2)สนง.การประปานาน 3)สํานักงานที่ดินจังหวัดนาน 3) 99 ตําบล 2) เทศบาล 8 แหง
สังกัดกระทรวงทบวงกรมอื่น 4)สํานักงานเรงรัดพัฒนา 4) 848 หมูบาน 3) องคการบริหาร
1)สนง.ตรวจบัญชีสหกรณนาน     ชนบทจังหวัดนาน      สวนตําบล  99 แหง
2)แขวงการทางนานที่ 1 5)เรือนจําจังหวัดนาน
3)แขวงการทางนานที่ 2 6)สํานักงานผังเมืองจังหวัดนาน
4)โครงการชลประทานนาน 7)สํานักงานโยธาธิการจังหวัดนาน



ราชการสวนกลางในจังหวัด สวนราชการระดับจังหวัด สวนราชการ ราชการบริหาร
สังกัดกระทรวงทบวงกรมอื่น สังกัดกระทรวงทบวงกรมอื่น ระดับอําเภอ  สวนทองถ่ิน
5)สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 1) สํานักงานคลังจังหวัดนาน 
6)ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 2)สํานักงานสรรพากรจังหวัด
7)สนง.การประถมศึกษาจังหวัด 3)สํานักงานสรรพสามิตจังหวัด
8)ศูนยบริการสูบน้ําดวยไฟฟา  4)สํานักงานธนารักษจังหวัด
9)สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง 5)สํานักงานเกษตรจังหวัด
    ประเทศไทย 6)สํานักงานประมงจังหวัด
10)สถานีอุตุนิยมจังหวัดนาน 7)สํานักงานปาไมจังหวัด
11)ทาอากาศยานนาน 8)สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
12)ศูนยขยายพันธไหมที ่7 นาน 9)สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
13)สํานักงานประกันภัยจังหวัดนาน 10)สํานักงานสหกรณจังหวัด
14)สํานักงานการคาภายในจังหวัดนาน 11)สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
15)หนวยปฏิบัติงานปลูกปาลุมนํ้านาน   12)สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนาน
16)สนง.ทะเบียนการคาจังหวัดนาน 13)สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนาน
17)ศูนยการศึกษาและกีฬาจังหวัดนาน   14)สํานักงานพาณิชยจังหวัด
18)ที่ทําการสื่อสารโทรคมนาคมนาน 15)สํานักงานขนสงจังหวัดนาน
19)สํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย 16)ที่ทําการสัสดีจังหวัดนาน
       เขต 5 นาน 17)สํานักงานประชาสงเคราะหจังหวัดนาน



ราชการสวนกลางในจังหวัด สวนราชการระดับจังหวัด สวนราชการ ราชการบริหาร
สังกัดกระทรวงทบวงกรมอื่น สังกัดกระทรวงทบวงกรมอื่น ระดับอําเภอ  สวนทองถ่ิน
20)พิพิธภัณฑสถานแหงชาตินาน 18)สํานักงานสวัสดิการและ
21)ศูนยอํานวยการประสานงาน      คุมครองแรงงานจังหวัดนาน
      โครงการ พมพ.ลุมนํ้านาน 19)สํานักงานประกันสังคม
22)สถานีการบินไทย       จังหวัดนาน
23)สถานีวิทยุกองทัพภาค 20)สํานักงานประชาสัมพันธ
      ท่ี 3 จ.นาน        จังหวัดนาน
24)สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด 21)สํานักงานแรงงานและ
25)วิทยาลัยเทคนิคนาน       สวัสดิการสังคมจังหวัด
26)วิทยาลัยสารพัดชางนาน 22)สํานักงานเกษตรและ
27)สถานีเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตนาน       สหกรณจังหวัด
28)ศูนยสงเสริมและผลิตพันธุพืชสวนนาน 23)สํานักงานสถิติจังหวัด
29)สํานักงานจัดการตนนํ้านาน 24)สํานักงานจัดหางานจังหวัด
30)ดานศุลกากรทุงชาง 25)สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนาน
31)โครงการจัดการลุมน้ํา 26)ตํารวจภูธรจังหวัด
       นานตอนบน
32)ฝายสนับสนุนการบิน 466
33)โทรศัพทจังหวัดนาน



ราชการสวนกลางในจังหวัด สวนราชการระดับจังหวัด สวนราชการ ราชการบริหาร
สังกัดกระทรวงทบวงกรมอื่น สังกัดกระทรวงทบวงกรมอื่น ระดับอําเภอ  สวนทองถ่ิน
31)โครงการจัดการลุมน้ํา
       นานตอนบน
32)ฝายสนับสนุนการบิน 466
33)โทรศัพทจังหวัดนาน
34)สถานีวิทย ุอสมท.นาน
35)สถานีวิทยุทหารอากาศ
       018 นาน
36)สถานีประมงน้ําจืดนาน
37)ศูนยพัฒนาและสงเคราะห
       ชาวเขาจังหวัดนาน
38)หนวยพัฒนาเคล่ือนท่ี 31 
      สนภ.3 หนวยทหารพัฒนา
39)สํานักงานบังคับคดีจังหวัด
40)กองกํากับการตํารวจตระเวน
    ชายแดน ท่ี 324
41)กองกํากับการตํารวจตระเวน
    ชายแดนที ่325
42)ดานตรวจคนเขาเมืองนาน
หนวยงานอิสระ
1) สํานักงานอัยการจังหวัด



การเลือกต้ัง
จังหวัดนาน มีสถิติการเลือกตั้ง 5 ประเภท คือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาจังหวัด

สมาชกิสภาเทศบาล และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตํ าบล ดังนี้
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (17 พฤศจิกายน 2539)  มีผูมาใชสิทธิรอยละ  68.96  เปนอันดับท่ี  18  ของ

ประเทศ มีบัตรเสียรอยละ  3.32
การเลือกตัง้สมาชกิวุฒิสภา (พ.ศ. 2543 ) ผูมีสิทธิเลือกต้ัง 340,740 คน มีผูมาใชสิทะรอยละ  75.74   จํ านวน

วุฒิสมาชิก  2  คน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด  (พ.ศ. 2543) มีผูมาใชสิทธิรอยละ  63.20  เปนอันดับท่ี  23  ของประเทศ  มีบัตรเสีย

รอยละ  5.27
การเลือกตัง้สมาชกิสภาเทศบาล  (พ.ศ.2538) มีผูมาใชสิทธิรอยละ  55.38  เปนอันดับท่ี 36  ของประเทศ มีบัตรเสีย

รอยละ  7.58
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนต ําบล (พ.ศ.2540) มีผูมาใชสิทธิรอยละ 59.96 เปนอันดับท่ี  57  ของ

ประเทศ มีบัตรเสียรอยละ  3.27
การเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาจังหวัด        สมาชกิสภาเทศบาล         สมาชกิสภา อบต.

พ.ศ.2518 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ.2523 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ.2523 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ.2539 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
            ผูมาใชสิทธ ิ 58.65             ผูมาใชสิทธิ 58.65 %            ผูมาใชสิทธิ 33.70 %             ผูมาใชสิทธิ  60.84
พ.ศ.2519 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ.2528 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ.2528 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ.2540 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
            ผูมาใชสิทธ ิ62.50%            ผูมาใชสิทธิ  52.50 %            ผูมาใชสิทธิ  48.10 %            ผูมาใชสิทธิ 59.96 %
พ.ศ.2522 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ.2533 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ.2533 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง (57)
            ผูมาใชสิทธ ิ99.76 %             ผูมาใชสิทธิ  64  % (             ผูมาใชสิทธิ  51.21
พ.ศ.2528 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ.2538 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ.2538 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
          ผูมาใชสิทธิ   68.66 %            ผูมาใชสิทธิ  56.24 %            ผูมาใชสิทธิ 55.38 %
พ.ศ.2529 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง (23) (36)
           ผูมาใชสิทธิ  79.83% พ.ศ. 2543 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
พ.ศ.2531ผูมีสิทธิเลือกตั้ง              ผูมาใชสิทธิ 63.20 %
ผูมาใชสิทธิ  82.60 % ( 7 )
พ.ศ.2535 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
            ผูมาใชสิทธ ิ 34.56%
พ.ศ.2535 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
            ผูมาใชสิทธ ิ84.29 %
พ.ศ.2538 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
            ผูมาใชสิทธ ิ69.72 %
พ.ศ.2539 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
           ผูมาใชสิทธิ  68.96 %
(18)
(       ) =  ลํ าดบัท่ีของผูมาใชสิทธิเปรียบเทียบในระดับประเทศ
              ที่มา  :   กองการเลือกตั้ง  กรมการปกครอง



เปรียบเทียบการใชสิทธิเลือกตั้งในระดับพื้นที่
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในจังหวัดนาน  เมื่อวันที่  17  พฤศจิกายน  2539  สรุปการใชสิทธิเลือกตั้ง ดังนี้

พื้นที่ที่มีการใชสิทธิเลือกตั้งมากที่สุด คือ อํ าเภอนาหม่ืน  รอยละ  85.88  รองลงมาไดแก  อํ าเภอทุงชาง รอยละ 84.07  และ
อํ าเภอเวียงสา รอยละ  81.19

แผนภูมิแสดงรอยละของผูใชสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรป 2539
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ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
สภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดนานในป  2540  พบวาประชากรมีรายไดเฉล่ียตอหัว  29,022  บาท

ตอป เปนอันดับ  57  ของประเทศ  โดยจังหวัดมีผลิตภัณฑมวลรวม  12,769.632  ลานบาท รายไดสวนใหญขึ้น
อยูกับสาขาการเกษตรมากที่สุดถึงรอยละ 22.73 คิดเปนมูลคา 2,903.742 ลานบาท รองลงมาเปนสาขาการคา
สงและการคาปลีก รอยละ 22.24 คิดเปนมูลคา 2,840.889 ลานบาท และสาขาบริการ รอยละ 17.50 คิดเปน
มูลคา 2,234.838 ลานบาท อัตราการขยายตั๋วทางเศรษฐกิจลดลงรอยละ 0.78

แผนภูมิแสดงผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ป 2540
อื่น ๆ
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การเกษตร
23%

ที่อยูอาศัย
5%
ธนาคาร ประกันภัยและ
อสังหาริมทรัพย

4%

บริหารราชการและปองกัน
ประเทศ

9%

กอสราง
13%

บริการ
18%คาสงและคาปลีก

22%

อ่ืน ๆ ธนาคาร ประกันภัยและอสังหาริมทรัพย
ท่ีอยูอาศยั กอสราง
บริการ คาสงและคาปลีก
การเกษตร บริหารราชการและปองกันประเทศ



เงินฝากและสินเชื่อ
เงินฝากจังหวัดนาน ในชวงป 2538 - 2542 พบวามีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น โดยมีอัตราเฉล่ียรอยละ  0.65

ตอป  ยอดเงินสูงสุดในป 2540  (3.927 พันลานบาท )มีอัตราเพิ่มคิดเปนรอยละ 2.69  ยอดเงินตํ่ าสุดในป 2538
(3.241 พันลานบาท) มีอัตราเพิ่มคิดเปนรอยละ  20.44   ป 2542  มียอดเงินฝาก  3.347 พันลานบาท ( รอยละ
0.21  ของประเทศ )  เปนอันดับท่ี 71 ของประเทศ  โดยในชวงเดือน กันยายน  มียอดเงินสูงสุด (5.242  พันลาน
บาท)  มีอัตราเพิ่มคิดเปนรอยละ  43.10%

อัตราสวนสินเชื่อตอเงินฝากในป 2542 ณ เดือน ธันวาคม  มีอัตราสวนสูงสุดคิดเปนรอยละ 93.13
ของเงินฝาก (มียอดเงินสินเชื่อ   3.117  พันลานบาท และยอดเงินฝาก  3.347 พันลานบาท) อัตราตํ่ าสุด   ณ
เดือน ตุลาคม  คิดเปน    รอยละ  61.01   ของเงินฝาก   (มียอดเงินสินเชื่อ  3.143  พันลานบาท และยอดเงิน
ฝาก  5.152   พันลานบาท)

แผนภูมิแสดงยอดเงินฝากและสินเชื่อป   2542

แผนภูมิแสดงแนวโนมของเงินฝากและสินเชื่อป  2538 - 2542
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สถานประกอบการและลูกจาง
ในป 2542  จังหวัดนานมีสถานประกอบการทั้งหมด  704  แหง  ลดลงจากปท่ีแลว  294  แหง  หรือ

รอยละ    29.46     มีจ ํานวนลูกจางทั้งหมด  4,744  คน   ลดลงจากปท่ีแลว 2,669  คน หรือรอยละ   36.00
จากปที่แลว

แผนภูมิแสดงจ ํานวนสถานประกอบการป 2535 - 2542
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ที่มา  :  กองวิชาการและแผนงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
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ที่มา  :  กองวิชาการและแผนงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

แผนภูมิแสดงจํานวนลูกจาง ป 2535 - 2542 

 

    

ที่มา  :  กองวิชาการและแผนงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน



ผูสมัครงาน  ตํ าแหนงวางงาน  และการบรรจุงาน
ในป 2542 – เดือนพฤษภาคม 2543 จังหวัดนานมีสถิติผูสมัครงานทั้งสิ้น   7,451  คน  ชาย 5,388 คน

(72.31%) หญิง 2,063 คน (27.69%)   เพิ่มขึ้นจากปที่แลว  54.13 %
ตํ าแหนงงานวางรวมทั้งสิ้น  4,700  ตํ าแหนง   ชาย  754 ตํ าแหนง (16.04%) หญิง 2,185 ตํ าแหนง

(46.49%) ไมระบุเพศ 1,761 ตํ าแหนง (37.47%) เพิ่มขึ้นจากปที่แลว จํ านวน  102 คน
การบรรจุงานรวมทั้งสิ้น   757  คน ชาย 360 คน (47.56%) หญิง 397 คน (52.44 %) เพิ่มขึ้น รอยละ

5.14 จากปที่แลว  โดยมีการบรรจุรอยละ 10.15 ของผูสมัครงาน และรอยละ 16.10 ของต ําแหนงงานวาง
แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจ ํานวนผูสมัครงาน ตํ าแหนงงานวาง และการบรรจุงาน ป 2537-2542
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ที่มา : กองวิชาการและแผนงาน กรมการจัดหางาน

แผนภูมิแสดงอัตราการบรรจุงาน ป 2537-2541
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การใชพ้ืนท่ีและการถือครองท่ีดินทางการเกษตร
การใชพ้ืนท่ี จังหวัดนานมีพื้นที่ทั้งหมด  7,170,045  ไร   จากขอมูลป 2541 เปนพ้ืนท่ีปาไม (ท่ีมีสภาพเปน

ปา) 2,940,436 ไร (41.01%) พื้นที่เพื่อการเกษตร 703,351 ไร (9.81%)ท่ีเหลือเปนพ้ืนท่ีไมไดแยก 3,526,258 ไร
(49.18/ %)

 การถือครองที่ดินทางการเกษตรในป 2538  มีพื้นที่เพื่อการเกษตร 877,880 ไร เปนพื้นที่ของเกษตรกรเอง
654,159ไร (74.52%) และยังเปนกรรมสิทธิของ    ตนเองโดยสมบูรณ (ไมไดจํ านอง/ขายฝาก) 591,469 ไร (67.37%)
ไดจํ านอง/ขายฝากไวแลว 62,690 ไร (7.14%) ท่ีเหลือเปนพ้ืนท่ีของคนอ่ืน 223,721 ไร (25.48%) ซึ่งสวนใหญเปนพื้น
ท่ีไดทํ าฟรี  185,838 ไร (21.17%)

การออกเอกสารสิทธ ิณ วันท่ี 30 พฤษภาคม 2543  มีพ้ืนท่ีออกเอกสารสิทธิแลว  479,305 ไร (6.68% ของ
พื้นที่จังหวัด ) เปนเอกสารสิทธิประเภทโฉนด  207,471 ไร (43.29%) เปนเอกสารสิทธิอ่ืน (น.ส.3ก   น.ส. 3  และใบ
จอง ) 271,834 ไร (56.71%)

แผนภูมิแสดงการใชทีดินของจังหวัดนาน

แผนภูมิแสดงการถือครองท่ีดินทางการเกษตร

พ้ืนทีก่ารเกษตร
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พืชเศรษฐกิจ
พืชเศรษฐกิจที่สํ าคัญของจังหวัดนาน ที่มีการเพาะปลูกมาก  3  ชนิด    ไดแก
1. ขาวโพด จากสถิติการเพาะปลูกป 2537 - 2542 พบวาปริมาณผลผลิตมีแนวโนมลดลง โดยในป 2542

ผลิตไดจ ํานวน 176,194 ตัน ลดลงจากป 2541 เปนจ ํานวน 5,183 ตัน หรือคิดเปนรอยละ  2.86 โดยมีเนื้อที่เพาะปลูก
ในป 2542 เปนจ ํานวน 229,627 ไร ลดลงจากป 2541 เปนจ ํานวน 548 ไร หรือคิดเปนรอยละ  0.24

2. ขาวนาป จากสถิติการเพาะปลูก 2535 - 2542 พบวา ปริมาณผลผลิตมีแนวโนมไมแนนอน สํ าหรับ ในป
2542 ผลิตไดจ ํานวน 98,363 ตัน เพิ่มขึ้นจากป 2541 เปนจ ํานวน 23,401 ตัน หรือคิดเปนรอยละ 0.31 โดยมีเนื้อที่
เพาะปลูกในป 2542 เปนจ ํานวน 152,739 ไร เพิ่มขึ้นจากป 2541 เปนจ ํานวน 36,337 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.31

3. ถัว่ลิสง จากสถิติการเพาะปลูกป 2535 - 2542 พบวา ปริมาณผลผลิตมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน โดยป 2542 ผลิต
ไดจํ านวน 3,841 ตัน ลดลงจากป 2541 เปนจ ํานวน 1,215 ตัน หรือคิดเปนรอยละ 0.24 โดยมีเนื้อที่เพาะปลูกในป
2542 เปนจ ํานวน 14,441 ไร ลดลงจากป 2541 เปนจ ํานวน 4,568 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.24

แผนภูมิแสดงผลผลิตขาวโพด  ป 2537 - 2542

ที่มา : สํ านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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ตารางแสดง   พื้นที่เพาะปลูก  ผลผลิตพืชเศรษฐกิจของจังหวัดนาน  ป  2541 - 2542

ลําดับ ชื่อพืช พ้ืนท่ีปลูก พ้ืนท่ีเก็บเกีย่ว ผลผลิตเฉล่ีย ผลผลิตรวม
ตัน/ไร

1 ขาวโพดเล้ียงสัตว(ฤดูฝน) 249,586 229,473 799 183,731
2 ขาวโพดเล้ียงสัตว(ฤดูรอน) 3,451 3,451 0 0
3 ถั่วเหลือง(ฤดูฝน) 2,902 2,843 273 778
4 ถั่วเหลือง(ฤดูแลง) 26,857 0 0 0
5 ถั่วเขียวผิวมัน(ฤดูฝน) 16,174 14,944 155 2,319
6 ถั่วเขียวผิวมัน(ฤดูแลง) 1,189 0 1,189 0
7 ฝาย 14,333 8,928 402 3,597
8 ละหุง 23,057 5,320 109 582
9 ขิง 1,393 1,393 1,841 2,564
10 ยาสูบพันธเวอรจิเนียร 5,006 0 0 0
11 ยาสูบพันธพื้นเมือง 4,426 0 0 0
12 ถัว่ลิสง(ฤดูฝน) 10,675 10,077 281 2,835
13 ถัว่ลิสง(ฤดูแลง) 4,117 0 281 2,835
14 ถั่วแขก 1,018 0 0 0
15 ทานตะวนั 544 205 290 59
16 มันสําปะหลังโรงงาน 1,956 520 2,450 1,274
17 ขาวโพดหวาน(ฤดูฝน) 493 493 1,106 545
18 ขาวโพดรับประทานฝกสด(ฤดูฝน) 464 164 85 118
19 งาดํา 242 2,211 106 234
20 ถั่วพุม 168 168 145 24
21 สับปะรด 7 5 9,500 47
22 ถั่วนิ้วนางแดง 25 25 275 6
23 แตงโมเมล็ด 20 0 0 0



ลําดับ ชื่อพืช

1 ถั่วฝกยาว 1,009 572 1,585 907
2 มะเขือเทศสงตลาด 13 50 1,786 89
3 ถั่วลันเตา 275 0 0 0
4 ผักกาดเขียวปลี 3,310 1,373 2,398 3 ,293
5 ผักกาดหอม(สลัด) 1 0 0 0
6 กะหล่ําปลี 3,102 1,156 2,681 3,099
7 กะหล่ําดอก 800 294 2,688 790
8 ผักกวางตุง 981 505 1,353 683
9 พริกหยวก 55 38 1,712 65
10 หอมแดง 720 0 0 0
11 พริกยักษ 8 8 1,100 8
12 กระเทียม 1,118 0 0 0
13 เผือก 264 256 1,699 435
14 ฟกเขียว 98 43 2,593 111
15 ฟกทอง 183 95 2,754 63
16 บวบ 436 395 1,362 538
17 มะเขือกลมผลใหญ 61 38 1,505 57
18 มะเขือยาว 552 151 1,960 287
19 พริกใหญ 2,403 363 752 273
20 แตงกวา 488 118 1,420 167
21 ผักบุงนํ้า 171 120 725 87
22 ผักกาดขาวปลี 1162 668 4,382 3,017
23 ผกคะนา 664 404 1,552 627
24 ผกบุงจีน 917 596 1,068 636
25 ผักชี 583 76 503 38



สหกรณ  การรวมกลุมและแหลงเงินทุนในทองถิ่น
สหกรณ

ณ  วันท่ี  30  เมษายน  2543  จังหวัดนาน มีสหกรณท้ังส้ิน  65   สหกรณ สมาชกิ 96,671 คน เปนสหกรณ
ภาคการเกษตร 46 แหง (70.77%) สมาชกิ 81,777 คน  (84.59 %) และเปนสหกรณนอกภาคการเกษตร 19  สหกรณ
(29.23%) สมาชกิ 14,894  คน (15.41 %) ซึ่งจ ําแนกตามประเภท ดังนี้
สหกรณภาคการเกษตร    46  สหกรณ  สมาชกิ  81,777  คน

1.  สหกรณการเกษตรทั่วไป  25 สหกรณ  สมาชกิ  77,755  คน
2.  สหกรณผูใชน้ํ า                 19 สหกรณ  สมาชกิ  3,367  คน
3.  สหกรณในเขต สปก.          2 สหกรณ  สมาชกิ  655  คน

สหกรณนอกภาคการเกษตร  19  สหกรณ   สมาชกิ  14,894  คน
1.  สหกรณออมทรัพย มี 12 สหกรณ จํ านวนสมาชิกทั้งสิ้น  12,068  คน
2.  สหกรณรานคา มี 3 สหกรณ จํ านวนสมาชิกทั้งสิ้น 2,475 คน
3.  สหกรณบริการ มี 4 จํ านวนสมาชิกทั้งสิ้น 351 คน



ถนน
ในป  พ.ศ.2542  จังหวัดนาน  มีระยะทางถนนที่กอสรางแลวเสร็จที่อยู ในความรับผิดชอบของสํ านัก

งานเรงรัดพัฒนาชนบทและกรมโยธาธิการ  รวมทั้งสิ้น  815.858  กิโลเมตร  โดยเปนถนนในความรับผิดชอบ
ของกรมโยธาธิการ  เปนระยะทาง   164.625 กิโลเมตร  และสํ านักงานเรงรัดพัฒนาชนบท เปนระยะทาง
651.233  กิโลเมตร  และถนนดังกลาวสวนใหญเปนถนนลาดยาง  690,777 (84.67 % ) ถนนลูกรัง  96.850
กิโลเมตร (11.37 % )  นอกจากน้ันเปนและถนนคอนกรีต  28.231 (3.46 % )

ตารางแสดง.ระยะทางถนนของจังหวัด จํ าแนกตามหนวยงานท่ีรับผิดชอบและประเภทผิวจราจร
รายละเอียด กม. %

ระยะทางถนนที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท 651.233 100.00
ลูกรัง 96.850 14.87
ลาดยาง 529.622 81.33
คอนกรีต 24.761 3.80
ระยะทางถนนท่ีอยูในความรับผิดชอบของกรมโยธาธกิาร 164.625 100.00
ลูกรัง 0.000 0.00
ลาดยาง 161.155 97.89
คอนกรีต 3.470 2.11
รวมระยะทางทั้งหมด 815.858 100.00
ลูกรัง 96.850 11.87
ลาดยาง 690.777 84.67
คอนกรีต 28.231 3.46



แหลงนํ้ า
1. น้ํ าอุปโภคบริโภค ในป  พ.ศ. 2542  จังหวัดนานมีประชากรในเขตเมือง (เทศบาล,สุขาภิบาล)

62,527  คน  และในเขตชนบท   426,978  คน มีความตองการนํ้ ากนิน้ํ าใช ในเขตเมืองและเขตชนบท ประมาณ
12,818,035  ลิตร      และ  21,348,900  ลิตร

2. น้ํ าเพื่อการเกษตร แหลงน้ํ าที่ประชาชนชาวจังหวัดนาน ใชเพื่อการเกษตรประกอบดวย  บอบาดาล
สวนตัว 1,285 บอ บอบาดาลสาธารณะ  998   บอ (จากขอมูล กชช.2ค.ป 2539) และบอท่ีมีเคร่ืองสูบน้ํ า 158
แหง สระ 537 แหง  ฝายสวนตัว 242 แหง และคลองชลประทานสงน้ํ า  27  แหง ซึ่งประชาชนมีการใชประโยชน
จากแหลงนํ ้าเหลานี้ในฤดูแลง 23,083 ครัวเรือน ในพ้ืนท่ี144,394ไร(ขอมูลแหลงน้ํ าระดับหมูบานป 2535  กอง
ประสานการพัฒนาชนบท สศช.)

3. ระบบน้ํ าประปา จังหวัดนานมีจํ านวนหมูบานที่มีนํ้ าประปาใช 402 หมูบาน ไมมีประปาใช 306 หมู
บาน คิดเปน รอยละ56.8,43.2 ของหมูบานทั้งหมด ตามลํ าดับ (จากขอมูล กชช.2ค ป 2539) ประปาในเขตเมือง
ป  2539  (ฝายประมวลขอมูล รายงานและประเมินผล การประปาสวนภูมิภาค) ป 2539 จังหวัดนาน มีจ ํานวนท่ี
ทํ าการประปา  2  แหง ซึ่งจ ําหนายในเขตเทศบาล 1 เขต จํ านวนประชากร 26,800 คน และจํ าหนายน้ํ าในเขต
เทศบาล 5 เขต จํ านวนประชากร 46,170  คน มีผูใชนํ้ า 9,175 ราย ปริมาณน้ํ าผลิต 2,823,612 ลบ.ม.ปริมาณ
น้ํ าจ ําหนาย 2,325,941 ลบ.ม. และปริมาณน้ํ าสูญเสียรอยละ 17.63

4. แหลงน้ํ าธรรมชาต ิ(ขอมูลแหลงน้ํ าระดับหมูบาน ป 2535 กองประสานการพัฒนาชนบท)
จังหวัดนาน มีแหลงนํ ้าตามธรรมชาติท่ีสํ าคัญคือ แมนํ ้านาน  น้ํ าวา   น้ํ ายาว  น้ํ าสา  และหวย  มีจ ํานวน 871
สาย  ซึ่งในจ ํานวนนี้มีที่ใชงานไดในฤดูแลง  858  สาย มีหนอง  บึง 86 แหง  ทีมีสภาพใชงานไดในฤดูแลง 83
แหง มีนํ ้าพ ุน้ํ าซับ 7 แหง ที่มีสภาพใชงานไดฤดูแลง  7 แหง และอ่ืน ๆ  28  แหง ที่มีสภาพใชงานไดในฤดูแลง
28  แหง

5. แหลงน้ํ าชลประทาน  แหลงน้ํ าชลประทานที่มีอยูภายในจังหวัดนาน ประกอบดวย แหลงน้ํ าตาม
โครงการขนาดใหญ  ขนาดกลาง  โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดํ าริ  โครงการหมูบานปองกันตนเองชายแดน
และโครงการขนาดเล็ก  ที่สรางเสร็จแลวถึงสิ้นปงบประมาณ  2542  รวม 257 โครงการสามารถเก็บกักนํ้ าได
32.51 ลาน ลบ.ม.และพ้ืนท่ีท่ีไดรับประโยชนจากโครงการ 190,630 ไร หรือ รอยละ 27.10 ของพ้ืนท่ีท่ีถือครอง
ทางการเกษตรของจังหวัด 703,351 ไร ในป 2542

ตารางแสดงโครงการชลประทานของจังหวัดท่ีสรางเสร็จแลว
โครงการ จาํนวน เก็บน้ํา พ้ืนท่ีชลประทาน คดิเปนรอยละของพื้นท่ี

 (ลาน ม.) ไดรับประโยชน (ไร) ถือครองทางการเกษตร
1.ขนาดใหญและขนาดกลาง 6 0 36,000 5.12
2.อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 60 0 48,880 6.95
3.หมูบานปองกันตนเองชายแดน 19 0 0 0
4.ขนาดเล็ก 172 32.51 105,750 15.04

รวม 257 32.51 190,630 27.1



6. สถานีสูบน้ํ าดวยไฟฟา  จนถึงสิ้นปงบประมาณ 2541 กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน ไดดํ าเนิน
การจัดตั้งสถานีสูบนํ้ าดวยไฟฟาในจังหวัดนานแลวจ ํานวน  52  สถานี  พื้นที่โครงการ 86,100 ไร เพ่ือประโยชน
ในดานการเกษตร และขจัดปญหาความแหงแลงของพื้นที่ที่อยูนอกเขตชลประทาน

7. สรุปพ้ืนท่ีและจํ านวนราษฎรที่ประสบปญหาภัยแลง ป 2543  จังหวัดนาน มีพ้ืนท่ีประสบภัยแลง
288  หมูบาน  76  ตํ าบล  14  อํ าเภอ  1  กิ่งอํ าเภอ  และมีราษฎรเดือดรอน  137,913 คน   33,319  ครอบครัว



การไฟฟา
จังหวัดนานมีการไฟฟาทั้งสิ้น  11 แหง  กระแสไฟฟาท่ีใขท้ังส้ิน  118,617,155  หนวย  มีจ ํานวนผูใชไฟ

ฟาทั้งสิ้น   111,097  ราย
ตารางแสดงไฟฟา ปงบประมาณ 2542

อําเภอ จํานวนผูใชไฟฟา หนวยจําหนวยไฟฟา จํานวนการไฟฟา
(ราย) (กว.ชม) (แหง)

1. อ.เมือง 29,491 54,544,384 1
2. อ.แมจริม 3,005 1,773,708 1
3. อ.เวียงสา 15,178 17,002,961 1
4. อ.นานอย 6,844 5,327,018 1
5. อ.ปว 15,766 13,265,959 1
6. อ.ทาวังผา 20,164 11,716,384 1
7. อ.เชียงกลาง 6,900 5,988,092 1
8. อ.ทุงชาง 4,343 2,989,822 1
9. อ.บานหลวง 2,834 1,750,045 1
10. อ.นาหม่ืน 3,223 2,045,902 1
11. อ.สันติสุข 3,349 2,212,880 1

รวม 111,097 118,617,155 11

ที่มา : กองเศรษฐกิจพลังไฟฟา การไฟฟาสวนภูมิภาค



โทรศัพท
จังหวัดนานมีจํ านวนเลขหมายโทรศัพททั้งสิ้น  12,591  เลขหมาย เปนเลขหมายที่มีผูเชา  8,448

เลขหมาย ประเภทบานพักอาศัยเชาเลขหมายมากที่สุด รองลงมา ไดแก สวนราชการสาธารณะภาคธุรกิจเอกชน
และ   ท.ศ.ท    เลขหมายที่มีผูเชาตอประชากรพันคน คิดเปนอัตราสวน  17.26  ตามลํ าดับ

ตารางแสดงบริการโทรศัพทในจังหวัด ป 2534-2541
ป จํานวน
เลขหมายที่มี รวม บาน ราชการ สาธารณะ ธุรกิจ ท.ศ.ท.

2535 3,048 2,105 1,314 220 38 449 84
2536 5,352 4,340 3,152 409 51 531 197
2537 5,352 4,980 3,875 448 116 406 135
2538 5,477 5,240 3,998 501 181 414 146
2539 5,557 5,343 4,028 516 213 417 169
2540 11,547 6,827 5170 581 162 429 185
2541 12,591 8,448 6,471 656 627 475 219

จํานวนเลขหมายที่มีผูเชา

ที่มา : กองสถิติและรายงาน องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย



การทองเท่ียว
เนื่องจากนานเปนดินแดนที่มีความรุงเรืองในอดีด  ดังจะ สังเกตไดจาก ขนบธรรมเนียมประเพณี   โบราณสถาน

โบราณวัตถ ุ  ศิลปกรรมตางๆ      ที่กระจัดกระจายอยูทั่วไป   ประกอบกับดินแดนของจังหวัดนานยังอุดมสมบูรณไปดวย
ทรัพยากรธรรมชาติจึงทํ าใหมีแหลงทองเที่ยวประเภทตางๆ  อันประกอบดวย

1.  โบราณสถาน  ไดแก วัดพระธาตุแชแหง วัดพระธาตุเขานอย  วัดภูมินทร วัดพระธาตุชางคํ ้าวรวิหาร  วัดสวนตาล
วัดพญาวัด  วัดหนองบัว ( จิตรกรรมฝาผนัง)  พิพิธภัณฑสถานแหงชาตินาน (หอค ํา)

2.  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ประเพณีของชนพื้นเมืองเผาตางๆ  ไดแก   ประเพณีของชาวไทล้ือบานหนองบัว   ชน
เผาตองเหลือง   และชาวไทยภูเขาบานปากลาง การขับซอ  การฟอน   ประเพณีการแขงเรือ

3.  แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาต ิ  อุทยานแหงชาติดอยภูคา  อุทยานแหงชาติ
ถํ ้าผาตูบ   เสาดนินานอย   ผาชู    น้ํ าตกตาดมาน  น้ํ าตกศิลาเพชร    หมูบานประมงปากนาย

4.  กิจกรรมการทองเที่ยวธรรมชาต ิ ลองแกงลํ านํ ้าวา  อ.แมจริม  นั่งชางชมไพร บานน้ํ ามวบ  อ.เวียงสา การจัด
HOMESTAY

แผนท่ีแสดงแหลงทองเท่ียวท่ีสํ าคัญของจังหวัด



อาชญากรรมและยาเสพติด
อาชญากรรม

จากการพิจารณากลุมความผิดในคดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ ในรอบป 2541-31 พ.ศ. 2543 ของ
จงัหวดันาน มีคด ี เกิดขึ้น 42  ราย จับกุมได 18  ราย คิดเปนอัตราคดีที่เกิดขึ้น  8.58  คดีตอประชากรแสนคน
  สวนรายละเอียดของกลุมความผิดตาง ๆ มีดังนี้

กลุมความผิด เกิดคดี จับกุม อัตราคดีตอประชากรแสนคน การจับกุม (%)
 - คดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ 42 18 8.58 42.86
 - คดีประทุษรายตอชีวิต รางกาย เพศ 164 125 33.5 76.22
 - คดีประทุษรายตอทรัพย 200 131 40.86 65.5
 - คดีที่นาสนใจ 87 49 17.77 56.32
 - คดีที่รัฐเปนผูเสียหาย 697

แผนภูมแิสดงสถิติคดีอาชญากรรม ป 2542-พค. 43
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ท่ีมา : ศูนยขอมูล ขอสนเทศ สํ านักงานต ํารวจแหงชาติ



ยาเสพติด
ในเดอืน มกราคม – พฤษภาคม 2543  จังหวัดนานมีการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  429 คดี

และจบักุมผูตองหาได   468  คน ประเภทยาเสพติดที่จับกุมไดมากที่สุด คือ แอมเฟตามีน (88.11%) ของคดีทั้งหมด
รองลงมาคอื  ฝน (7.46%) ของคดีทั้งหมด รายละเอียดสถิติการจับกุมยาเสพติดแตละประเภทเรียงตามลํ าดับ ดังนี้

ประเภท *คดี *ผูตองหา
จํานวน รอยละ

1.  แอมเฟตามีน 378 88.11 415
2.  ฝน 32 7.46 35
3.  กัญชา 16 3.73 15
4.  สารระเหย 3 0.70 3
5.  เฮโรอีน 0 0.00 0
5.  กระทอม 0 0.00 0

รวม 429 100.00 468
ท่ีมา  :  ตํ ารวจภูธรจังหวัดนาน

*คด ีและ *ผูตองหา เปนจ ํานวนคดีและจ ํานวนผูตองหา จํ าแนกตามชนิดของกลาง ผลรวมจึงมจี ํานวนมากกวา
จ ํานวนคดแีละ ผูตองหาเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งหมด เพราะใน 1 คดี ที่จับกุมได อาจจะมีชนิดของกลางหลายประเภท
ที่จับกุมได

แผนภูมิแสดงสถิติคดีท่ีเกิดจากยาเสพติดและการจับกุม ต้ังแต เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2543
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ท่ีมา : กองปราบปรามยาเสพติด สํ านักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด



การศึกษา
ในป  2542  จังหวัดนานมีสถานศึกษารวมทั้งสิ้น 467 แหง มีครูอาจารย 6,021 คน และนักเรียนนักศึกษา

103,070 คน  ซึ่งอัตราสวนครู/อาจารย ตอนักเรียน/นักศึกษา  1:17  โดยแยกการศึกษาออกเปน  2  ระบบคือ
1. การศึกษาในระบบโรงเรียน  มีสถานศึกษา  461  แหง มีครูอาจารย 5,923 คน และนักเรียนนักศึกษา

101,369 คน  ซึ่งอํ าตราสวนครู/อาจารย ตอนักเรียน/นักศึกษา  1:17
2. การศึกษานอกระบบโรงเรียน  มีสถานศึกษา  6  แหง มีครูอาจารย 98 คน และนักเรียนนักศึกษา  1,701

คน  ซึ่งอํ าตราสวนครู/อาจารย ตอนักเรียน/นักศึกษา  1:17

อัตราสวนนักเรียนตอหอง ครูตอนักเรียน จํ าแนกตามสังกัด  และระดับชั้น  ปการศึกษา  2542
สังกัด ระดับชั้น ครู นักเรียน หองเรียน นร:หอง นร:ครู

สปช กอนประถม 652 14,035 809 17.35 21.53
ประถมศึกษา 2,976 44,704 2,627 17.02 15.03
ม.ตน 471 5,788 280 20.68 12.29

สศ กอนประถม 20 33 4 8.25 1.65
ประถมศึกษา 24 578 26 22.24 24.09
ม.ตน 518 12,091 270 44.79 23.35
ม.ปลาย 466 10,447 246 42.47 22.42

สช กอนประถม 47 1,486 46 32.31 31.62
ประถมศึกษา 64 1,613 33 48.88 25.21
ม.ตน 58 967 23 42.05 16.68
ม.ปลาย 39 880 22 40 22.57

เทศบาล กอนประถม 14 410 14 29.29 29.29
ประถมศึกษา 54 969 36 26.92 17.95
ม.ตน 7 135 6 22.5 19.29



การศาสนา
ในป  2538  จังหวัดนาน  มีพุทธศาสนิกชน  458,968  คน (รอยละ 93.76)  จํ านวนวัด  420  แหง

คริสต  8,483  คน (รอยละ 1.73)  จํ านวนโบสถ  21  แหง  และอ่ืนๆ  22,054 คน  (รอยละ  4.51)

แผนภูมิแสดงจ ํานวนศาสนิกชนป 2542

อ่ืน ๆ
4.51%

คริสต
1.73%

พุทธ
93.76%

พุทธ
คริสต
อื่น ๆ

ที่มา :  เอกสารรายงานการศาสนาป 2542  กองแผนงาน  กรมการศาสนา



ขนบธรรมเนียมประเพณ ีวัฒนธรรม และการละเลนพื้นเมืองประจ ําจังหวัด
จงัหวัดนาน มีขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม และการละเลนพ้ืนเมืองท่ีสํ าคัญ ท่ีนิยมปฏิบัติสืบทอด

กนัมา แตโบราณจนถึงปจจุบัน คือ
1. งานประเพณีแขงเรือลานนา  ฉลองงาชางด ํา  จะจัดประมาณเดือนตุลาคมในวันเสาร – อาทิตย  แรก

หลังจากวันออกพรรษา  งาชางดํ าเปนสัญญลักษณประจํ าจังหวัดนาน  การแขงเรือของจังหวัดนาน เปนประเพณีพ้ืน
เมอืงท่ีกระทํ าสบืตอกันมาเปนเวลานาน  และประชาชนชาวจังหวัดนานถือวา  การแขงเรือน้ีเปนประเพณีท่ีสํ าคัญ
และเปนสวนหนึ่งของชีวิตตน

2. งานเทศกาลสมสีทอง และงานกาชาดจังหวัดนาน  ทุกๆป ราวกลางเดือนธันวาคม  ไดก ําหนดจัดงาน
เทศกาลสมสีทองและงานกาชาดจังหวัดนานขึ้น ณ สนามกีฬาจังหวัดนาน  มีกิจกรรมที่นาสนใจไดแก การประกวด
ขบวนรถสมสีทอง ฯลฯ



การพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทยใหความสํ าคัญตอการพัฒนาชุมชน    เพ่ือสงเสริมและยกระดับความเปนอยูของ

ประชาชน ใหสูงขึ้นทั้งทางดานเศรษฐกิจ    สังคม และการปกครอง   โดยใหการศึกษา และพัฒนาขบวนการเรียนรู
ของประชาชน พัฒนาองคกร อาสาสมคัรและผูนํ าทองถิ่น พัฒนาระบบ   รูปแบบและวิธีพัฒนาชุมชน   ซึง่ไดดํ าเนิน
การในจงัหวดันาน ดังนี้ (ขอมูลเดือนมิถุนายน 2543 )

1. จดัตัง้ศูนยพัฒนาเด็ก   261  แหง มีเด็กเล็กที่เขารับการอบรมเลี้ยงด ู9,702 คน   และเด็กเล็กที่ไดรับการ
พฒันานอกศูนย 300  คน

2. จัดต้ังศูนยเยาวชนต ําบล  98  แหง สมาชิกนอกระบบ  3,143  คน ในระบบ  4,550  คน
3. จัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตาง ๆ รวม   962  คณะ

- คณะกรรมการพัฒนาสตรี จังหวัด       1   คณะ
- คณะกรรมการพัฒนาสตรี อํ าเภอ      15   คณะ
- คณะกรรมการพัฒนาสตรี ตํ าบล        98  คณะ
- คณะกรรมการพัฒนาสตรี หมูบาน   848  คณะ

4. จดัใหมอีาสาสมัคร โดยมีผูนํ าอาสาพัฒนาชุมชน  196 คน และอาสาพัฒนาชุมชน  1,500 คน
5. จดัตัง้ศูนยพัฒนาต ําบล  98  แหง

ที่มา  :  กองวิชาการและแผนงาน  กรมการพัฒนาชุมชน



การสาธารณสุข
ในป 2542  จังหวัดนานมีจํ านวนสถานพยาบาลแผนปจจุบันจ ํานวน  14 แหง มีจ ํานวนเตียงสํ าหรับ

รองรับผูปวย 580 เตียง  มีสถานีอนามัย  111 แหง และสถานบริการสาธารณสุขชุมชน     34 แหง
บุคลากรผูใหบริการดานสาธารณสุขประกอบดวย  แพทย 63 คน  สัดสวนแพทยตอประชากร  7,769

คน ทันตแพทย 19 คน สัดสวนทันตแพทยตอประชากร  1: 25,760 คน พยาบาล  672 คน   คิดเปนสัดสวนตอ
ประชากร 1:728 คน  เจาหนาที่สาธารณสุข 337 คน  คิดเปนสัดสวนตอประชากร  1: 1,120

แผนภูมิแสดงจ ํานวนแพทยและพยาบาล ป 2542
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การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผลการพัฒนาชนบท ป 2542 คุณภาพชีวิตในระดับหมูบานของคนในจังหวัดนาน อยูในระดับ “ปาน

กลาง” ทั้งจังหวัดมีหมูบานชนบท  787  หมูบาน  เปนหมูบานกาวหนา (หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 3)    40
หมูบาน (รอยละ 5.08) และหมูบานพัฒนาปานกลาง (หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 2)   368 (รอยละ 46.76) และ
ยังมีหมูบานลาหลัง (หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 1)   379 หมูบาน (รอยละ 48.16)

แผนภูมิแสดงระดับการพัฒนาของหมูบานของจังหวัดนาน ป 2535  2537  2539 และ 2542
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เรงรัดพัฒนาอันดับ 2  (ปานกลาง)

เรงรัดพัฒนาอันดับ 3  (กาวหนา)



ความจํ าเปนพื้นฐาน
จากผลการสํ ารวจขอมูล จปฐ. ของจังหวัดนาน  ในป 2543 หมวดสุขภาพดี มีบานอาศัย และศึกษา

ถวนทั่ว ซึ่งก ําหนดตัวชี้วัดได 24 ตัวชี้วัด พบวาตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย และมีคารอยละที่ผานเกณฑตามที่
ก ําหนด ในป 2543 มี 13 ตัวชี้วัด และไมบรรลุเปาหมาย 11  ตัวชี้วัด

สํ าหรับตัวชี้วัดที่ยังไมบรรลุเปาหมายมากที่สุดคือ  การไมกินอาหารดิบ (27.2 % เกณฑก ําหนด  90%)
ตํ่ ากวาเปาหมายคิดเปนรอยละ  27.2 และตัวเปาหมายที่ยังไมบรรลุเปาหมายนอยที่สุดคือ ครัวเรือนไดรับรูขาว
สารสัปดาหละ  3  ครั้ง (94.54% เกณฑก ําหนด  95%) ตํ่ ากวาเปาหมายคิดเปนรอยละ 0.46
ตารางแสดงผลการสํ ารวจขอมูล จปฐ.หมวดสุขภาพดี มีบานอาศัย และศึกษาถวนทั่ว

ป 2543

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผล
รอยละท่ีไมผานเกณฑ รอยละท่ีผานเกณฑ

หมวดสุขภาพดี
1. หญิงมีครรภไดรับการดูแลกอนคลอด 1.3 93.36 80 /
2. หญิงมีครรภไดการทําคลอด 3.3 97.7 95 /
3. หญิงมีครรภกินอาหารพอเพียง 6.2 93.71 93 /
4. เด็กแรกเกิดไดกินนมแม 4.3 93.2 30 /
5. เด็กตํ่ากวา 1 ป ไดรับวัคซีนครบ 1.0 98.4 95 /
6. เด็ก 0-5 ป ไดอาหารเเพียงพอ 8.2 89.97 80 /
7. เด็ก 6-15 ป ไดอาหารเพียงพอ 6.4 92.17 90 /
8. เด็ก 6-12 ป ไดวัคซีนครบ 1.9 92.09 100 X
9. การไมกินอาหารดิบ 35.8 62.8 90 X
10. การบริโภคไอโอดีน 4.1 96.04 60 /
11. กินอาหารมาตรฐาน อย. 6.2 92.26 85 /
12. มีความรูในการใชยา 10.7 88.81 60 /

ผลการสํารวจ



ตัวชี้วัด เปาหมาย ผล
รอยละท่ีไมผานเกณฑ รอยละท่ีผานเกณฑ

หมวดมีบานอาศัย
13. ที่อยูอาศัยสภาพคงทนถาวร 8.6 90.29 95 X
14. มีและใชสวมถูกหลักสุขาภิบาล 3.8 95.77 95 /
15. มีนํ้าสะอาดด่ืมและบริโภค 26.3 68.82 95 X
16. การจัดบานเรือน บริเวณบาน 22.3 74.74 60 /
17. ไมถูกรบกวน ฯลฯ 10.0 86.5 95 X
หมวดศึกษาถวนทั่ว
18. เด็ก 2-5 ป ไดรับบริการบริการเลี้ยงดู 10.7 80.89 90 X
19. เด็กครบเกณฑไดเขาเรียน 3.0 95.4 100 X
20. เด็กจบภาคบังคับเรียนตอมัธยม 8.0 91.1 98 X
21. เด็กไดรับการฝกอบรมอาชีพ 43.8 53.33 80 X
22. คน 14-50 ป อานและเขียนได 10.3 89.91 99 X
23. รับรูขาวสารสัปดาหละ 3 ครั้ง 5.1 94.54 95 X
24. มีความรูเกี่ยวกับเอดส 3.2 95.66 80 /

ผลการสํารวจ

ที่มา : สํ านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนาน
หมายเหต ุ         ✔  =        ผานเกณฑ
                            ✖   =       ไมผานเกณฑ



คณะผูจัดทํ า
ที่ปรึกษา

รอยต ํารวจตรี   ธนะพงษ  จักกะพาก ผูวาราชการจังหวัดนาน
นายนิพนธ   ขันธปราบ รองผูวาราชการจังหวัดนาน

กล่ันกรองและก ํากับการด ําเนินงาน
นายพิศาล   ทองเลิศ หัวหนาสํ านักงานจังหวัดนาน
นายวรพจน  ประทีปรัตน หัวหนาฝายขอมูลและติดตามประเมินผล
นายพงศเทพ  เทียมดาว เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6

วเิคราะหและจัดท ํารายละเอียดรูปเลม
นายสุชาต ิ ผาแสนเนิน เจาหนาท่ีวเิคราะหนโยบายและแผน   3

บันทึกขอมูลและผลิตเอกสาร
นางสาวอรพิน  วุฒิ เจาหนาที่บันทึกขอมูล 5
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