


 
ค ำขวัญประจ ำจังหวัดน่ำน 

 
แข่งเรือลือเลื่อง   เมืองงาช้างด า   จิตรกรรมวัดภูมินทร์ 

 แดนดินส้มสีทอง   เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง  



ที่ตั้งจังหวัด 
        จังหวัดน่ำน  เป็นจังหวัดชำยแดนด้ำนตะวันออก  
ของภำคเหนือ  ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร  ตำมเส้นทำง
รถยนต์ประมำณ 668 กิโลเมตร มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 
7,170,045 ไร ่หรือ 11,472.076 ตำรำงกิโลเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 2.23 ของพื้นที่ท้ังประเทศ  เป็นพื้นที่ป่ำเขำ     
และลำดชันประมำณ 85  %   เหลือประมำณ   15 %    
เป็นพื้นที่รำบ 



ที่ตั้งจังหวัดจังหวัดน่ำน 



 
ทิศเหนือและทิศตะวันออก    
                 ติดต่อกับประเทศสำธำรณรฐัประชำธปิไตย
ประชำชนลำว   มีควำมยำวตำมแนวชำยแดนประมำณ 277 กม. 
ห่ำงจำกแขวงหลวงพระบำง  230  กม. 
       
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับจังหวัดแพร ่จังหวดัพะเยำ    
 
ทิศใต้           ติดต่อกับจังหวัดแพร ่และ จังหวัดอุตรดิตถ์     



 
          -  มจีุดผ่ำนแดนสำกล  1 จุด  คือ  ด่ำนบ้ำนห้วยโก๋น  
อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ  ด่ำนตรงข้ำมของ สปป.ลำว  คือ   
บ้ำนน้ ำเงิน  เมืองเงิน  แขวงไชยะบุล ี(ด่ำนสำกล)  
 
 -  จุดผ่อนปรนด่ำนบ้ำนใหม่ชนแดน  อ ำเภอสองแคว 
และบ้ำนห้วยสะแตง  อ.ทุ่งช้ำง  กับเมืองเชียงฮ่อน สปป.ลำว 



กำรปกครอง 
         -  จงัหวัดน่ำน  มีประชำกรทั้งหมด 476,363 คน        
แยกเป็นชำย  240,280  คน หญิง 236,083  คน แบ่งกำร    
ปกครองเป็น  15 อ ำเภอ 98 ต ำบล 890  หมู่บ้ำน 28 ชุมชน      
ได้แก ่ อ .เมืองน่ำน  อ.เวียงสำ   อ.ท่ำวังผำ  อ.นำน้อย   
        อ.นำหมื่น     อ.ทุ่งช้ำง    อ.ปัว         อ.แม่จริม       
        อ.สันติสุข     อ.บ่อเกลือ   อ.สองแคว   อ.บ้ำนหลวง  
        อ.เชียงกลำง  อ.ภูเพียง    และ อ.เฉลิมพระเกียรติ 
            



         -  กำรปกครองส่วนท้องถิ่นมี องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด (อบจ.) จ ำนวน 1 แห่ง เทศบำลเมือง จ ำนวน 1 แห่ง  
เทศบำลต ำบล  จ ำนวน 15 แห่ง   และองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล (อบต.)   จ ำนวน 85 แห่ง 
 
        -  มีสมำชิกวุฒิสภำ  จ ำนวน   1  คน  และสมำชิก   
สภำผู้แทน  รำษฎร จ ำนวน  3   คน  



ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ 
          สภำพทำงเศรษฐกิจของจังหวัดนำ่นในปี  2553 พบว่ำประชำกรมีรำยได้

เฉลี่ยต่อหัว 54,701 บำท/คน/ปี เป็นล ำดบัที่ 58 ของประเทศ อันดับ 15 
ของภำคเหนือ    โดยจังหวัดมีผลิตภัณฑ์มวลรวม  26,878  ล้ำนบำท 
ล ำดับที่ 63 ของประเทศ 14 ของภำคเหนือ  รำยได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสำขำ
นอกภำคกำรเกษตร   

 -  กำรค้ำส่ง  และค้ำปลีกร้อยละ 12.43  คิดเป็นมูลค่ำ  3,340 ลบ.   
 -  สำขำกำรศึกษำ  ร้อยละ  13.05  คิดเป็นมูลคำ่  3,509  ลบ. 
 -  สำขำบริหำรร้อยละ  8.57  คิดเป็นมูลค่ำ  2,303 ลบ. 
 -  สำขำกำรเกษตร  ร้อยละ  39.38  คิดเป็นมูลค่ำ  10,584  ลบ. 
 -  อัตรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ  ร้อยละ  5.05  ณ รำคำคงมี ่



ข้อมูลอ ำเภอชำยแดน 

  -  จังหวัดน่ำนมีชำยแดนติดต่อกับประเทศ     สปป.ลำว 
ระยะทำงยำว 277 กม.  ทำงด้ำนทิศเหนือ  ตั้งแต่พื้นที่  
อ ำเภอสองแคว  อ ำเภอทุ่งช้ำง  อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ  
อ ำเภอบ่อเกลือ  อ ำเภอแม่จริม  อ ำเภอเวียงสำ  และอ ำเภอ
นำน้อย 

  -  อ ำเภอชำยแดน  7  อ ำเภอ  17  ต ำบล               
50  หมู่บ้ำน  



 ข้อมูลจุดผ่านแดน 

  -  จุดผ่ำนแดนสำกล 1 จุด คือ ด่ำนบ้ำนห้วยโก๋น  
อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ  ด้ำนตรงข้ำวของ สปป.ลำว คือ 
บ้ำนน้ ำเงิน  แขวงไชยบุรี(ด่ำนท้องถิ่น)  เวลำเปิด-ปิด 
08.00 – 17.00 น. ทุกวัน 

  -  จุดผ่อนปรน 2 จุด  คอื บ้ำนห้วยสะแตง  อ ำเภอ
ทุ่งช้ำง  และ บ้ำนใหม่ชำยแดน  อ ำเภอสองแคว         
มีช่องทำงเข้ำ – ออก ตำมธรรมชำติ  27  ช่อง 

  



วิสัยทัศน(์Vision)  

“ เมืองสงบสุข ธรรมชาติสมบูรณ์ คุณภาพชีวิตดี วถิีประชาพอเพียง ”  



พันธกิจ ( Mission)  

1.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ให้เป็น
เมืองอุทยานแห่งชาติ  เมืองแห่งชุมชนคนต้นน ้าที่คงความ
สมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

2.  พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน  ให้รองรับความเจริญทางด้าน
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างสมดุล 

3.  สร้างสังคมให้มีความสงบสุข  มีคุณธรรมมีความมั่นคงทาง
ศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น 

 



พันธกิจ ( Mission)  

4.  ส่งเสรมิใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวิต  การศึกษาและสุขอนามัยที่ดี   มีความ
เป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5.  พัฒนาการบริการภาครัฐให้ประชาชนเข้าถึงอย่างมีคุณภาพ  รวดเร็ว  เสมอ
ภาค  ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี 

 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
( Strategic Issues) 

ยุทธศาสตร์ที่  1  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย  
  กระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนน่านตามวิถีชีวิตพอเพียง และ 
  เสริมสร้างอัตลักษณ์วัฒนธรรมน่านให้มีความเข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่  3  เสรมิสร้างความสงบสุขปลอดภัยและสร้างความสมานฉันท์ 

ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาผลผลิต  ผลิตภัณฑท์างการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน  
  ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน  ตรงตามความต้องการของ 
  ประชาชนและสามารถแข่งขันได้ 

 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
( Strategic Issues) 

ยุทธศาสตร์ที่  5  ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม และธรรมชาติตาม 
  แนวทางเศรษฐกิจ  สร้างสรรค์ 

ยุทธศาสตร์ที่  6  ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ  พัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐาน 
  และระบบโลจิสติกส์ให้รองรบัการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่  7  ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

 



สรุปงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555  
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ภำพรวม) 

จังหวัดน่ำน                                                          155,980,500 บำท 

ผลผลิตด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกจิ                                      88,070,500 บาท 

ผลผลิตด้านการพัฒนาสังคม                                       26,780,000 บาท 
ผลผลิตด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      22,400,000 บาท 

ผลผลิตด้านการบริหารจัดการ                  10,000,000 บาท 

ผลผลิตด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ           8,730,000 บาท 

 

 

 


