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กลุมจังหวัด ยื่นคําขอจัดตั้งงบประมาณได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในพระราช
กฤษฎีกาและใหถือวาจังหวัดหรือกลุมจังหวัด เปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ โดยให
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  คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.)       
ไดกําหนดนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ และวิธีการการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 4 ป  (พ.ศ.2561 - 2564)   
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สวนท่ี 1 ขอมูลสภาพท่ัวไปของจังหวัด 

1.1 ความเปนมา 
 

ตราประจําจังหวัดแพร 

 

ตราประจําจังหวัดแพรเปนรูปมายืนและโบราณสถานท่ีสําคัญของจังหวัดแพรคือพระธาตุชอแฮประกอบอยูบนหลังมา 
 

คําขวัญของจังหวัดแพร 
“หมอหอมไมสัก ถ่ินรักพระลอ ชอแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพรนี้ใจงาม” 

 
ธงประจําจังหวัดแพร 

 
 

ตนไมประจําจังหวัดแพรคือตนยมหิน 

 
 

จังหวัดแพร ใชอักษรยอวา “พร” 
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 เมืองแพรเปนเมืองโบราณสรางมาชานานแลวตั้งแตอดีตกาล แตยังไมปรากฏหลักฐานแนชัดวาสรางข้ึนใน
สมัยใดและใครเปนผูสราง เมืองแพรเปนเมืองท่ีไมมีประวัติของตนเองจารึกไวในท่ีใดๆ โดยเฉพาะนอกจากปรากฏใน
ตํานานพงศาวดารและจารึกของเมืองอ่ืนๆ บางเพียงเล็กนอย จากการศึกษาคนควาและตรวจสอบหลักฐานจาก
ตํานานเมืองเหนือพงศาวดารโยนกและศิลาจารึกพอขุนรามคําแหง เมืองแพรนาจะสรางยุคเดียวกันกับกรุงสุโขทัย
เชียงใหม ลําพูน พะเยา นาน 
 เมืองแพรมีชื่อเรียกกันหลายอยางตํานานเมืองเหนือเรียกวา “พลนคร” หรือ “เมืองพล” ดังปรากฏในตํานาน
สรางพระธาตุลําปางหลวงวา “เบื้องหนาแตนั้นนานมายังมีพระยาสามนตราชองคหนึ่ง เสวยราชสมบัติในพลรัฐนคร
อันมีในท่ีใกลกันกับลัมภกัปปะนคร (ลําปาง) นี่ทราบวา สรีรพระธาตุพระพุทธเจามีในลัมภกัปปะนครก็ปรารถนาจะ
ใครได” ในสมัยขอมเรืองอํานาจราว พ.ศ. 1470-1560 นั้น พระนางจามเทวีไดแผอํานาจเขาครอบครองดินแดนในเขต
ลานนาไดเปลี่ยนชื่อเมืองในเขตลานนาเปนภาษาเขมร เชน ลําพูนเปนหริภุญไชย นานเปนนันทบุรี เมืองแพรเปน 
โกศัยนครหรือนครโกศัย ชื่อท่ีปรากฏในศิลาจารึกพอขุนรามคําแหงเรียกวา “เมืองพล” และไดกลายเสียงตามหลัก
ภาษาศาสตรเปน “แพร” ชาวเมืองนิยมออกเสียงวา “แป” 

ท่ีมา : หนังสือประวัตมิหาดไทยสวนภูมิภาคจังหวัดแพร 

 

1.2 ลักษณะทางกายภาพ 
จังหวัดแพรเปน 1 ใน 17 จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย ตั้งอยูระหวางละติจูดท่ี 14.70 ถึง 18.44  

องศาเหนือ กับลองจิจูดท่ี 99.58 ถึง 100.32 องศาตะวันออก อยูสูงกวาระดับทะเลประมาณ 155 เมตร อยูหางจาก
กรุงเทพมหานครตามทางหลวงหมายเลข 11 และ 101 ประมาณ 551 กิโลเมตร และทางรถไฟ 550 กิโลเมตร  
(ถึงสถานีรถไฟเดนชัย) มีเนื้อท่ีประมาณ 6,768.94 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,086,625 ไร และมีอาณาเขต
ติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ไดแก 

ทิศเหนือ ติดตอกับ จังหวัดพะเยาและจังหวัดลําปาง 
ทิศตะวันออก ติดตอกับ จังหวัดนาน 
ทิศใต  ติดตอกับ จังหวัดอุตรดิตถและจังหวัดสุโขทัย 
ทิศตะวันตก ติดตอกับ จังหวัดลําปางและจังหวัดสุโขทัย 

 พ้ืนท่ีจังหวัดแพรลอมรอบดวยภูเขาท้ัง 4 ทิศ พ้ืนท่ีสวนใหญประมาณรอยละ 80 เปนภูเขา มีพ้ืนท่ีราบเพียง
รอยละ 20 โดยลาดเอียงไปทางทิศใตตามแนวไหลของแมน้ํายม คลายกนกระทะ พ้ืนท่ีราบของจังหวัดจะอยูระหวาง
หุบเขา มี 2 แปลงใหญ คือ ท่ีราบบริเวณพ้ืนท่ีอําเภอรองกวาง อําเภอหนองมวงไข อําเภอเมืองแพร อําเภอสูงเมน 



3 
 

และอําเภอเดนชัย และอีกหนึ่งแปลงคือบริเวณอําเภอลองและอําเภอวังชิ้น ซ่ึงท่ีราบดังกลาวใชเปนท่ีอยูอาศัยและ 
ทําการเกษตร 

ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดแพรจัดอยูในลักษณะแบบฝนเมืองรอนเฉพาะฤดูฝนหรือแบบทุงหญาเมืองรอน 
(Tropical Savanna) บริเวณดังกลาวอยูในเขตรองอากาศเขตรอน (Intertropical Convergence Zone) ปริมาณ
และการกระจายของฝนจะไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม 2 ประเภทคือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ทําใหมีฝนตกชุกและ
ลมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีนําเอาอากาศหนาวและแหงแลงจากประเทศจีนมาปกคลุมท่ัวบริเวณภาคเหนือของ 
ประเทศไทย นอกจากนี้เนื่องมาจากลักษณะพ้ืนท่ีของจังหวัดแพรเปนแองคลายกนกระทะ ลักษณะภูมิประเทศเปน
ภูเขาจึงทําใหสภาพอากาศแตกตางกันมาก ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดแพรแบงเปน 3 ฤดูกาล 

ฤดูหนาว เริ่มในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ 
ฤดูรอน เริ่มประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 
ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม 
 

1.3 ขอมูลการปกครอง/ประชากร 
(1) การปกครอง   

จังหวัดแพรแบงเขตการปกครองออกเปน 8 อําเภอ 78 ตําบล 708 หมูบาน 18 ชุมชน องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 84 แหง ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาลเมือง 1 แหง เทศบาลตําบล 25 แหง และ
องคการบริหารสวนตําบล 57 แหง รายละเอียดตามตาราง 

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนเขตการปกครอง 

อําเภอ 
จํานวน 

ตําบล หมูบาน ชุมชน อบจ. ทม. ทต. อบต 
เมืองแพร 20 166 18 1 1 9 9 
สูงเมน 12 110 - - - 1 12 
เดนชัย 5 52 - - - 3 4 
สอง 8 85 - - - 2 7 
ลอง 9 90 - - - 6 5 
หนองมวงไข 6 35 - - - 1 5 
รองกวาง 11 93 - - - 2 8 
วังชิ้น 7 77 - - - 1 7 

รวม 78 708 18 1 1 25 57 

ท่ีมา : ท่ีทําการปกครองจังหวัดแพร (ขอมูล ณ วันท่ี 31 เดือนพฤษภาคม 2559) 

(2) ขอมูลประชากร  
จังหวัดแพร มีประชากร ณ เดือนมิถุนายน 2559 จํานวน 450,872 คน จําแนกเปนชาย 218,505 คน  

(รอยละ 48.46) หญิง 232,367 คน (รอยละ 51.54 คน)  

ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนประชากรและครัวเรือน 

อําเภอ 
จํานวนราษฎร 

จํานวนครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

เมืองแพร 56,587 62,478 119,065 49,827 
สูงเมน 36,491 39,433 75,924 28,785 
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เดนชัย 18,019 18,120 36,139 14,635 
สอง 24,750 26,015 50,765 18,359 
ลอง 27,252 27,946 55,198 19,787 
หนองมวงไข 8,442 9,487 17,929  6,766 
รองกวาง 23,776 25,636 49,412 17,927 
วังชิ้น 23,188 23,252 46,440   15,948 

รวม 218,505 232,367 450,872 172,079 

ท่ีมา : ท่ีทําการปกครองจังหวัดแพร (ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน  2559) 
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การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติโครงสรางประชากรจังหวัดแพร  
               โครงสรางประชากร ป 2558 (คน)              โครงสรางประชากร ป 2553 (คน) 

  
 
              โครงสรางประชากร ป 2548 (คน) 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดแพร 

 

1.4 ขอมูลเศรษฐกิจ 
จังหวัดแพร มีผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจําป พ.ศ. 2557 มูลคาเทากับ 25,582 ลานบาท 

โครงสรางทางเศรษฐกิจข้ึนอยูกับ 
อันดับ 1 คือ สาขาเกษตรกรรม รอยละ  21.05 
อันดับ 2 คือ สาขาการศึกษา รอยละ  19.70 
อันดับ 3 คือ สาขาตัวกลางทางการเงิน รอยละ  9.89 

รายไดเฉลี่ยตอหัวตอปของประชากร ป 2557 เทากับ 60,093 บาท จัดเปนอันดับท่ี 66 ของประเทศ และ
เปนลําดับท่ี 16 ของ 17 จังหวัดภาคเหนือ ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

 
 

 

โครงสรางประชากร ป 2558 ของจังหวัดแพร จํานวน
ประชากร รวม 457,607 คน โดยสวนใหญเปนประชากรท่ี
อยูในวัยทํางาน ซึ่งดูขอมูลยอนหลังไปป 2553 และ ป 2548 
จะเห็นไดวา ประชากรในจังหวัดแพรในวัยเด็กมีแนวโนม
ลดลง สวนประชากรในวัยทํางานมีแนวโนมคงท่ี ประชากร
ในวัยสูงอายุมีแนวโนมสูงข้ึน 

จากขอมูลขางตนทําใหเห็นวาในอนาคตจังหวัดแพรจะ
เปนสังคมผูสูงอายุมากข้ึน ดังน้ันจังหวัดควรจะมีนโยบาย
หรือโครงการเพ่ือรองรับประชากรวัยสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนใน
อนาคต 
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ตารางขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดแพร ณ ราคาประจําป 2557 จําแนกตามสาขาการผลิต 16 สาขา 
สาขาการผลิต ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดป 2556 (ลานบาท) 

ภาคเกษตร 5,510 
เกษตรกรรมฯ 5,384 
การประมง 126 

ภาคนอกเกษตร 20,072 
การทําเหมืองแรและเหมืองหิน 273 
อุตสาหกรรม 2,273 
การไฟฟา แกส และการประปา 495 
การกอสราง 1,446 
การขายสง การขายปลีกฯ 2,349 
โรงแรมและภัตตาคาร 233 
การขนสง สถานท่ีเก็บสินคาและการคมนาคม 606 
ตัวกลางทางการเงิน 2,531 
บริการดานอสังหาริมทรัพย ฯ 1,303 
การบริหารราชการฯ 1,908 
การศึกษา 5,040 
การบริการดานสุขภาพและสังคม 1,141 
การใหบริการดานชุมชนฯ 370 
ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล 103 

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 25,582 

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  (ขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ 2559) 
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(1) การจัดตั้งสถานประกอบธุรกิจในจังหวัดแพร มีผูประกอบการจดทะเบียนประกอบธุรกิจประเภทนิติ
บุคคล เชน บริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล บริษัทมหาชน รวมท้ังสิ้น 1,127 ราย 
ตามตารางดังนี้ 

ตารางท่ี 3 การจดทะเบียนนิติบุคคล จําแนกตามประเภทการจดทะเบียนและหมวดธุรกิจ 

หมวดธุรกิจ 
ทะเบียนนิติบุคคล 

รวม บริษัท
จํากัด 

หางหุนสวน
จํากัด 

หางหุนสวน
สามัญนิติบุคคล 

บริษัทมหาชน
จํากัด 

เกษตรกรรม การปาไม และการประมง 7 7 1 0 15 
การทําเหมืองแร และเหมืองหิน 4 4 0 0 8 
การผลิต 51 64 0 0 115 
การไฟฟา กาซ ไอนํ้าและระบบปรบัอากาศ 11 4 0 0 15 
การจัดหานํ้า การจัดการนํ้าเสียและของเสียรวมถึง
กิจกรรมท่ีเก่ียวของ 

0 1 0 0 1 

การกอสราง 64 231 0 0 295 
การขายสง ขายปลีก การซอมแซมยานยนต
จักรยานยนต 

168 229 3 0 400 

การขนสงและสถานท่ีเก็บสินคา 12 22 0 0 34 
ท่ีพักแรมและบริการดานอาหาร 18 13 1 0 32 
ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร 7 49 0 0 56 
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 11 8 0 1 19 
กิจกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย 19 6 0 1 26 
กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตรและกิจกรรมทางวิชาการ 22 32 0 0 54 
กิจกรรมการบรหิารและบริการสนับสนุน 8 14 0 0 22 
การศึกษา 1 1 0 0 2 
กิจกรรมดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห 3 1 0 0 4 
ศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ 3 24 0 0 27 
กิจกรรมการบริการดานอ่ืนๆ 2 1 0 0 3 

รวม 411 710 5 1 1,127 

ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดแพร (ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2558)   
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(2) การคาสินคาและบริการ 
ขอมูลการจัดเก็บภาษีอากรเฉพาะสวนท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีแพรไดจัดเก็บตั้งแตป 2555-2558 มีการ

ขยายตัวอยางตอเนื่อง ยกเวนป 2557 ท่ีมีการอัตราการขยายตัวลดลงรอยละ 2.22  

ตารางท่ี 4 แสดงผลการจัดเก็บภาษีอากรเฉพาะสวนท่ีสรรพากรจัดเก็บ 
               หนวย : ลานบาท 

ประเภทภาษี 
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 

จํานวน
เงิน 

เพ่ิม/
ลด 

จํานวน
เงิน 

จํานวน
เงิน 

จํานวน
เงิน 

เพ่ิม/ลด จํานวนเงิน เพ่ิม/
ลด 

1.ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 137.66 23.16 167.56 21.72 138.29 -17.47 161.32 23.03 
2.ภาษีเงินไดนิติบุคคล 119.34 33.03 133.82 12.13 122.83 -8.22 101.29 -21.54 
3.ภาษีมูลคาเพ่ิม 217.70 6.31 253.77 16.57 275.97 8.75 304.05 28.08 
4.ภาษีธุรกิจเฉพาะ 12.39 -66.80 16.55 33.56 22.70 37.19 19.36 -3.34 
5.อากรแสตมป 6.17 5.11 5.92 -4.18 4.68 -20.94 5.88 1.2 
6.อ่ืนๆ/คาปรับภาษีอากร 0.99 4.21 1.08 9.04 1.37 26.92 1.19 -0.18 

รวม 494.26 5.02 578.70 88.85 565.84 -2.22 593.10 27.26 

ท่ีมา : สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีแพร (ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2558)   

 ขอมูลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เดือนสิงหาคม 2559 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีแพร ไดรับการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิต จํานวน 399,461,383.81 ลานบาท  

ตารางท่ี 5 ขอมูลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 

ประเภทรายได ป 2556 ป 2557 ป 2558 ส.ค. ป 2559 

1. ภาษียาสูบ 68,900.00 293,150.00 76,170.00 304,200.00 

2. ภาษีสุรา 418,578,564.43 413,645,279.46 453,159,217.28 393,010,710.18 

- สุรากลั่น 417,460,298.59 413,119,447.86 451,945,360.28 391,832,026.93 
- สุราแช 1,118,265.84 525,831.60 1,213,857.00 1,178,683.25 

3. ภาษีรถยนต - - - - 
4. ภาษีเครื่องดื่ม 655,805.74 611,015.58 589,126.61 475,270.21 
5. ภาษีนํ้ามันและผลิตภณัฑ 21,000.00 85,400.00 4,725.00 - 
6. ภาษีรถจักรยานยนต 164,733.00 - 11,700.00 - 
7. ภาษีแบตเตอรี ่ - - - - 

8. ภาษีเครื่องหอม 180.00 360.00 720.00 4,027.5 

9. ภาษีสนามกอลฟ 19,740.00 19,180.00 21,440.00 58,895.00 
10.ภาษีไนตคลับและดสิโกเทค 323,300.00 352,570.00 554,096.51 459,051.60 

11.รายไดเบ็ดเตลด็ 5,044,709.20 4,673,348.17 7,153,261.31 5,149,229.32 

รวม 424,876,932.37 419,680,303.21 461,570,456.71 399,461,383.81 

ท่ีมา : สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีแพร  (ขอมูล ณ เดือนสิงหาคม 2559)   

1.5 ลักษณะทางสังคม 
 จากสํารวจขอมูลสถานการณทางสังคมของทองถ่ินจังหวัดแพร ระหวางป 2556-2558 ซ่ึงจัดเก็บโดยองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน สามารถสรุปได ดังนี้ 

ตารางท่ี 6 เปรียบเทียบปญหาเชิงประเด็นสังคม ระหวางป 2556-2558 
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ประเด็นปญหา 
จํานวนหนวย 

ป2556 ป2557 ป 2558 
1.1 สถานการณดานท่ีอยูอาศัยและสิ่งแวดลอม    

1.1.1 ครอบครัวท่ีอาศัยในสภาพแวดลอมไมเหมาะสม 863 882 913 

1.1.2 ครัวเรือนท่ีมีสภาพท่ีอยูอาศยัไมมั่นคงถาวร 1,377 1,425 1,022 
1.1.3 ครอบครัวท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยทางธรรมชาติ ในระดับท่ีเปนอันตราย 

ตอชีวิตและทรัพยสิน 
2,744 2,771 2,918 

1.1.4 ครัวเรือนท่ีไมมีกรรมสิทธ์ิในท่ีอยูอาศัย เชน อาศัยอยูในพ้ืนท่ีสาธารณะ  
ท่ีราชพัสดุ อยูในเขตปาสงวน ภายในบริเวณวัด ท่ีเชา การถูกไลท่ี 

1,742 1,789 1,873 

1.1.5 ครัวเรือนท่ีอยูในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน (สถานท่ีเปลี่ยว 
มีแสงสวางไมเพียงพอ หรือตั้งอยูหางไกลชุมชน) 

- - 222 

รวม 6,726 6,867 6,948 

1.2 สถานการณดานสุขภาพอนามัย    
1.2.1 ประชาชนท่ีติดสุรา 1,477 1,124 1,039 
1.2.2 ประชาชนท่ีติดสารเสพตดิรายแรง เชน ยาบา ยาอี สารระเหย กัญชา เปนตน 757 748 622 
1.2.3 ประชาชนท่ีติดเอดส / ปวยเปนโรคเอดสและสมควรไดรับการชวยเหลือ  

(ท้ังท่ีไดรับการชวยเหลือแลวและยังไมไดรับการชวยเหลือ) 
919 861 844 

1.2.4 ประชาชนท่ีโรคระบาดในรอบป เชน โรคไขเลือดออก โรคอหวิาตกโรคโรค
ไขหวัดรก โรคฉ่ีหนู เปนตน 

684 694 392 

1.2.5 ประชาชนท่ีเสยีชีวิตในรอบปจากโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคความดัน เปนตน 824 872 948 
1.2.6 ประชาชนท่ีเจ็บปวยไมสามารถประกอบอาชีพได (ไมรวมคนพิการ) 649 608 1,219 

1.2.7 ประชาชนท่ีมีอาการทางจิต / ประสาท 806 743 692 
1.2.8 ประชาชนท่ีเจ็บปวยไมสามารถไปรบัการรักษาท่ีโรงพยาบาลได  

(ยากจน, อยูหางไกล) 
  51 

รวม 6,116 5,651 5,807 

1.3 สถานการณดานการศึกษา    
1.3.1 เด็ก (อายุ 6-15 ป) ท่ีไมสามารถเขาศึกษาตอตามภาคบังคับได 105 173 115 
1.3.2 เด็ก (อาย ุ6-15 ป) ท่ีออกเรียนกลางคันในภาคการศึกษาบังคับ 166 206 151 
1.3.3 เยาวชน (อายุ 18-25 ป) หลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี /  

การศึกษาสายอาชีพแลวไมมีงานทํา ในรอบ1 ป 
536 517 341 

1.3.4 คนท่ีจบการศึกษาช้ันประถม แตไมสามารถอานออกเขียนได 175 172 54 
รวม 982 1,068 661 

    
1.4 สถานการณการมีงานทําและรายได    

1.4.1 ประชาชนในวัยทํางานท่ีไมมีงานทําหรือไมประกอบอาชีพและไมมีรายได 1,162 1,116 1,647 
1.4.2 ประชาชนท่ีมีรายไดนอยขาดแคลนทุนประกอบอาชีพเพ่ือยังชีพ 3,668 3,682 3,681 
1.4.3 ประชาชนท่ีมีรายไดนอยท่ีมหีน้ีสินและปญหาในการสงใชเงินกู 4,413 3,977 3,610 

รวม 9,243 8,775 8,938 

1.5 สถานการณความไมปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิน    
1.5.1 ประชาชนท่ีถูกทํารายรางกายในรอบปท่ีผานมา 79 55 53 
1.5.2 ประชาชนท่ีถูกลวงละเมิดทางเพศในรอบปท่ีผานมา 9 7 7 
1.5.3 ประชาชนท่ีถูกลักทรัพย/ชิงทรัพย/ถูกทําลายทรัพยสินในรอบปท่ีผานมา 134 101 60 

1.5.4 ประชาชนท่ีไดรับอุบัติเหตุจากยานพาหนะในรอบปท่ีผานมา 546 535 422 
1.5.5 ประชาชนท่ีประสบภยัจากการทํางานในรอบปท่ีผานมา 478 477 170 
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ประเด็นปญหา 
จํานวนหนวย 

ป2556 ป2557 ป 2558 
1.5.6 ประชาชนท่ีประสบภยัในรอบป (ภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติ) 4,466 4,470 3,659 
1.5.7 บุคคลสูญหายในพ้ืนท่ี 14 38 5 

รวม 5,726 5,683 4,376 

1.6 สถานการณดานวัฒนธรรมและจริยธรรม    
1.6.1 รานคาท่ีขายเหลา/บุหรี่อยูในบริเวณใกลเคียงสถานศึกษาและศาสนสถาน 428 296 224 
1.6.2 รานสื่อลามก/รานคาราโอเกะ/สถานเริงรมย/โตะสนุก 288 252 107 

รวม 716 548 331 

  
ตารางท่ี 7 สรุปการเปรียบเทียบปญหาเชิงประเด็นสังคม ระหวางป 2555-2557 

สถานการณเชิงประเด็นสังคม 
จํานวนหนวย 

ป 2556 ป 2557 ป 2558 
1) ดานท่ีอยูอาศัยและสิ่งแวดลอม 6,726 6,867 6,948 
2) ดานสุขภาพอนามัย 6,116 5,651 5,807 
3) ดานการศึกษา 982 1,068 661 
4) ดานการมีงานทําและรายได 9,243 8,775 8,938 
5) ดานความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 5,726 5,683 4,376 
6) ดานวัฒนธรรมและจรยิธรรม 716 548 331 

รวม 29,509 28,592 27,061 

 จากตารางท่ี 7 เม่ือเปรียบเทียบขอมูลระหวางป 2556 ป 2557 กับ ป 2558 พบวาสถานการณปญหา 
เชิงประเด็นสังคมท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนคือ ดานท่ีอยูอาศัยและสิ่งแวดลอม, ดานสุขภาพอนามัย, ดานการมีงานทําและ
รายได 
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ตารางท่ี 8 เปรียบเทียบปญหาสังคมเชิงกลุมเปาหมายท่ีตองไดรับการพัฒนา ระหวางป 2556-2558 

ประเด็นปญหา 
จํานวนหนวย 

ป2556 ป2557 ป 2558 
2.1 ปญหาเด็กเยาวชน (อายุ 0 - 25 ป)    

2.1.1 เด็กขาดผูอุปการะ 467 463 378 
2.1.2 เด็กถูกทอดท้ิง 964 736 523 
2.1.3 เด็กไมไดรับการเตรียมความพรอมกอนวัยเรียน 34 35 117 
2.1.4 เด็กกําพรา 387 372 675 
2.1.5 เด็กในครอบครัวยากจนท่ีไมมีคาใชจายทางการศึกษา 1,238 106 325 

2.1.6 เด็กท่ีมีพฤติกรรมไมเหมาะสมและพบเห็นไดในท่ีสาธารณะ  
  

1) ดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล สบูบุหรี่ และติดสารเสพตดิรายแรง เชน 
ยาบายาอี สารระเหย กัญชา เปนตน 

- 93 128 

2) มั่วสมุและทําความรําคาญใหกับชาวบาน - 15 41 
3) ติดเกมและเลนการพนันตางๆ - 26 52 
4) มีพฤติกรรมทางเพศท่ีไมเหมาะสม - 2 6 

2.1.7 เด็กและเยาวชนเรรอนขอทาน - 0 0 
2.1.8 เด็กท่ีไมมีช่ือในทะเบียนบาน - 0 1 
2.1.9 เด็กท่ีไรสญัชาต ิ - 1 2 
2.1.10 เด็กท่ีตั้งครรภกอนวัยอันควรไมพรอมในการเลี้ยงดูบุตร - 41 30 
2.1.11 เด็กตางดาว - 1 36 
2.1.12 เด็กท่ีถูกทารุณกรรมทางรางกายและจติใจ - -  

รวม  1,891 2,314 

2.2 ปญหาเด็กเยาวชน (อายุ 0 - 25 ป)    
2.2.1 เยาวชนท่ีอยูในครอบครัวเลีย้งเดี่ยว - 39 434 
2.2.2 เยาวชนในครอบครัวยากจนไมมีคาใชจายทางการศึกษา - 1,002 766 
2.2.3 เยาวชนท่ีมีพฤติกรรมไมเหมาะสมและพบเห็นไดในท่ีสาธารณะ 

   1) ดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล สูบบุหรี่ และตดิสารเสพติดรายแรง เชน 
ยาบา ยาอี  สารระเหย กัญชา เปนตน 

   2) มั่วสมุและทําความรําคาญใหกับชาวบาน 
   3) ติดเกม และเลนการพนันตางๆ  
   4) มีพฤติกรรมทางเพศ 

 
 
- 

905 
527 

 
222 
117 
39 

651 
406 

 
164 
70 
11 

2.2.4 เยาวชนเรรอน ขอทาน - 0 0 
2.2.5 เยาวชนท่ีไมมีช่ือในทะเบียนบาน - 0 3 
2.2.6 เยาวชนท่ีไรสัญชาต ิ - 0 2 
2.2.7 เยาวชนในชุมชนท่ีเลี้ยงดูบุตรตามลําพัง 127 93 95 
2.2.8 เยาวชนตางดาวไมมสีัญชาตไิทย - 1 109 
2.2.9 เยาวชนท่ีถูกทารุณกรรมทางรางกาย จิตใจ และทางเพศ - 0 0 

รวม 127 2,067 2,060 
2.3 สถานการณครอบครัว    

2.3.1 ครอบครัวหยาราง 875 896 847 
2.3.2 ครอบครัวท่ีกระทําความรุนแรงตอเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอาย ุและ 

คนพิการ 
12 10 15 

2.3.3 ครอบครัวท่ีไมเลี้ยงบุพการ ี 130 135 229 
2.3.4 ครอบครัวท่ีหัวหนาครอบครัวประพฤตติัวไมเหมาะสม 69 74 64 
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ประเด็นปญหา 
จํานวนหนวย 

ป2556 ป2557 ป 2558 
2.3.5 ครอบครัวท่ีมคีนในครอบครวักระทําความรุนแรงตอกัน - 56 40 

รวม 1,086 1,115 1,195 

2.4 สถานการณตอสตรี    
2.4.1 สตรีท่ีถูกละเมิดทางเพศ 7 4 4 
2.4.2 สตรีท่ีถูกทํารายรางกายและจิตใจ 23 23 7 
2.4.3 สตรีหมายท่ีตองเลี้ยงดบุูตรตามลาํพัง 1,077 999 977 
2.4.4 สตรีท่ีมีรายไดนอยขาดแคลนทุนประกอบอาชีพ - 163 1,340 

รวม 1,107 1,026 2,328 

2.5 สถานการณผูสูงอายุ (60 ป) ขึ้นไป    
2.5.1 ผูสูงอายุท่ียังไมไดไปแจงจดทะเบียนเพ่ือรับเบ้ียยังชีพไดตามกําหนด 274 251 81 
2.5.2 ผูสูงอายุชวยเหลือตัวเองไมไดไมมีคนดูแลไมมีรายไดและสมควรไดรับ

ความชวยเหลือ 
606 520 508 

2.5.3 ผูสูงอายไุมสามารถเขาถึงบริการ/กิจกรรมสําหรับผูสูงอายุในดานตางๆ 189 124 542 
2.5.4 ผูสูงอายุท่ีถูกกระทําความรนุแรงทางรางกายและจติใจ 12 3 1 
2.5.5 ผูสูงอายุท่ีไมมีช่ือในทะเบียนบาน/ไมมีบัตรประชาชน 13 8 10 
2.5.6 ผูสูงอายุท่ียากจนและมีภาระตองเลี้ยงดบุูตรหลาน 1661 1588 1,040 
2.5.7 ผูสูงอายุท่ีไดรบัเบ้ียยังชีพ  57,741 65,519 

รวม 2,755 2,494 2,182 

2.6 สถานการณคนพิการ    
2.6.1 บุคคลท่ีเขาขายความพิการแตยังไมไดรับการตรวจประเมินจากแพทยและ

ยังไมไดข้ึนทะเบียนคนพิการ 
- 136 197 

2.6.2 คนพิการมีความตองการกายอุปกรณ - 688 582 
2.6.3 คนพิการท่ีถูกทอดท้ิง/ไมไดรับความเอาใจใสจากครอบครัว 43 45 47 
2.6.1 คนพิการท่ีไมไดรับความชวยเหลือ (ท้ังท่ีจดทะเบียนแลวและยังไมได 

จดทะเบียน) 
183 167 166 

2.6.5 คนพิการท่ีไดรับการจดทะเบียน - 15,579 16,822 
2.6.6 คนพิการท่ีไดรับเบ้ียยังชีพ - 15,736 16,703 
2.6.7 คนพิการทํางานในสถานประกอบการ - 1.179 1,108 

รวม 226 1,036 992 

 
   

2.7 สถานการณดานแรงงาน    
2.7.1 แรงงานตางดาวในทองถ่ินท่ียังไมไดรับการจดทะเบียน 10 10 - 
2.7.2 คนท่ีถูกเลิกจางและวางงานไมมรีายไดสมควรไดรับความชวยเหลือ 1,049 1,024 - 
2.7.3 แรงงานไทยท่ีอพยพไปตางจังหวัด 141 144 209 
2.7.4 ครอบครัวแรงงานตางดาวในทองถ่ิน 85 72 - 

รวม 1,059 1,034 209 

 
ตารางท่ี 9 สรุปการเปรียบเทียบปญหาสังคมเชิงกลุมเปาหมายท่ีตองไดรับการพัฒนาระหวางป 2556-2558 

ประเด็นปญหาสังคมเชิงกลุมเปาหมายท่ีตองไดรับการพัฒนา 
จํานวนหนวย 

ป2556 ป2557 ป 2558 
1) ปญหาเด็ก (อายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ) - 1,891 2,314 
2) ปญหาเยาวชน (อายุ 18 - 25ป) - 2,067 2,060 
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ประเด็นปญหาสังคมเชิงกลุมเปาหมายท่ีตองไดรับการพัฒนา 
จํานวนหนวย 

ป2556 ป2557 ป 2558 
3) ปญหาครอบครัว 1,086 1,115 1,195 
4) ปญหาสตรี (อายุ 25 ป - 60ป) 1,107 1,026 2,328 
5) ปญหาผูสูงอายุ (60 ปข้ึนไป) 2,755 2,494 2,182 
6) ปญหาคนพิการ 226 212 992 
7) ปญหาแรงงาน 1,059 1,034 209 

รวม 10,324 10,055 11,280 

 จากตารางท่ี 9 เม่ือเปรียบเทียบขอมูลระหวาง ป 2556 ป 2557 กับ ป 2558 พบวา สถานการณปญหา
สังคมเชิงกลุมเปาหมายท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนคือ ปญหาเด็ก, ปญหาครอบครัว, ปญหาสตรี, ปญหาคนพิการ 

 

(1) รายงานความม่ันคงของมนุษย 
การประเมินคาดัชนีความม่ันคงของมนุษยใชขอมูลทุติยภูมิ และมีการจัดเก็บอยางตอเนื่องทุกป ทําใหเห็น

แนวโนมของสถานการณความม่ันคงของมนุษยจังหวัดแพรไดเปนอยางดี โดยมีองคประกอบ 12 มิติ ไดแก ท่ีอยูอาศัย 
สุขภาพ อาหาร การศึกษา การมีงานทําและรายได ครอบครัว ชุมชนและการสนับสนุนทางสังคม ศาสนาและ
วัฒนธรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สิทธิและความเปนธรรม การเมืองและสิ่งแวดลอม ทรัพยากร/
พลังงาน 
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ตารางท่ี 10 เปรียบเทียบคาดัชนีความม่ันคงของมนุษยของจังหวัดแพร จําแนกรายมิติ ป 2555–2557 

มิติของคาดัชน ี
ความมั่นคงของมนุษย 

คาดัชนีความมั่นคงของมนุษย 
ป 2555 ป 2556 ป 2557 

ประเทศ แพร ประเทศ แพร ประเทศ แพร 
มิติท่ีอยูอาศัย 70.32 76.19 70.32 75.76 70.31 84.77 
มิติสุขภาพอนามัย 69.85 59.00 69.61 54.83 70.00 53.98 
มิติทางการศึกษา 69.66 90.60 69.59 89.06 69.69 84.17 
มิติการมีงานทําและรายได 69.66 73.25 69.53 76.29 69.82 70.98 
มิติความปลอดภยัในชีวิต 69.92 72.15 69.70 76.22 69.94 72.11 
มิติครอบครัว 70.25 60.14 70.22 75.65 70.14 65.77 
มิติการสนับสนุนทางสังคม 70.33 70.62 70.12 69.29 70.08 56.04 
มิติสิทธิและความเปนธรรม 70.38 73.57 70.31 71.42 70.24 85.91 
มิติการเมืองและธรรมภิบาล 70.11 76.76 69.61 81.16 69.30 83.24 
มิติทางอาหาร 70.00 67.97 70.24 68.89 70.15 71.21 
มิติทางศาสนาและวัฒนธรรม 69.72 75.48 69.87 74.03 69.93 71.50 
มิติทางสิ่งแวดลอมและทรัพยากรฯ 69.99 75.90 70.06 76.21 69.30 70.84 

  

(2) ขอมูลกลุมเปาหมาย 
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ตารางท่ี 11 แสดงจํานวนคนพิการรายใหมท่ีมาจดทะเบียนคนพิการ ป 2557-2559 จําแนกรายอําเภอ 

อําเภอ 
ป / จํานวนคน 

ธ.ค. 2557 ธ.ค. 2558 มิ.ย. 2559 
เมืองแพร 137 287 721 
เดนชัย 27 55 738 
สอง 40 106 374 
สูงเมน 166 205 581 
รองกวาง 33 101 278 
ลอง 76 121 641 
หนองมวงไข 13 62 220 
วังชิ้น 58 122 240 

รวม 550 1,059 3,793 
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ตารางท่ี 12 แสดงจํานวนคนพิการท่ีจดทะเบียนคนพิการ ป 2556-2558 จําแนกรายอําเภอ 

อําเภอ 
ป / จํานวนคน 

ม.ค. - ธ.ค. 2557 ม.ค. - ธ.ค. 2558 ม.ค. - มิ.ย. 2559 
เมืองแพร 4,647 4,628 5,349 
เดนชัย 2,991 2,456 3,194 
สอง 2,169 2,087 2,461 
สูงเมน 4,001 4,044 4,625 
รองกวาง 2,035 1,956 2,234 
ลอง 3,122 2,859 3,500 
หนองมวงไข 1,193 1,151 1,391  
วังชิ้น 1,724 1,863 2,083 

รวม 21,882 21,041 24,837 

ท่ีมา : ศูนยบริการคนพิการจังหวัดแพร 

 
ตารางท่ี 13 แสดงจํานวนผูสูงอายุ (60 ปข้ึนไป) จําแนกรายป 

ชวงอายุ (ป) ป 2556 ป 2557 ป 2558 

60-69 ป 45,168 47,580 50,483 

70-79 ป 23,719 24,229 24,712 

80-89 ป 8,250 8,728 9,106 

90-99 ป 769 804 878 

100 ปข้ึนไป 25 34 41 

รวม 77,931 81,375 85,220 

ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดแพร (ขอมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2559) 
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(3) ขอมูลดานการศึกษา 
จังหวัดแพร มีการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม  

(ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545) ออกเปน 3 ระบบศึกษา คือ การศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี้ 

ตารางแสดงจํานวนสถานศึกษา นักเรียน/นักศึกษา ครู/ผูสอน ในระบบโรงเรียนของจังหวัดแพร ปการศึกษา 
2559 จําแนกตามสังกัด 

               สังกัด สถานศึกษา 
นักเรียน/
นักศึกษา 

หองเรียน ครู/ผูสอน 
อัตราสวน อัตราสวน 

นร : หอง นร : ครู 

รวมท้ังสิ้น 518 77,514 3,520 4,755  1 : 22 1:16 

1. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 316 65,975 3,162 4,153  1 : 20 1:15 

 1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 270 36,243 2,513 2,626  1 : 14 1:13 

  1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร เขต1 123 11,712 1,011 908  1 : 11  2 : 12 

  2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพรเขต 2 131 10,525 1,082 828  1 : 10  1 : 12 

  3) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 16 14,006 420 890  1 : 33  1 : 15 

1.2 สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 3 1,072 28 115  1 : 38  1 : 9 

1.3 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 21 10,152 337 495  1 : 29  1 : 19 

 1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1 11 6,518 201 286  1 : 32  1 :22 

 2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2 10 3,634 136 209  1 : 26  1 :17 

1.4 สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ) 6 8,015 88 556  1 : 40  1 : 14 

1.5 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา      
ตามอัธยาศัยจังหวัดแพร (กศน.) 

8 6,198 153 164  1 : 40  1 : 37 

1.6 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว (Home School) 3 4     
1.7 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  5 4,291 43 197 -  1 : 21 

2. สวนราชการอ่ืน 202 11,539 358 602  1 : 32  1 : 19 

 2.1 กระทรวงมหาดไทย (มท.)   194 10,637 311 483  1 : 34  1 : 22 

      : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (ศูนยเด็กเล็ก) 175 5,171 178 233  1 : 29  1 : 22 

      : โรงเรียนอนุบาลสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 11 1,268         

      : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (อนุบาล-ม.ปลาย) 8 4,198 133 250  1 :31  1 :16 
 2.2 กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) : วิทยาลัยพยาบาล 
      บรมราชชนนน ี 1 98 2 39  1 : 49   

 2.3 สํานักงานพระพุทธศาสนา (พศ.) : รร.พระปริยัติธรรม  7 804 45 80  1 : 17  1 :10 
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จากตารางพบวา ปการศึกษา 2559 จังหวัดแพร มีจํานวนสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานถึง
ระดับอุดมศึกษา 518 แหง มีจํานวนนักเรียน/นักศึกษา 77,514 คน และจํานวนครู 4,755 คน จํานวนหองเรียน 
3,520 หอง มีอัตราสวนนักเรียนตอหอง 22 : 1 อัตราสวนนักเรียนตอครู 16 : 1 เม่ือพิจารณาจํานวนสถานศึกษา 
แยกเปนรายสังกัดพบวา จํานวนสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) มีจํานวน
สถานศึกษาสูงสุด รองลงมาไดแก กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
ตามลําดับ  

สัดสวนของนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษารัฐบาลและเอกชน ปการศึกษา 2559 จําแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษา 

ระดับ/ประเภทการศึกษา 
จํานวนนักเรียน/นักศึกษา สัดสวนรัฐบาล :

เอกชน รัฐบาล เอกชน รวม 

รวมท้ังหมด 61,164 10,152 71,316 85.76 : 14.24 

กอนประถมศึกษา 9,525 3,594 13,119 72.60 : 27.40 

ประถมศึกษา 20,231 4,997 25,228 80.19 : 19.81 

มัธยมศึกษาตอนตน 11,511 1,034 12,545 91.76 : 8.24 

มัธยศึกษาตอนปลาย 12,139 527 12,666 95.84 : 3.30 

 - ประเภทสามัญศึกษา 7,466 527 7,993 93.15 : 6.85 

 - ประเภทอาชีวศึกษา (ปวช.) 4,673   4,673 100.00 : 0.00 

 อุดมศึกษา 7,758 0 7,758 100.00 : 0.00 

 - ตํ่ากวา ป.ตรีประเภทอาชีวศึกษา (ปวส.) 3,612   3,612 100.00 : 0.00 

 - ปริญญาตรี 3,840   3,840 100.00 : 0.00 

 - ปริญญาโท 301   301 100.00 : 0.00 

 - ปริญญาเอก 5   5 100.00 : 1.00 

 จากตารางพบวา สัดสวนของนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษาของภาครัฐบาลและภาคเอกชน รวมท้ังสิ้น 
71,316 คน จําแนกเปนระดับการศึกษาดังนี้ ระดับกอนประถมศึกษา จํานวน 13,119 คน เปนภาครัฐ 9,525 คน 
ภาคเอกชน 3,594 คน คิดเปนสัดสวนรัฐบาลตอเอกชน 72.60 : 27.40 ระดับประถมศึกษา จํานวน 25,228 คน เปน
ภาครัฐ 20,231 คน ภาคเอกชน 4,997 คน คิดเปนสัดสวนรัฐบาลตอเอกชน 80.19 : 19.81 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
จํานวน 12,545 คน เปนภาครัฐ 11,511 คน ภาคเอกชน 1,034 คน คิดเปนสัดสวนรัฐบาลตอเอกชน 91.76 : 8.24 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 12,666 คน เปนภาครัฐ 12,139 คน ภาคเอกชน 527 คน คิดเปนสัดสวนรัฐบาล
ตอเอกชน 95.48 : 4.16 แยกเปนประเภทสามัญศึกษา จํานวน 7,993 คน ภาคเอกชน จํานวน 527 คน คิดเปนสัดสวน
รัฐบาลตอเอกชน 93.15 : 6.85 ประเภทอาชีวศึกษา จํานวน 4,673 คน คิดเปนสัดสวนรัฐบาลตอเอกชน 100 : 00 
และระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา จํานวน 7,758 คน เปนภาครัฐ 7,758 คิดเปนสัดสวนรัฐบาลตอเอกชน 100 : 00 
ตามลําดับ 

ท่ีมา : ศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สพป.แพร เขต 1 (ขอมูล ณ เดือนสิงหาคม 2559) 
(4) ดานสาธารณสุข 
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สถานบริการสาธารณสุขของรัฐของจังหวัดแพรประกอบดวยโรงพยาบาลท่ัวไป 1 แหง จํานวน 520 เตียง 
โรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง 1 แหง โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง 6 แหง สถานบริการสาธารณสุขชุมชน  
2 แหง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 119 แหง และโรงพยาบาลเอกชน จํานวน 2 แหง  

 

สรุปสถานการณการดําเนินงานสาธารณสุขจังหวัดแพร 
ตารางแสดงจํานวนสถานบริการ และจํานวนการไดรับบริการดานสุขภาพของประชาชนปงบประมาณ 2559 

 

ท่ีมา : งานขอมูลสารสนเทศ กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

 
สถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพ้ืนท่ีจังหวัดแพรมีจํานวนท้ังสิ้น 132 แหง ใหบริการประชาชน

ในพ้ืนท่ีจังหวัดแพรเฉลี่ยเดือนละ 1,581.88 คน/สถานบริการ 1 แหง โดยอัตราการเขารับบริการสูงสุดท่ีอําเภอ 
เมืองแพร เฉลี่ยเดือนละ 2,311.63 คน/สถานบริการ 1 แหง รองลงมาคือ อําเภอสูงเมน เฉลี่ยเดือนละ 1,565.75 คน/
สถานบริการ 1 แหง 

แผนภูมิท่ี 1 กราฟเสนแสดงอัตราเกิด อัตราตาย อัตราเพ่ิมของประชาชนพ้ืนท่ีจังหวัดแพร ป พ.ศ. 2550 - 2558 

 

ท่ีมา : สูติบัตร/มรณะบัตร สํานักนโยบายและยุทธศาสตร ปพ.ศ. 2550-2558 

 สถานะสุขภาพประชาชนจังหวัดแพร ป 2558 มีอัตราเกิด 5.43 ตอพันประชากร และอัตราตาย 9.33 ตอพัน
ประชากร จากกราฟสังเกตไดวาอัตราเกิดลดลงมาก ในขณะท่ีอัตราตายคงท่ี สงผลใหมีอัตราเพ่ิม -0.4 ตอรอย
ประชากร ซ่ึงมีแนวโนมลดลงมาตั้งแตป พ.ศ. 2555 จนถึงปจจุบัน 
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แผนภูมิท่ี 2 แผนภูมิแทงแสดงอัตราตอแสนประชากรของผูเสียชีวิตในพ้ืนท่ีจังหวัดแพร จําแนกตามกลุมโรค 
ป พ.ศ. 2554 - 2558 

 

ท่ีมา : มรณะบัตรสํานักนโยบายและยุทธศาสตร ป พ.ศ. 2554 - 2558 

สาเหตุการตายหลักของประชาชนจังหวัดแพรคือ กลุมเนื้องอกรายและเนื้องอก คิดเปน 139.55 ตอพัน
ประชากร รองลงมาคือ โรคระบบไหลเวียนเลือด คิดเปน 91.15 ตอพันประชากร ถัดมาคือ โรคติดเชื้อและปรสิต  
คิดเปน 68.95 ตอพันประชากร 

แผนภูมิท่ี 3 แผนภูมิแทงแสดงอัตราตอแสนประชากรของผูเสียชีวิตในพ้ืนท่ีจังหวัดแพร จําแนกตามกลุมโรค 
ป พ.ศ. 2559 (ตุลาคม 2558 – เมษายน 2559) 

 

ท่ีมา : มรณบัตร ป พ.ศ.2559 

สาเหตุการตายหลักของประชาชนจังหวัดแพรในป พ.ศ. 2559 คือ กลุมเนื้องอกรายและเนื้องอก คิดเปน
203.38 ตอพันประชากร รองลงมาคือ โรคระบบไหลเวียนเลือด คิดเปน 123.15 ตอพันประชากร ถัดมาคือ โรคระบบ
ทางเดินหายใจ คิดเปน 116.28 ตอพันประชากร 
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แผนภูมิท่ี 4 แผนภูมิแทงแสดงอัตราตอแสนประชากรของผูปวยนอกเขารับบริการ จําแนกตามกลุมโรคชวงตุลาคม 
2559 – เมษายน 2559 

 

ท่ีมา : ฐานขอมูล 12 แฟม ผูปวยนอกเขารับบริการสถานพยาบาลชวงตุลาคม 2559 – เมษายน 2559 

 
แผนภูมิท่ี 5 แผนภูมิแทงแสดงอัตราตอพันประชากรของผูปวยนอกเขารับบริการ จําแนกตามกลุมโรคชวงไตรมาส 1 
และ 2 ป พ.ศ. 2557 - 2559 

 

ท่ีมา : ฐานขอมูล 43 แฟม 
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สาเหตุการปวยของประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดแพรท่ีเขารับบริการผูปวยนอกทุกสถานพยาบาล ชวงไตรมาส 1 
และไตรมาส 2 พ.ศ. 2557 - 2559 โดยในป พ.ศ. 2559 พบผูปวยเขารับบริการมากท่ีสุดคือ กลุมระบบไหลเวียนเลือด 
คิดเปน 526.40 ตอพันประชากร รองลงมาคือ โรคระบบตอมไรทอ คิดเปน 362.24 ตอพันประชากร ถัดมาคือ  
โรคระบบทางเดินหายใจ คิดเปน 273.47 ตอพันประชากร 

แผนภูมิที่ 6 แผนภูมิแทงแสดงอัตราตอแสนประชากรของผูปวยในเขารับบริการ จําแนกตามกลุมโรคป พ.ศ. 2556-558 

 

ท่ีมา : ฐานขอมูล 12 แฟม ผูปวยในเขารับบริการสถานพยาบาล 

สาเหตุการปวยของประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดแพรท่ีเขารับบริการผูปวยในทุกสถานพยาบาล พ.ศ. 2556-558 
โดยในป พ.ศ. 2558 พบผูปวยเขารับบริการมากท่ีสุดคือ กลุมโรคเลือด คิดเปน 775.07 ตอแสนประชากร รองลงมา
คือ โรคระบบยอยอาหาร คิดเปน 774.85 ตอแสนประชากร ถัดมาคือ อาการและสิ่งท่ีพบจากการตรวจทาง
หองปฏิบัติการ คิดเปน 712.51 ตอแสนประชากร 

แผนภูมิท่ี 7 แผนภูมิแทงแสดงอัตราตอแสนประชากรของผูปวยในเขารับบริการ จําแนกตามกลุมโรคชวงตุลาคม  
2558 – เมษายน 2559 

 

ท่ีมา : ฐานขอมูล 12 แฟม ผูปวยในเขารับบริการสถานพยาบาล 
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สาเหตุการปวยของประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดแพรท่ีเขารับบริการผูปวยในทุกสถานพยาบาล พ.ศ. 2559  
ชวงตุลาคม 2558 – เมษายน 2559 พบผูปวยเขารับบริการมากท่ีสุดคือ กลุมโรคเลือด คิดเปน 406.77 ตอแสนประชากร 
รองลงมาคือ โรคระบบยอยอาหาร คิดเปน 376.04 ตอแสนประชากร ถัดมาคือ อาการและสิ่งท่ีพบจากการตรวจทาง
หองปฏิบัติการ คิดเปน 371.40 ตอแสนประชากร 

 
(5) ดานแรงงาน 

(5.1) ประชากรและกําลังแรงงาน 
ขอมูลกําลังแรงงานเปนขอมูลจากผลการสํารวจภาวการณทํางานของประชากร สํานักงานสถิติ

แหงชาติ สําหรับป 2559 พบวา (ขอมูล ณ ไตรมาสท่ี 2) จังหวัดแพรมีประชากรท่ีอยูในวัยทํางานหรืออายุ 15 ปข้ึนไป
จํานวน 361,544 คน จําแนกเปนผูอยูในกําลังแรงงาน 248,097 คน อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงาน รอยละ 
68.62 ของประชากรวัยแรงงานท้ังหมด ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบเฉลี่ย 4 ปท่ีผานมาแลว พบวามีอัตราการท่ีลดลง รอยละ 
9.60 สวนผูมีงานทํา 240,685 คน คิดเปนรอยละ 97.01 ของผูอยูในกําลังแรงงานท้ังหมด ขณะท่ีเปนผูวางงาน 1,562 
คน หรือรอยละ 0.62 และผูรอฤดูกาล 5,850 คน หรือรอยละ 2.35 เม่ือเปรียบเทียบการมีงานทําระหวางเพศพบวา  
เพศหญิงมีอัตราสวนของการมีงานทํา หรืออัตราการจางงานมากกวาเพศชาย (คํานวณจากผูมีงานทําจําแนกเพศ 
ตอผูอยูในกําลังแรงงานจําแนกเพศ) กลาวคือเพศชายมีอัตรารอยละ 98.02 ขณะท่ีเพศหญิงมีงานทําอัตรารอยละ 
96.15 และเม่ือพิจารณาในภาพรวมจะพบวาอัตราการมีงานทํา ซ่ึงคํานวณจากสัดสวนผูมีงานทําตอผูอยูในกําลัง
แรงงานมีอัตรารอยละ 97.01 นั่นหมายความวาผูอยูในกําลังแรงงาน 100 คน จะมีงานทําประมาณ 97-98 คน  
เม่ือเปรียบเทียบเฉลี่ยจาก 4 ป ท่ีผานมามีอัตราท่ีลดลงรอยละ 2.01  

ตารางท่ี 14 ประชากรอายุ 15 ป ข้ึนไป จําแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศ จังหวัดแพร 

สถานภาพแรงงาน ป 2555 ป2556 ป 2557 ป 2558 เฉลี่ย 4 ป 2/ป 2559 
อัตราการ

เปลี่ยนแปลง% 
ประชากรอายุ 15 ปข้ึนไป 
ผูอยูในกําลังแรงงาน 

- ผูมีงานทํา 
- ผูวางงาน 
- ผูท่ีรอฤดูกาล 

ผูไมอยูในกําลังแรงงาน 
- ทํางานบาน 
- เรียนหนังสือ 
- อ่ืนๆ 

อัตราจางงานตอกําลังแรงงาน 

438,063 
312,184 
309,149 
1,676 
1,360 

125,879 
30,653 
35,128 
60,097 
99.03 

440,404 
315,152 
313,544 
1,419 
190 

125,252 
34,771 
39,760 
63,635 
99.49 

360,367 
254,051 
251,412 

961 
1,678 

106,316 
277,326 
25,696 
53,295 
98.96 

360,930 
248,969 
243,228 
1,361 
4,380 

111,962 
34,082 
27,415 
50,466 
97.69 

399,941 
282,589 
279,333 
1,354 
1,902 

117,352 
94,208 
32,000 
56,873 
99.00 

361,544 
248,097 
240,685 
1,562 
5,850 

113,447 
35,922 
25,737 
51,788 
97.01 

-9.60 
-12.20 
-13.83 
15.36 
207.57 
-3.32 
-61.86 
-19.57 
-8.94 
-2.01 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดแพร 
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(5.2) การมีงานทํา 
สําหรับผูมีงานทํา 240,685 คน พบวาทํางานในภาคเกษตรกรรม 75,818 คน คิดเปนรอยละ 31.50 ของ

ผูมีงานทําท้ังหมด เม่ือเทียบเฉลี่ย 4 ปท่ีผานมา มีอัตราท่ีลดลงคือ รอยละ 34.31 สวนผูทํางานนอกภาคเกษตรกรรมมี
จํานวน 164,867 คน (รอยละ 68.49 ของผูมีงานทําท้ังหมด) เพ่ิมข้ึน 0.59 เม่ือเทียบเฉลี่ย 4 ปท่ีผานมาผูทํางานนอก
ภาคเกษตรกรรมจะทํางานในสาขาการผลิตมากท่ีสุด 50,518 คน คิดเปนรอยละ 30.64 ของผูทํางานนอกภาค
เกษตรกรรมท้ังหมด รองลงมาคือ การขายสง การขายปลีก 34,809 คน รอยละ 21.11 สาขาการกอสราง 20,803 คน 
รอยละ 12.61 สาขากิจกรรม โรงแรมและอาหาร 12,604 คน รอยละ 7.64 และสาขาการบริหารราชการและปองกัน
ประเทศ 11,834 คน รอยละ 4.91  

ตารางท่ี 15 ประชากรอายุ 15 ปข้ึนไปท่ีมีงานทํา จําแนกตามอุตสาหกรรมและเพศ จังหวัดแพร 

ประเภทอุตสาหกรรม ป 2555 ป2556 ป 2557 2558 เฉลี่ย 4 ป 2/2559 
อัตราการ
เปลี่ยนแป

ลง% 
ภาคเกษตรกรรม        
1. เกษตรกรรมการปาไมและ

การประมง 
119,338 135,840 114,909 91,653 115,435 75,818 -34.31 

นอกภาคเกษตร 189,811 177,704 136,506 151,575 163,899 164,867 0.59 
1. การทําเหมืองแร เหมืองหิน 0 235 453 735 355 536 50.98 
2. การผลิต 60,862 61,830 45,187 46,986 53,716 50,518 -6.33 
3. การไฟฟา กาซและไอนํ้า 240 631 157 187 303.75 570 88.11 
4. การจัดหานํ้าบําบัดนํ้าเสีย 603 1,029 1,621 415 917 288 -68.59 
5. การกอสราง 20,214 11,080 11,507 16,405 14,802 20,803 40.54 
6. การขายสง การขายปลีก 43,383 46,729 32,625 35,159 39,474 34,809 -11.81 
7. การขนสงท่ีเก็บสินคา 3,467 2,390 2,310 1,817 2,496 3,359 34.57 
8. กิจกรรมโรงแรมและอาหาร 8,730 10,737 8,788 11,539 9,949 12,604 26.68 
9. ขอมูลขาสารและการสื่อสาร 445 121 133 441 285 197 -30.87 
10. กิจการทางการเงินและการ

ประกันภัย 
5,186 4,990 3,168 2,571 3,979 2,026 -49.08 

11. กิจกรรมอสังหาริมทรัพย 79 - - 219 74.5 378 412.16 
12. กิจกรรมทางวิชาชีพและ

เทคนิค 
1,342 2,905 1,238 1,047 1,633 1,182 -27.61 

13. การบริหารและการ
สนับสนุน 

1,202 854 723 626 851 1,144 34.43 

14. การบริหารราชการและ
ปองกันประเทศ 

14,841 11,433 12,751 13,015 13,010 11,834 -9.03 

15. การศึกษา 12,367 8,291 5,888 8979 8,881 9,285 4.54 
16. สุขภาพและสังคม

สงเคราะห 
5,143 7,100 4,434 4,849 5,382 5,025 -6.63 

ประเภทอุตสาหกรรม ป 2555 ป2556 ป 2557 2558 เฉลี่ย 4 ป 2/2559 
อัตราการ
เปลี่ยนแป

ลง% 
17. ศิลปะความบันเทิง 

นันทนาการ 
2,680 1,374 985 1286 1,581 1,421 -10.12 

18. กิจกรรมบริการดานอ่ืนๆ 6,320 1,251 3,064 4,959 3,899 6,990 -11.00 
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19. ลูกจางในครัวเรือนสวน
บุคคล 

2,251 5,022 1,472 568 2,328 1,899 -18.42 

20. องคการระหวางประเทศ 0 1,318 0 0 329 0 -100.00 
21. ไมทราบ 0 0 0 0 0 0 0.00 

รวม 309,149 313,544 251,412 243,228 279,333 240,685 -13.83 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดแพร 

 
(5.3) แรงงานตางดาว 

แรงงานตางดาวท่ีเขามาทํางานอยางถูกตองตามกฎหมาย ขอมูล ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2559 มีจํานวน
ท้ังสิ้น 1,229 คน มีอัตราลดลงรอยละ 0.08 เม่ือเทียบกับจํานวนเฉลี่ย 4 ป ท่ีผานมา โดยสวนใหญเปนประเภท 
คนตางดาว 3 สัญชาติ พมา ลาว และกัมพูชา จํานวน 1,053 คน (ไดรับใบอนุญาตทํางานเขา (MOU) จํานวน 34 คน 
ไดรับใบอนุญาตทํางานพิสูจนสัญชาติ จํานวน 643 คน แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย จํานวน 376 คน) รองลงมาเปน
ชนกลุมนอยในประเทศไทย มีจํานวน 75 คน และคนตางดาวเขาเมืองถูกกฎหมาย (จีน, อังกฤษ, ฟลิปปนส, อเมริกัน) 
(นจ.20) จํานวน 101 คน 

ตารางท่ี 16 แรงงานตางดาวท่ีเขามาทํางานอยางถูกตองตามกฎหมาย 

คนตางดาวท่ีไดรับใบอนุญาตทํางาน 
ป 

2555 
ป

2556 
ป 

2557 
ป 

2558 
เฉลี่ย  
4 ป 

2 ป 
2559 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง% 

1. คนตางดาวเขาเมืองถูกกฎหมาย (จีน, อังกฤษ, 
ฟลิปปนส, อเมริกัน) (นจ.20) 

614 96 96 116 230 101 -56.08 

2. คนตางดาวท่ีเขามาตามสงเสริมการลงทุนหรือ
กฎหมายอ่ืน (BOI) 

- - - - - - - 

3. ชนกลุมนอยในประเทศไทย 62 69 43 57 57 75 31.57 
4. คนตางดาว 3 สัญชาติ พมา ลาว กัมพูชา 706 761 1,234 1,065 941 1,053 11.90 

- ไดรับใบอนุญาตทํางานเขา  (MOU)  226 26 11 11 68 34 50.00 
- ไดรับใบอนุญาตทํางานพิสูจนสัญชาติ  480 733 674 595 620 643 3.70 
- แรงงานตางดาวผดิกฎหมาย  - 2 549 459 336 376 11.90 

รวม 1,382 926 1,373 1,238 1,230 1,229 -0.08 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดแพร 
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(5.4) การประกันสังคม 
สถานประกอบการท่ีข้ึนทะเบียนประกันสังคมท้ังสิ้น 1,683 แหง โดยสวนใหญเปนสถานประกอบการ

ขนาดตํ่ากวา 21 คน คือมีจํานวน 6,726 แหง คิดเปนรอยละ 34.55 มีผูประกันตนซ่ึงเปนแรงงานในระบบท้ังสิ้น 
19,467 คน ดังตารางท่ี 25 มีผูประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา 39) ออกจากงานในสถานประกอบการแลวมาสมัคร 
จํานวน 5,234  คน และผูประกันตนนอกระบบ (มาตรา 40) จํานวนท้ังสิ้น 27,887 คน 

ตารางท่ี 17 ขอมูลจํานวนสถานประกอบการและลูกจางท่ีข้ึนทะเบียนประกันสังคมในจังหวัดแพร 
จํานวนผูประกันตนในสถานประกอบการท่ีข้ึนทะเบียนกับสํานักงานประกันสังคม 

ขนาดสถานประกอบการ จํานวนสถานประกอบการ (แหง) จํานวนผูประกันตน (คน) 

0 – 20คน 1,516 6,726 

21 – 50 คน 109 3,297 

51 – 100 คน 30 2,188 

101 – 200 คน 16 2,150 

200 คนข้ึนไป 12 5,106 

รวม 1,683 19,467 

ท่ีมา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดแพร (ขอมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2559) 
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1.6 โครงสรางพ้ืนฐาน 
1. การชลประทาน 

 จังหวัดแพร มีแหลงน้ําชลประทาน จํานวน 216 แหง ประกอบดวยแหลงน้ําชลประทานขนาดใหญ จํานวน  
1 แหง ขนาดกลาง จํานวน 8 แหง และขนาดเล็ก จํานวน 125 แหง และสถานีสูบน้ําไฟฟา 44 แหง 

ตารางท่ี 18 ขอมูลแหลงน้ําท่ีพัฒนาโดยกรมชลประทาน 
 

ขนาด 
 

 
ประเภท 

 
ชื่อ สถานท่ีตั้ง 

ปริมาณ 
ความจุ 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณ 
ความจุเก็บกัก 

(ลบ.ม.) 

พ้ืนท่ี 
โครงการ 

(ไร) 

พ้ืนท่ี 
ชลประทาน 

(ไร) 

พ้ืนท่ี 
รับประโยชน 

(ไร) 

โครงการชลประทานขนาดใหญ (1 โครงการ) 

ใหญ ฝาย ฝายแมยม อําเภอสอง - - 276,000 196,000 80,000 

โครงการชลประทานขนาดกลาง (8 โครงการ) 

กลาง อางเก็บนํ้า อางเก็บนํ้าแมมาน อําเภอสูงเมน 18,750,000 14,500,000 14,459 11,501 2,958 

กลาง อางเก็บนํ้า อางเก็บนํ้าแมสอง อําเภอสอง 65,800,000 59,800,000 27,311 19,338 7,973 

กลาง อางเก็บนํ้า อางเก็บนํ้าแมถาง อําเภอรองกวาง 30,620,000 28,620,000 29,025 21,228 7,797 

กลาง อางเก็บนํ้า อางเก็บนํ้าแมคําปอง อําเภอรองกวาง 6,760,000 6,510,000 6,200 3,900 2,300 

กลาง อางเก็บนํ้า อางเก็บนํ้าแมสาย อําเภอรองกวาง 10,500,000 9,100,000 15,000 
 

15,000 

กลาง ฝาย ฝายทาชาง อําเภอเมือง - - 5,191 3,346 1,845 

กลาง ฝาย ฝายทุงไผ อําเภอสอง - - 12,266 10,178 2,088 

กลาง ฝาย ฝายหวยบาตร อําเภอรองกวาง - - 5,364 3,647 1,717 

รวม 132,430,000 118,530,000 116,235 74,538 41,697 

ท่ีมา : โครงการชลประทานแพร 

ตารางท่ี 19 ขอมูลโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (32 โครงการ) 

ขนาด สถานท่ีต้ัง 
จํานวน 
โครงการ 

ปริมาณ 
ความจุ 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณ 
ความจุเก็บกัก 

(ลบ.ม.) 

พ้ืนท่ี 
โครงการ 

(ไร) 

พ้ืนท่ี 
ชลประทาน 

(ไร) 

พ้ืนท่ี 
รับ

ประโยชน 
(ไร) 

เล็ก อําเภอเมือง 6 3,084,000 2,849,000 14,000 - 11,060 
เล็ก อําเภอเดนชัย 5 4,041,000 3,476,700 11,100 2,400 6,120 
เล็ก อําเภอสอง 15 10,718,000 8,755,000 24,870 7,795 17,455 
เล็ก อําเภอรองกวาง 6 3,984,000 3,798,000 10,900 3,540 7,360 
เล็ก อําเภอหนองมวงไข 2 3,980,000 3,780,000 4,500 2,000 2,500 
เล็ก อําเภอลอง 2 502,000 465,000 1,800 120 1,680 
เล็ก อําเภอวังช้ิน 2 2,005,000 1,905,000 4,200 1,500 2,700 

รวม 38 28,314,000 25,028,700 71,370 17,355 48,875 

ท่ีมา : โครงการชลประทานแพร 

ตารางท่ี 20 ขอมูลโครงการชลประทานขนาดเล็ก 
โครงการชลประทานขนาดเล็ก (126 โครงการ) 

ขนาด สถานท่ีต้ัง จํานวน ปริมาณ ปริมาณ พ้ืนท่ี พ้ืนท่ี พ้ืนท่ี 
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โครงการ ความจุ 
(ลบ.ม.) 

ความจุเก็บกัก 
(ลบ.ม.) 

โครงการ 
(ไร) 

ชลประทาน 
(ไร) 

รับ
ประโยชน 

(ไร) 
เล็ก อําเภอเมือง 15 1,598,000 1,376,000 13,300 6,680 6,620 
เล็ก อําเภอเดนชัย 11 3,466,000 2,584,000 8,830 5,830 3,000 
เล็ก อําเภอสูงเมน 4 - - 1,500 - 1,500 
เล็ก อําเภอสอง 15 2,473,000 2,181,000 13,200 2,080 11,120 
เล็ก อําเภอรองกวาง 14 1,655,000 1,469,000 13,800 2,150 11,650 
เล็ก อําเภอหนองมวงไข 2 300,000 294,400 1,250 300 950 
เล็ก อําเภอลอง 36 10,847,000 9,658,000 48,200 12,650 35,550 
เล็ก อําเภอวังช้ิน 28 3,911,000 3,377,000 34,150 5,350 28,800 

รวม 125 24,250,000 20,939,400 134,230 35,040 99,190 

ท่ีมา : โครงการชลประทานแพร 

 
ตารางท่ี 21 ขอมูลโครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา 

สถานสีูบน้ําดวยไฟฟา (44 โครงการ) 

ขนาด สถานท่ีต้ัง 
จํานวน 
โครงการ 

ปริมาณ 
ความจุ 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณ 
ความจุเก็บกัก 

(ลบ.ม.) 

พ้ืนท่ี 
โครงการ 

(ไร) 

พ้ืนท่ี 
ชลประทาน 

(ไร) 

พ้ืนท่ีรับ
ประโยชน 

(ไร) 
สูบนํ้าฯ อําเภอเมือง 3 - - - - - 
สูบนํ้าฯ อําเภอเดนชัย 7 - - 3,000 1,600 1,400 
สูบนํ้าฯ อําเภอสูงเมน 8 - - - - - 
สูบนํ้าฯ อําเภอสอง 6 - - 6,100 2,350 3,750 
สูบนํ้าฯ อําเภอรองกวาง - - - - - - 
สูบนํ้าฯ อําเภอหนองมวงไข 1 - - 1,200 - 1,200 
สูบนํ้าฯ อําเภอลอง 16 - - 20,050 3,450 16,600 
สูบนํ้าฯ อําเภอวังช้ิน 3 - - 4,500 1,550 2,950 

รวม 44 - - 34,850 8,950 25900 

ท่ีมา : โครงการชลประทานแพร 
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2. การคมนาคมขนสง 
 จังหวัดแพรมีโครงขายทางหลวงสายหลักท่ีเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและความรวมมือระหวาง

ประเทศตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ - ใต (North south Economic corridor : NSEC ) รองรับโครงการสะพานขาม
แมน้ําโขงแหงท่ี 4 ท่ีอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และดานหวยโกนท่ีจังหวัดนาน จํานวน 3 เสนทาง คือ ทางหลวง
หมายเลข 11, 101 และ 103 ซ่ึงท้ัง 3 เสนทางนี้เปนโครงขายทางหลวงสายหลักตามแผนพัฒนาจังหวัดแพรและ 
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและสงเสริมดานการผลิต การคา การลงทุน อุตสาหกรรม  
การทองเท่ียว การคมนาคมขนสง และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ขณะนี้ท้ัง 3 เสนทางสวนใหญ
ไดกอสรางเปน 4 ชองจราจรแลว เหลือเพียงบางชวงท่ียังเปนทางขนาด 2 ชองจราจร ซ่ึงเปนลักษณะคอขวด 
ประกอบกับสภาพเสนทางชวงดังกลาวมีความคดเค้ียว ความลาดชันสูง ทําใหเกิดอุบัติเหตุบอยครั้งและมีความรุนแรง
จึงจําเปนจะตองดําเนินการกอสรางเพ่ิมมาตรฐานทางใหเปน 4 ชองจราจรโดยดวน ดังนี้ 

1. ทางหลวงหมายเลข 11 ระยะทาง 57 กม. งบประมาณ 2,600 ลานบาท 
2. ทางหลวงหมายเลข 101 ระยะทาง 16 กม. งบประมาณ 650 ลานบาท 
3. ทางหลวงหมายเลข 103 ระยะทาง 35 กม. งบประมาณ 1,700 ลานบาท 
โดยท้ัง 3 เสนทางนี้ไดทําการสํารวจและออกแบบเสร็จแลวท้ังหมด 

จังหวัดแพรมีเสนทางการคมนาคมท่ีติดตอกับพ้ืนท่ีจังหวัดใกลเคียง ดังนี้ 
1. ติดตอกับจังหวัดลําปาง ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 11 ระยะทางประมาณ 109 กิโลเมตร 
2. ติดตอกับจังหวัดนาน ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 101 ระยะทางประมาณ 118 กิโลเมตร 
3. ติดตอกับจังหวัดพะเยา ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 103 ระยะทางประมาณ 141 กิโลเมตร 
4. ติดตอกับจังหวัดอุตรดิตถ ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 11 ระยะทางประมาณ 74 กิโลเมตร 
5. ติดตอกับจังหวัดสุโขทัย ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 101 ระยะทางประมาณ 165 กิโลเมตร 

 ทางรถไฟ จังหวัดแพร มีเสนทางรถไฟสายเหนือจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลําโพง) มายังสถานีรถไฟเดนชัย 
มีขบวนรถไฟเท่ียวไปและเท่ียวกลับผานสถานีรถไฟในจังหวัดแพร จํานวน 16 เท่ียว ผูโดยสารโดยเฉลี่ยรวมท้ังหมด 
จํานวน 40 คน/วัน โดยมีสถานีรถไฟใหบริการ รับ - สง ผูโดยสาร จํานวน 6 สถานี ไดแก  
 1. สถานีรถไฟเดนชัย เปนสถานีรถไฟระดับ 1 อยูหางจากสถานีรถไฟกรุงเทพเปนระยะทาง 533.94 กิโลเมตร 
 2. สถานีรถไฟหวยไร เปนสถานีรถไฟระดับ 3 อยูหางจากสถานีรถไฟกรุงเทพเปนระยะทาง 521.48 กิโลเมตร 
 3. สถานีรถไฟปากปาน เปนสถานีรถไฟระดับ 3 อยูหางจากสถานีรถไฟกรุงเทพเปนระยะทาง 538.43 กิโลเมตร 
 4. สถานีรถไฟแกงหลวง เปนสถานีรถไฟระดับ 3 อยูหางจากสถานีรถไฟกรุงเทพเปนระยะทาง 546.94 กิโลเมตร 
 5. สถานีรถไฟบานปน เปนสถานีรถไฟระดับ 3 อยูหางจากสถานีรถไฟกรุงเทพเปนระยะทาง 563.86 กิโลเมตร 

6. สถานีรถไฟผาคัน เปนสถานีรถไฟระดับ 3 อยูหางจากสถานีรถไฟกรุงเทพเปนระยะทาง 578.46 กิโลเมตร 

ท่ีมา : สํานักงานทางหลวงท่ี 2 (แพร)  ขอมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2559  

 ทางอากาศ ทาอากาศยานแพร กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม ตั้งอยูเลขท่ี 72 หมูท่ี 5 ถนนชอแฮ 
ตําบลนาจักร อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร หางจากศาลากลางจังหวัดแพรประมาณ 3 กิโลเมตร เดิมมีพ้ืนท่ีท้ังหมด 
516 ไร 2 งาน 52 ตารางวา และไดดําเนินการจัดซ้ือท่ีดินเพ่ิมเติมประมาณ 84 ไร ตามโครงการกอสรางพ้ืนท่ีปลอดภัย
ปลายทางวิ่ง (Runway End Safety Area) และถนนชดเชยกรมทางหลวง งานเสร็จสิ้นเดือนมีนาคม 2557 พ้ืนท่ี
ท้ังหมดประมาณ 600 ไรเศษ โดยมีทางวิ่ง (Run Way) เปนพ้ืนผิวแอสฟลทติคคอนกรีต (Asphaltic Concrete) มี
ขนาดกวาง 30 เมตรยาว 1,500 เมตร ปจจุบันมีสายการบินเปดใหบริการ จํานวน 1 สายการบิน คือบริษัทสายการบิน
นกแอร จํากัด (แพร) โทรศัพท 0-5452-2189 มือถือ 08-1531-5755 
 ในชวงตั้งแตเดือนมกราคม 2558 - เดือนธันวาคม 2558 มีเท่ียวบิน จํานวน 768 เท่ียวบิน/ป และมีผูใชบริการ 
จํานวน 46,366 คน/ป 
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3. การไฟฟา  

 จังหวัดแพร มีการไฟฟาท่ีใหบริการ จํานวน 8 แหง ไดแก การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดแพร การไฟฟาสวน
ภูมิภาคสาขาอําเภอสูงเมน การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอลอง การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอสอง การไฟฟา
สวนภูมิภาคสาขาอําเภอรองกวาง การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอหนองมวงไข การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอ
เดนชัย และการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอวังชิ้น  
 ปจจุบันจังหวัดแพร มีการใชไฟฟาครอบคลุม 708 หมูบาน จากหมูบาน จํานวน 708 หมูบาน ครัวเรือนในจังหวัด
มีจํานวน 155,331 ครัวเรือน ครัวเรือนท่ีมีไฟฟาใช จํานวน 154,155 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 99.90 ครัวเรือนท่ีไมมี
ไฟฟาใช จํานวน 1,176 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 0.10 มีปริมาณการใชไฟฟา จํานวน 1,241,106.62 หนวย และ
มูลคาการใชไฟฟา จํานวน 91.44 ลานบาท  
 

4. การประปา  
จังหวัดแพร มีสํานักงานประปาในพ้ืนท่ี จํานวน 3 แหง ประกอบดวยการประปาสวนภูมิภาคสาขาแพร  

มีกําลังผลิต 14,400 ลบ.ม./วัน โดยใชแหลงน้ําดิบจากแมน้ํายม ปริมาณน้ําผลิต 380,000 ลบ.ม./เดือน ปริมาณน้ํา
ผลิตจาย 350,000 ลบ.ม./เดือน ปริมาณน้ําจําหนาย 220,000 ลบ.ม./เดือน มีผูใชน้ําประปา จํานวน 12,131 ราย 

การประปาสวนภูมิภาคสาขาเดนชัย มีกําลังผลิต 4,300 ลบ.ม./วัน โดยใชแหลงน้ําดิบจากแมน้ํายม ปริมาณ
น้ําผลิต 90,000  ลบ.ม./เดือน ปริมาณน้ําผลิตจาย 88,000 ลบ.ม./เดือน ปริมาณน้ําจําหนาย 73,000 ลบ.ม./เดือน  
มีผูใชน้ําประปา จํานวน 4,370 ราย 

หนวยบริการสูงเมน รับน้ําประปาจากการประปาสวนภูมิภาคสาขาแพร ปริมาณน้ําผลิตจาย 31,000 ลบ.ม./
เดือน ปริมาณน้ําจําหนาย 21,000 ลบ.ม./เดือน มีผูใชน้ําประปา จํานวน 1,768 ราย 

การประปาสวนภูมิภาคสาขารองกวาง มีกําลังผลิต 3,300 ลบ.ม./วัน โดยใชแหลงน้ําดิบจากฝายแมคํามี  
ปริมาณน้ําผลิต 59,000 ลบ.ม./เดือน ปริมาณน้ําผลิตจาย 58,000 ลบ.ม./เดือน ปริมาณน้ําจําหนาย 43,000 ลบ.ม./
เดือน มีผูใชน้ําประปา จํานวน 2,539 ราย 

หนวยบริการสอง มีกําลังผลิต 1,920 ลบ.ม./วัน โดยใชแหลงน้ําดิบจากฝายแมยม ปริมาณน้ําผลิต 20,000  
ลบ.ม./เดือน ปริมาณน้ําผลิตจาย 19,000 ลบ.ม./เดือน ปริมาณน้ําจําหนาย 14,527 ลบ.ม./เดือน มีผูใชน้ําประปา  
จํานวน 1,233 ราย 
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การขยายการใหบริการในอนาคต 
 การประปาสวนภูมิภาค มีแผนท่ีจะขยายการใหบริการใหครอบคลุมพ้ืนท่ี  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี ้

1. การขยายกําลังการผลิตรองรับการเติบโตของชุมชนเมือง 
2. การขยายพ้ืนท่ีใหบริการตามนโยบายของรัฐบาล 
3. การขยายเขตจําหนายน้ําประปา 
  

ขอมูลสรุปผลการดําเนินการที่ผานมา 
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หอการคา      สภาอุตฯ

ชมรมธนาคาร สภาเกษตรฯ

             ฯลฯ

สภาวัฒนธรรม      สโมสรโรตาร่ี

สมาคมทองเที่ยว  ชมรมผูสงูอายุ

ฯลฯ

   กนช.       อป.พร.

ตาสับปะรด Mr.เตือนภัย

  ฯลฯ

ดานเศรษฐกจิ

ประธาน : รอง ผวจ.

 (นายธนากร อึ้งจิตร

ไพศาล)

เลขา : พาณิชย จว. 

         คลัง จว

พัฒนางาน

หัตถกรรม

และยกระดับ 

OTOP 

: พช.

ยกระดบั

สินคาเกษตร

: กส.

การ

ทองเที่ยว

: สทก.

3 4 5
ใชประโยชน

ที่ดิน

เกษตรกรรม 

: กษ.

6
บรหิาร

จัดการนํ้า

แบบ

บูรณาการ  

: สนจ.พร.               

1

พัฒนากองทุนหมูบาน

: พช.

พัฒนากองทุนสตรี 

: พช.

พัฒนาหมูบาน SML 

: ปค.

2/3

2/2

สงเสริมเขา

ถึงแหลงเงินทุน
2

2/1

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดแพร 

 การขับเคลื่อนยุทธศาสตรในจังหวัดแพร

เมืองแพร

และ

สอง

สูงเมน

และ

เดนชัย 

หนองมวงไข

และ

รองกวาง

ลอง

และ

วังช้ิน

การ
ทองเที่ยว

OTOP
ไมสัก

เกษตร

คุณภาพสูง 

ปา
เศรษฐกิจ

เครือขายการมสีวนรวม 

Participation

ดานสังคม

ประธาน : รอง ผวจ.
(นายธนากร อึ้งจิตร
ไพศาล)
เลขา : พัฒนาสังคมฯ จว.

พัฒนาอาหาร 
มีคุณภาพ 
ปลอดภัย
: สสจ. 

พัฒนา

แรงงาน

นอกระบบ

: แรงงาน.จว.

การพัฒนา

การศึกษา

สูสังคมแหงการ

เรียนรู

: สพป. เขต๑

สรางความ

ปรองดอง
สมานฉันท 

: กอ.รมน.จว.

การชวยเหลือ

ผูดอยโอกาส
ในสังคม

: พมจ. 

121198

ปองกันแกไข ไฟปา
และหมอกควัน
: ปภ.

แกไขภัยธรรมชาติ
และผูประสบภัย
: ปภ.

รักษาความสงบ

เรียบรอย

: ปค. 

ดานความมั่นคง

ประธาน : รอง ผวจ.

(นายศักดิ์ชัย จ.ผลิต)

เลขา : ปค.พร. 

ปองกันและแกไข
ยาเสพติด
: สนจ.พร.

13 14 15 16

ประชาอาสา

ปลูกปา 

800 ลาน

กลาฯ 

: ทส.พร. 

ดานบริหารจัดการ

ประธาน : รอง ผวจ.

(นายศักดิ์ชัย จ.ผลิต)

เลขา : สนจ.พร.

ปองกันและ
ปราบปรามทุจริตฯ

: สนจ.พร.

เสรมิสราง

ระบบคุณธรรม

นําบริการทีด่ี

: ขนสง.พร.

ขับเคล่ือน
งาน จว.กับ 
วท.
: สนจ.พร.

การ

ประชาสัมพันธ 
: ประชาสัมพันธ.

พร

18 19 2017 21

นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์จังหวัด 

คณะกรรมการ (Cluster) เพื่อกํากับการบริหารงานนโยบายสําคัญ

งานยุทธศาสตรของสวนราชการ 
Function

พัฒนาเมืองคู 

ขับเคลื่อน Positioning  

Area

 กธจ.           อปม.

 ทสม.           อ.สคบ.

  ฯลฯ

การขับเคล่ือน
วาระแหงชาติ
ดานการ
สหกรณ 

: สหกรณ.

7

10

ขับเคล่ือน
งาน
พระราชดําริ
: สนจ.พร.

22

 
 

 1) ปงบประมาณ พ.ศ.2557 จังหวัดไดรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 จํานวน 8 โครงการ งบประมาณ 149,233,800 บาท ดังนี้ 
ลําดับที ่ โครงการ งบประมาณ 

1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรใหมีคุณภาพไดมาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยเพ่ือพัฒนาสูเกษตรอินทรียและการผลิตเมล็ดพันธุพืชคุณภาพสูง 

28,000,000 

2 พัฒนาและเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑไมสักจังหวัดแพร 30,000,000 
3 พัฒนาศักยภาพและสงเสริมการทองเท่ียวจังหวัดแพร 24,531,500 
4 นํานวัตกรรมการเสริมสรางหนาท่ีพลเมืองสูสังคมพลเมืองท่ีมีคุณภาพ 2,034,100 
5 บูรณาการเสริมสรางเครือขายการออกกําลังกายเพ่ือฟนฟูสมรรถภาพและสราง

สุขภาพในชุมชน 
6,568,200 

6 สงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจท่ีมีศักยภาพและไผรวมท้ังพืชสมุนไพรระบบวน
เกษตรแบบมีสวนรวมจังหวัดแพร 

33,424,000 

7 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 15,676,000 
8 คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000 
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มีผลการเบิกจายดังนี้ 
- งบดําเนินงาน 99,138,618 บาท  คิดเปนรอยละ 92.11 ของงบดําเนินงาน 
- งบลงทุน 37,806,055 บาท คิดเปนรอยละ 90.86 ของงบลงทุน 
- งบรายจายอ่ืน 8,721,131 บาท คิดเปนรอยละ 96.90 ของงบรายจายอ่ืน 

รวมผลการเบิกจาย 145,665,804 บาท คิดเปนรอยละ 97.61 ของงบประมาณ พ.ศ.2557 
 
2) จังหวัดไดรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  

จํานวน 12 โครงการ งบประมาณ 147,536,800 บาท ดังนี้ 
ลําดับที ่ โครงการ งบประมาณ 

1 กักเก็บน้ําในพ้ืนท่ีแหงแลง 34,237,000 
2 เพ่ิมศักยภาพการผลิตและพัฒนาสรางมูลคาเพ่ิมสินคาเกษตรและ

อุตสาหกรรมการเกษตรใหไดมาตรฐานสูตลาดสากล 
23,904,000 

3 ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุด ี 26,371,000 
4 สงเสริมและพัฒนาผูผลิตผูประกอบการ OTOP 21,488,400 
5 สนับสนุนกลุมอาชีพเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ 6,595,000 
6 พัฒนาผลิตภัณฑและสงเสริมการตลาดผลิตภัณฑผาหมอหอมเมืองแพร 4,285,000 
7 พัฒนาและเสริมสรางสุขภาพประชาชนจังหวัดแพร 3,021,600 
8 สงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจท่ีมีศักยภาพและไผรวมท้ังพืชสมุนไพรระบบ

วนเกษตรอยางมีสวนรวม 
11,457,000 

9 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดแบบบูรณาการ 6,157,800 
10 เพ่ิมประสิทธิภาพอาสาสมัครตํารวจบานในการแกไขปญหายาเสพติดและ

ปองกันปราบปรามอาชญากรรม 
510,000 

11 สมาชิกแจงขาวอาชญากรรม 510,000 
12 คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000 

 

มีผลการเบิกจายดังนี้ 
- งบดําเนินงาน 43,039,535 บาท  คิดเปนรอยละ 51.77 ของงบดําเนินงาน 
- งบลงทุน 15,829,100 บาท คิดเปนรอยละ 24.58  ของงบลงทุน 
- งบรายจายอ่ืน 6,428,322 บาท คิดเปนรอยละ 71.42 ของงบรายจายอ่ืน 

รวมผลการดําเนินการเบิกจาย 138,084,020 บาท คิดเปนรอยละ 93.59 
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 3) จังหวัดไดรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559         
จํานวน 41 โครงการ 161,308,600 บาท จําแนกตามผลผลิต 5 ดาน ดังนี้ 
ลําดับท่ี ผลผลิต จํานวนโครงการ งบประมาณ 

1 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 30 111,045,700 
2 การพัฒนาดานสังคม 2 6,147,100 
3 การบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 6 23,023,000 
4 การรักษาความม่ันคงและความสงบ 2 12,092,800 
5 การบริหารจัดการ 

- คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
1 9,000,000 

 รวม 41 161,308,600 

มีผลการเบิกจาย  ณ  วันท่ี 30 กันยายน 2559 ดังนี้ 
 งบดําเนินงาน 81,366,155 บาท คิดเปนรอยละ 95 ของงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร 
 งบลงทุน 47,708,720 บาท คิดเปนรอยละ   71 ของงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร 
 งบรายจายอ่ืน 8,980,719 บาท   คิดเปนรอยละ  100 ของงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร 
รวมผลการดําเนินการเบิกจาย  138,055,594 บาท คิดเปนรอยละ 86 

 สรุปการประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัดแพร พ.ศ.2557 - 2560  
 โดยสรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2557 – 2560  ในหวงป พ.ศ.2557 – 2559             
การขับเคลื่อนเพ่ือการพัฒนาจังหวัดแพร ถือวาบรรลุเปาสงคท่ีกําหนดไว การขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการตามประเด็น
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดตามแผนฯ สะทอนใหเห็นผลสําเร็จและสิ่งท่ีเปนปญหาอุปสรรคสําคัญ  ไดแก 
 1. ผลการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม  ปงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2559  เปนไปตาม
เปาหมายของรัฐบาลท่ีกําหนดไว เนื่องจากจังหวัดแพร ใหความสําคัญในการเรงรัดการดําเนินงานตามโครงการโดยมีการ
แตงตั้งคณะทํางานติดตามเรงรัดการดําเนินการและประชุมติดตามเกือบทุกเดือน มีเพียงบางโครงการในปงบประมาณ 
พ.ศ.2558 ท่ียังดําเนินการไมแลวเสร็จ ไดแก โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุดี กิจกรรมการพัฒนาและผลิตขาว
คุณภาพเพ่ือการจําหนายเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีดําเนินกิจกรรม ปรับแกแบบรูปรายการ ผูรับจางอยูนอกเขต
จังหวัด  ซ่ึงจังหวัดไดเรงรัดดําเนินการอยางตอเนื่อง 
 2. เนื่องจากแผนมีการจัดทําลวงหนา 2 ป เม่ือไดรับการจัดสรรงบประมาณ หนวยงานมีการปรับงบประมาณ
รายจาย และการปรับเปลี่ยนกิจกรรมของโครงการ ประกอบกับสภาพแวดลอม รวมถึงทรัพยากรทางการบริหารท่ี
เก่ียวของ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมบางสวน  ซ่ึงอาจสงผลใหการดําเนิน
โครงการเกิดความลาชาสงผลใหการเบิกจายงบประมาณเกิดความลาชาตามไปดวย 
 3. การเปลี่ยนแปลงผูบริหารในระดับจังหวัดบอยครั้งหรือทุกปงบประมาณทําใหมีการแกไขเปลี่ยนแปลง
โครงการ/กิจกรรมเกือบทุกปท่ีมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร 
 4. กฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรการตางๆ ท่ีเรงรัดการใชจายงบประมาณของแตละปงบประมาณ เนนใชบังคับ
กับสวนกลาง  แตใหใชบังคับกับทุกหนวยงานท้ังประเทศ  ไมเอ้ือใหการบริหารแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด 
ซ่ึงมีสภาวะแวดลอมการทํางานท่ีแตกตางจากสวนกลางเนื่องจากตองแกไขปญหาความเดือดรอนเรงดวนท่ีสําคัญและ 
เปนปจจุบันของประชาชนในพ้ืนท่ี  
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 ขอเสนอแนะ 
 1. ในการดําเนินงานตามโครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดแตควรมีการ นําขอมูลท่ีไดไปเชื่อมโยง
ในการจัดทําแผนพัฒนาครั้งตอไปใหมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินโครงการในครั้งตอไป 
 2. ประชาชนไดมีสวนรวมและโครงการสอดคลองกับความตองการของประชาชนแตในการกําหนดโครงการควร
พัฒนาความเชื่อมโยงกับ ความตองการของตลาดดวย  โดยเฉพาะโครงการดานอาชีพ เพ่ือใหไดประโยชนอยางท่ัวถึง   
โดยควรกําหนดกระบวนงานเพ่ือใหเห็นความเชื่อมโยงตั้งแต ตนทาง กลางทาง และปลายทาง 
 3. โครงการท่ีติดตามประเมินบรรลุเปาหมายและมีคาเฉลี่ยสวนใหญอยูในระดับดีถึงดีมาก ควรมีการสงเสริมและ
พัฒนาตอยอด รวมท้ังสรางขวัญกําลังใจใหกับบุคลากรในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ 
 4. หนวยงาน/อําเภอท่ีเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยเฉพาะงบลงทุนตองเสนอโครงการ/
กิจกรรมท่ีมีความพรอมจริงๆ ท้ังแบบรูปรายการ ประมาณราคาการกอสรางและตองลงพ้ืนท่ีตรวจสอบพ้ืนท่ีจริงของ
โครงการ และควรมีการประชาคมพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เพ่ือใหทราบความเปนไปได 
สภาพปญหา สภาพแวดลอม และผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับโครงการ เพ่ือลดผลกระทบ/ขอขัดแยงท่ีจะเกิดข้ึนในระหวาง
การดําเนินโครงการ 
 5. ใหหนวยงานศึกษารายละเอียดงบประมาณท่ีไดรับ มีการจัดทําแผนการดําเนินโครงการ/แผนการจัดซ้ือจัด
จางท่ีชัดเจน  เพ่ือใหการบริหารงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณให
เปนไปตามแผนการเบิกจายของหนวยงานท่ีไดวางไว 
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สวนท่ี 2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 
 การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดแพร (พ.ศ. 2561 - 2564) ไดทําการศึกษา ทบทวน วิเคราะห บริบท และศักยภาพ
ในดานตางๆ ของจังหวัด โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน เพ่ือใชเปนขอมูลในการกําหนดวิสัยทัศน 
พันธกิจ เปาประสงค และยุทธศาสตรนําไปสูแนวทางในการพัฒนา การแกไขปญหา และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ประชาชนในทุกพ้ืนท่ี และไดนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตรชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเหนือ ตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดแพร ของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
แผนพัฒนาอําเภอทุกอําเภอ และสภาพปญหาความตองการของจังหวัด มาใชประกอบการวิเคราะหศักยภาพ และ
สภาพแวดลอมจังหวัด โดยใหสอดคลองกับสภาพปญหาปจจุบัน รายละเอียดดังนี้  

สรุปประเด็นนโยบายสําคัญที่นํามาใชประกอบการวิเคราะห SWOT 
2.1 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทาง การดําเนินชีวิตแกพสกนิกร
ชาวไทย เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน
จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ
เพ่ือใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน ชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางท่ีควรจะเปนโดยมีพ้ืนฐานมาจาก
วิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลา และเปนการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
อยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤติ เพ่ือความม่ันคงและความยั่งยืนของการพัฒนา ความพอเพียง 
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนท่ีจะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวท่ีดี และตองประกอบ
ไปดวยสองเง่ือนไขคือ เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 

 

แผนภูมิปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบไปดวย 5 สวน ดังนี้ 

 ขอท่ี 1 กรอบแนวคิด เปนปรัชญาท่ีชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางท่ีควรจะเปน โดยมีพ้ืนฐาน
มาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลา และเปนการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และเปนการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจาก
ภัยและวิกฤต เพ่ือความม่ันคงและความยั่งยืนของการพัฒนา 

 ขอท่ี 2 คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียง สามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับ โดยเนน
การปฏิบัติบนทางสายกลางและการพัฒนาอยางเปนข้ันตอน 

 ขอท่ี 3 คํานิยาม ความพอเพียงจะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะ ดังนี้ 
1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไมนอยเกินไป และไมมากเกินไปโดยไมเบียดเบียนตนเอง 

และผูอ่ืน เชน การผลิตและการบริโภคท่ีอยูในระดับพอประมาณ 
  2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะตองเปนไปอยางมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยท่ีเก่ียวของตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากการกระทํานั้นๆ อยาง
รอบคอบ 
  3) การมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดาน
ตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตท้ังใกลและไกล 

 ขอท่ี 4 เง่ือนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียงนั้น ตองอาศัยท้ังความรู 
และคุณธรรมเปนพ้ืนฐาน 2 เง่ือนไขดังนี้ 
  1) เง่ือนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเก่ียวกับวิชาการตางๆ ท่ีเก่ียวของอยางรอบดาน  
ความรอบคอบท่ีจะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน และความระมัดระวังใน
ข้ันปฏิบัติ 
  2) เง่ือนไขคุณธรรม ท่ีจะตองเสริมสรางประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซ่ือสัตย
สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต 

 ขอท่ี 5 แนวทางปฏิบัติ/ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชคือ  
การพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความรู 
และเทคโนโลยี นั่นคือหลักแนวคิดและแนวทางเพ่ือการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงไมวาจะเปน
บุคคลหรือองคกรตางๆ สามารถปฏิบัติตามได 

ท่ีมา : เวปไซตสํานักงาน กปร. www.rdpb.go.th. 

http://www.rdpb.go.th/
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2.2. นโยบายของรัฐบาล (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา) 
1. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
2. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 
3. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 
4. การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5. การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
7. การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 
8. การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
9. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชน

อยางยั่งยืน 
10. การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

2.3 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (วิสัยทัศนประเทศไทย ป 2015-2020 “ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน”) 
1. ม่ันคง  

1.1 แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย การลักลอบหนีเขาเมือง และการคามนุษย  
1.2 การสรางความปรองดองและสมานฉันท  
1.3 การบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีกระทบตอพ้ืนท่ีแนวเขตแดน (การลักลอบตัด

ไมทําลายปา) 
1.4 การกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ (การลักลอบคายาเสพติด การลักลอบคาอาวุธสงคราม)  
1.5 ปญหากรรมสิทธิ์ในท่ีดินทํากิน 
1.6 การดูแลรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมืองและความปลอดภัยของประชาชนในพ้ืนท่ี   

2. ม่ังคั่ง   
2.1 การสงเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสรางมูลคาภาคการเกษตร และการเสริมสรางความเขมแข็ง

ใหแกเกษตรกรอยางเปนระบบ 
2.2 การพัฒนาการทองเท่ียวและการบริการ 
2.3 การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
2.4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานรองรับการเติบโต   

3. ย่ังยืน  
3.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3.2 การพัฒนาดานสาธารณสุข  
3.3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
3.4 การบริหารจัดการน้ําและระบบชลประทาน    

2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ความม่ันคง 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
ยุทธศาสตรท่ี 8 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี 10 การตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน และภูมิภาค 

2.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเหนือ 
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ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ขอมูล ณ เดือนสิงหาคม 2559) 
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2.6 การวิเคราะหตัวช้ีวัดการพัฒนาจังหวัดแพรเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเหนือ 

 
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ขอมูล ณ เดือนสิงหาคม 2559) 

 
การวิเคราะหรายมิติ 

ภาพรวม คากลางของประเทศ รอยละ ๓๑.๒๗ จังหวัดแพร รอยละ ๓๓.๐๐ ตัวชี้วัดการพัฒนาภาพรวมของ
จังหวัดแพร อยูสูงกวาคากลางของประเทศ แตเม่ือวิเคราะหลงรายตัวชี้วัดแลวจะเห็นวามีตัวชี้วัดสําคัญท่ีอยูต่ํากวา 
คากลางของประเทศ และตองไดรับการแกไข ดังนี้ 

มิติการพัฒนาแบบท่ัวถึง ประชากรยังอยูใตเสนความยากจนอยูมากตัวชี้วัดบงชี้อยูต่ํากวาคากลางของประเทศ
และเม่ือเปรียบเทียบกับรายไดตอหัวของประชากรท่ีตกลงมาอยูท่ีลําดับท่ี 67 ของประเทศ และลําดับท่ี 16 ของ 17 
จังหวัดภาคเหนือ ลดลงจากปกอนหนา 1 ลําดับ (ขอมูล ณ ราคาประจําป พ.ศ. 2557)   

มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดท่ีติดลบและอยูต่ํากวาคากลางของประเทศ ไดแก อัตราการเปลี่ยนแปลง
ของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด อัตราสวนหนี้เฉลี่ยตอรายไดเฉลี่ยของครัวเรือน และผลิตภาพแรงงาน 

มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว ตัวชี้วัดสวนใหญสูงกวาคากลางของประเทศ ยกเวนสัดสวนปริมาณน้ํามัน
เชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมตอ GDP ภาคอุตสาหกรรม ท้ังนี้ ตัวชี้วัดดังกลาวมีความผกผันของขอมูลมากเนื่องจาก
ระดับของอุตสาหกรรมของแตละจังหวัดในประเทศไทยมีความแตกตางกันมาก 
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มิติประสิทธิภาพของภาครัฐ มีตัวชี้วัดท่ีอยูต่ํากวาคากลางของประเทศ คือ รอยละของสถานพยาบาลท่ีไดการ
รับรองคุณภาพ HA รอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึงน้ําประปา รอยละภาษีท่ีทองถ่ินจัดเก็บไดตอรายไดรวมท่ีไมรวมเงิน
อุดหนุนและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และความสามารถในการเบิกจายงบประมาณของจังหวัด  

2.7 สรุปแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
วิสัยทัศน “ประตูการคาสากล โดดเดนวัฒนธรรมลานนา สินคาเกษตรปลอดภัย ประชาชนรวมใจอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ” 
ประเด็นยุทธศาสตร  
ยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดลอมในการพัฒนาการคา การลงทุน และโลจิสติกสเชื่อมโยงกับตางประเทศ 
ยุทธศาสตรท่ี 2 : การสรางความเขมแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม

การเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรปลอดภัยท่ีมีศักยภาพ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 : พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ดานศาสนาศิลปวัฒนธรรมและ  

สุขภาพ เพ่ือเปนการสรางรายไดสูชุมชนอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 : ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและพลังงาน

โดยการมีสวนรวมของชุมชนสูการเปนกลุมจังหวัดสีเขียว 

 2.8 วิเคราะหประเด็นการพัฒนาเพ่ือแกไขปญหาตามนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
ตัวช้ีวัดการพัฒนาประเทศ การพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเหนือ และแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือ 
ตอนบน 2  

เม่ือวิเคราะหจากตัวชี้วัดการพัฒนาประเทศของจังหวัดแพรท่ีอยูต่ํากวาคากลางของประเทศ ยุทธศาสตร
การพัฒนาภาคเหนือ และแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 สรุปไดวาประเด็นการพัฒนาท่ีสําคัญควรมีการ
จัดทําแผนงาน/โครงการเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว ท้ังในระดับจังหวัดและกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ดังนี้ 

1. นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการดําเนินงาน เพ่ือแกไขปญหาความ
ยากจน โดยควรมีการจัดทําโครงการเพ่ือสรางอาชีพแกประชาชน กลุมเกษตรกรเนนการนํานวัตกรรมในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต เพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร เชน ไมสัก ผาทอมือ ผาหมอหอม เพ่ิมชองทางการตลาดใหมๆ รวมไปถึง
พัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม การพัฒนาคุณภาพฝมือแรงงานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน  

2. พัฒนามาตรฐานสถานพยาบาล ใหไดคุณภาพ HA การดูแลสวัสดิการผูสูงอายุรองรับการเขาสูสังคม
ผูสูงอายุ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานใหท่ัวถึง การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของทองถ่ิน 

3. สงเสริมและสรางจิตสํานึกใหประชาชน เกษตรกร ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทําการเกษตรจากพืช
เชิงเดี่ยวมาเปนทําการเกษตรแบบผสมผสาน งดการใชสารเคมีในการเกษตร พัฒนาสูการเปนเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย สงเสริมจิตสํานึกในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน   
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2.9 ขอมูลการวิเคราะหความตองการและศักยภาพของประชาชนในทองถิ่น 
2.9.1 แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดแพรในชวงป (พ.ศ. 2559 – 2561) 

1) วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดแพร  
 “ เมืองแหงการเรียนรู คูคุณภาพชีวิตท่ีดี 
มีความรักในถ่ินกําเนิด เชิดชูวัฒนธรรมลานนา”  

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในชวง 3 ป  
(1) ยุทธศาสตรการสรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย 
(2) ยุทธศาสตรการพัฒนาการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันท่ีสอดคลองกับศักยภาพของ

พ้ืนท่ี 
(3) ยุทธศาสตรการพัฒนาจําเปนเรงดวนในดานแหลงน้ํา ถนน สะพาน 
(4) ยุทธศาสตรการพัฒนาการปองกันและแกไขปญหาภัยพิบัติ 
(5) ยุทธศาสตรการพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
(6) ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคูกับการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
(7) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
(8) ยุทธศาสตรการพัฒนาการอนุรักษและฟนฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 
(9) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการกีฬา 
(10) ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถและมีคุณธรรม 
(11) ยุทธศาสตรการพัฒนาอาคารสถานท่ีและเครื่องมือเครื่องใชวัสดุอุปกรณใหเพียงพอและ

ทันสมัยเพ่ือการบริการประชาชน 
(12) ยุทธศาสตรการดานเศรษฐกิจพอเพียง 
(13) ยุทธศาสตรการพัฒนากระบวนการเรียนรูดานการจัดทําแผนชุมชน 

2.9.2  สรุปกรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดแพร 
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันท่ีสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ี 
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาจําเปนเรงดวนในดานแหลงน้ํา ถนน สะพาน 
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาการปองกันและแกไขปญหาภัยพิบัติ 
4) ยุทธศาสตรการพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคูกับการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
6) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
7) ยุทธศาสตรการพัฒนาการอนุรักษและฟนฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา

ทองถ่ิน 
8) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการกีฬา 
9) ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถและมีคุณธรรม 
10) ยุทธศาสตรการพัฒนาอาคารสถานท่ีและเครื่องมือเครื่องใชวัสดุอุปกรณใหเพียงพอและทันสมัย

เพ่ือการบริการประชาชน 
11) ยุทธศาสตรการดานเศรษฐกิจพอเพียง 
12) ยุทธศาสตรการพัฒนากระบวนการเรียนรูดานการจัดทําแผนชุมชน 
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ท่ีมา : แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดแพร พ.ศ. 2559 – 2561 (ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2559) 

2.9.3 แผนพัฒนาอําเภอ 
1) แผนพัฒนาอําเภอลอง : วิสัยทัศน “เศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคูวัฒนธรรม” 

ประเด็นยุทธศาสตร 6 ประเด็นยุทธศาสตร 
- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : ดานพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร และอุปโภค บริโภค 
- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : ดานพัฒนาทรัพยากรมนุษย และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : ดานการบริหารจัดการและการบริการ 
- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 : ดานความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และการ

อํานวยความเปนธรรมเบื้องตน 
- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการอนุรักษสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

2) แผนพัฒนาอําเภอเดนชัย : วิสัยทัศน “เดนชัยนาอยู ประตูสูลานนา เศรษฐกิจพอเพียงกาวหนา 
มุงพัฒนาสูโลจิสติก” 

ประเด็นยุทธศาสตร 6 ประเด็นยุทธศาสตร  
- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 
- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวดานวัฒนธรรมการทองเท่ียว 

เชิงนิเวศและสุขภาพเพ่ือใหเกิดรายไดในจังหวัด 
- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : สงเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลโครงการตาม

พระราชดําริ 
- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 : การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6  :  ความม่ันคงและความสงบเรียบรอย 

3) แผนพัฒนาอําเภอสอง : วิสัยทัศน “เมืองทองเท่ียวและแหลงวรรณคดีลิลิตพระลอ เศรษฐกิจ
ม่ันคง  ชุมชนเขมแข็ง บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง” 

ประเด็นยุทธศาสตร 6 ประเด็นยุทธศาสตร 
- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวใหมีคุณภาพและยั่งยืน 
- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสรางมูลคา 
- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใตหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางความม่ันคงภายใน อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

4) แผนพัฒนาอําเภอหนองมวงไข : วิสัยทัศน “วิถีชีวิตพอเพียง เมืองเกษตรปลอดภัย สังคม
กาวหนาชาวประชาอยูดีมีสุข 

ประเด็นยุทธศาสตร 6 ประเด็นยุทธศาสตร 
- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสาธารณูปโภค 
- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวดานวัฒนธรรม การทองเท่ียวเชิงนิเวศ

และสุขภาพเพ่ือใหเกิดรายไดในอําเภอ  
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- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลโครงการตาม
พระราชดําริ 

- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 ความม่ันคงและความสงบเรียบรอย 

5) แผนพัฒนาอําเภอวังช้ิน : วิสัยทัศน “เมืองไมเศรษฐกิจ ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ นําพาเศรษฐกิจ 
พอเพียง ลอืเลื่องเมืองนาอยู พัฒนาสูอาเซียน” 

ประเด็นยุทธศาสตร 5 ประเด็นยุทธศาสตร 
- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาทรัพยากรพ้ืนฐานดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีข้ึนในทุกๆดาน 
- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการดํารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 เสริมสรางความเขมแข็ง องคกรชุมชน/ทองถ่ิน และสงเสริมการมี 

สวนรวมของประชาชน 
- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 สรางรายไดใหกับประชาชนใหอยูดีกินดีทุกครัวเรือนโดยกลไกประชารัฐ 

6) แผนพัฒนาอําเภอเมืองแพร : วิสัยทัศน “เศรษฐกิจดี ชุมชนเขมแข็ง สูคุณภาพชีวิตและสังคมท่ีดี” 
ประเด็นยุทธศาสตร 4 ประเด็นยุทธศาสตร 
- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสรางมูลคา 
- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการทองเท่ียวใหมีคุณภาพและยั่งยืน 
- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใตหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางความม่ันคงภายใน อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

7) แผนพัฒนาอําเภอสูงเมน : วิสัยทัศน “แหลงผลิตภัณฑไมสัก อนุรักษวัฒนธรรมประเพณี 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี นอมนําวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 

ประเด็นยุทธศาสตร 4 ประเด็นยุทธศาสตร  
- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสรางมูลคา 
- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการทองเท่ียวใหมีคุณภาพและยั่งยืน 
- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใตหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางความม่ันคงภายใน อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

8) แผนพัฒนาอําเภอรองกวาง : วิสัยทัศน “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ชุมชนเขมแข็ง เศรษฐกิจ
กาวหนา ทรัพยากรสมบูรณ” 

ประเด็นยุทธศาสตร 5 ประเด็นยุทธศาสตร 
- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมการศึกษาพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิต 
- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ความม่ันคง รักษาความสงบเรียบรอย และการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม  
- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสาธารณูปโภคและระบบ Logistics ดานการขนสง 
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- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาสินคา
เกษตรปลอดภัยและสรางมูลคาเพ่ิม 

- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

2.9.4 สรุปผลวิเคราะหปญหาความตองการของพ้ืนท่ี 
เ ม่ือวิ เคราะหสรุปจากแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและแผนพัฒนาอําเภอ  

สรุปภาพรวมไดวา ปญหาความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีสําคัญ ดังนี้ 
1) ปญหาความตองการดานแหลงน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําทําการเกษตร  
2) แกไขปญหาราคาสินคาเกษตรตกต่ํา เกษตรปลอดภัย 
3) ปญหาความตองการในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยการมี 

สวนรวมของชุมชน  
4) ปญหาความม่ันคงดานการแพรระบาดของยาเสพติด ปญหาความม่ันคงภายในลดความเหลื่อมล้ํา 
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2.9.5 สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟงความคิดเห็นตอแผนพัฒนาจังหวัดแพร พ.ศ.2561–2564 
ตามมาตรา 19 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 

 จังหวัดแพร ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟงความคิดเห็นตอแผนพัฒนาจังหวัดแพร พ.ศ.2561-
2564 ตามมาตรา 19 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 
เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2559 สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นตอแผนฯ ดังนี้ 

 วิสัยทัศน  
 “เมืองเศรษฐกิจม่ันคง ชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ”  
เห็นดวย ระดับมาก รอยละ 72.52 มากท่ีสุด รอยละ 15.78 ปานกลาง รอยละ 10.69 และนอย รอยละ 1.02 

 ประเด็นยุทธศาสตร 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม เห็นดวย ระดับมาก
รอยละ 75.06 มากท่ีสุด รอยละ 11.70 ปานกลางรอยละ 11.45 และนอย รอยละ 1.53 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการทองเท่ียวใหมีคุณภาพและยั่งยืน เห็นดวย ระดับมาก รอยละ 74.55 
ปานกลาง รอยละ 11.70 มากท่ีสุด รอยละ 10.69  และนอย รอยละ 1.53 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เห็นดวย ระดับมาก รอยละ 75.06 มากท่ีสุด รอยละ 14.25 ปานกลาง รอยละ 8.14 และนอย รอยละ 2.54 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอย การอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เห็นดวย ระดับมาก รอยละ 74.81 มากท่ีสุด รอยละ 12.72 ปานกลาง รอยละ 
11.45 และนอย รอยละ 0.76 
  
สรุปปญหาความตองการของประชาชนในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟงความคิดเห็นตอแผนฯ 

 ประเด็นยุทธศาสตร ปญหาความตองการ 
1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสราง
มูลคาเพ่ิม 

การพัฒนาโครงสร า ง พ้ืนฐานด านแหล งน้ํ า  ถนน          
ทาอากาศยาน การจัดทํา Zoning ผังเมือง  โดยแหลงน้ํา
เปนปญหาความตองการท่ีประชาชามีความตองการ
เรงดวน ท้ังแหลงน้ําขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาด
เล็กใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีเพ่ือทําการเกษตรไดตลอดท้ังป  
รองลงมาเปนการปรับปรุงและพัฒนาสายทางเพ่ือเพ่ิม
ความสะดวกปลอดภัยในการขนสงสินคาและบริการ  
การนํานวัตกรรมใหมๆ มาสงเสริมและพัฒนาอาชีพให
เกิดผลสัมฤทธิ์มากกวาการสงเสริมแบบเดิมๆ การบูรณา
การทุกภาคสวนขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สงเสริมการปลูกพืชปลอด
สารพิษ 

2. การพัฒนาการทองเท่ียวใหมีคุณภาพและยั่งยืน การพัฒนาและสง เสริมแหลงทองเ ท่ียวดานเกษตร 
วัฒนธรรม และธรรมชาติ เนนการสราง Story สงเสริมให
มีการประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิงรุก การปรับปรุง
แหลงทอง เ ท่ียว และเสนทางคมนาคมเขาสูแหล ง
ทองเท่ียว 

3. การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต ควรสงเสริมใหมีสถานท่ีออกกําลังการใหครบทุกอําเภอ  
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 ประเด็นยุทธศาสตร ปญหาความตองการ 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมการศึกษาใหท่ัวถึง  ผลักดันใหมีสถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาใหมากข้ึน  
4. การเสริมสรางความม่ันคงภายใน และความสงบ
เรียบรอย การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

ควรสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการอนุรักษและฟนฟูปา
ไม หยุดการใหสัมปทานปาไมของ ออป. และหันมา
สงเสริมใหมีปาชุมชน  การนํานวัตกรรมมากําจัดขยะ  

 

2.10 ขอมูลการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ 
 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ป พ.ศ.2557 ณ ราคาประจําป มีมูลคาเทากับ 25,582 ลานบาท ลดลง
จาก 26,027 ลานบาท ในป พ.ศ. 2556 เทากับ 445 ลานบาท รายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากร (GPP per capita) 
ในป พ.ศ. 2557 เทากับ 60,093 บาท ลดลงจาก 61,038 บาท ในป พ.ศ. 2556 เทากับ 945 บาท เปนลําดับท่ี 67 
ของประเทศ และเปนลําดับท่ี 16 ของ 17 จังหวัดภาคเหนือ 

โครงสรางเศรษฐกิจจังหวัดแพรในป พ.ศ. 2557 ประกอบดวยภาคนอกเกษตร รอยละ 78.5 และ 
ภาคเกษตร รอยละ 21.5 โดยมีสาขาการผลิตท่ีมีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจของจังหวัด 5 อันดับแรก ไดแก  

อันดับ 1 สาขาเกษตรกรรมฯ  มีโครงสรางสัดสวนรอยละ 21.0  
อันดับ 2 สาขาการศึกษา   มีโครงสรางสัดสวนรอยละ 19.7  
อันดับ 3 ตัวกลางทางการเงิน  มีโครงสรางสัดสวนรอยละ 9.9 
อันดับ 4 สาขาขายสง ขายปลีกฯ  มีโครงสรางสัดสวนรอยละ 9.2 
อันดับ 5 สาขาอุตสาหกรรม  มีโครงสรางสัดสวนรอยละ 8.9 

 เศรษฐกิจจังหวัดแพร ป พ.ศ. 2554 - 2557 จากตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดแพร (GPP) ณ ราคาคงท่ี 
พบวาเศรษฐกิจจังหวัดแพร มีอัตราการเจริญเติบโตลดลงตอเนื่อง โดยในป พ.ศ. 2557 ลดลงรอยละ 3.0 ตอเนื่องจาก
ป 2556 ท่ีลดลงรอยละ 0.5 เปนผลจากการลดลงท้ังภาคนอกเกษตรและภาคเกษตร โดยท่ีการผลิตภาคนอกเกษตร
ลดลงรอยละ 3.4 จากท่ีขยายตัวรอยละ 0.1 ในป 2556 และภาคเกษตรลดลงรอยละ 1.6 ปรับตัวดีข้ึนจากป 2556  
ท่ีลดลงรอยละ 2.3 ขณะท่ีในป พ.ศ. 2554 และ 2555 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัด มีอัตราการ
เจริญเติบโตขยายตัว โดยในป พ.ศ. 2555 ขยายตัวรอยละ 4.9 ขยายตัวตอเนื่องจากป พ.ศ. 2554 ท่ีขยายตัวรอยละ 
3.8 เปนผลจากภาคนอกเกษตร ขยายตัวรอยละ 5.4 เพ่ิมข้ึนจากท่ีขยายตัวรอยละ 2.7 ในป พ.ศ. 2554 และ 
ภาคเกษตรขยายตัวรอยละ 2.6 ชะลอลงจากป พ.ศ.2554 ท่ีขยายตัวรอยละ 9.6 
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การผลิตภาคเกษตร ป พ.ศ. 2554 - 2557 อัตราการเจริญเติบโตลดลง โดยในป พ.ศ. 2557 ลดลงรอยละ 
1.6 ปรับตัวดีข้ึนจากท่ีลดลงรอยละ 2.3 ในป พ.ศ. 2556 โดยสาขาเกษตรกรรมฯ ลดลงรอยละ 1.4 ปรับตัวดีข้ึนจาก
ท่ีลดลงรอยละ 2.4 ในปกอนหนา เปนผลจากพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ อาทิ ขาวและขาวโพดเลี้ยงสัตว ใหผลผลิตลดลง 
สาเหตุจากไดรับผลกระทบจากภัยแลงและฝนท้ิงชวง ปริมาณน้ําไมเพียงพอตอการเพาะปลูก เนื่องจากจังหวัดแพร
ไมมีแหลงกักเก็บน้ําขนาดใหญ ประกอบกับพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวลดลงจากมาตรการทวงคืนพ้ืนท่ีปา 
เพ่ือรักษาสิ่งแวดลอมและความสมดุลของธรรมชาติ ขณะท่ีสาขาการประมงลดลงถึงรอยละ 11.5 จากท่ีขยายตัว 
รอยละ 4.0 ในปกอนหนา 

การผลิตภาคนอกเกษตร ป พ.ศ. 2554 - 2557 อัตราการเจริญเติบโตลดลง โดยในป พ.ศ. 2557 ลดลง
รอยละ 3.4 จากท่ีขยายตัวรอยละ 0.1 ในป พ.ศ. 2556 เปนผลจากลดลงของสาขาบริหารราชการฯ สาขาบริการ
ดานอสังหาริมทรัพยฯ สาขากอสราง สาขาลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล และสาขาการใหบริการชุมชนฯ โดยสาขา
บริหารราชการฯ ลดลงถึงรอยละ 29.9 ตอเนื่องจากท่ีลดลงรอย 18.8 ในปกอนหนา สาขาบริการดานอสังหาริมทรัพยฯ 
ลดลงรอยละ 25.2 จากท่ีขยายตัวรอยละ 8.8 ในปกอนหนา สาขากอสราง ลดลงรอยละ 11.2 ตอเนื่องจากท่ีลดลง
รอยละ 3.0 ในปกอนหนา สาขาลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล ลดลงรอยละ 21.1 ตอเนื่องจากท่ีลดลงรอยละ 20.4 
ในปกอนหนา และสาขาการใหบริการดานชุมชนฯ ลดลงรอยละ 3.0 จากท่ีขยายตัวรอยละ 3.9 ในปกอนหนา 
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ตารางท่ี 22 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดแพร (GPP) และโครงสรางเศรษฐกิจจังหวัด ณ ราคาประจําป  
                                                                                         (จําแนกตามสาขาการผลติ 16 สาขา) 

สาขาการผลิต 
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (ลานบาท) โครงสรางเศรษฐกิจ(%) 

2554 2555 2556 2557 2557 
ภาคเกษตร 4,284  5,721  5,892  5,510  21.5 

เกษตรกรรม ฯ 4,194  5,628  5,779  5,384  21.0 
การประมง 90  93  113  126  0.5 

ภาคนอกเกษตร 18,150  19,485  20,135  20,072  78.5 
การทําเหมืองแรและเหมืองหิน 113  177  252  273  1.1 
อุตสาหกรรม 2,602  1,851  2,063  2,273  8.9 
การไฟฟา แกส และการประปา 363  405  460  495  1.9 
การกอสราง 1,387  1,620  1,615  1,446  5.7 
การขายสง การขายปลีก ฯ 1,866  2,155  2,212  2,349  9.2 
โรงแรมและภัตตาคาร 183  183  206  233  0.9 
การขนสง ฯ 606  600  596  606  2.4 
ตัวกลางทางการเงิน 1,625  1,840  2,210  2,531  9.9 
บริการดานอสังหาริมทรัพย ฯ 1,814  1,611  1,752  1,303  5.1 
การบริหารราชการฯ 2,377  3,103  2,620  1,908  7.5 
การศึกษา 3,789  4,396  4,563  5,040  19.7 
การบริการดานสุขภาพและสังคม 966  1,057  1,093  1,141  4.5 
การใหบริการดานชุมชนฯ 307  352  374  370  1.4 
ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล 153  133  119  103  0.4 

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 22,434  25,206  26,027  25,582  100.0 
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ตอคน 
(บาท) 

52,538  59,057  61,038  60,093  
 

ประชากร (1,000 คน) 427  427  426  426   

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ 2559) 
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ตารางท่ี 23  อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ณ ราคาคงท่ี  
                                                                                         (จําแนกตามสาขาการผลติ 16 สาขา) 

สาขาการผลิต 
อัตราการเจริญเติบโต (รอยละ) 

2554 2555 2556 2557 
ภาคเกษตร 9.6  2.7  -2.3  -1.6  

เกษตรกรรม ฯ 9.7  3.1  -2.4  -1.4  
การประมง 1.2  -13.8  4.0  -11.5  

ภาคนอกเกษตร 2.6  5.4  0.1  -3.4  
การทําเหมืองแรและเหมืองหิน -6.5  45.7  29.6  7.8  
อุตสาหกรรม -0.1  -21.7  3.0  6.7  
การไฟฟา แกส และการประปา 0.3  13.1  -1.0  4.8  
การกอสราง -13.6  13.4  -3.0  -11.2  
การขายสง การขายปลีก ฯ -4.3  9.1  4.0  0.1  
โรงแรมและภัตตาคาร 7.4  -4.6  7.8  8.9  
การขนสง ฯ 2.8  -0.5  -1.4  1.4  
ตัวกลางทางการเงิน 3.7  15.1  16.3  13.0  
บริการดานอสงัหาริมทรัพย ฯ 3.0  -11.9  8.8  -25.2  
การบริหารราชการฯ 12.5  26.4  -18.8  -29.9  
การศึกษา 10.6  9.7  0.5  5.4  
การบริการดานสุขภาพและสังคม 2.9  7.4  0.3  1.3  
การใหบริการดานชุมชนฯ 6.4  11.2  3.9  -3.0  
ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล -19.2  -18.7  -20.4  -21.1  

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 3.8  4.9  -0.5  -3.0  

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ณ เดือนกุมภาพันธ 2559 
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เศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัดแพร 

มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดรายสาขา ณ ราคาประจําป (ลานบาท) 

 
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) มีมูลคาลดลงเล็กนอยจาก ป 2556 โดยในป 2557 มีมูลคา 25,582  

ลานบาท ลดลงจากปกอนหนา รอยละ 1.71 และมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวประชากรอยูท่ี 60,093 บาท/คน/ป 
ดานการขยายตัวของเศรษฐกิจของจังหวัด พบวา อัตราการขยายตัวลดลงจากปท่ีผานมาโดยเฉพาะสาขา

เกษตร ดังนั้นควรใหความสําคัญ เนื่องจากเปนสาขาหลักของจังหวัด 
มูลคาเศรษฐกิจ 3 ลําดับแรก ไดแก  

1. สาขาการเกษตร (เกษตรกรรมและประมง) 
2. สาขาการศึกษา 
3. สาขาตัวกลางทางการเงิน 

มูลคาของ GPP Per Capita จังหวัดแพร 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดแพร 
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2.11 ขอมูลการวิเคราะหศักยภาพดานการเกษตร 
 1. ขอมูลดานการเกษตรของจังหวัดแพรยอนหลัง ป 2555 - 2558 พืชเศรษฐกิจของจังหวัดตาม

นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีจํานวน 6 ชนิดพืช ไดแก 1.ขาว 2.ขาวโพดเลี้ยงสัตว 3.มันสําปะหลัง  
4.ถ่ัวเหลือง 5.ยางพารา 6.พริกยักษ เปนตน แตพืชท่ีมีมูลคามากไดแก 1.ขาว 2.ขาวโพดเลี้ยงสัตว 3.มันสําปะหลัง  
4.ถ่ัวเหลือง 5.ยางพารา ดังนี้  

ตารางท่ี 24 พืชเศรษฐกิจของจังหวัด 

2555 2556 2557 2558 2555 2556 2557 2558

1 ขาวนาป 286,286 33,516   305,689 280,558 2,355,482,837 2,548,353 1,596,217,938 1,891,299,297 

2 ขาวนาปรัง 43,223   44,425   27,418   24,308   350,854,397 226,896,335 117,046,420 176,992,625 

3 ขาวโพดเลี้ยงสัตว(ฝน) 309,553 293,058 290,140 272,958 1,818,289,253 1,145,209,268 1,064,339,640 1,347,720,445 

4 ขาวโพดเลี้ยงสัตว(แลง) 44,630   33,083   30,881   35,060   305,446,962 142,590,453 129,212,140 158,383,550 

5 ถั่วเหลือง (ฝน) 2,034    1,854    388      1,940    8,906,980 9,871,664 1,361,700 9,591,360 

6 ถั่วเหลือง(แลง) 21,092   13,174   14,167   6,247    68,391,084 53,762,391 64,445,370 19,990,400 

7 มันสําปะหลัง 20,508   30,727   20,144   32,063   149,942,337 169,007,795 131,336,490 125,545,771 

8 ยางพารา 14,614   29,219   33,370   35,006   25,938,963 65,298,590 56,875,260 38,261,404 

9 ปาลมน้ํามัน 1,269    1,269    1,269    1,074    -               -               100,750         314,301         

ที่ ชนิด
พื้นที่ปลูก (ไร) มูลคา (บาท)

 
ท่ีมา : สํานักงานเกษตรจังหวัดแพร (ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2559) 

2. ขอมูลดานปศุสัตวของจังหวัดแพรยอนหลังป 2554 - 2559 

ดานการปศุสัตวท่ีสําคัญของจังหวัดแพร มีดวยกัน 5 ประเภท ไดแก 1.การเลี้ยงโคเนื้อ 2.การเลี้ยงกระบือ  
3.การเลี้ยงสุกร 4.การเลี้ยงไกเนื้อ 5.การเลี้ยงไกไข เปนตน ซ่ึงจะเห็นไดตามตารางดังนี้  

ตารางท่ี 25 การปศุสัตวของจังหวัด 

ปริมาณการผลิต ราคาเฉลี่ย มูลคา ปริมาณการผลิต ราคาเฉลี่ย มูลคา ปริมาณการผลิต ราคาเฉลี่ย มูลคา ปริมาณการผลิต ราคาเฉลี่ย มูลคา ปริมาณการผลิต ราคาเฉลี่ย มูลคา

(ตัว) (บาท/ตัว) (ลานบาท) (ตัว) (บาท/ตัว) (ลานบาท) (ตัว) (บาท/ตัว) (ลานบาท) (ตัว) (บาท/ตัว) (ลานบาท) (ลานฟอง) (บาท/ฟอง) (ลานบาท)

2554 10,129          10,507   106.42 7,889          15,857   125.10 129,297       6,433     846.38  1,595,625     89.74     167.43  47.96           2.58      123.73  

2555 1,645           15,132   24.89 8,364          22,745   190.24 152,788       5,399     867.84  1,007,804     71.04     137.99  58.06           2.13      123.67  

2556 6,543           22,302   145.92 6,430          32,640   209.88 131,739       6,493     855.64  1,109,350     81.93     106.09  51.78           3.03      156.88  

2557 5,479           23,147   126.82 5,476          35,483   194.31 118,563       7,238     867.76  1,173,900     83.53     106.09  58.13           2.90      168.58  

2558 4,155           23,538   97.80 5,660          35,511   201.01 120,078       6,279     777.98  1,310,000     70.49     92.34    57.19           2.57      146.99  

2559 3,866           23,783   91.94 5,288          36,400   192.49 134,002       6,631     972.86  1,452,068     72.44     105.19  60.28           2.77      166.98  

ป

โคเนื้อ กระบือ สุกร ไกเนื้อ ไขไก

 

ท่ีมา : สํานักงานปศุสัตวจังหวัดแพร (ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2559) 

 3. ขอมูลดานการประมงของจังหวัดแพรยอนหลัง ป 2557-2558 
ตารางท่ี 26 การประมงของจังหวัด 

จํานวนครัวเรือน จํานวนบอ เนื้อที่ (ไร)

2557 7,766.00               7,784.00   5,464.82   4,721.40                        238,997,268.00    

2558 7,903.00               7,928.00   5,570.56   1,572,806.00                   86,504,330.00     

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด
ปริมาณการจับสัตวน้ําจืด (กก.) มูลคา หมายเหตุป

 
ท่ีมา : สํานักงานประมงจังหวัดแพร (ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2559) 
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2.12 ขอมูลการวิเคราะหศักยภาพดานอุตสาหกรรม 
ป 2556 จังหวัดแพร มีสถานประกอบการอุตสาหกรรม จํานวน 1,883 แหง จําแนกตามประเภท

อุตสาหกรรม ไดแก ประเภทการเกษตร จํานวน 181 แหง ประเภทไมและผลิตภัณฑจากไม จํานวน 454 แหง และ
ประเภทเฟอรนิเจอรและเครื่องเรือน 946 แหง และอ่ืนๆ 

 การกระจายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานสวนใหญตั้งอยูในเขตเทศบาล อําเภอเมืองแพร 
อําเภอสูงเมน และอําเภอเดนชัย เนื่องจากมีความสะดวกทางดานการคมนาคม ขนสง สาธารณูปโภค สวนอําเภออ่ืนๆ 
มีการกระจายตัวคอนขางนอย 

ตารางท่ี 27 จํานวนโรงงานแยกตามประเภทอุตสาหกรรมตั้งแตป พ.ศ. 2500 ถึง ป พ.ศ. 2556 

รายการ 
จํานวน 
(แหง) 

เงินลงทุน 
(บาท) 

จํานวนคนงาน (คน) 
แรงมา 

ชาย หญิง รวม 
อุตสาหกรรมการเกษตร  181 1,232,915,362 637 477 1,114 19,045.18 
อุตสาหกรรมอาหาร 26 362,626,916 225 199 424 13,077.75 
อุตสาหกรรมเครื่องด่ืม 2 39,000,000 17 - 17 650.50 
อุตสาหกรรมส่ิงทอ 4 12,900,000 38 68 106 133.67 
อุตสาหกรรมเครื่องแตงกาย 5 63,425,236 88 521 609 726.60 
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 2 5,630,000 129 198 327 38.03 
อุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑจากไม 454 501,715,978 3,793 1,744 5,537 17,462.32 
อุตสาหกรรมการเกษตร  181 1,232,915,362 637 477 1,114 19,045.18 
อตุสาหกรรมเฟอรนิเจอรและเครื่องเรือน  946 516,019,767 5,378 1,630 7,008 19,993.14 
อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑจากกระดาษ 4 23,450,000 90 118 208 1,948.12 
อุตสาหกรรมส่ิงพิมพ 5 12,370,000 28 14 42 57.96 
อุตสาหกรรมเคมี 6 27,965,813 25 4 29 204.24 
อุตสาหกรรมปโตรเคมีและผลิตภัณฑ 3 51,900,000 46 7 53 1,027.12 
อุตสาหกรรมยาง 2 1,172,000 2 2 4 13.82 
อุตสาหกรรมพลาสติก 7 38,680,000 53 26 79 480.00 
อุตสาหกรรมอโลหะ 31 134,735,000 273 39 312 2,558.81 
อุตสาหกรรมโลหะ 2 3,180,000 12 - 12 118.30 
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ 28 50,030,400 190 42 232 1,373.64 
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 19 25,892,500 103 6 109 741.88 
อุตสาหกรรมไฟฟา - - - - - - 
อุตสาหกรรมขนสง 50 176,583,900 237 18 255 1,448.61 
อุตสาหกรรมอื่นๆ 106 322,292,775 955 266 1,221 18,129.26 

รวม 1,883 3,602,485,647 12,319 5,379 17,698 99,228.95 
  

 อุตสาหกรรมท่ีสําคัญในจังหวัดแพร ไดแก โรงงานผลิตของใชในครัวเรือนจากไม โรงงานทําเฟอรนิเจอร 
จากไม โรงงานทําไมปารเก โรงงานตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป โรงงานผลิตแปงเหลวสําเร็จรูปสําหรับทํากวยเตี๋ยว โรงงาน
ทําผาบาติก โรงงานผลิตผลไมบรรจุกระปอง โรงงานผลิตกระดาษไหวเจา โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและ
ผลิตภัณฑคอนกรีต โรงงานผสมยางแอสฟสท โรงงานผลิตกระเปาหนัง และโรงบมใบยาสูบ 
 อุตสาหกรรมในครัวเรือนท่ีสําคัญในจังหวัดแพร ไดแก การทอผาซ่ินตีนจก การตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป เชน 
เสื้อหมอหอม เสื้อกันหนาว เสื้อผารม การทําผาแพทเวิรค (ผาดนมือ) เชน ผาคลุมเตียง ปลอกหมอน ผาหมนวม  
ผาแขวนผนัง การทํากระดาษสาและผลิตภัณฑจากกระดาษสา การทําผลิตภัณฑจากไมไผ การทําเครื่องมือและ
อุปกรณการเกษตร เชน มีด เคียว เสียม การทําผลิตภัณฑไมแกะสลัก การทําไมกวาดดอกหญา การทําผลิตภัณฑจาก
ฝุนไม และการทําผลิตภัณฑจากเถาวัลย  

ท่ีมา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร (ขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ 2557)  



55 
 

2.13 ขอมูลการวิเคราะหดานการทองเท่ียว 
1. สถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญของจังหวัดแพร มีท้ังแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติและแหลงทองเท่ียว

ทางดานวัฒนธรรม เชน วัดพระธาตุชอแฮ วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี บานโบราณตางๆ ในเขตอําเภอเมืองแพร  
วนอุทยานแหงชาติแพะเมืองผี อุทยานแหงชาติดอยผากลอง อุทยานแหงชาติเวียงโกศัย อุทยานแหงชาติแมยม เปนตน 

2. สถิตินักทองเท่ียวในจังหวัดแพรป 2556 มีจํานวน 668,522 คนแยกเปนชาวไทย 587,583 คน 
ชาวตางชาติ 52,911 คนเพ่ิมข้ึนจากป 2555 รอยละ 4.38 มีรายไดจากการทองเท่ียวเฉลี่ย 1,126.92 ลานบาท/ป
เพ่ิมข้ึนจากป 2555 รอยละ 9.64 สําหรับป 2557 จากการคาดการณสถานการณและวางแผนดานการตลาดการ
ทองเท่ียวของสํานักงานการทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงานแพร คาดวามีนักทองเท่ียวจํานวน 735,374 คน 
แยกเปนชาวไทย 619,612 คน ชาวตางชาติ 48,910 คน เพ่ิมข้ึนจากป 2556 รอยละ 10 มีรายไดจากการทองเท่ียว
เฉลี่ย 1,239.61 ลานบาท/ป  

ตารางท่ี 28 ขอมูลจํานวนนักทองเท่ียวและรายไดจากการทองเท่ียวในจังหวัด 

ป 
จํานวนผูเยีย่มเยือน รายได 

หมายเหต ุ
คน รอยละ ลานบาท รอยละ 

2553 523,747 - 812 -  
2554 488,009 ลดลงจากป 2553 

รอยละ 6.82 
753.51 ลดลงจากป 2553 

รอยละ 7.20 
 

2555 640,494 เพ่ิมข้ึนจากป 2554 
รอยละ 31.25 

1,027.86 เพ่ิมข้ึนจากป 2554 
รอยละ 36.41 

- ตางชาติ 52,911 คน 
- ไทย 587,583 คน 

2556 668,522 เพ่ิมข้ึนจากป 2555 
รอยละ 4.38 

1,126.92 เพ่ิมข้ึนจากป 2555 
รอยละ 9.64 

- ตางชาติ 48,910 คน 
- ไทย 619,612 คน 

2557 735,374 เพ่ิมข้ึนจากป 2556 
รอยละ 10 

1,239.61 เพ่ิมข้ึนจากป 2556 
รอยละ 10 

คาดการณสถานการณและวางแผนดาน
การตลาดการทองเท่ียว ของ ททท.
สํานักงานแพร 

2558 750,144 เพ่ิมข้ึนจากป 2557 
รอยละ 7.44 

1,390.62 เพ่ิมข้ึนจากป 2557 
รอยละ 14.91 

ขอมูลจากกรมการทองเท่ียว  
กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

2559 825,158 เพ่ิมข้ึนจากป 2558 
รอยละ 10 

1,529.68 เพ่ิมข้ึนจากป 2558 
รอยละ 10 

คาดการณ 

ท่ีมา : สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดแพร (ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558)  
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ขอมูลสารสนเทศสถิติ ดานการทองเท่ียวของจังหวัดแพร 
แผนภูมิแสดง จํานวนผูเย่ียมเยือนและรายไดจากการทองเท่ียวของกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 ป พ.ศ. 2555 – 2558 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลจํานวนผูเย่ียมเยือนของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ป 2558 
ลําดับ จังหวัด ผูเยี่ยมเยือน (คน) รายไดจากการทองเท่ียว (ลานบาท) 

1 เชียงราย 3,078,976 22,848.1 
2 แพร 750,144 1,390.6 
3 นาน 732,446 1,956.0 
4 พะเยา 564,628 1,114.8 

รวม 5,126,194 27,309.6 
 

 

จากขอมูลขางตน แสดงใหเห็นวาในชวงระยะเวลา 4 ป จํานวนผูเย่ียมเยือน (นักทองเท่ียว, นักทัศนาจร) และรายไดจาการทองเท่ียวของกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 มีแนวโนมท่ีเพ่ิมสูงข้ึน เม่ือเทียบจํานวนผูเย่ียมเยือนในป 2555 กับป 2558 เพ่ิมข้ึนถึง 369,738 คน และมีรายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 3,029.4 ลานบาท  
ทําใหเห็นไดวาธุรกิจดานการทองเท่ียวของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ขยายตัวข้ึนเปนอยางมาก 
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แนวโนมการทองเท่ียวของจังหวัดแพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จังหวัดแพร ลอมรอบดวยภูเขาท้ัง 4 ทิศ พ้ืนท่ีสวนใหญประมาณรอยละ 80 
เปนภูเขา มีพ้ืนท่ีราบเพียงรอยละ 20 โดยลาดเอียงไปทางทิศใตตามแนวไหลของ   
แมน้ํายม คลายกนกระทะ พ้ืนท่ีราบของจังหวัดจะอยูระหวางหุบเขามี 2 แปลงใหญ คือ 
ท่ีราบบริเวณพ้ืนท่ีอําเภอรองกวาง อําเภอเมือง อําเภอสูงเมน และอําเภอเดนชัย ซ่ึงเปน 
ท่ีราบแปลงใหญ และอีกหนึ่งแปลงคือ บริเวณท่ีตั้งอําเภอลอง และอําเภอวังช้ิน ซ่ึงท่ีราบ
ดังกลาวใชเปนท่ีอยูอาศัยและทําการเกษตร 

 

การทองเท่ียวในจังหวัดแพร มีหลากหลายรูปแบบ มีท้ังทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ  
ทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร เทศกาลงานประเพณีท่ีสําคัญของจังหวัด ไดแก งานประเพณี
นมัสการพระธาตุชอแฮ งานหมอฮอมลอมสะโตกและสงกรานต งานกิ๋นสลาก (ประเพณี
ถวายสลากภัต) และแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของจังหวัด ไดแก อุทยานแหงชาติดอย 
ผากลอง อุทยานแหงชาติแมยม แพะเมืองผี แกงเสือเตน วัดพระธาตุชอแฮ วัดพระบาท
ม่ิงเมือง บานประทับใจ และบานวงศบุร ี
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จากขอมูลจะเห็นไดวาการทองเท่ียวของจังหวัดแพร ในชวงระยะเวลา 4 ป แนวโนมท่ีสูงข้ึนท้ังจํานวนผูเย่ียมเยือนและรายไดจากการทองเท่ียวจากป 2558  
มีจํานวนผูเย่ียมเยือน 750,144 คน เม่ือเทียบกับ ป 2557 แลวเพ่ิมข้ึน 51,956 คน และรายไดจากการทองเท่ียว ป 2558 มีมูลคา 1,390.6 ลานบาท เม่ือเทียบกับ ป 2557 
เพ่ิมข้ึน 180.4 ลานบาท เปนผลมาจากการท่ีจังหวัดมีการสนับสนุนการทองเท่ียวอยางจริงจังในปงบประมาณ 2558 

เม่ือดูขอมูลผูเย่ียมเยือนรายไตรมาส ป 2556 – 2558 ชวงท่ีมีผูเย่ียมเยือนเริ่มเขามาทองเท่ียวในจังหวัดแพร มากท่ีสุดในชวงไตรมาสท่ี 4 ของป ซ่ึงเปนชวงฤดูกาล
ทองเท่ียวของจังหวัดแพร 
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จากขอมูลระยะเวลาพํานักเฉล่ียของนักทองเท่ียว จะเห็นไดวา
ระยะเวลาพํานักเฉล่ียในจังหวัดแพรของนักทองเท่ียวมีแนวโนมคอนขาง
คงท่ี ตั้งแต ป 2555 – 2558 อยูท่ีประมาณ 2 วัน 

 

จากขอมูลดานการทองเที่ยวจังหวัดแพร พบวาธุรกิจการทองเที่ยวของจังหวัดแพรมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน ทั้งจํานวนนักทองเที่ยวและรายไดจากการ
ทองเที่ยว ซึ่งชวงเวลาที่นักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวในจังหวัดมากที่สุดในไตรมาส 4 (ต.ค. – ธ.ค.) ของทุกป ซึ่งสวนใหญเปนนักทองเที่ยวจากภาคเหนือ และ
เขามาพักในจังหวัดประมาณ 2 วัน ดังน้ันจังหวัดหรือผูที่เกี่ยวของควรมีนโยบายที่จะเพ่ิมสิ่งดึงดูดหรือกิจกรรมที่สามารถทําใหทองเที่ยวในจังหวัดไดตลอดทั้งป 
และดึงดูดนักทองเที่ยวในภาคอ่ืนๆ ใหเขามาทองเที่ยวในจังหวัด ซึ่งจะชวยใหนักทองเที่ยวเขามาพักในจังหวัดไดนานข้ึน สงผลทําใหจํานวนนักทองเที่ยวและ
รายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัดเพ่ิมมากข้ึน  
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2.1.4 ขอมูลการวิเคราะหดานสังคม 

ขอมูลดานสังคมของจังหวัดแพรยอนหลัง ป 2555-2557 พบวาประเด็นปญหาท่ีควรเรงดําเนินการ        
ไดแก ดานสุขภาพ เนื่องจากพบวาทรัพยากรทางการสาธารณสุขยังมีนอย จํานวนประชาชนเจ็บปวยเพ่ิมมากข้ึน และ
ประชาชนมีพฤติกรรมทีเสี่ยงตอการเปนโรคสูง สอดคลองกับรายงานความกาวหนาของคน (Human Achievement 
Index-HAI) ป 2558 ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สคช.)ท่ีระบุวาในภาพรวม
ของจังหวัดแพรมิติการพัฒนาคนดานสุขภาพมีความกาวหนานอย (อันดับท่ี 50) เชนเดียวกับ รายงานความม่ันคงของ
มนุษยประเทศไทย ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดแพร ระหวางป 2555-2557    
ระบุวามิติสุขภาพอนามัยมีดัชนีความม่ันคงของมนุษยต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศ และมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง 
ดังนั้น จึงควรเนนสงเสริมการปองกันโรคใหแกประชาชน 
 ดานการศึกษา พบวา ประชาชนสวนใหญไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สามารถเขาการศึกษาไดงาย เนื่องจากมี
สถาบันทางการศึกษาทุกระดับในจังหวัด นักเรียนสามารถสอบวัดผลไดคะแนนดีกวาคาเฉลี่ยประเทศ โดยประชาชน
ของจังหวัดแพร สามารถเขาถึงการศึกษาไดมาก สอดคลองกับรายงานความกาวหนาของคน ท่ีระบุวามิติการพัฒนา
ดานการศึกษา มีความกาวหนามาก (อันดับท่ี 12) แตกลับพบวาอัตราการอานออกเขียนไดยังอยูในระดับปานกลาง 
และนักเรียนสามารถสอบวัดผลระดับประเทศไดคะแนนดีเกินคาเฉลี่ยในทุกวิชา ท้ังนี้มีเพียงวิชาภาษาไทยท่ีสอบได
เกิน 50% และวิชาภาษาอังกฤษเปนปญหามาก ซ่ึงจะสงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขันทางดานการ
ทองเท่ียว   
 นอกจากนี้ ยังพบวาประชาชนจังหวัดแพรสวนใหญเปนผูยากจนและมีภาระหนี้สิน สอดคลองกับรายงาน
ความกาวหนาของคน ท่ีระบุวามิติการพัฒนาดานรายได มีความกาวหนานอยท่ีสุด (อันดับท่ี 53) มีอัตราการเกิดลดลง
มากในขณะท่ีอัตราตายคงท่ี สงผลใหมีอัตราเพ่ิม -0.4 ตอรอยประชากร ซ่ึงมีแนวโนมลดลงมาตั้งแตป พ.ศ.2555 
จนถึงปจจุบัน  ขณะเดียวกัน จังหวัดแพร มีอัตราการหยารางเพ่ิมสูงข้ึน จํานวนผูพิการมากท่ีสุดในประเทศ คิดเปน
รอยละ 4.86 ของประชากรท้ังจังหวัดและมีแนวโนมท่ีเพ่ิมข้ึนทุกป ประกอบกับจํานวนผูสูงอายุของจังหวัดแพรเพ่ิมข้ึน
อยางตอเนื่อง โดยในป 2558 มีผูสูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป จํานวน 85,220 คน คิดเปนรอยละ 18.84 ของ
ประชากรท้ังหมดของจังหวัด และ พบวามีดัชนีการสูงวัยมากท่ีสุดเปนอันดับ 3 ของประเทศ (รายงานการสูงวัยของ
ประชากรไทย พ.ศ.2557 ของมหาวิทยาลัยมหิดล) ซ่ึงจากการท่ีมีอัตราการเกิดและตายท่ีลดลง จํานวนผูพิการและ
ผูสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึน ผูสูงอายุมีอายุยืนยาวมากข้ึน ไดสงผลกระทบตอการขาดแคลนกําลังแรงงานท่ีมีคุณภาพ สัมพันธกับ
ผลการการวิเคราะหศักยภาพของจังหวัดของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ท่ีระบุวาจังหวัด
แพร มีปญหาดานประสิทธิภาพแรงงาน และอาจขาดแคลนแรงงานในอนาคต เพราะถึงแมวาอัตราการจางงานสูง แต
จํานวนตําแหนงงานวางสูงเชนกัน  และการหยารางยังไดสงผลตอความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว ทําใหเด็กและ
เยาวชนสวนหนึ่ง ถูกดูแลโดยพอหรือแมคนใดคนหนึ่ง และบางสวนถูกทอดท้ิงใหอยูกับผูสูงอายุ (ปูยาตายาย) เติบโต
ทามกลางครอบครัวท่ีขาดความรูความเขาใจในการเลี้ยงดู อยูทามกลางครอบครัวและสังคมท่ีมีความเสี่ยงใน
หลากหลายรูปแบบ ซ่ึงสอดคลองกับผลการสํารวจสถานการณทางสังคมของทองถ่ินจังหวัดแพร ระหวางป 2556-
2558 ท่ีระบุวาปญหาสังคมเชิงกลุมเปาหมายท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน คือ ปญหาเด็ก ปญหาครอบครัว 
 ดังนั้น จึงไดกําหนดจุดเนนการพัฒนามุงสงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต และดูแลสุขภาพประชาชนทุกลุม

วัย โดยนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางการดําเนินงาน รองรับการพัฒนาตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ซ่ึงหากประชาชนของจังหวัดแพร ไดการพัฒนาท่ีเหมาะสมตามชวงวัย และมี

พฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมแลว ยอมเปนรากฐานของการเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ ครอบครัวอยูดีมีสุขในท่ีสุด 
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2.15 ขอมูลการวิเคราะหดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
สถานการณน้ําและการพัฒนาแหลงน้ํา จังหวัดแพร 
จังหวัดแพรมีพ้ืนท่ีประมาณ 4,086,625 ไร มีพ้ืนท่ีการเกษตร 1,117,663 ไร  สภาพภูมิประเทศลอมรอบ

ดวยภูเขาท้ังสี่ดาน พ้ืนท่ีสวนใหญรอยละ 80 เปนภูเขา มีพ้ืนท่ีราบเพียงรอยละ 20  มีแมน้ํายมเปนแมน้ําสายหลักไหล
ผานอําเภอตางๆ ในจังหวัดแพร ไดแก อําเภอสอง อําเภอหนองมวงไข อําเภอเมือง อําเภอสูงเมน อําเภอเดนชัย 
อําเภอลอง และอําเภอวังชิ้น รวม 7 อําเภอ ยกเวนอําเภอรองกวาง รวมความยาวแมน้ํายมในเขตจังหวัดแพร 280 
กิโลเมตร คิดเปน 1 ใน 3 ของความยาวแมน้ํายมท้ังหมด มีโครงการชลประทาน จํานวน 216 แหง ประกอบดวย
โครงการชลประทานขนาดใหญ จํานวน 1 แหง โครงการชลประทานขนาดกลาง จํานวน 8 แหง  โครงการชลประทาน
ขนาดเล็ก จํานวน 163 แหง และสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา จํานวน 44 แหง มีพ้ืนท่ีชลประทาน 331,883 ไร 

มีปริมาณความตองการใชน้ําท้ังหมด 1,033 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําทาท้ังหมดท่ีไหลผานจังหวัดแพร 
2,690 ลาน ลบ.ม. ความสามารถในการกักเก็บน้ํา 258 ลาน ลบ.ม. (อางขนาดกลาง 5 แหง ความจุ 132.43 ลาน ลบ.ม. 
ขนาดเล็ก 70 แหง ความจุ 52.57 ลาน ลบ.ม. และแหลงน้ําอ่ืนๆ ประมาณ 73.00 ลาน ลบ.ม.) ทําใหมีปริมาณความ
ตองการใชน้ําท่ียังขาดอยูอีกจํานวน 775 ลาน ลบ.ม. 

ปริมาณฝนสะสม ป 2559 ท่ีสถานีอุตุนิยมวิทยา อําเภอเมืองแพร (เดือนมกราคม - มิถุนายน) มีปริมาณ
ฝน 253.6 มม. ต่ํากวาคาเฉลี่ย 40.05% ซ่ึงฝนสะสมเฉลี่ย 58 ป (พ.ศ. 2501 - 2558) (เดือนมกราคม - มิถุนายน)  
มีปริมาณฝน 423.0 มม. 

แมน้ํายมชวงท่ีไหลผานจังหวัดแพร มีความลาดชันคอนขางสูง (ประมาณ 1 : 2,300) ซ่ึงจะทําใหปริมาณ
น้ําลดลงอยางรวดเร็ว มีสถานีอุทกฯของกรมชลประทานท่ีสําคัญ 3 สถานี ไดแก 1.สถานีอุทกฯ หวยสัก (Y.20) อ.สอง 
2.สถานีอุทกฯ น้ําโคง (Y.1C) อ.เมือง 3.สถานีอุทกฯ วังชิ้น (Y.37) อ.วังชิ้น มีปริมาณน้ําไหลในแมน้ํายมไมถึงรอยละ 
10 ของความจุลําน้ํา ซ่ึงถือวาอยูในเกณฑระดับน้ํานอยวิกฤต สําหรับปริมาณน้ําท่ีไหลผานสถานีอุทกฯ ท้ัง 3 สถานี 
เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้ 

1. สถานีอุทกฯ หวยสัก (Y.20) ระดับน้ํา 1.60 ม.(รสม.) อัตราการไหล 33.50 ลบ.ม./วินาที 
2. สถานีอุทกฯ น้ําโคง (Y.1C) ระดับน้ํา 0.95 ม.(รสม.) อัตราการไหล 38.00 ลบ.ม./วินาที 
3. สถานีอุทกฯ วังชิ้น (Y.37) ระดับน้ํา 2.81 ม.(รสม.) อัตราการไหล 60.70 ลบ.ม./วินาที 
สําหรับท่ีฝายแมยมมีระดับน้ําสูงกวาสันฝาย 3 เซนติเมตร มีปริมาณน้ําไหลผานฝาย 3.289 ลบ.ม./วินาที 

และสงน้ําเขาคลองฝงซาย 22.047 ลบ.ม./วินาที คลองฝงขวา 15.010 ลบ.ม./วินาที  เพ่ือหลอเลี้ยงพ้ืนท่ีชลประทาน
ในเขตโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมยม 

สถานการณน้ําในอางเก็บน้ําขนาดกลาง จํานวน 5 แหง และอางเก็บน้ําขนาดเล็ก จํานวน 70 แหง มี
ความจุรวมท้ังสิ้น 184.994 ลาน ลบ.ม. สามารถเก็บกักได 81.634 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 44.13 ของความจุ
ท้ังหมด ซ่ึงปริมาณน้ําอยูในเกณฑพอใช 

แผนพัฒนาแหลงน้ํา ป พ.ศ. 2560 - 2569 มีแผนการดําเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพโครงการชลประทาน
ขนาดใหญ (ฝายแมยม) 1 แหง ดําเนินการกอสรางอางเก็บน้ําขนาดกลาง ในลําน้ําสาขาหลักและสาขายอยของ 
แมน้ํายม จํานวน 11 แหง และโครงการชลประทานขนาดเล็ก จํานวน 18 แหง พรอมดําเนินการกอสรางสถานีสูบน้ํา
ดวยไฟฟา จํานวน 9 แหง รวมแผนงานท่ีจะดําเนินการท้ังสิ้น 39 แหง สามารถเก็บกักน้ําได 138.04 ลาน ลบ.ม. พ้ืนท่ี
รับประโยชน/พ้ืนท่ีชลประทาน 96,725 ไร ราคาคากอสราง 3,456.52 ลานบาท 
ท่ีมา : โครงการชลประทานแพร (ขอมูล ณ วันท่ี 29 สิงหาคม 2559) 

 ทรัพยากรปาไม 
จังหวัดแพร มีพ้ืนท่ีปาไม 2,896,125 ไร คิดเปนรอยละ 70.86 ของพ้ืนท่ีจังหวัดแพร จําแนกเขตการใช

ประโยชนท่ีดินออกเปน 3 เขต ดังนี้ 1.ปาเพ่ือการอนุรักษ (โซน C) เนื้อท่ี 1,813,754 ไร 2.ปาเพ่ือเศรษฐกิจ (โซน E)
เนื้อท่ี 1,054,794 ไร และ 3.ปาเพ่ือการเกษตร (โซน A) เนื้อท่ี 27,577 ไรมีจํานวนและพ้ืนท่ีปาแยกประเภทไดดังนี้  
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ตารางท่ี 29 ขอมูลปาสงวนแหงชาติ มีจํานวน 27 ปา เนื้อท่ี 2,896,125 ไร ดังนี้ 

ที่ ปาสงวนแหงชาต ิ กฎกระทรวง/ฉบบั ที่ตั้ง 
เน้ือที่ทั้งหมด  

(ไร) 
เน้ือที่ถูกบุกรุก 

(ไร) 
เน้ือที่ปจจุบัน 

(ไร) 

1 ปาแมพวก 77 (พ.ศ.2508) เดนชัย, แมจ๊ัวะ 108,062 36-0-45 108,025-3-55 

2 ปาแมกอนและปาแมสาย 78 (พ.ศ.2508) ปาแดง, บานเหลา, บานกวาง, หัวฝาย 181,250 15-3-04 181,234-0-96 

3 ปาแมแยและปาแมสาง 86 (พ.ศ.2508) เวียงทอง, รองกาศ, สบสาย, บานปง,
เดนชัย 

79,687 - 79,687 

4 ปาแมลานและปาแมกาง 102 (พ.ศ.2508) บานปน, หวยออ 116,250 127-2-69 116,122-1-31 

5 ปาหวยปอม 107 (พ.ศ.2508) บานหนุน, บานกลางหัวเมือง 17,037 2-3-09 17,034-0-91 

6 ปาแมลูและปาแมแปน 124 (พ.ศ.2507) บานปน, หวยออ, ปากกาง, ทุงแลง 84,375 120-2-19 84,254-1-81 

7 ปาตอนตาตอนขุน 152 (พ.ศ.2509) เวียงตา 152,775 25-0-80 152,749-3-20 

8 ปาแมจ๊ัวะและปาแมปาน 207 (พ.ศ.2507) แมจ๊ัวะ, หัวฝาย 40,625 - 40,625 

9 ปาแมเติ๊ก ปาแมถาง 
และ ปาแมกําปอง 

220 (พ.ศ.2510) นํ้าเลา, บานเวียง, หวยมา, นํ้าชํา, 
บานถ่ิน 

162,500 3,280-1-28 159,219-2-72 

10 ปาแมเบ้ียและปาบอทอง 267 (พ.ศ.2510) วังหงส, ทาขาม, วังธง, ปาแมต 49,500 - 49,500 

11 ปาแมยมฝงตะวันออก 273 (พ.ศ.2510) แมปาก, วังช้ิน, นาพูน 178,489 132-2-18 178,356-1-82 

12 ปาแมคํามี 277 (พ.ศ.2510) รองกวาง, ไผโทน, รองเข็ม 210,000 295-2-83 209,704-1-17 

13 ปาแมตาฝงชาย 335 (พ.ศ.2511) ตาผามอก, บานปน 104,968 46-2-60 104,921-1-40 

14 ปาบอแกวปาแมสูง 
และปาแมสิน 

361 (พ.ศ.2511) ไทรยอย, นาพูน 137,500 82-2-74 137,417-1-26 

15 ปาแมปาน 395 (พ.ศ.2512) เดนชัย, ไทรยอย 38,125 39-0-24 38,085-3-76 

16 ปาแมยาง 396 (พ.ศ.2512) แมยางฮอ, รองกวาง 59,737 10-3-78 59,726-0-22 

17 ปาแมแคม 445 (พ.ศ.2514) บานถ่ิน, สวนเข่ือน 73,750 - 73,750 

18 ปาแมสรอย 531 (พ.ศ.2516) สรอย, แมพุง, วังช้ิน 160,625 30-3-57 160,594-0-43 

19 ปาแมเก๋ิง 551 (พ.ศ.2516) แมปาก, แมพุง 102,275 24 102,251 

20 ปาแมแฮด 562 (พ.ศ.2516) นํ้ารัด 11,990 - 11,990 

21 ปาแมปงและปาแมลอง 564 (พ.ศ.2516) หัวทุง, ทุงแลง 50,275 - 50,275 

22 ปาแมสอง 565 (พ.ศ.2516) สะเอียบ, เตาปูน, บานกลาง 359,593 132-0-8 359,460-3-92 

23 ปาแมตาฝงขวาตอนใต 574 (พ.ศ.2516) ตาผามอก 62,500 302-3-12 62,197-0-88 

24 ปาแมปุงและปาแมเปา 604 (พ.ศ.2516) สะเอียบ, เตาปูน 137,500 - 137,500 

25 ปาแมยมฝงตะวันตก 635 (พ.ศ.2516) เตาปูน, บานกลาง, หวยมา, วังหลวง 245,625 313-3-13 245,311-0-87 

26 ปาแมเข็ก 1079 (พ.ศ.2517) หัวฝาย 35,000 - 35,000 

27 ปาแมจ๊ัวะฝงซาย 1089 (พ.ศ.2517) แมจ๊ัวะ 16,875 - 16,875 

รวม 2,896,125 5,019-1-81 2,971,868-2-19 

ตารางท่ี 30 ขอมูลอุทยานแหงชาติ มีจํานวน 4 แหง เนื้อท่ี 1,282,785 ไร ดังนี้ 

ที่ อุทยานแหงชาต ิ ที่ตั้ง 
เน้ือที่ทั้งหมด 

(ไร) 
เน้ือที่อยูใน 

จ.แพร (ไร) 
เน้ือที่ถูกบุกรุก 

ใน จ.แพร (ไร) 
เน้ือที่ปจจุบัน 

ใน จ.แพร (ไร) 
1 อุทยานแหงชาติเวียงโกศัย - อ.ลอง และ อ.วังชิ้น จ.แพร 

- อ.เถิน และ อ.สบปราบ  
  จ.ลําปาง 

256,116 130,000 22 129,978 

2 อุทยานแหงชาติแมยม - อ.งาว จ.ลําปาง 
- อ.สอง จ.แพร 

284,219 277,968.75 4 277,964.75 

3 อุทยานแหงชาติดอยผากลอง - อ.ลอง จ.แพร 117,982 117,982 14 117,968 
4 อุทยานแหงชาติลําน้ํานาน - อ.เมือง จ.แพร 624,468 175,000 100 174,900 
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- อ.ทาปลา และ อ.น้าํปาด  
  จ.อุตรดิตถ 

รวม 1,282,785 700,950.75 140 700,810.75 

 
ตารางท่ี 31 ขอมูลวนอุทยานแหงชาติ มีจํานวน 3 แหง เนื้อท่ี 5,105.53 ไร ดังนี้ 

ที่ วนอุทยานแหงชาต ิ ที่ตั้ง 
เน้ือที่ทั้งหมด 

(ไร) 

เน้ือที่อยูใน 

จ.แพร (ไร) 

เน้ือที่ถูกบุกรุกใน 

จ.แพร (ไร) 

เน้ือที่ปจจุบัน 

ใน จ.แพร (ไร) 

1 วนอุทยานแพะเมืองผี อ.เมือง จ.แพร 167.53 167.53 - 167.53 

2 วนอุทยานผาหลักหมื่น อ.ลอง จ.แพร 4,375 4,375 - 4,375 

3 วนอุทยานดอยมอนแกว-มอนเด็ง อ.เมือง จ.แพร 563 563 - 563 

รวม 5,105.53 5,105.53 - 5,105.53 

 
ตารางท่ี 32 ขอมูลเขตรักษาพันธุสัตวปา มีจํานวน 2 แหง เนื้อท่ี 207,500 ไร ดังนี้ 

ที่ เขตรักษาพันธุสตัวปา ที่ตั้ง 
เน้ือที่ทั้งหมด 

(ไร) 

เน้ือที่อยูใน 

จ.แพร (ไร) 

เน้ือที่ถูกบุกรุก  

ใน จ.แพร (ไร) 

เน้ือที่ปจจุบัน 

ใน จ.แพร (ไร) 

1 เขตรักษาพันธุสัตวปา 

ลําน้ํานานฝงขวา 

จ.แพร และ จ.อุตรดิตถ 
 

146,875 80,375 - 80,375 

2 เขตรักษาพันธุสัตวปาดอยหลวง ต.บานกลาง และ ต.หวยหมาย 
อ.สอง จ.แพร 

60,625 60,625 - 60,625 

รวม 207,500 141,000 - 141,000 

ตารางท่ี 33 ขอมูลสวนรุกขชาติ มีจํานวน 4 แหง เนื้อท่ี 216 ไร ดังนี้ 

ท่ี สวนรุกขชาติ ท่ีต้ัง 
เนื้อท่ีท้ังหมด 

(ไร) 

เนื้อท่ีถูกบุกรุก 

 (ไร) 

เนื้อท่ีปจจุบัน 

(ไร) 

1 สวนรุกขชาติชอแฮ ต.ชอแฮ อ.เมือง จ.แพร  52 - 52 

2 สวนรุกขชาติหวยโรง ต.หวยโรง อ.รองกวาง จ.แพร 104 - 104 

3 สวนรุกขชาติหวยทรายขาว ต.หวยออ อ.ลอง จ.แพร 25 - 25 

4 สวนรุกขชาติเชตวัน ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร 35  35 

รวม 216 - 216 

ท่ีมา : สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 13 (แพร) (ขอมูล ณ เดือนสิงหาคม 2559)  
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 ทรัพยากรแรธาตุ 
 จังหวัดแพร มีทรัพยากรแรธาตุท่ีสําคัญ คือ แรวุลแฟรม แรพลวง แรฟลูออไรด แรแบไรต แรโดโลไมท และ
หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง 

ตารางท่ี 34 ขอมูลชนิดแรท่ีผลิตและไดรับประทานบัตรในจังหวัดแพร ป 2557 

ชื่อ/ประทานบัตร 
ชนิดแรท่ีผลิต  
และประโยชน 

เขตพ้ืนท่ี 

จํานวนพ้ืนท่ี 
ตามประทานบัตร 

(ไร-งาน-ตร.วา) 

จํานวน 

การผลิต 

(เมตริกตนั) 

จํานวนคนงาน การจัดเกบ็ 

คาภาคหลวงแร(บาท) 

ปงบประมาณ 2557 ชาย หญิง 

นายสมชาย ยอดธง 

(บ.ถานประเทศไทย จก. รับชวง) 

วุลแฟรม ใชทําไสหลอด
ไฟฟา ทําเครือ่งเจาะ ตัด
และกลึงโลหะ 

ต.บานปน 
อ.ลอง 

288-0-57 - 12 9 - 

นางจิตภัสสร วิชาวุฒิพงษ หินอุตสาหกรรม ใชใน
การอุตสาหกรรมกอสราง 

ต.รองกวาง 
อ.รองกวาง 

186-3-63 45,000 15 7 189,000 

หจก.แพรวิศวกรรม หินอุตสาหกรรมใชในการ
อุตสาหกรรมกอสราง 

ต.เวียงตา 
อ.ลอง 

298-3-10 11,700 12 5 49,140 

บ.แพรศิลา จก. หินอุตสาหกรรมใชในการ
อุตสาหกรรมกอสราง 

ต.ไผโทน 
อ.รองกวาง 

148-2-41 - 10 6 - 

หจก.แพรปโตรเลียม หินอุตสาหกรรม ใชใน
การอุตสาหกรรมกอสราง 

ต.แมปาน 
อ.ลอง 

35-2-26 - 9 3 - 

นายกฤษฎา กัมปนาทแสนยากร  
(บ.เหมืองศศิน จก. รับชวง) 

แบไรต ทําโคลนผง      
ซึ่งใชในการเจาะสํารวจ 
เครื่องปนดินเผา 
กระดาษ ยาง สี ฟอก
หนัง และเคลือบโลหะ 

ต.ตาผามอก 
อ.ลอง 

254-3-95 11,527 12 4 897,954 

นายชาตรี นําไพศาล โดโลไมท  
ใชในการเกษตรกรรม 
 

ต.นํ้าเลา 
อ.รองกวาง 

157-0-56 1,780 7 5 24,920 

จํานวน 7 ราย รวมคาภาคหลวงแร 1,161,014 

ท่ีมา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร (ขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ 2557) 

2.16 ขอมูลการวิเคราะหดานความม่ันคง 
(1) ดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ยาบา) ไดมีการเนนจับกุมผูคารายใหญโดยมีการตั้งจุด

สกัดเพ่ิมเติมทํางานแบบบูรณาการสนธิกําลังทําใหมีสถิติการจับกุมเพ่ิมมากข้ึน  

ตารางท่ี 35 ขอมูลการปราบปรามยาเสพติด (ยาบา) ป 2555 - 2558 
ป จํานวนคด ี จํานวนยาบาที่จับกุมได (เม็ด) 

2555 1,750 2,530,330 
2556 1,713 349,912 
2557 1,854 3,114,650 
2558 2,239 2,921,559 

ท่ีมา : ท่ีทําการปกครองจังหวัดแพร (ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558) 
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(2) การสรางความปรองดองสมานฉันท 
ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแหงชาติ โดยกําหนดแพรโมเดลเปนกรอบในการทํางานของ 

ทุกภาคสวนในการบูรณาการในหวงระยะเวลาเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2557 ทําใหประชาชนจังหวัดแพรมีความ
รักความสามัคคีสังคมมีความสงบสุขและนําพาประเทศชาติเดินทางไปขางหนาได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) การจัดระเบียบสังคม 
ตารางท่ี 36 ขอมูลจํานวนโรงแรมและสถานบริการและการเกิดคด ี   

ประเภท 
จํานวน  จํานวนการเกิดคดี 

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 
โรงแรม 44 60 62 82 - - - - 
สถานบริการ 8 8 7 7 4 4 7 - 

ท่ีมา : ท่ีทําการปกครองจังหวัดแพร (ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558) 

(4) การควบคุมการกระทําความผิดในคดีอาญา 
ตารางท่ี 37 ขอมูลสถิติการกระทําความผิดในคดีอาญา 

ประเภทความผิด 
จํานวนการเกิดคดี (ครั้ง) 

ป 2557 ป 2558 
ความผิดเก่ียวกับชีวิต รางกายและเพศ 104 110 
ความผิดเก่ียวกับทรัพย 258 275 
ฐานความผิดพิเศษ 498 543 
คดีความผิดท่ีรัฐเปนผูเสียหาย 2,348 2,682 

รวม 3,208 3,610 

ท่ีมา : ตํารวจภูธรจังหวัดแพร (ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558) 
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2.17 การวิเคราะห SWOT ของจังหวัดแพร 
จากขอมูลการวิเคราะหผลศักยภาพท่ีเก่ียวของ ท้ังตัวแปรจากปจจัยภายใน ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไป ขอมูลท่ี

เก่ียวของกับศักยภาพของจังหวัดแพร ปจจัยภายนอก นโยบายของรัฐบาล ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับประเทศ  พบวา
จังหวัดแพรมีท้ังโอกาสท่ีควรพัฒนาตอยอดและปญหาสําคัญท่ีตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน โดยเรียงลําดับ
ความสําคัญของศักยภาพและปญหา โดยสามารถกําหนดเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัด ตามตารางดังนี้ 

 

ลําดับที ่ การวิเคราะห SWOT  ระดับความสําคัญ 
ปจจัยภายใน  ดานจุดแข็ง (Strength – S) 

1 เปนจังหวัดตนน้ําของแมน้ํายมซึ่งเปนแมน้ําสายสําคัญสายหนึ่งของภาคเหนือและมี 
ลําน้ําสาขาครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัด 

1 

2 มีศักยภาพเชิงภูมิศาสตรในการเปนจุด Logistic ดานการขนสง คมนาคมและการ
กระจายสินคาไปสูจังหวัดภาคเหนือตอนบนและภาคอ่ืน ๆ ของประเทศไทย 

2 

3 มีผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถ่ินหลายอยางที่เปนเอกลักษณ มีคุณภาพและมี
ชื่อเสียงเปนที่รูจัก เชน ผาหมอหอม ผาทอตีนจก เฟอรนิเจอรไมสัก  

3 

4 มีวิถีชีวิต เอกลักษณทางวัฒนธรรมที่เขมแข็ง แหลงทองเที่ยวมีความหลากหลาย 
ทั้งแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม 

4 

5 มีองคกรเครือขาย ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่สามารถ
สนับสนนุการดําเนนิงานของจังหวัดใหเปนไปอยางมปีระสทิธิภาพ 

5 

ปจจัยภายใน  ดานจุดออน (Weakness - W) 
1 ไมมีแหลงกักเก็บน้ําขนาดใหญ สวนขนาดกลางมีไมเพียงพอ และขาดระบบชลประทาน

ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ จึงทําใหเกิดปญหาการขาดแคลนน้ํา ปญหาอุทกภัยและภัยแลง
ซ้ําซากตอเนื่องทุกป 

1 

2 ประชาชนมีฐานะยากจน มีรายไดต่ํากวาคากลางของประเทศ ขาดความรูความเขาใจ
ในการเพิ่มมูลคาของสินคาโดยเฉพาะสินคาทางการเกษตรที่เปนสินคาหลักและสําคัญ
ของจังหวัด 

2 

3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมถูกทําลาย โดยเฉพาะปาไม มีการบุกรุกพื้นที่ปา
เพื่ อใช เปนพื้ นที่ ทํ ามาหากิน รวมทั้ งประชาชนยังขาดจิตสํานึกในการอนุ รักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

3 

4 กิจกรรมภาคการเกษตร มีการใชสารเคมีในสัดสวนที่สูง ใชวิธีการทําการเกษตรแบบ
ดั้งเดิม ทําใหผลิตผลทางการเกษตรไมมีความหลากหลายซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอ
รายไดของเกษตรกร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสุขภาวะของประชาชน 

4 

5 ยังไมมีการบริหารจัดการปญหาดานมลพิษและสิ่งแวดลอมที่ชัดเจน 5 
6 ขาดแคลนแรงงานฝมือและแรงงานระดับลางทําใหตองมีการนําเขาแรงงานตางดาว

สงผลกระทบตอปญหาดานสังคม 
6 

7 การสงเสริมกิจกรรมดานการทองเที่ยวเชิงรุกเพื่อดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวยัง
มีนอย อีกทั้งขาดการพัฒนาหรือสรางแหลงทองเที่ยว และกิจกรรมการทองเที่ยวใหมๆ 
เพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับนักทองเที่ยว  

7 

ปจจัยภายนอก  ดานโอกาส (Opportunity - O) 
1 รัฐบาลมีนโยบายในการบริหารจัดการน้ํา โดยการจัดหาแหลงน้ํา การขุดลอก การ

สรางฝาย การจัดทําแกมลิงเพื่อใหมีแหลงน้ําตนทุนและมีน้าํสํารองไวใชสาํหรับอุปโภค 
บริโภค และเพาะปลูกในฤดูแลงรวมทั้งปองกันน้ําทวมในฤดูน้ําหลาก 

1 

2 รัฐบาลมีนโยบายการสนับสนุนการพัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑชุมชนเพื่อ 2 
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ลําดับที ่ การวิเคราะห SWOT  ระดับความสําคัญ 
สรางเอกลักษณทั้งการสงเสริมองคความรูสมัยใหมเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 
และการเขาถึงแหลงเงินทุน การสงเสริมการตลาด 

3 รัฐบาลมีโครงการที่จะพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนสงสินคาและบริการของ
ประเทศ การขยายเสนทางคมนาคมทางบก โดยเฉพาะทางรถยนตที่จะขยายเสนทาง
เชื่อมโยงกับจังหวัดตางๆ ใหไดมาตรฐานรวมทั้งการมีแผนที่จะกอสรางรถไฟทาง
คูสายเดนชัย - เชียงราย - เชียงของ และแผนการกอสรางรถไฟความเร็วสูง 

3 

4 การเปนประชาคมอาเซียน สงผลใหจังหวัดตองมีความพรอมในทุกดานเพื่อการ 
บูรณาการและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 

4 

5 รัฐบาลมีนโยบายการสงเสริมสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  
ทําใหเกิดการพัฒนาผูประกอบการทองถ่ินอยางตอเนื่อง 

5 

6 วิถีสังคมคนแพรเปนสังคมที่มีความเอ้ืออาทรตอกัน ซึ่งเปนเสนหที่ตองมีการอนุรักษ
และสงเสริมใหเปนเคร่ืองมือที่สําคัญเพื่อเปนการกระตุนการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม 

6 

ปจจัยภายนอก  ดานภัยคุกคาม (Threat - T) 
1 มีความเสี่ยงในการเกิดปญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ  เชน อุทกภัย วาตภัย ภัยแลง  

ภัยหนาว ภัยจากโรคพืช ดินถลม หมอกควันและไฟปา มีแนวโนมของความถ่ีและ
ความรุนแรงเพิ่มข้ึน แตงบประมาณในการเตรียมความพรอมและการปองกันปญหา
สาธารณภัยมีไมเพียงพอ 
 

1 

2 ภาวะการถดถอยของเศรษฐกิจโลก ความขัดแยงระหวางประเทศ และการแพร
ระบาดของโรครายแรงตางๆ สงผลกระทบตอเศรษฐกิจ ความมั่นคง และวิถีชีวิตความ
เปนอยูของประชาชนในภาพรวม 

2 

3 การเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางประชากร ที่มีแนวโนมเขาสูสั งคมผูสู งอายุ  
ในขณะเดียวกันวัยแรงงานและอัตราการเกิดลดลง 

3 

4 ขอระเบียบ ขอกฎหมายของทางราชการบางประการ ไมสามารถเอ้ือประโยชนและ
สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของการประกอบอาชีพของทองถ่ินที่เปนการสงตอทาง
วัฒนธรรม ภูมิปญญา เชน การผลิตสุราพื้นบาน การทําสิ่งประดิษฐจากไมสัก 

4 
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กําหนดทิศทางการประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด 

ศักยภาพและความเขมแข็งของจังหวัด 

 
ทิศ

ทา
งก

าร
พั

ฒ
นา

เช
ิงยุ

ทธ
ศา

สต
ร 

 
 สูง ปานกลาง ต่ํา 

สูง 

ปกปองตําแหนง ลงทุนเพ่ือสรางตอ สรางอยางรูจักเลือก 

การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวติ
ของประชาชนภายใตหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การพัฒนาเศรษฐกิจและ
โครงสรางพืน้ฐานเพื่อสรางมูลคา 

- 

ปานกลาง 

สรางอยางรูจักเลือก 
 

ตองเลือก/การจัดการเพ่ือรักษา
ผลตอบแทน 

กําจัดการขยายตัวหรือ
เก็บเกี่ยวผลประโยชน 

การพัฒนาการทองเที่ยวใหมี
คุณภาพและยั่งยืน 

การเสริมสรางความมัน่คงภายใน 
อนุรักษและฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

- 

ต่ํา 

ปกปองและเปลี่ยนจุดมุงหมาย
ใหม 

จัดการเพ่ือดํารงผลตอบแทน ถอนตัว 

-   

 
 สรุปผลการวิเคราะห SWOT สามารถกําหนดทิศทางประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดโดยมีจุดแข็ง
เก่ียวกับประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมท่ีสําคัญ คือ การเปนสังคมท่ีเอ้ืออาทรตอกัน การรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีท่ีสืบทอดตอกันมาอยางชานาน แตจากกระแสสังคมท่ีมีแนวโนมเขาสูสังคมผูสูงอายุ สังคมท่ีเนนวัตถุทุนนิยม 
จึงตองมีการปกปองหรือกําหนดยุทธศาสตรในการปองกันโดยนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิต
เพ่ือใหสังคมมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน ในประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดระดับประเทศ
ประชาชนยังอยูใตเสนความยากจนคอนขางมาก เนื่องจากรายไดสวนใหญของประชาชนในจังหวัดมาจากภาคเกษตร
ท่ีทําการเกษตรแบบเดิมๆ การปลูกพืชเชิงเดี่ยว จึงควรเนนการพัฒนาเพ่ือสงเสริมอาชีพของประชาชน เกษตรกรใหมี
รายไดเพ่ิมข้ึนโดยการนํานวัตกรรมมาสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัด การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานดานแหลงน้ําและสายทางเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหแกภาคการเกษตร นอกจากนี้จากจุดแข็งในการมี 
อัตลักษณท่ีชัดเจนของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของจังหวัดท่ีเปนทางเลือกสําคัญท่ีควรสงเสริมดานการทองเท่ียว เพ่ือ
เพ่ิมความเขมแข็งในดานเศรษฐกิจนอกเหนือจากภาคการเกษตร ในสวนของประเด็นยุทธศาสตรดานการเสริมสราง
ความม่ันคงภายใน อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ก็ตองไดรับการแกไขเนื่องจากยังมีปญหา
เรื่องของยาเสพติด การบุกรุกพ้ืนท่ีปาเพ่ือนําไปเปนพ้ืนท่ีทํากิน จึงตองมีการปองกันและแกไขไมใหปญหาลุกลามใน
อนาคตตอไป 
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2.18 ตําแหนง/จุดเนนการพัฒนาท่ีสําคัญ (Positioning) 
1. เกษตรปลอดภัย ครัวแพรสูครัวไทย 

มุงเนนการผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัยใหไดมาตรฐานสากล โดยการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาดตั้งแตระดับตนทาง กลางทางและปลายทางอยางครบวงจร ในดานของปจจัย
การผลิตกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย เริ่มจากการกํากับดูแล และตรวจสอบปจจัยการผลิตตางๆ ไดแก เมล็ด
พันธุพืช ปุยเคมี และสารเคมีทางการเกษตร เพ่ือใหเกษตรกรไดใชปจจัย การผลิตท่ีดี มีคุณภาพในการเพ่ิมปริมาณ
และควบคุมคุณภาพของผลผลิตใหเปนไปตามมาตรฐาน สงเสริมใหเกษตรกรผลิตและใชปุยอินทรีย ปุยชีวภาพ และ
สารสกัดจากธรรมชาติ รวมท้ังใหมีการนําผลงานวิจัยท้ังในเรื่องของการใชพันธุดีท่ีใหผลผลิตสูง เครื่องจักกลและ
เทคโนโลยีการเกษตร ไปสูการใชจริงในกระบวนการผลิตของเกษตรกร 

2. การทองเท่ียวเชิงเกษตร วัฒนธรรม และธรรมชาติ 
พัฒนา ปรับปรุง จัดหาแหลงทองเท่ียว เชิงเกษตร วัฒนธรรม และธรรมชาติ รวมท้ังจัดกิจกรรมสงเสริม

การทองเท่ียวเพ่ือสนับสนุนภาคเศรษฐกิจ กระจายรายไดใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน มีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน 
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 

สงเสริมใหมีการดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุมวัย โดยนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปน
แนวทางในการดําเนินงาน รองรับการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12   

4. ความม่ันคงและทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ 
รักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยใหประชาชนมีความสุข และทวงคืนผืนปาท่ีถูกบุกรุก 

เพ่ืออนุรักษและฟนฟูใหมีความอุดมสมบูรณ ตลอดจนดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไมใหเสื่อมโทรม 
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สวนท่ี 3 
แผนพัฒนาจังหวัดแพร พ.ศ. 2561 – 2564 

******************** 

วิสัยทัศน “เมืองเศรษฐกิจม่ันคง ชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีทรัพยากรธรรมชาติท่ี  
  สมบูรณ”  

 จังหวัดจะมุงเนนการพัฒนาเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลและความตองการของพ้ืนท่ี (Area Based)  
ใหมีความม่ังค่ัง รวมท้ังการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบรอยภายใน โดยการปองกันเชิงสังคมเพ่ือใหชุมชน/
ประชาชนมีความเขมแข็ง อยูดีกินดี และการปองกัน ปราบปราม เพ่ือรักษา อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใหฟนคืนและสมบูรณอยางยั่งยืน 

พันธกิจ 1. สงเสริมและพัฒนาแหลงน้ําสมบูรณ เกษตรปลอดภัย เศรษฐกิจชุมชนดี มีการคมนาคมท่ีสะดวก
เพ่ือสรางมูลคา  

2. สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
3. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน 
4. สงเสริมความม่ันคงภายใน อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เปาประสงค 1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เศรษฐกิจมีความม่ันคง สรางมูลคาและรายไดแกประชาชนมากข้ึน 
3. สังคม ชุมชนมีความเขมแข็งและปลอดภัย 
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษ รักษาและฟนฟู 

 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด และกลยุทธ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ 

1. ก า ร พั ฒ น า
เศรษฐ กิ จและ
โ ค ร ง ส ร า ง
พื้นฐานเพื่อสราง
มูลคาเพิ่ม 

1. แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน โดยการ
พัฒนาแหลงน้ํา ปรับปรุง ซอมแซมรวมทั้งบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําทั้งระบบใหมีประสิทธิภาพ 

2. สรางรายได ใหแกชุมชนประชาชน ตลอดจน
เกษตรกรมีรายไดเพิ่มข้ึนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

3. ลดอุบัติเหตุและเพิ่มความคลองตัวในการขนสง
สินคาและบริการ เพื่อลดตนทุนระบบโลจิสติกส 
และเพิ่มศักยภาพการพัฒนาจังหวัดแพร 

  1.รอยละจํานวนแหลง
กักเก็บน้ําที่เพิ่มข้ึน เทียบ
กั บ แ ห ล ง น้ํ า ที่ ก ร ม
ชลประทานสรางไว 
  2.รอยละของพื้นที่เพื่อ
ก า ร เ ก ษ ต ร ไ ด รั บ
ประโยชนเพิ่มข้ึน เทียบ
กับ พื้นที่การเกษตรของ
จังหวัดแพร (เปนผลจาก
การเพิ่มแหลงเก็บกักน้ํา)      
  3.รอยละที่เพิ่มข้ึนของ
มูลคาผลิตภัณฑมวลรวม
สาขาเกษตรกรรม 
  4. รอยละที่เพิ่มข้ึนของ
มู ล ค า ก า ร จํ า ห น า ย
ผลิตภัณฑชุมชน 
 

1. ก อ ส ร า ง แ ล ะ
ปรับปรุงซอมแซม 
แหล ง กั ก เ ก็บน้ํ า
พรอมระบบกระจาย
น้ําในลุมน้ําสาขา
ยอยใหเต็มศักยภาพ 

2. ขับเคลื่อนและ
ขยายผลโครงการ
อัน เนื่ อ ง ม า จ า ก
พระราชดําริ 

3. สงเสริมพัฒนา
สิ น ค า เ ก ษ ต ร
ป ล อ ด ภั ย  แ ล ะ
ผลิ ต ภัณฑชุมชน
เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 

4. พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและระบบ   
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ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ 

  5.รอยละที่ลดลงของ
จํ า น วน ค ร้ั ง ก า ร เ กิ ด
อุบัติเหตุบนถนนชวงที่
ได รับการพัฒนาตาม
แผน 
  6.ร อ ย ล ะ ข อ ง ก า ร
ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
แผนพัฒนา เชื่ อมโยง
โครงขายทางหลวงสาย
หลัก/สายรอง 

โลจิสติกสดานการ
ขนสง 

2. การพัฒนาการ
ท อ ง เที่ ย ว ให มี
คุณภาพและยั่งยืน 

เปนศูนยกลางของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ใน
การพัฒนาการทองเที่ยวดานวัฒนธรรม ประวัติศาสตร 
ธรรมชาติ โดยการพัฒนาประชาสัมพันธ แหลง
ทองเที่ยวและพัฒนาบุคลากรใหไดมาตรฐานในระดับ
สากลเพื่อกระจายรายไดสูชุมชนอยางยั่งยืน 

  1.รอยละของจํ านวน
นักทองเที่ยวเดินทางมา
ทองเที่ยวในจังหวัดแพร
เพิ่มมากข้ึน 
  2.รอยละของรายได
จากการทองเที่ยวของ
จังหวัดเพิ่มข้ึน  
  3.ระดับความสําเ ร็จ
ของการพัฒนาบุคลากร
และเครือขายดานการ
ทองเที่ยวเพิ่มข้ึน  

1. เพิ่มศักยภาพใน
ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
ป รั บ ป รุ ง แ ห ล ง
ทองเที่ยว 

2 .  ส ง เ ส ริ ม ก า ร
ทองเที่ยวโดยจัดหา
และพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวใหมๆ  

3 .  ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ
พัฒนา ศั กยภาพ
บุคลากรดานการ
ท อ ง เ ที่ ย ว ใ ห มี
ประสิทธิภาพ 

3. ก า ร ย ก ร ะ ดั บ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
ภ า ย ใ ต ห ลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน โดยทําให
ประชาชนทุกชวงวัยมีการเรียนรูตลอดชีวิต มีสุขภาวะ
ที่ดี มีความมั่นคงในอาชีพ และมีรายไดพอเพียง  
มีภูมิคุมกันชวยเหลือตนเองได สามารถเขาถึงสวัสดิการ
และไดรับการคุมครองทางสังคมอยางทั่วถึง เปนธรรม 
รวมถึงทําใหสถาบันทางสังคมมีความเข็มแข็งเปนที่
พึ่งพิงของประชาชน 

  1.รอยละของผูเรียนทุก
ระดับได รับการศึกษา
และการเ รียน รูตลอด
ชีวิตเพิ่มข้ึน 
  2 . ร อ ย ล ะ ข อ ง
ประชาชนที่มีสุขภาพที่ดี
และเขาถึงระบบบริการ 
  3. ระดับความสําเร็จ
ของแรงงานทั้งระบบที่
ได รับการพัฒนาและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  4 . ร อ ย ล ะ ข อ ง
ประชาชนทุกชวงวัยที่
ไ ด รั บ ก า ร พั ฒ น า
ศั ก ยภ าพ ทั ก ษะ ชี วิ ต 
และคุณธรรมจริยธรรมให
มี ภู มิ คุ มกันช วย เหลื อ

1.  พัฒนา คุณภาพ
ทางการศึกษาและ
การเรียนรูตลอด
ชีวิต 

2. เสริมสรางสุขภาวะ
ที่ดีและการปองกัน
โรคใหประชาชนมี
สุ ข ภ า พ อ น า มั ย
สมบู รณ แ ข็งแรง
และได รับบริการ
อยางเสมอภาคและ
ทั่วถึง 

3. พัฒนาผลิตภาพ
แรงงานและสราง
โ อ ก า ส ใ น ก า ร
ประกอบอาชีพโดย
ยึดหลักเศรษฐกิจ
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ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ 

ตนเองได 
  5 . ร อ ย ล ะ ข อ ง
ประชาชนที่เขาถึงและ
ไดรับสวัสดิการ 

พอ เ พี ย ง ใ น ก า ร
ดํารงชีพ 

4. เพิ่มศักยภาพแก
คนทุกชวงวัยเพื่อ
เปนสมาชิกประชาคม
อาเซียน และสังคม
ผูสูงอายุที่มีคุณภาพ 

5. สรางโอกาสการ
เข า ถึ งสวัสดิการ
สั งคม เพื่ อสร า ง
หลักประกันและ
การคุมครองทาง
สังคมที่มี คุณภาพ
ให แก ประชาชน
โดยเฉพาะผูสูงอายุ 
กลุมผูมีรายไดนอย
แ ล ะ ก ลุ ม
ผูดอยโอกาส 

6. พัฒนาสถาบันทาง
สังคมใหมีสวนรวม
ในกา ร เฝ า ระ วั ง 
ดูแลและปอง กัน
คนทุกกลุมในสังคม 

4. การเสริมสราง
ความมั่นคงภายใน 
และความสงบ
เ รียบรอย  การ
อนุรักษและฟนฟู
ท รั พ ย า ก ร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม 

 

1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โดยชุมชนมีสวนรวม 

2. ประชาชนมีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย 

3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
4. ประชาชนมีความสมัครสมาน สามัคคี สังคมมีความ

สงบเรียบรอย มีความเสมอภาคและเปนธรรม 
 
 

 1.จํานวนพื้นที่ปาไมที่
ยึดคืนได  จํานวน1,500 
ไรตอป 
  2.จํานวนพื้นที่ปาเสื่อม
โทรมที่ ไดทําการฟนฟู 
จํานวน1,500 ไรตอป 
  3. รอยละของขยะมูล
ฝอยชุมชนได รับกา ร
จัดการอยางถูกตอง 
  4.รอยละของพื้นที่ที่
ไดรับผลกระทบจากสา
ธารณภัยลดลง 
  5 .ร อ ย ล ะ ข อ ง เ สี ย
อันตรายชุมชนไดรับการ
รวบรวมและสงกําจัด 
  6. รอยละของ อปท.    

มีการคัดแยกขยะมูลฝอย

1. การอนุรักษ ฟนฟู 
และปองกันทรัพยากร 
ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดลอม 

2. รักษาความมั่นคง 
แ ล ะ ค ว า ม ส ง บ
เรียบรอย 

3. ก า ร พั ฒ น า
ประสิทธิภาพการ
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ 

และของ เ สี ย อัน ตรา ย
ชุมชนที่ตนทาง 
  7. รอยละของจํานวน
วันที่ปริมาณฝุนละออง
ขนาดเล็กเฉลี่ยรายวันอยู
ในเกณฑมาตรฐาน 
  8. จํานวนแหลงชะลอ
ก า ร ไ ห ล ข อ ง น้ํ า ดั ก
ตะกอน และแหลงกัก
เก็บน้ําเพิ่มข้ึน 
  9.ร อยละการจับ กุม
ของคดีอาชญากรรม 
  10.ร อ ย ล ะ ข อ ง
หมูบาน/ชุมชนเปาหมาย
มีความเขมแข็งเอาชนะ
ยาเสพติดอยางยั่งยืน 
  11.ร อยละของ เ ร่ือ ง
รองเรียน/รองทุกขขอ
พิพาทที่ไดรับการแกไข 

 

 



 
บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณดําเนินการ (12) 

ประเด็นยุทธศาสตร /โครงการ 

 

(8) 

กลยุทธ แหลง  

งปม. 

(9) 

ผลผลิต 

 

(10) 

หนวย

ดําเนินการ 

(11) 

พ.ศ.2561 

 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2561-2564 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1          

1. โครงการพัฒนา ปรับปรุง แหลงน้ําขนาดเล็ก

เพ่ือการอุปโภค บริโภค และเพ่ิมศักยภาพ

การผลิตดานการเกษตรของจังหวัดแพร        

กลยุทธ 

1 

1 1 ท่ีทําการ

ปกครอง

จังหวัดแพร 

36,116,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 216,116,000 

กิจกรรมหลักท่ี ๑.๑ คากอสรางแหลงน้ํา          

 - กอสรางดาดคอนกรีต ลําเหมืองหวยขะแนง

สายใหญ บานวังดิน หมูท่ี ๙ ต.บานกลาง อ.

สอง 

   ท่ีทําการ

ปกครองอําเภอ

สอง 

2,063,000 - - - - 

 - กอสรางรางสงนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 

12 ต.บานกลาง อ.สอง 

   ท่ีทําการ

ปกครองอําเภอ

สอง 

3,292,000 - - - - 

 - กอสรางรางรินสงนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กทาย

นํ้าตก 2 ฝงซายถึงนานางเกษมศรี สอนอุน 

หมูท่ี 3 ต.แมคํามี    อ.หนองมวงไข 

   ท่ีทําการ

ปกครองอําเภอ

หนองมวงไข 

661,000 - - - - 

 - กอสรางรางสงนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (จุดนา

นายชัยวัฒน ชูชาติ) หมูท่ี 2 ต.วังหลวง อ.

หนองมวงไข 

   ท่ีทําการ

ปกครองอําเภอ

หนองมวงไข 

795,000 - - - - 

 - กอสรางรางสงนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก

คลองชลประทานถึงท่ีนานายไฝ ธรรมลังกา 

หมูท่ี 4 ต.ทุงแคว อ.หนองมวงไข 

   ท่ีทําการ

ปกครองอําเภอ

หนองมวงไข 

1,300,000 - - - - 

 - กอสรางฝายนํ้าลนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี 

3 ต.วังธง อ.เมืองแพร 

 

 

 

   ท่ีทําการ

ปกครองอําเภอ

เมืองแพร 

850,000 - - - - 



บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณดําเนินการ (12) 

ประเด็นยุทธศาสตร /โครงการ 

 

(8) 

กลยุทธ แหลง  

งปม. 

(9) 

ผลผลิต 

 

(10) 

หนวย

ดําเนินการ 

(11) 

พ.ศ.2561 

 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2561-2564 

 - กอสรางฝายนํ้าลนคอนกรตีเสริมเหล็ก 

พรอมขุดลอกดานหนาและดานหลังฝาย หมูท่ี 

2 ต.วังธง อ.เมืองแพร 

   ท่ีทําการ

ปกครองอําเภอ

เมืองแพร 

1,800,000 - - - - 

 - ขุดลอกหวยขุนนํ้าพรอมกอสรางฝายนํ้าลน 

หมูท่ี 4 ต.ทาขาม อ.เมืองแพร 

   ท่ีทําการ

ปกครองอําเภอ

เมืองแพร 

500,000 - - - - 

 - ขุดเจาะบอบาดาล หมูท่ี 3, 6, 8, 9, 10, 11, 

12 ต.หวยออ อ.ลอง 

   ท่ีทําการ

ปกครองอําเภอ

ลอง 

1,750,000 - - - - 

 - กอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานนาตุม หมูท่ี 1, 2,9 ต.บอเหล็กลอง อ.

ลอง 

   ท่ีทําการ

ปกครองอําเภอ

ลอง 

2,177,000 - - - - 

 - กอสรางฝายนํ้าลน บานวังกวาง หมูท่ี 3 ต.

แมพุง อ.วังช้ิน 

   ท่ีทําการ

ปกครองอําเภอ

วังช้ิน 

1,803,000 - - - - 

 - กอสรางฝายนํ้าลน บานวังขอน หมูท่ี 1 ต.

แมพุง อ.วังช้ิน 

   ท่ีทําการ

ปกครองอําเภอ

วังช้ิน 

932,000 - - - - 

 - วางทอคอนกรีตสําหรับสงนํ้าเขาสู พ้ืนท่ี

การเกษตร (แตเกาเตย) หมูท่ี 8 ต.บานเหลา 

อ.สูงเมน 

   ท่ีทําการ

ปกครองอําเภอ

สูงเมน 

876,000 - - - - 

 - กอสรางหินเรียงยาแนวบริเวณลําหวยแม

ยางหลวง หมูท่ี 5 ต.แมยางฮอ       อ.รอง

กวาง 

 

   ท่ีทําการ

ปกครองอําเภอ

รองกวาง 

655,000 - - - - 



บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณดําเนินการ (12) 

ประเด็นยุทธศาสตร /โครงการ 

 

(8) 

กลยุทธ แหลง  

งปม. 

(9) 

ผลผลิต 

 

(10) 

หนวย

ดําเนินการ 

(11) 

พ.ศ.2561 

 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2561-2564 

 - กอสรางฝายนํ้าลน แบบ มข.2527   หมูท่ี 3 

ต.ปงปาหวาย อ.เดนชัย 

   ท่ีทําการ
ปกครองอําเภอ

เดนชัย 

862,000 - - - - 

 - กอสรางฝายนํ้าลน แบบ มข.2527  หมูท่ี 5  

ต.ปงปาหวาย อ.เดนชัย 

   ท่ีทําการ
ปกครองอําเภอ

เดนชัย 

605,000 - - - - 

 - กอสรางฝายนํ้าลน แบบ มข.2527  หมูท่ี 3 

ต.ไทรยอย อ.เดนชัย 

   ท่ีทําการ
ปกครองอําเภอ

เดนชัย 

862,000 - - - - 

กิจกรรมหลกัท่ี ๑.๒ คาปรับปรุงแหลงน้ํา          

 - ขุดลอกอางเก็บนํ้าหนองแขม หมูท่ี 10 ต.ปา

แดง อ.เมืองแพร 

   ท่ีทําการ

ปกครองอําเภอ

เมืองแพร 

2,120,000 - - - - 

 - ขุดลอกลําหวยแมลองพรอมเรียงหินยาแนว 

หมูท่ี 1, 2, 9 ต.บอเหล็กลอง  อ.ลอง 

   ท่ีทําการ

ปกครองอําเภอ

ลอง 

1,250,000 - - - - 

 - ขุดลอกคลองหวยคํา หมูท่ี 4           ต.สบ

สาย อ.สูงเมน 

   ท่ีทําการ

ปกครองอําเภอ

สูงเมน 

500,000 - - - - 

 - ขุดลอกหวยยา พรอมกอสรางฝายนํ้าลน 

มข.2527 จํานวน 2 แหง หมูท่ี 1  ต.นํ้าเลา 

อ.รองกวาง 

   ท่ีทําการ
ปกครองอําเภอ

รองกวาง 

1,823,000 - - - - 

 - ขุดลอกสระเก็บนํ้าเดนนก หมูท่ี 9    ต.ปง

ปาหวาย อ.เดนชัย 

   ท่ีทําการ
ปกครองอําเภอ

เดนชัย 
 

1,400,000 - - - - 



บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณดําเนินการ (12) 

ประเด็นยุทธศาสตร /โครงการ 

 

(8) 

กลยุทธ แหลง  

งปม. 

(9) 

ผลผลิต 

 

(10) 

หนวย

ดําเนินการ 

(11) 

พ.ศ.2561 

 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2561-2564 

 - ขุดลอกหนาฝายลําหวยปากไฮ หมูท่ี 3 ต.

ไทรยอย อ.เดนชัย 

   ท่ีทําการ
ปกครองอําเภอ

เดนชัย 

1,200,000 - - - - 

 - พัฒนาระบบสารสนเทศการติดตามและเฝา

ระวังสถานการณนํ้าเพ่ือการเตือนภัยนํ้าทวม

ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยนํ้าทวม จังหวัดแพร 

   สํานักงาน

จังหวัดแพร 

6,000,000 - - - - 

 - กํากับติดตาม ประเมินผล    ท่ีทําการ

ปกครองจังหวัด

แพร 

40,000 - - - - 

2. โครงการฟนฟูบูรณแหลงน้ํา เพ่ือปองกันและ

แกไขปญหาภัยแลงและอุทกภัยอยางย่ังยืน 

กลยุทธ 

1 

1 1 สนง.ปองกัน

และบรรเทาสา

ธารณภัย

จังหวัดแพร 

54,095,000 21,487,000 17,419,000 22,724,400 136,282,400 

 - ขุดลอกลําหวยบานทอสมาน หมู 11 บาน

ทอสมาน ตําบลเตาปูน อําเภอสอง 

     10,440,000  - - - - 

 - ขุดลอกอางเก็บนํ้าบานกุลัว หมู6 บานหวย

กุลัว ตําบลรองกวาง อําเภอรองกวาง 

       2,493,000  - - - - 

 - ขุดลอกหวยแมยางนอย หมู5,8 ตําบลแม

ยางตาล อําเภอรองกวาง 

       2,000,000  - - - - 

 - กอสรางทํานบดินหวยบานหาง หมู 6 บาน

แมตึ๊ด ตําบลแมพุง อําเภอวังช้ิน 

       2,000,000  - - - - 

 - ขุดลอกหวยแมสิน หมู 4 บานวังลึก ตําบล

นาพูน อําเภอวังช้ิน 

       3,208,000  - - - - 



บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณดําเนินการ (12) 

ประเด็นยุทธศาสตร /โครงการ 

 

(8) 

กลยุทธ แหลง  

งปม. 

(9) 

ผลผลิต 

 

(10) 

หนวย

ดําเนินการ 

(11) 

พ.ศ.2561 

 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2561-2564 

 - ขุดลอกหวยหิน หมู 5 บานวังหลวง อําเภอ

หนองมวงไข 

     21,449,000  - - - - 

 - กอสรางแกมลิงเพ่ือกักเก็บนํ้า บานหวย

ทรายขาว หมูท่ี 5 ตําบลนํ้าเลา อําเภอรอง

กวาง จังหวัดแพร 

     12,505,000  - - - - 

3. โครงการสงเสริมและขยายผลโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดแพร  

กลยุทธ 

2 

1 1 สํานักงาน

จังหวัดแพร 

21,170,400 25,000,000 25,000,000 25,000,000 96,170,400  

 กิจกรรมหลักท่ี 3.1 สนับสนุนการดําเนิน

โ ค ร ง ก า ร อ นุ รั ก ษ พั น ธุ ก ร ร ม พื ช อั น

เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดแพร 

    4,277,600     

 - การอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการบริหาร

จั ด ก า ร แ ล ะ ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ง า น ส ว น

พฤกษศาสตรโรงเรียน ท้ัง 5 องคประกอบ ณ 

ศูนยฝกอบรมภาคเหนือ 

   สพป. เขต 1      285,000      

 - การสัมมนาและศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบ

การจัดกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

ของโรงเรียนในสังกัดสพป. เขต 1 

   สพป. เขต 1      138,000      

 - การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

โรงเรียนในสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาแพร เขต 2 

   สพป. เขต 2      215,200      

 - การพัฒนาบุคลากรสรางเครือขายงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน  ในสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 

 

 

   สพป. เขต 37      350,000      
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 - สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดกิจกรรม

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนใน

สั ง กั ด สํ า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ท่ี ก า ร ศึ ก ษ า

มัธยมศึกษา เขต 37 

   สพม. เขต 37      150,000      

 - อบรมใหความรู สรางจิตสํานึกบุคลากรของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 84 แหง 

   สํ า นั ก ง า น
ส ง เ ส ริ ม ก า ร
ป ก ค ร อ ง
ทองถ่ินจังหวัด
แพร 

     500,000      

 - สนับสนุนการดํา เ นินโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี พ้ืนท่ีตําบลนํ้าเลา อําเภอรองกวาง 

จังหวัดแพร 

   ท่ี ทํ า ก า ร
ปกครอ ง ร อ ง
กวาง 

     200,000      

 - สนับสนุนการดํา เ นินโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี  พ้ืนท่ีตําบลรองกาศ อําเภอสูงเมน 

จังหวัดแพร 

   ท่ี ทํ า ก า ร
ปกครองสูงเมน 

     200,000      

 - การเพ่ิมผลผลิตแหลงนํ้าประมงชุมชน    สํานักงาน
ประมงจังหวัด
แพร 

   1,050,000      

 - การอนุรักษพันธุปลา (วังปลา)    สํานักงาน
ประมงจังหวัด
แพร 
 

     500,000      
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กิจกรรมหลัก ท่ี 3.2 สนับสนุนการดําเนิน

โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันตามแนว

พระราชดําริ 

   สพป. แพร เขต 
๑ 

     150,000      

กิจกรรมหลัก ท่ี 3.3 สนับสนุนการดําเนิน

โครงการสรางปา สรางรายได ตามแนว

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารีในพ้ืนท่ีขยายโครงการ 

ป ๒๕๖๑ 

   กศน.แพร      408,200      

กิจกรรมหลักท่ี 3.4 การสงเสริมการขับเคลื่อน

การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท 

   สํานักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัดแพร 

   8,120,000      

กิจกรรมหลักท่ี 3.5 การสงเสริมและพัฒนาทุน

ชุ มช นหมู บ า นข ยายผล โค รง กา ร อั น

เนื่องมาจากพระราชดําริ 

   สํานักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัดแพร 

   5,000,000      

กิจกรรมหลักท่ี 3.6 ขับเคลื่อนและขยายผลการ

ดําเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

ตามแนวทางพระราชดําริ “ปวงประชาเปน

สุข   ดวยพระบารมี  ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง” 

   ท่ีทําการ

ปกครองอําเภอ

หนองมวงไข 

     494,600      

 - การสงเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงกลุม

เลี้ยงไกพันธุไข  หมูท่ี 2 ตําบลนํ้ารัด อําเภอ

หนองมวงไข  จังหวัดแพร 

         100,000      

 - การสงเสริมอาชีพผลิตภัณฑเศษผา (ตอ

ยอด) หมูท่ี 2 ตําบลนํ้ารัด  อําเภอหนองมวง

ไข จังหวัดแพร 

    50,000     
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 - กอสรางรางสงนํ้า คสล. ม.2 (แมแฮด) 

ตําบลนํ้ารัด อําเภอหนองมวงไข  จังหวัดแพร 

 

    344,000     

กิจกรรมหลกัท่ี 3.7 การอํานวยการ กํากับ 

ติดตาม และรายงานผลการดําเนนิงาน 

   สํานักงาน

จังหวัดแพร 

2,720,000     

4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตวิถีเศรษฐกิจ

พอเพียง “แพรพอเพียง”    

กลยุทธ 

2 

1 1 พช. 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 20,000,000 

กิจกรรมหลกัท่ี 4.1 สงเสริมครอบครัวพัฒนา
ตนแบบ 

       1,269,120      

กิจกรรมหลักท่ี 4.2 เสริมสรางระบบการบริหาร
จัดการชุมชน 

         440,000      

กิจกรรมหลักท่ี  4.3 สงเสรมิวิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง 

         783,200      

กิจกรรมหลักท่ี  4.4 พัฒนาครัวเรอืนตนแบบ        1,600,000      
กิจกรรมหลักท่ี  4.5 พัฒนาการเรยีนรูหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียง 

         800,000      

กิจกรรมหลักท่ี  4.6 การบริหารจดัการและการ
ติดตามประเมินผล 

         107,680      

5. โครงการพัฒนาปรับปรุงเสนทางเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธภิาพการขนสงผลผลิตทางการเกษตร  

กลยุทธ 

4 

1 1 แขวงทางหลวง

ชนบทแพร 

27,750,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 42,750,000 

  กิจกรรมหลักท่ี 5.1 ปรับปรุงบูรณะผิวทาง

ลาดยางแอสฟลติกคอนกรีต สายแยกทล.

1134 - อางเก็บนํ้าหวยหอย ตําบลหวยมา 

อําเภอเมือง จังหวัดแพร ขนาดกวาง 6.00 

เมตร ระยะทาง 1.700 กิโลเมตร 

 

    8,500,000     
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 กิจกรรมหลักท่ี 5.2 ปรับปรุงบูรณะผิวทาง

แอสฟลติกคอนกรีต   สายแยก ทช.พร.3024 

- บ.เหลา ม.1 ต.บานเหลา อ.สูงเมน จ.แพร 

    9,350,000     

 กิจกรรมหลักท่ี 5.3 ปรับปรุงบูรณะผิวทาง

แอสฟลติกคอนกรีตสายแยกทช.พร.3024 - 

บ.นาจักร ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร 

    9,900,000     

6.โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม  

กลยุทธ 

2 

1 1 สนง.พัฒนา

ชุมชนจงัหวัด

แพร 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 20,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 6.1 สงเสริมการผลิตและรวมกลุม
อาชีพเกษตรทฤษฎีใหม  

         589,100      

 กิจกรรมหลักท่ี 6.2 สงเสรมิการแปรรูป
ผลิตภณัฑอาชีพทฤษฏีใหมสู OTOP 

       2,110,900      

กิจกรรมหลักท่ี 6.3 พัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ           800,000      
กิจกรรมหลักท่ี 6.4 สนับสนุนชองทางการตลาด
ผลิตภณัฑจากกลุมอาชีพ 

       1,500,000      

7. โครงการสงเสริมและพัฒนาขาว ใหมีความ

ปลอดภัยและไดมาตรฐาน GAP และเตรียม

ความพรอมขาวอินทรีย  

กลยุทธ 

3 

1 1 สนง.เกษตร

จังหวัดแพร 

3,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 7,500,000 

 7.1 ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตขาวตาม
มาตรฐาน GAP  

         500,000      

7.2  สนับสนุนสงเสริมการผลิตขาวปลอดภัยตาม
ระบบมาตรฐาน GAP  

         700,000      

7.3 สงเสริมการผลิตและขยายสารชีวภัณฑในการ
ปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูขาว  

         300,000      

7.4 การจดัเช่ือมโยงการตลาด         1,500,000      
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8. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
การตลาดสินคาเกษตรใหไดมาตรฐาน
และปลอดภัย   

กลยุทธ 
3 

1 1 กส.จ.พร. 19,000,000 19,000,000 19,000,000 19,000,000 76,000,000 

8.1 สงเสริมและพัฒนาพริกและพืชผักปลอดภยั

และไดมาตรฐาน 

    2,545,800     

8.2 สงเสริมและพัฒนาถ่ัวเหลืองและถ่ัวลสิงใหได

มาตรฐานและสรางมลูคาเพ่ิม 

         458,000  

 
    

8.3 เพ่ิมศักยภาพกลุมผูเลี้ยงและแปรรูปสัตวนํ้า     2,000,000    2,000,000 

8.4 พัฒนาการผลิตมะขามปอมเพ่ือเปนพืชเสริม

รายได 

    500,000    500,000 

8.5 พัฒนาการผลิตหอมเชิงพาณิชย     500,000    500,000 

8.6 ผลิตและแปรรูปไกพ้ืนเมือง (ไกพระลอ) เชิง

คุณภาพ 

    1,000,000    1,000,000 

8.7 ประชาสัมพันธและสงเสริมการตลาดสินคา

เกษตรปลอดภัย 

    4,500,000    4,500,000 

9. โครงการสงเสริมและพัฒนาโคเนื้อ
คุณภาพดี จังหวัดแพร 

กลยุทธ 
3 

1 1 ปศุสัตว 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 60,000,000 

9.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเน้ือคุณภาพ     7,000,000    7,000,000 

9.2 พัฒนามาตรฐานโคเน้ือ     1,000,000    1,000,000 

9.3 ประชาสัมพันธและสงเสริมการตลาดโคเน้ือ

คุณภาพ ปลอดภัย 

    1,000,000    1,000,000 

9.4 นวัตกรรมโคเน้ือและผลิตภณัฑเน้ือโค 

คุณภาพ 

    2,000,000    2,000,000 

9.5 เพ่ิมประสิทธิภาพโรงแปรรูปและตดัแตง

ผลิตภณัฑโคเน้ืองและโคขุน 

    4,000,000    4,000,000 
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10. โครงการผลิตไมผล ใหมีคุณภาพและ
ไดมาตรฐาน 

กลยุทธ 
3 

1 1 เกษตร
จังหวัด 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 20,000,000 

10.1 จัดทําแหลงเรียนรูการผลติไมผลคุณภาพ

และไดมาตรฐาน 

    3,000,000 

 
   3,000,000 

 

10.2 อบรมเกษตรกรและศึกษาดงูาน/จัดเวที

เรียนรูการผลิตไมผลใหมีคุณภาพและได

มาตรฐาน 

    300,000    300,000 

10.3 สนับสนุนปจจัยการผลิตเกษตรกรท่ีรวม

โครงการ 

    1,525,000    1,525,000 

10.4 จัดงานสงเสริมการตลาดไมผลจังหวัดแพร     175,000    175,000 

11. โครงการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลคา
ผลิตภัณฑชุมชน ไมไผ 

กลยุทธ 
3 

1 1 พช. 5,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 65,000,000 

11.1 พัฒนาศักยภาพกลุมผูผลติ/ผูประกอบการ

ไมไผ 

    342,600    342,600 

11.2 สงเสริมการปลูกไผ และแปลงเรียนรูเรื่อง

การปลูกไผ 

    1,500,000    1,500,000 

11.3 การออกแบบและพัฒนาทักษะฝมือการผลิต 

ผลิตภณัฑจากไมไผ 

    1,200,000    1,200,000 

11.4 สนับสนุนเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณท่ี

ทันสมัยในการผลติ 

    1,200,000    1,200,000 

11.5 สนับสนุนและการจําหนายสนิคา OTOP ใน

จังหวัด 

 

 

 

    757,400    757,400 
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12. โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

ผลิตภัณฑไมสัก จังหวัดแพร 

กลยุทธ 

3 

1 1 ศูนยพัฒนฯ 15,930,100 26,000,000 28,500,000 29,000,000 99,430,100 

12.1 เสริมสรางความรูดานการบรหิารจัดการแก

เครือขายผูผลิต/ผูประกอบการไมสัก 

    1,500,000    1,500,000 

12.2 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไม

สักรองรับสังคมผูสูงอายุจังหวัดแพร ในยุกต

ประเทศไทย 4.0 

    1,830,100    1,830,100 

12.3 การพัฒนาและเพ่ิมมลูคาผลติภัณฑไมสัก

ดวยการออกแบบโดยการนําวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใชในเชิง

เศรษฐกิจสรางสรรค 

    2,000,000    2,000,000 

12.4 การออกแบบและพัฒนาผลติภัณฑของ

ตกแตงของท่ีระลึก 

    1,000,000    1,000,000 

12.5 โครงการเพ่ิมศักยภาพผูประกอบการไมสัก

ในจังหวัดแพรใหสามารถแขงขันไดในตลาด

อาเซียน 

    3,000,000    3,000,000 

12.6 การพัฒนาขีดความสามารถดาน

กระบวนการผลติดวยการขับเคลื่อน

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

    800,000    800,000 

12.7 Start up นวัตกรรมนักออกแบบรุนใหม     800,000    800,000 

12.8 ประชาสมัพันธและสงเสริมการตลาดเมือง

แหงเฟอรนิเจอร Furniture City 

 

 

 

          5,000,000  

 
         5,000,000  
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13. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑผาพ้ืนเมือง
แพร แบบครบวงจร สูความเขมแข็งอยาง
ย่ังยืน 

กลยุทธ 
3 

1 1 พช. 12,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 132,000,000 

13.1 สงเสรมิการปลกูฝาย ตนหอม ตนคราม และ

สรางเครือขายผูผลติ 

    1,952,850    1,952,850 

13.2 พัฒนาทักษะการผลติผาหมอหอม และเสนใย

จากฝาย และการทอผาฝาย 

    2,047,150    2,047,150 

13.3 พัฒนารูปแบบผลติภณัฑ และบรรจุภณัฑผา

พ้ืนเมืองแพร 

    5,000,000    5,000,000 

13.4 ยกระดับผลิตภัณฑหอมหอม ใหไดมาตรฐานท้ัง

ระดบัประเทศและตางประเทศ 

    2,000,000    2,000,000 

13.5 สรางแบรนด และสงเสรมิชองทางการตลาดผา

พ้ืนเมืองแพร 

          1,000,000  

 
         1,000,000  

 

14 โครงการพัฒนาสงเสริมอาชีพเพ่ือ
สรางรายไดของชุมชนตําบลสะเอียบ สู
รายไดของจังหวัดแพร   

กลยุทธ 
3 

1 1 พช. 10,000,000 - 10,000,000 - 20,000,000 

14.1 ออกแบบและพัฒนารูปแบบบรรจภุัณฑสุรา

กลั่นชุมชน 

    4,325,000    4,325,000 

14.2 พัฒนาพลังงานทางเลือก เพ่ือเปนเช้ือเพลิง

สุรากลั่นชุมชน 

    1,069,400    1,069,400 

14.3 พัฒนาผลิตภณัฑ และบรรจภุัณฑสุ

มาตรฐานสากล 

    3,105,600    3,105,600 

14.4 จัดทํา E-Commerce  เพ่ือธุรกิจการคาสุรา

กลั่นชุมชน 

 

    1,500,000    1,500,000 
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งปม. 
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15. โครงการพัฒนาและบํารุงรักษาแหลง
น้ําตามศักยภาพ   

กลยุทธ 
1 

2 1 กรม
ชลประทาน 

691,905,000 423,466,800 657,492,500 883,593,700 2,656,458,000 

16 โครงการกอสรางทางหลวงสายประธาน 
(หมายเลข 11 , 101 , 103 ) 

กลยุทธ 
4 

2 1 กรมทาง
หลวง 

1,550,000,000 400,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 4,950,000,000 

17. โครงการกอสรางและบูรณาการ
ยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท 
จํานวน 26 โครงการยอย 

กลยุทธ 
4 

2 1 กรมทาง
หลวงชนบท 

293,350,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 1,193,350,000 
 

18. โครงการกอสรางถนนตามผังเมืองรวม 
โดยใชวิธีการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี
เปนกลไกในการดําเนินงานจังหวัดแพร 

กลยุทธ 
4 

2 1 กรมโยธา    
ธิการและ   
ผังเมือง 

51,012,000 - - - 51,012,000 

19. แผนความตองการดานการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ    
ลุมน้ํายม ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
จํานวน 212 โครงการยอย 

กลยุทธ 
1 

2 1 1.กรม
ทรัพยากรน้ํา  
2.กรมเจาทา  
3.กรม
ชลประทาน 
4.กรม
ทรัพยากรน้ํา
บาดาล  
5.กรมปาไม  
6.กรมพัฒนา
ท่ีดิน 7.กรม
โยธาธิการ
และผังเมือง  
8.กรม
สงเสริมการ
ปกครอง

953,774,000 
 

119,300,000 
 

25,400,000 
 

28,000,000 
 

1,126,474,000 
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ทองถ่ิน 9.
กรมสงเสริม
คุณภาพ
สิ่งแวดลอม  
10.การ
ประปาสวน
ภูมิภาค 

20. โครงการแกไขปญหาการขาดแคลนนํ้าอุปโภค
บริโภคแกประชาชน (กอสรางและปรับปรุง
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปาหมูบาน) 
ตําบลรองกาศ อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร 

กลยุทธ 

1 

2 1 ท่ีทําการ

ปกครองอําเภอ

สูงเมน 

2,723,900     

21. โครงการกอสรางประปาหมูบานแบบบาดาล
ขนาดใหญ หมูท่ี 11 ต.ปาแมต อ.เมืองแพร           

กลยุทธ 

1 

2 1 ท่ีทําการ

ปกครองอําเภอ

เมืองแพร 

2,399,600     

22. โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานแบบ
บาดาลขนาดใหญ หมูท่ี 2 บานสบสาย ตําบล
สบสาย อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร  

กลยุทธ 

1 

2 1 ท่ีทําการ

ปกครองอําเภอ

สูงเมน 

2,863,000     

23. โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานขนาด
ใหญ หมู 3 ต.วังหลวง  

    อ.หนองมวงไข 
 

กลยุทธ 

1 

2 1 ท่ีทําการ

ปกครองอําเภอ

หนองมวงไข 

6,000,000     

 24. ขุดลอกหวยคางามพรอมกอสรางฝายนํ้าลน  กลยุทธ 

1 

3 1 กรมสงเสรมิ
การปกครอง
สวนทองถ่ิน 

 
 

2,515,000     
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25. กอสรางถนน คสล. สายทุงปาแตว     หมูท่ี 1 
เช่ือมถนนสายสวรรคนิเวศนถึง    ต.แมยม 
เขตติดตอหมูท่ี 5 ต.ทุงกวาว     อ.เมือง จ.
แพร 

กลยุทธ 

1 

3 1 กรมสงเสรมิ

การปกครอง

สวนทองถ่ิน 

2,241,000     

26. กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก  คอนกรีต
หมูท่ี 2 ต.แมยางฮอ เช่ือม บานแมยางโพธ์ิ 
หมูท่ี 11 ต.รองกวาง  อ.รองกวาง  จ.แพร 

กลยุทธ 

1 

3 1 กรมสงเสรมิ

การปกครอง

สวนทองถ่ิน 

    6,870,000     

27. กอสรางถนน คสล. ตั้งแตหมูท่ี 1      ต.แม
ยางตาล เช่ือม หมูท่ี 5 ต.แมยางฮอ     อ.รอง
กวาง จ.แพร 

กลยุทธ 

1 

3 1 กรมสงเสรมิ

การปกครอง

สวนทองถ่ิน 

1,488,000     

28. กอสรางถนน คสล. ตั้งแตหมูท่ี 8      ต.แม
ยางตาล เช่ือมตอ หมูท่ี 3         ต.แมยางฮอ 
อ.รองกวาง จ.แพร 

กลยุทธ 

1 

3 1 กรมสงเสรมิ

การปกครอง

สวนทองถ่ิน 

    1,705,000     

29.กอสรางเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอน กรีต 
สาย พร 1004 สายทางบานแมทราย ต.แม
ทราย อ.รองกวาง  จ.แพร 

กลยุทธ 

1 

3 1 กรมสงเสรมิ

การปกครอง

สวนทองถ่ิน 

19,508,000     

30. กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 2 ต.บานเหลา 
เช่ือม ไปยัง บานดอนแทน       หมูท่ี 10 ต.
ดอนมูล อ.สูงเมน จ.แพร 

กลยุทธ 

1 

3 1 กรมสงเสรมิ

การปกครอง

สวนทองถ่ิน 

2,460,000     

31. กอสรางถนน คสล. สายเลียบคลอง
ชลประทาน ซอย 30 หมูท่ี 1  ต.บานเหลา 
เช่ือมไป หมูท่ี 5 ต.บานกาศ       อ.สูงเมน  
จ.แพร 

 
 
 

กลยุทธ 

1 

3 1 กรมสงเสรมิ

การปกครอง

สวนทองถ่ิน 

3,153,000     
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32. ปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีตชวงตอ
จากทางเขาสํานักงานเทศบาลตําบลหนองมวง
ไขถึงแปดแยกถนนมวงไขขจร ต.หนองมวงไข 
อ.หนองมวงไข  จ.แพร 

กลยุทธ 

1 

3 1 กรมสงเสรมิ

การปกครอง

สวนทองถ่ิน 

911,000     

33. พัฒนาสนามกีฬากลางอําเภอวังช้ิน  หมูท่ี 2 
ต.วังช้ิน อ.วังช้ิน จ.แพร 

กลยุทธ 

1 

3 1 กรมสงเสรมิ

การปกครอง

สวนทองถ่ิน 

1,474,500     

รวมงบประมาณของจงัหวัด     234,061,500 247,987,000 256,419,000 252,224,400 990,691,900 

รวมงบประมาณของกระทรวง/กรม     3,554,027,500 1,242,766,800 2,482,892,500 2,711,593,700 9,991,280,500 

รวมงบประมาณขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

    42,325,500 - - - 42,325,500 

รวมท้ังสิ้น     3,830,414,500 1,490,753,800 2,739,311,500 2,963,818,100 11,024,297,900 
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กล
ยุทธ 

แหลง  
งปม. 

 

ผลผลิต 
 
 

หนวย
ดําเนินการ 

 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.2561-
2564 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการ
ทองเที่ยวใหมีคุณภาพและย่ังยืน 

         

1. โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
การทองเท่ียวจังหวัดแพร 

1,2,3 1 1 สํานักงานการ
ทองเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด

แพร 

2,516,200 1,650,000 1,700,000 1,200,000 7,066,200 

กิจกรรมหลัก  1 .1 พัฒนาศักยภาพ
บุค ล าก ร ด า น กา ร ท อ ง เ ท่ี ย ว  ก า ร
ทองเ ท่ียวโดยชุมชนเพ่ือคนในชุมชน 
จํานวน 2 ครั้ง 

1 1 1 สํานักงานการ
ทองเที่ยวและกีฬา

จังหวัดแพร 

600,000 - - - 3,000,000 

กิจกรรมหลัก 1.2 อบรมภาษาอังกฤษ 
เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมดานการทองเท่ียว
ของจังหวัดแพร 

3 1 1 สํานักงานการ
ทองเที่ยวและกีฬา

จังหวัดแพร 

200,000 - 50,000 - 100,000 

กิจกรรมหลัก1.3 สงเสริมการทองเท่ียว
เชิงเกษตร 

2 1 1 สํานักงานเกษตร
จังหวัดแพร 

1,316,200 150,000 150,000 - 300,000 

กิจกรรมหลัก 1.4 ปนจักรยานเ พ่ือ
สงเสริมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ บน
เสนทางทองเท่ียวสายวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ 

1 1 1 สํานักงานการ
ทองเที่ยวและกีฬา

จังหวัดแพร 

400,000 1,500,000 1,500,000 1,200,000 6,200,000 

2. โครงการปรับปรุงสายทาง เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพดานการทองเท่ียวจังหวัด
แพร 

 

1 
 

1 1 แขวงทาง
หลวงชนบท

แพร 

51,200,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 111,200,000 
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กิจกรรมหลัก 2.1ปรับปรุงสายทาง
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
(สาย เทศบาล  1 และ เทศบาล  2  
ต.วังช้ิน อ.วังช้ิน จ.แพร) 

1 1 1 แขวงทางหลวง
ชนบทแพร 

7,200,000 - - - 7,200,000 

กิจกรรมหลัก 2.2 ปรับปรุงสายทาง
ทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ(บูรณะผิวทาง
แอสฟลติกคอนกรีตสายทางเขานํ้าตก
แมเก๋ิงหลวง ต.วังช้ิน อ.วังช้ิน จ.แพร) 

1 1 1 แขวงทางหลวง
ชนบทแพร 

อุทยานแหงชาติ
เวียงโกศัย  

ส.บริหารพื้นที่
อนุรักษที่ 13(แพร) 

11,000,000 - - - 11,000,000 

กิจกรรมหลัก 2.3 ปรับปรุงสายทาง
ทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ (บูรณะผิวทาง
แอสฟ ลติ กคอนกรี ตส ายทาง เข า
อุทยานแหงชาติดอยผากลอง) 

1 1 1 แขวงทางหลวง
ชนบทแพร 

อุทยานแหงชาติ
ดอยผากลอง  
ส.บริหารพื้นที่

อนุรักษที่ 13(แพร) 

3,000,000 - - - 3,000,000 

กิจกรรมหลัก 2.4 ปรับปรุงสายทาง
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และธรรมชาติ  
(บูรณะผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต
เ ส นท า งส ายภู พญาพ อ -เ ชิ งทอ ง  
ต.ชอแฮ อ.เมืองแพร อ.ทาปลา) 

1 1 1 แขวงทางหลวง
ชนบทแพร 

อุทยานแหงชาติลํา
น้ํานาน  

ส.บริหารพื้นที่
อนุรักษที่  

13(พิษณุโลก) 
ส.บริหารพื้นที่

อนุรักษที่ 13(แพร) 
 
 

 

30,000,000 - - - 30,000,000 



  

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณดําเนินการ 

ประเด็นยุทธศาสตร /โครงการ 
 
 

กล
ยุทธ 

แหลง  
งปม. 

 

ผลผลิต 
 
 

หนวย
ดําเนินการ 

 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.2561-
2564 

3. โ ค ร ง ก า ร ก อ ส ร า ง อ า ค า ร แ ล ะ
ศูนยบริการนักทองเท่ียว 

 

1,2 1 1 สํานักงานการ
ทองเท่ียวและ
กีฬาจงัหวัด

แพร 

17,814,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 32,814,000 

 กิจกรรมหลัก 3.1 ปรับปรุงอาคารท่ีวา
การอําเภอเกา เปนอาคารศูนยบริการ
นักทองเท่ียวและขอมูลผลิตภัณฑไมสัก
ช้ันเยี่ยม อ.สูงเมน จ.แพร 

1 1 1 อ.สูงเมน 9,000,000 - - - 9,000,000 

กิจกรรมหลัก 3.2 สงเสริมและพัฒนา
แหล งท อ ง เ ท่ี ย ว อุทยานแห งชาติ 
เวียงโกศัย 

1 1 1 แขวงทางหลวง
ชนบทแพร 

อุทยานแหงชาติ
เวียงโกศัย 

สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่ 13 

(แพร) 

1,075,000    1,075,000 

      กิจกรรมหลัก 3.3 พัฒนาศักยภาพ 
           แหลงทองเท่ียววนอุทยานมอนแกว- 
           มอนเด็ง จ.แพร 

1 1 1 วนอุทยานมอน
แกว-มอนเด็ง 

สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่ 13 

(แพร) 

2,600,000 - - - 2,600,000 

      กิจกรรมหลัก 3.4 จัดสรางศูนยบริการ 
           นักทองเท่ียว วนอุทยานแพะเมืองผี  
           จ.แพร 

1 1 1 วนอุทยานแพะ
เมืองผี 

สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่ 13 

(แพร) 
 
 

2,600,000 - - - 2,600,000 
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กิจกรรมหลัก 3.5 กอสรางอาคาร
ศูนยบริการ นักทองเ ท่ียว ช้ันเดียว 
อุทยานแหงชาติดอยผากลอง 

 

1 1 1 อุทยานแหงชาติ
ดอยผากลอง 

สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่ 13 

(แพร) 

2,539,000 - - - 2,539,000 

4. โครงการพัฒนาอัตลักษณอารยธรรม 
สูเมืองวัฒนธรรมสรางสรรค 

2 1 1 สํานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดแพร 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 40,000,000 

- กิจกรรมหลัก 4.1 สงเสรมิเอกลกัษณ 
  ดานการแตงกาย 
  1) การจัดงาน แพร ..แพรพรรณภูษา 
  2) ซิ่นแพร ไมสิ้นแพร 

   สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

แพร 

 
 

3,000,000 
800,000 

   3,800,000 

- กิจกรรมหลัก 4.2 สงเสริมเอกลักษณ 
  ดานอาหาร (การจัดงานอาหารลํา ของด ี
  เมืองแพร) 

   สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

แพร 

1,500,000    1,500,000 

- กิจกรรมหลักท่ี 4.3 เสริมเอกลักษณ 
  ดานศิลปวัฒนธรรมเมืองแพร 
  1) กิจกรรมสานศลิป ถ่ินแพร 
  2) กิจกรรม แพร ..นอมรําลึกพระคุณ 
      ของแผนดิน  
 ๓) การจัดงานมหกรรมชาติพันธ สีสัน 
     เมืองแพร 

   สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

แพร 

 
 

1,200,000 
1,500,000 

 
2,000,000 

    
 

1,200,000 
1,500,000 

 
2,000,000 

5. โครงการสงเสริมการทองเท่ียวทาง
เชิงวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

2 1 1 สํานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดแพร 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 40,000,000 
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  กิจกรรมหลักท่ี 5.1 การกอสราง  
  ศูนยบริการนักทองเท่ียววัฒนธรรม 
  และภูมิปญญาทองถ่ิน 

   สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

แพร 

5,550,000    5,550,000 

  กิจกรรมหลักท่ี 5.2 สงเสริมการทองเท่ียว  
  วิถีธรรม นําสุขภาพ วิถีคนปชาล 

   สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

แพร 

2,500,000    2,500,000 

 กิจกรรมหลักท่ี 5.3 เทศกาลภาพยนตร  
  "แพร ไซไพลานนา" 

   สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

แพร 

1,950,000    1,950,000 

6. โครงการหมูบานเพ่ือการทองเท่ียว
วิถีชุมชน 

1 1 1 สํานักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัดแพร 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 80,000,000 

  กิจกรรมหลักท่ี 6.1 สรางทีมพัฒนา 
  หมูบานเพ่ือการทองเท่ียวดานการบริหาร 
  จัดการ 

   สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดแพร 

550,000    550,000 

 กิจกรรมหลักท่ี 6.2 พัฒนาหมูบานเพ่ือ 
  การทองเท่ียว 
  1) อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภณัฑ   
      และบรรจุภณัฑ 
2) อบรมเชิงปฏิบัติการดานการอนุรักษและ 
    สืบสานภูมิปญญา 
3) อบรมเชิงปฏิบัติการดานการแสดง 
    พ้ืนเมืองตอนรับนักทองเท่ียว 
4) อบรมเชิงปฏิบัติการดานจัดระเบียบ 
    ชุมชนและมีสภาพแวดลอมท่ีสวยงาม 

   สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดแพร 

 
 

6,496,000 
 

882,000 
 

1,216,800 
 

1,594,400 
 

   19,450,000 
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5) จัดซื้อวัสดุอุปกรณใหหมูบานใชสําหรับ 
    กิจกรรมตอนรับนักทองเท่ียว 
6) จัดทําสื่อประชาสัมพันธหมูบานเพ่ือ 
    การทองเท่ียววิถีชุมชน 
7) สรางจุดบริการนักทองเท่ียว 
8) ปรับปรุงรานคาชุมชนเพ่ือเปนรานคา 
    จําหนายของท่ีระลึก 
9) ปรับภูมิทัศนของหมูบาน 
10) สราง Land Mark สําหรับตอนรับ 
     นักทองเท่ียว 
11) อบรมเตรียมความพรอมเจาของ 
     บานพัก Home Stay และมคัคุเทศก 
     ประจําหมูบาน 

1,200,000 
 

1,200,000 
 

1,600,000 
1,200,000 

 
1,600,000 
1,200,000 

 
1,260,800 

 

7. โครงการสงเสริมประชาสัมพันธการ
ทองเท่ียวจังหวัดแพร 

1,2 1 1 สํานักงานการ
ทองเที่ยวและกีฬา

จังหวัดแพร 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 40,000,000 

  กิจกรรมหลักท่ี 9.1 สนับสนุนและ 
  สงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวประเพณี  
  ศิลปะวัฒนธรรม ท่ีสําคญัของจังหวัดแพร 
 

   สํานักงานการ
ทองเที่ยวและกีฬา

จังหวัดแพร 

1,000,000 - - - 1,000,000 

  กิจกรรมหลักท่ี 9.2 Phrae Road Show  
  & Consumer Fair 2018 "อลังการ 
  ลานนาของดีศรีเวียงโกศยั สูอาเซียน" 

   สํานักงานการ
ทองเที่ยวและกีฬา

จังหวัดแพร 

2,500,000 - - - 2,500,000 

  กิจกรรมหลักท่ี 9.3 จัดจางทําหนังสือ 
  ประชาสัมพันธการทองเท่ียวจังหวัดแพร 

   สํานักงานการ
ทองเที่ยวและกีฬา

จังหวัดแพร 

500,000 - - - 500,000 
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  กิจกรรมหลักท่ี 9.4 สงเสริม 
  ประชาสัมพันธการทองเท่ียว 
  ในจังหวัดแพร 

   สํานักงาน
ประชาสัมพันธ
จังหวัดแพร 

5,000,000 - - - 5,000,000 

  กิจกรรมหลักท่ี 9.5 สงเสริม 
  ผูประกอบการทองเท่ียวในจังหวัดแพร  
  แลกเปลี่ยนกิจกรรมทองเท่ียว งานไทย 
  เท่ียวไทย 

   สํานักงานทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด

แพร 
ททท.สํานักงาน

แพร 

1,000,000 - - - 1,000,000 

8. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนลานวัฒนธรรม
รองซอ 

1 3 1 ที่ทําการปกครอง
อําเภอเมืองแพร 

5,000,000 - - - 5,000,000 

9. โครงการตาวิเศษดูแลความปลอดภัย
นักทองเท่ียว 
กิจกรรมติดตั้งกลอง CCTV 

1 3 1 เทศบาลเมืองแพร 5,000,000 - - - 5,000,000 

10. โครงการนําระบบสายไฟฟาลงใตดินและ
ปรับปรุงภูมิทัศนบนถนนเจริญเมอืง 

 

1 3 1 เทศบาลเมืองแพร 20,000,000 - - - 20,000,000 

11. พัฒนาการทองเท่ียวในระดับหมูบาน
ชุมชน 

    - 20,000,000 30,000,000 30,000,000 80,000,000 

งบประมาณของจังหวัด     121,530,200 76,650,000 76,700,000 76,200,000 351,080,200 

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     30,000,000 20,000,000 30,000,000 30,000,000 110,000,000 

งบประมาณของภาคเอกชนและชุมชน     - - - - - 

รวมท้ังสิ้น     151,530,200 96,650,000 106,700,000 106,200,000 461,080,200 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3          
1.โครงการ สรางระบบการดูแลผูสูงอายุ
ท่ีเหมาะสมและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอ
ผูสูงอายุ 

5 1 2 สนง.พมจ.
แพร 

6,876,800 6,800,000 6,800,000 6,800,000 27,276,800 

  กิจกรรมหลัก 1.1 พัฒนาศักยภาพคนทุก
ชวงวัยในการเขาสูสังคมผูสูงอายุคุณภาพ 

      สนง.พมจ.
แพร 

1,032,400 420,000 420,000 420,000 2,292,400 

  กิจกรรมหลัก 1.2 ยกระดับศูนยพัฒนา
ผูสูงอายุ(Aging Center) 

      สนง.พมจ.
แพร 

851,400 800,000 800,000 800,000 3,251,400 

  กิจกรรมหลัก 1.3 สรางระบบการดูแล
ผูสูงอายุท่ีเหมาะสมและสภาพแวดลอมท่ี
เอ้ือตอผูสูงอายุ 

      สนง.พมจ.
แพร 

2,148,000    2,148,000 

  กิจกรรมหลัก 1.4 ปรับสภาพแวดลอมให
เหมาะสมสําหรับทุกคน (Universal 
Design for all) 

      สนง.พมจ.
แพร 

1,845,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 7,845,000 

 กิจกรรมหลัก 1.5 ปรับปรุงอาคาร
บานพักผูสูงอายุเทศบาลตําบลเดนชัย 

   ปค.อ.เดนชัย 1,000,000    1,000,000 

2.โครงการสงเสริมการศึกษาและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1 1 2 สพป.เขต 1 7,527,700 7,527,700 7,527,700 7,527,700 30,110,800 

 กิจกรรมหลัก 2.1 คายบูรณาการเบญจ
ภูมิ 5 ภูมิคุมกัน เสริมภูมิปญญา 
 

      สพป.แพร เขต 
1 

1,927,700 1,927,700 1,927,700 1,927,700 7,710,800 
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 กิจกรรมหลัก 2.2 พัฒนาสถานศึกษา
ตนแบบการเรียนรูบูรณาการเบญจภูมิ 
เสริมภูมิปญญา 

      สพป.แพร เขต 
1 

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 6,400,000 

  กิจกรรมหลัก 2.3 การปลูกฝงคานิยม : 
คนแพรนี้ ใจงาม   

1 1 2 สพป.แพร เขต 
1 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 16,000,000 

3.โครงการ พัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตและความ
เขมแข็งทางใจ 

4 1 2 สนง.พมจ.
แพร 

3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 15,000,000 

 กิจกรรมหลัก 3.1 ละออนแปขอทําดี       สนง.พมจ.
แพร 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 6,000,000 

 กิจกรรมหลัก 3.2 การสรางภูมิคุมกันของ
สังคมในมิติวัฒนธรรม “รากแกว 
วัฒนธรรม” 

      สนง.วธจ.แพร 
 

 

1,000,000 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000 

 กิจกรรมหลัก 3.3 พัฒนาทักษะชีวิตและ
ความเข็มแข็งทางจิตใจ 

      สถานพินิจฯ 
จ.แพร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000 

 กิจกรรมหลัก 3.4        กศน.จ.แพร 250,000 250,000 250,000 250,000 1,000,000 
4.โครงการ เสริมสรางศักยภาพแก
ครอบครัว และชุมชนในการเฝาระวัง
และดูแลกลุมเปาหมาย 

6 1 2 สนง.พมจ.
แพร 

2,662,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000 8,812,000 

 กิจกรรม 4.1 การพัฒนาศักยภาพ
เครือขายเพ่ือเสริมภูมิคุมกันแกครอบครัว 

      สนง.พมจ.
แพร 

693,000 
 

500,000 500,000 500,000 2,193,000 
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 กิจกรรม 4.2 รอยรักครอบครัวดวยหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย 

      สนง.พมจ.
แพร 

1,969,000 500,000 500,000 500,000 3,469,000 

5. โครงการจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพท่ี
สอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงานสําหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดแพร 

1 1 2 สพป.แพร เขต 
1 

5,600,000 15,382,000 15,382,000 15,382,000 51,746,000 

 กิจกรรมหลัก 5.1 จัดการประชุมชี้แจงผูมี
สวนเก่ียวของ ผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา นายกสมาคม
ผูประกอบการ  สาขาตาง ๆ ประธาน
หอการคา ประธานสภาอุตสาหกรรม เพ่ือ
พิจารณาสาขาอาชีพท่ีเปนท่ีตองการของ
ตลาดแรงงานและภาคอุตสาหกรรม  

      สพป.แพร เขต 
1 

72,000 72,000 72,000 72,000 288,000 

 กิจกรรมหลัก 5.2 จัดทําหลักสูตรบูรณา
การ สายสามัญ สายอาชีพ  

      สพป.แพร เขต 
1 

442,000 442,000 442,000 442,000 1,768,000 

 กิจกรรมหลัก 5.3 แถลงขาว
ประชาสัมพันธ และจัดทําขอตกลงความ
รวมมือระหวางหนวยงาน 

      สพป.แพร เขต 
1 

450,000 450,000 450,000 450,000 1,800,000 

 กิจกรรมหลัก 5.4 ดําเนินงานจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีสนองตอการเรียนดาน
สายสามัญและสายอาชีวศึกษา  

      สพป.แพร เขต 
1 

4,480,000 4,480,000 4,480,000 4,480,000 17,920,000 
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 กิจกรรมหลัก 5.5 ประเมินติดตาม ผล
การดําเนินงาน  

      สพป.แพร เขต 
๑ 

156,000 156,000 156,000 156,000 624,000 

6.โครงการสงเสริมและพัฒนาแรงงานให
มีอาชีพ มีรายไดและมีหลักประกันท่ี
ม่ันคง 

3 1 2 สนง.แรงงาน 
จ.แพร 

4,200,000 9,611,950 9,611,950 9,611,950 33,035,850 

 กิจกรรมหลัก 6.1 มหกรรมสรางงาน 
สรางอาชีพ  

      สนง.จัดหา
งาน จ.แพร 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 6,000,000 

 กิจกรรมหลัก 6.2 การพัฒนาองคความรู
ดานอาชีพ และการทํางานกอนเขาสู
ตลาดแรงงาน   

      สนง.จัดหา
งาน จ.แพร 

500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000 

 กิจกรรมหลัก 6.3 เสริมสรางคุณภาพชีวิต
ผูใชแรงงาน  

      สนง.
สวัสดิการ
คุมครอง
แรงงาน       
จ.แพร 

200,000 200,000 200,000 200,000 800,000 

  กิจกรรมหลัก 6.4 สงเสริมการประกอบ
อาชีพนอกภาคการเกษตรเพ่ือบรรเทา
ความเดือดรอนดานอาชีพ   

      สนง.แรงงาน 
จ.แพร 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 6,000,000 

 กิจกรรมหลัก 6.5 สงเสริมหลักประกัน
ทางสังคมใหความม่ันคงและเคียงคู
ประชาชน  

      สนง.
ประกันสังคม 

 จ.แพร 

300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000 
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 กิจกรรมหลัก 6.6 ฝกอบรมอาชีพเพ่ือเพ่ิม
รายได 

      ปค.อ.เดนชัย 200,000 200,000 200,000 200,000 800,000 

7.โครงการสงเสริมสุขภาวะชุมชนดวย
ภูมิปญญาแพทยแผนไทยจังหวัดแพร 

2 1 2 สสจ.พร.และ
คณะทํางาน

เครือขายภาค
ประชาสังคม
จังหวัดแพร 

4,740,000 1,740,000 1,740,000 1,740,000 
 

9,960,000 

กิจกรรมหลัก 7.1. พัฒนาคุณภาพแหลง
ปลูกพืชสมุนไพรใหไดมาตรฐานตามหลัก
เกษตรอินทรีย 

        180,000    180,000 

กิจกรรมหลัก 7.2 จัดซ้ือกลาพันธพืช
สมุนไพรใหแกเครือขายกลุมผูปลูกใหม ใน 
8 อําเภอ 

        400,000    400,000 

กิจกรรมหลัก 7.3 พัฒนาแหลงผลิตยา
สมุนไพรใหไดมาตรฐานตาม GMP จํานวน 
2 แหง 

        3,980,000    3,980,000 

กิจกรรมหลัก 7.4 ควบคุมและตรวจสอบ
คุณภาพยาสมุนไพรท่ีผลิตจากแหลงผลิต 
จํานวน 2 แหลง 

        80,000    80,000 

กิจกรรมหลัก 7.5 สงเสริม สนับสนุนและ
ประชาสมัพันธการใชยาสมุนไพรในจังหวัดแพร 

        100,000    100,000 



  

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณดําเนินการ 

ประเด็นยุทธศาสตร /โครงการ 
 
 

กล
ยุทธ 

แหลง  
งปม. 

 

ผลผลิต 
 
 

หนวย
ดําเนินการ 

 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.2561-
2564 

10.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย
ทุกกลุมวัยดานสุขภาพ 

2 2 2 สนง.สสจ.แพร 2,560,000 2,560,000 2,560,000 2,560,000 10,240,000 

กิจกรรมหลัก 10.1 การเตรียมความพรอม
สูการตั้งครรภเพ่ือลูกคุณภาพ 

        350,000 350,000 350,000 350,000 1,400,000 

กิจกรรมหลัก 10.2 การพัฒนาและสราง
เสริมศักยภาพกลุมวัยเรียนและวัยรุน
แข็งแรง ฉลาด มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 

        500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000 

รวมงบประมาณของจังหวัด         35,356,500 46,861,650 46,861,650 46,861,650 175,941,450 
รวมงบประมาณของกระทรวง/กรม         2,560,000 2,560,000 2,560,000 2,560,000 10,240,000 
รวมท้ังส้ิน         37,916,500 49,421,650 49,421,650 49,421,650 186,181,450 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4          
1. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดแบบบูรณาการ 

กลยุทธ 
2 

1 4 ท่ีทําการ
ปกครอง 

8,209,230 7,000,000 7,000,000 7,000,000 29,209,230 

   กิจกรรมหลักท่ี 1.1 ปองกัน เฝาระวังและแกไขปญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา 

   สพป.แพร เขต 
1,2 

สพม.เขต 37  

500,000     

   กิจกรรมหลักท่ี 1.2 เสริมสรางภูมิคุมกันตานยาเสพ
ติดในสถานศึกษา 

   สพป.แพร เขต 
1,2 

สพม.เขต 37 

1,000,000     

   กิจกรรมหลักท่ี 1.3 คายเสริมสรางทักษะชีวิตเพ่ือ
ปองกันปญหายาเสพติด “ปญหาหยุดยั้งดวยพลังเด็ก
และเยาวชน” 

   สพม.เขต 37 339,600     

   กิจกรรมหลักท่ี 1.4 ลูกเสือชอสะอาดตานยาเสพติด    กศน. 500,000     
   กิจกรรมหลักท่ี 1.5 สรางภูมิคุมกัน 
ยาเสพติด โดยใชหลักธรรมทางศาสนา (เยาวชนสดใส
หางไกลเหลา บุหรี ่ 
และยาเสพติด) 

   กองพันทหาร
มา ท่ี .12 

100,000     

   กิจกรรมหลักท่ี 1.6 เสริมสรางภูมิคุมกันตานยาเสพ
ติดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา (To Be 
Number One) 

   สาธารณสุข 760,000     

   กิจกรรมหลักท่ี 1.7 การใหความรูแกครอบครัวของ
เยาวชนเส่ียง/ครอบครัวของ 
ผูผานการบําบัด 

   พมจ. 479,100     

   กิจกรรมหลักท่ี 1.8 วันแรงงานแหงชาติตานภัยยาเสพ
ติดแบบบูรณาการ 

   สวัสดิการและ
คุมครอง
แรงงาน 

200,000     
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   กิจกรรมหลักท่ี 1.9 บําบัดรักษาผูเสพ/ 
ผูติดยาเสพติดระบบสมัครใจ 

   สาธารณสุข 741,000     

   กิจกรรมหลักท่ี 1.10 บําบัดรักษาผูเสพ/ 
ผูติดยาเสพติดระบบบังคับบําบัด 

   คุมประพฤติ 205,000     

   กิจกรรมหลักท่ี 1.11 ปราบปรามนักคา 
ยาเสพติดรายสําคัญและรายยอย 

   ตํารวจภูธร 800,000     

   กิจกรรมหลักท่ี 1.12 เสริมประสิทธิภาพสถานท่ีตรวจ
คนบุคคลและจัดเก็บส่ิงของตองหามเขาภายในเรือนจํา 

   เรือนจํา 120,000     

   กิจกรรมหลักท่ี 1.13 จัดระเบียบสังคม (ขจัดปจจัย
เส่ียง) 

   ท่ีทําการ
ปกครองและ

อําเภอ 

346,800     

   กิจกรรมหลักท่ี 1.14 รณรงคสรางจิตสํานึกพลังสังคม
เน่ืองในวันตอตานยาเสพติด (26 มิ.ย.) 

   ท่ีทําการ
ปกครอง 

50,000     

   กิจกรรมหลักท่ี 1.15 เสริมสรางและพัฒนาหมูบาน
กองทุนแมของแผนดิน 

   พัฒนาชุมชน 800,000     

   กิจกรรมหลักท่ี 1.16 การเพ่ิมประสิทธิภาพ
คณะกรรมการหมูบาน (กม.)  
ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดตามแนวทาง
ประชารัฐรวมใจปลอดภัยยาเสพติด จังหวัดแพร 

   ท่ีทําการ
ปกครอง 

1,207,330     

  กิจกรรมหลักท่ี 1.17 การประชาสัมพันธการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด 
จังหวัดแพร (ส่ือวิทยุ ฯลฯ) 

   ประชา 
สัมพันธจังหวัด 

30,000     

  กิจกรรมหลักท่ี 1.18 การสํารวจความพึงพอใจ 
 
 
 
 

   สถิติจังหวัด 30,000     
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2. โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในการ
พัฒนาแหลงทองเท่ียวและฟนฟูแหลงตนน้ํา
ทางธรรมชาติจังหวัดแพร 

กลยุทธ 
1 

1 3 ส.บริหาร
พ้ืนท่ี

อนุรักษท่ี 
13 (แพร) 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 80,000,000 

    กิจกรรมหลักท่ี 2.1 ปลูกฟนฟูสภาพปาตนนํ้า จํานวน 
500 ไร 

    1,900,000     

   กิจกรรมหลักท่ี 2.2 ปลูกไผ จํานวน 5,000 ไร     2,500,000     

   กิจกรรมหลักท่ี 2.3 ปลูกหญาแฝก จํานวน 500,000 
กลา 

    875,000     

  กิจกรรมหลักท่ี 2.4 จัดทําปาเปยก จํานวน 30 แหง     2,400,000     

  กิจกรรมหลักท่ี 2.5 เพาะชํากลาไมขนาดเล็ก จํานวน 
250,000 กลา 

    697,500     

  กิจกรรมหลักท่ี 2.6 เพาะชํากลาไมขนาดใหญ จํานวน 
250,000 กลา 

    1,850,000     

 กิจกรรมหลักท่ี 2.7 คาจางสรางฝายผสมผสาน จํานวน 
750 แหง  

    3,750,000     

 กิจกรรมหลักท่ี 2.8 ฝายกึ่งถาวร จํานวน 100 แหง     3,500,000     
 กิจกรรมหลักท่ี 2.9 ตกแตงและปรับภูมิทัศนแหลง
ทองเท่ียว 

    2,200,000     

 กิจกรรมหลักท่ี 2.10 การติดตามประเมินโครงการฯ     327,500     

3. โครงการรักษาความม่ันคงและความสงบ
เรียบรอยแบบบูรณาการ 

กลยุทธ 
2 

1 4 ท่ีทําการ
ปกครอง 

3,703,550 5,000,000 5,000,000 5,000,000 18,703,550 

   กิจกรรมหลักท่ี 3.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรใน
การรักษาความม่ันคง ความสงบเรียบรอยจังหวัดแพร 

    1,226,530     

   กิจกรรมหลักท่ี 3.2  1 ตํารวจ 1 อาสา     1,260,000     
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  กิจกรรมหลักท่ี 3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพผูปฏิบัติงาน
ประนีประนอมขอพิพาทในระดับหมูบาน 

    802,020     

  กิจกรรมหลักท่ี 3.4 การสรางความปรองดอง
สมานฉันทในพ้ืนท่ี 

    415,000     

4. โครงการพลิกฟนผืนปาคืนสมดุลสู
ธรรมชาติอยางย่ังยืน 

กลยุทธ 
1 

1 3 ส.จัดการ
ทรัพยากร 
ปาไมท่ี 3 
สาขาแพร 

16,516,000 
 

20,516,000 
 

20,516,000 
 

20,516,000 
 

82,064,000 
 

   กิจกรรมหลักท่ี 4.1 ปลูกฟนฟูสภาพปาในพ้ืนท่ีปา
สงวนแหงชาติ จํานวน 600 ไร 

    2,340,000     

   กิจกรรมหลักท่ี 4.2 ปลูกปาเสริมระบบนิเวศในพ้ืนท่ี
ปาสงวนแหงชาติ จํานวน 10,000 ไร 

    10,000,000     

   กิจกรรมหลักท่ี 4.3 ปลูกหญาแฝกชวยดักตะกอน 
ชะลอการไหลของนํ้า และรักษาความชุมชื้น จํานวน 
๑,๐๐๐,๐๐๐ กลา 

    1,650,000     

   กิจกรรมหลักท่ี 4.4 จัดทําแนวปองกันไฟปารอบพ้ืนท่ี
แปลงปลูกปา จํานวน 400กม. 

    2,056,000     

  กิจกรรมหลักท่ี 4.5 อํานวยการ 
 
 
 
 
 
 
 

    470,000     
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5. โครงการเสริมสรางปา เสริมสราง
เศรษฐกิจเมืองแพร 

กลยุทธ 
1 

1 3 ส.บริหาร
พ้ืนท่ี

อนุรักษท่ี 
13 (แพร) 

4,050,000 4,050,000 4,050,000 4,050,000 16,200,000 

   กิจกรรมหลักท่ี 5.1 เพาะชํากลาไม     4,050,000     

6. โครงการปองกันแกไขปญหาหมอกควัน
ไฟปาจังหวัดแพร 

กลยุทธ 
1 

1 3 สนง.ทสจ.
แพร 

11,032,100 
 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 41,652,100 

     กิจกรรมหลักท่ี 6.1 จัดชุดปฏิบัติการ ปองกัน และ
แกไขปญหาไฟปาอําเภอ 
และจัดต้ังชุดเฉพาะกิจลาดตะเวนและควบคุมไฟปา
เคล่ือนท่ี  

   สนง.ทสจ.แพร 
และอําเภอ 8 

อําเภอ 

11,032,100 
 

    

7. โครงการลาดตระเวนปองกันการบุกรุก
ทําลายทรัพยากรปาไมในจังหวัดแพร 

กลยุทธ 
1 

1 3 ส.บริหารพ้ืนท่ี
อนุรักษท่ี 13 

(แพร) 

6,452,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 40,000,000 

   กิจกรรมหลักท่ี 7.1 ปองกันการบุกรุก ทําลาย
ทรัพยากรปาไม 

    6,452,000     

8. โครงการจัดการขยะมูลฝอยอยางมีสวน
รวมโดยชุมชน 

กลยุทธ 
1 

1 3 สนง.ทสจ.
แพร 

10,122,480 6,000,000 6,000,000 6,000,000 24,000,000 

   กิจกรรมหลักท่ี 8.1 จัดอบรมใหความรู สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ รณรงคการคัดแยกขยะ และจัดการขยะแตละ
ประเภทอยางถูกวิธี 

   สนง.ทสจ.แพร 
และ 

อําเภอ  
8 อําเภอ 

10,122,480     
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9. โครงการกอสรางผนังปองกันตล่ิงปองกัน
ปญหาอุทกภัย 

กลยุทธ 3 1 3 ปภ. 22,033,900 10,000,000 10,000,000 10,000,000 52,033,900 

    กิจกรรมหลักท่ี 9.1 กอสรางผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพ่ือปองกันนํ้าปาไหลหลากและอุทกภัย หมูท่ี 4 และ 11 
ต.ปาแมต  

    22,033,900     

10. โครงการจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย
จังหวัดแพร 

กลยุทธ 1 1 3 วิทยาลัย 
เทคนิคแพร, 
อ.เมืองแพร 

5,490,700 40,000,000 40,000,000 40,000,000 124,000,000 

     กิจกรรมหลักท่ี 10.1 สรางระบบบําบัดนํ้าเสียดวย
กังหันพลังงานแสงอาทิตย 

    3,490,700     

    กิจกรรมหลักท่ี 10.2 สงเสริมการจัดการบําบัดนํ้าเสีย
จากบานเรือนชุมชนกอนท้ิง 

    2,000,000     

11. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดแพร 

 2 3 ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการ
เกษตรแพร 

(กรมวิชาการ
เกษตร) 

50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 

12. โครงการกอสรางเข่ือนปองกันตล่ิงริม   
แมน้ํายม ม.8 เทศบาลตําบลวังช้ิน อ.วังช้ิน             
จ.แพร ความยาว 500 เมตร 

 2 3 สนง.โยธาธิ
การและผัง
เมืองจ.แพร 

20,000,000 15,000,000    

13. โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริม              
แมนํ้ายม ม.2, 5 ต.บานปง อ.สูงเมน จ.แพร 
ความยาว 550 เมตร 
 

 2 3 สนง.โยธาธิ
การและผัง
เมืองจ.แพร 

11,000,000 24,000,000 20,000,000   
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14. โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริม              
แมนํ้ายม บานปากยาง หมูที่ 4 ต.หนองมวงไข 
อ.หนองมวงไข จ.แพร ความยาว 320 เมตร 

 2 3 สนง.โยธาธิ
การและผัง
เมืองจ.แพร 

10,000,000 11,330,000    

15. โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริม   
แมนํ้ายม ม.3 บานวังวน ต.สบสาย อ.สูงเมน             
จ.แพร ความยาว 350 เมตร 

 2 3 สนง.โยธาธิ
การและผัง
เมืองจ.แพร 

10,000,000 15,000,000 10,000,000   

16. โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริม              
แมนํ้ายม ม.4 บานปากจอกตะวันตก ต.ทุงแลง 
อ.ลอง จ.แพร ความยาว 150 เมตร 
 

 2 3 สนง.โยธาธิ
การและผัง
เมืองจ.แพร 

5,000,000 10,000,000    

17. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
คณะกรรมการหมูบาน (กม.) 

 2 4 ที่ทําการ
ปกครอง 

600,000 600,000 600,000 600,000 2,400,000 

18. โครงการพัฒนาศักยภาพกํานัน ผูใหญบาน 
ฯลฯ 

 2 4 ที่ทําการ
ปกครอง 

500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000 

19. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเจาหนาที่ฝาย
ปกครองและพนักงานสอบสวนฝายปกครอง 

 2 4 ที่ทําการ
ปกครอง 

200,000 200,000 200,000 200,000 800,000 

20. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนยดํารงธรรม
อําเภอ 

 2 4 ที่ทําการ
ปกครอง 

400,000 400,000 400,000 400,000 1,600,000 

21. โครงการขับเคลื่อนขยายผลโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 2 4 ที่ทําการ
ปกครอง 

500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000 

22. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.แพร 

 
 

 

3 3 อปท.ทุกแหง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000 
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23. โครงการจัดการขยะมูลฝอยอยางมีสวน
รวมโดยชุมชนของจังหวัดแพร 

 3 3 อปท.ทุกแหง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

24. โครงการสงเสริมสนับสนุนเครือขาย
อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมหมูบาน (ทสม.) 

 3 3 อปท.ทุกแหง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000 

25. โครงการปลูกตนไมเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และ
ปรับปรุงภูมิทัศนชุมชน 

 3 3 อปท.ทุกแหง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000 

26. โครงการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมชุมชน  3 3 อปท.ทุกแหง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000 
27. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนอยาง
ย่ังยืนภายใตแผนปฏิบัติการ 21  
ระดับทองถิ่น (Local Agenda : LA 21) 
 

 3 3 อปท.ทุกแหง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000 

รวมของงบจังหวัด     107,609,960 132,566,000 132,566,000 132,566,000 505,307,960 
รวมงบประมาณของกระทรวง/กรม     58,250,000 77,580,000 32,250,000 2,250,000 170,330,000 

รวมงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

    7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 28,000,000 

รวมทั้งสิ้น     172,859,960 217,146,000 171,816,000 141,816,000 703,637,960 
คาใชจายในการบริหารงานจงัหวัดแบบบูรณาการ  1 5 สํานักงาน

จังหวัดแพร 
9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 36,000,000 
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