
รายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) 

พื้นที่อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 
 

การนำเสนอผลการดำเนินงานในส่วนนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ 
ส่วนที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน  

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ 

 

1. ความเป็นมา     

ปัจจุบันเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)  ในหลายประเทศทั่วโลก 
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2563 มีรายงานผู้ป่วยทั้งสิ ้น 31 ,517,084 ราย 
เสียชีวิต 969,541 ราย ขณะนี้มีหลักฐานการติดต่อจากคนสู่คน พบผู้ป่วยยืนยันในผู้ที่ไม่มีประวัติการเดินทางไป
ประเทศจีน แต่มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดของโรค  สำหรับประเทศไทยพบผู้ป่วยยืนยัน 
3,511ราย มี ผู ้เสียชีวิต 59 ราย  (ข้อมูลจาก : รายงานสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข วันที่  23 
กันยายน 2563) ขณะเดียวกันการเปิดประเทศเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจจะเกิดการระบาดของโรคสู่ชุมชนได้ด้วย        
       อำเภอสองแคว  จังหวัดน่าน มี 3 ตำบล   25 บ้าน   พื้นที่ 554 ตารางกิโลเมตร  มีจำนวนประชากร 
12,362 คน มีครัวเรือนทั้งหมด 3,517 ครัวเรือน  เขตปกครองท้องถิ่นจำนวน 3 อปท.  เทศบาลตำบล  1 แห่ง  
อบต. 2  แห่งโดยทั่วไปสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชัน มีพ้ืนที่ป่าไม้อุดมสมบูรณ์คิดเป็นร้อยละ 80 และพ้ืนที่
เพาะปลูกคิดเป็นร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่ อาชีพเสริม รับจ้าง เก็บของป่า เลี้ยงสัตว์ สภาพ
พ้ืนที่ติดต่อกับจังหวัดพะเยา และสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นด่านแรกในการเข้าสู่พ้ืนที่ของจังหวัด
น่าน โดยอำเภอสองแคว มีตลาดของชุมชน  มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีชุมชน  มีถนนเป็นทางผ่านซึ่งมี

องค์กรรับทุน: คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลยอด 
ผู้รับผิดชอบโครงการ: นายเฉลิมศักดิ์  รักษา   
ผู้จัดการโครงการ นายเชิดศักดิ์ ภิมาล 
คณะทำงาน 1. นายอุดม  ทองสุข  กำนันตำบลยอด/ประธานเครือข่ายพลังสองแคว 

2.นายจรัส  ชาวริม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอำเภอสองแคว 
3.นายภูผา  ผาหลัก ผู้ใหญ่บ้านผาสิงห์/ประธาน อสม.ตำบลยอด 
4.นางรัตนา  รักษา   ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอสองแคว 
5.นางฉลอง  บุญเทอม  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผาสิงห์ 
6.นางสาวอรทัย  รักษา  แพทย์ประจำตำบลยอด 

องค์กรรับทุน: คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลยอด 
ระยะเวลาโครงการ:  ระยะ 2 เดือน (1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 –  31 ธันวาคม พ.ศ. 2563) 
พื้นที่ดำเนินการ อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 
งบประมาณ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 



ผู้คนต่างถิ่นแวะซื้อสินค้าท่ีเป็นพืชผักสวนครัวของชาวบ้าน และมีอาหารพื้นบ้านจำหน่าย ประชากรประกอบด้วย
อาชีพรับราชการ อาชีพ ทำสวน ทำไร่ รับจ้าง  อาชีพค้าขาย 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ทางคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลยอด ได้มีมติในขับเคลื่อนประเด็น อำเภอวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19 ใน
การดำเนินงาน หมู่บ้านจัดการคุณภาพชีวิตโดยมีการดำเนินงาน กระบวนการในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  อำเภอสองแคว สู้ภัยโควิด 19 ดังนี้  

1. การกำหนดบทบาท หน้าที่ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้กำหนดโครงสร้าง บทบาท ภารกิจ ว่า
ใครทำอะไรอย่างไร ประสานงานกันอย่างไร ช่วยกันอย่างไรแต่ละบ้าน ตำบล แล้วมารวมเป็นอำเภอ 

2. การดำเนินงานอำเภอวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19 การกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมในชุมชน
ทั้งในงานมงคล อวมงคล การกำหนดช่องทาง วิธีการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ของชุมชน การระดมทุน  เพ่ือ
จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการดำเนินงานการเฝ้าระวังโควิดในพ้ืนที่หมู่บ้าน การจัดกิจกรรมเชิงรุกในชุมชน เช่นการ
ตรวจคัดกรอง การตั้งด่านสกัดในพื้นที่ การจัดสถานที่กักกันผู้ที่เดินทำงานจากต่างจังหวัดของหมู่บ้าน การจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ร่างมาตรการตำบล การประสานงานหน่วยงาน องค์กร และคณะกรรมการ  อำเภอเวียง
สาเพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ การร่วมบริหารจัดการข้อมูลในการดำเนินงานร่วมกัน เริ่มโดยการทำ
ความเข้าใจการเก็บข้อมูล ของผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัด โดยติดต่อผ่านเฟสบุ๊ค ไลน์ และโทรศัพท์ 
สอบถามข้อมูล  ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยยึดหลัก เข้าถึง   ใส่ใจ เข้าใจ ดูแล สื่อสาร และเฝ้า
ระวัง การพัฒนาด้านความรู้ ได้มีการพัฒนาศักยภาพของ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านกลางเวียง   
          ทั้งนี้ จากการดำเนินกิจกรรม เป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยความร่วมมือของคนในหมู่บ้านทุกฝ่าย ทุกกลุ่ม 
หมู่บ้านกลางเวียงยังให้ความสำคัญกับงานด้านสุขภาพ ในการดำเนินงานจัดการคุณภาพชีวิตของคนชุมชนใน
ระดับหนึ่ง ซึ่งการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) จำเป็นต้องมีการดำเนินการให้
ความรู้ คำแนะนำ การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งกำหนดเป็นประเด็น
ขับเคลื่อนพัฒนายกระดับนโยบายสาธารณะของ อำเภอสองแคว จังหวัดน่านในเขตพ้ืนที่ที่ดีต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค์  

1.1 เพ่ือรวบรวมข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา ความต้องการที่ 
สอดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพ้ืนที่อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 

1.2 เพ่ือวิเคราะห์ประเด็นปัญหา แนวทางการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปสู่การ 
นำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ระดับอำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 

 
3. เป้าหมายการพัฒนา 
      เกิดศูนย์ข้อมูลสารสนเทศท่ีใช้ประโยชน์เพื่อการวิจัยและพัฒนาเชิงพ้ืนที่ภาคเหนือร่วมกัน (Data Center) 
 
4. ผลผลิต 

4.1 ชุดข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา ความต้องการที่สอดคล้อง
กับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพ้ืนที่อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 

4.2 ผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และแนวทางการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู ้ที่
นำไปสู่การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ระดับอำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 



5. แนวทางดำเนินงาน  
กิจกรรมที่ 1 ศึกษา และรวบรวบข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา 

ความต้องการของพ้ืนที่ 
กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ องค์ความรู้ สถานการณ์ปัญหา และจัดทำแนวทางการพัฒนาและ

ขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปสู่การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ 
2.1 จัดหมวดหมู่ องค์ความรู้ สถานการณ์ปัญหา 
2.2 วิเคราะห์และกำหนดกรอบประเด็นปัญหาเพื่อการวิจัยและพัฒนาทั้งพ้ืนที่ 
2.3 ทวนสอบข้อมูลเพื่อเพ่ิมความสมบูรณ์กับพ้ืนที่  
2.4 จัดทำยุทธศาสตร์และแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปสู่

การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน 
2.1 ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม 
 

กิจกรรม ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม 
พฤศจิกายน 63 ธันวาคม 63 มกราคม 64 

กิจกรรมที่ 1 ศึกษา และรวบรวบข้อมูล
ทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ 
และสถานการณ์ปัญหา ความต้องการ
ของพ้ืนที ่

- 28 ธันวาคม   

กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ 
องค์ความรู ้ สถานการณ์ปัญหา และ
จัดทำแนวทางการพัฒนาและขยายผล
นวัตกรรม องค์ความรู ้ที ่นำไปสู ่การ
นำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ 

  8 มกราคม  

     2.1  จ ัดหมวดหม ู ่  องค ์ความรู้  
สถานการณ์ปัญหา 

  8 มกราคม  

     2.2 วิเคราะห์และกำหนดกรอบ
ประเด็นปัญหาเพื่อการวิจัยและพัฒนา
ทั้งพ้ืนที ่

  8 มกราคม  

     2.3 ทวนสอบข้อมูลเพื่อเพิ่มความ
สมบูรณ์กับพ้ืนที่  

  8 มกราคม  

    2.4 จ ัดทำยุทธศาสตร ์และแผน
บูรณาการเพื ่อพัฒนาและขยายผล
นวัตกรรม องค์ความรู ้ที ่นำไปสู ่การ
นำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ 

  8 มกราคม  

 
2.2 ผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

2.2.1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวจังหวัดน่าน 
1) ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด

วิสัยทัศน์จังหวัดน่าน (Vision) : 
“เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์  การเกษตรมั่งคั่ง  ชุมชนเข้มแข็ง 

ท่องเที่ยวยั่งยืน” 
2) ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดน่าน 
 เมืองน่าน ในอดีตเป็นนครรัฐเล็ก ๆ ก่อตัวขึ้นราวกลางพุทธศตวรรษที่ 18 บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำ

น่าน และแม่น้ำสาขา ในหุบเขา ทางตะวันออกของภาคเหนือ 



ประวัติศาสตร์เมืองน่าน เริ ่มปรากฏขึ้นราว พ.ศ. 1825 ภายใต้การนำของพญาภูคา ศูนย์การ
ปกครองอยู่ที่เมืองย่าง (เชื่อกันว่าคือบริเวณริมฝั่งด้านใต้ ของแม่น้ำย่าง ใกล้เทือกเขาดอยภูคาในเขตบ้านเสี้ยว 
ตำบลยม อำเภอท่าวังผา) เพราะปรากฏร่องรอย ชุมชนในสภาพที่เป็นคูน้ำ คันดิน กำแพงเมืองซ้อนกันอยู่ ต่อมา
พระยาภูคา ได้ขยายอาณาเขตปกครองของตนออกไปให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยส่งราชบุตรบุญธรรม 2 คน ไปสร้าง
เมืองใหม่ โดย ขุนนุ่น ผู้พี่ไปสร้างเมืองจันทบุรี (เมืองพระบาง) และ ขุนฟองผู้น้องสร้างเมืองวรนครหรือเมืองปัว  
               ภายหลังขุนฟองถึงแก่พิราลัย เจ้าเก้าเถื่อนราชบุตรจึงได้ขึ้นครองเมืองปัวแทน ด้านพญาภูคา ครอง
เมืองย่างมานานและมีอายุมากขึ้น มีความประสงค์จะให้เจ้าเก้าเถื่อนผู้หลานมาครองเมืองย่างแทน จึงให้เสนา
อำมาตย์ไปเชิญ เจ้าเก้าเถื่อนเกรงใจปู่จึงยอมไปอย ู่เมืองย่างและมอบให้ชายา คือนางพญาแม่ท้าวคำปิน ดูแ ล
รักษาเมืองปัวแทน เมื่อพญาภูคาถึงแก่พิราลัย เจ้าเก้าเถื่อนจึงครองเมืองย่างแทน ในช่วงที่เมืองปัวว่างจากผู้นำ 
เนื่องจากเจ้าเก้าเถื่อนไปครองเมืองย่างแทนปู่คือพญาภูคา พญางำเมืองเจ้าผู้ ครองเมืองพะเยา จึงได้ขยาย
อิทธิพล เข้าครอบครองบ้านเมืองในเขตเมืองน่านทั้งหมด นางพญาแม่เท้าคำปิน พร้อมด้วยบุตรในครรภ์ ได้
หลบหนี ไปอยู่บ้านห้วยแร้ง จนคลอดได้บุตรชายชื่อว่าเจ้าขุนใส เติบใหญ่ได้เป็นขุนนาง รับใช้พญาคำเมืองจน
เป็นที่โปรดปราน พญางำเมืองจึงสถาปนาให้เป็น เจ้าขุนใสยศ ครองเมืองปราดภายหลังมีกำลังพลมากขึ้นจึงยก
ทัพ มาต่อสู้ จนหลุดพ้นจากอำนาจเมืองพะเยา และได้รับการสถาปนาเป็นพญาผานอง ขึ้นครองเมือง ปัวอย่าง
อิสระระหว่างปี 1865 - 1894 รวม 30 ปี จึงพิราลัย 

ในสมัยของพญาการเมือง (กรานเมือง) โอรสของพญาผานอง เมืองปัว ได้มีการขยายตัวมากขึ้น 
ตลอดจน มีความสัมพันธ์ กับเมืองสุโขทัยอย่างใกล้ชิด พงศาวดารเมืองน่านกล่าวถึงพญาการเมืองว่า ได้รับเชิญ
จากเจ้าเมืองสุโขทัย (พระมหาธรรมราชาลิไท) ไปร่วมสร้างวัดหลวงอภัย (วัดอัมพวนาราม) ขากลับเจ้าเมือง
สุโขทัย ได้พระราชทานพระธาตุ 7 องค์ พระพิมพ์ทองคำ 20 องค์ พระพิมพ์เงิน 20 องค์ ให้กับพญาการเมือง มา
บูชา ณ เมืองปัวด้วย พญาการเมือง ได้ปรึกษาพระมหาเถรธรรมบาล จึงได้ก่อสร้างพระธาตุแช่แห้งขึ้นที่บนภู
เพียงแช่แห้ง พร้อมทั้งได้อพยพผู้คนจากเมืองปัว ลงมาสร้างเมืองใหม่ท่ีบริเวณพระธาตุแช่แห้ง เรียกว่า ภูเพียงแช่
แห้งในปี พ.ศ. 1902 โดยมีพระธาตุแช่แห้งเป็นศูนย์กลางเมือง 

หลังจากพญาการเมืองถึงแก่พิราลัย โอรสคือ พญาผากองขึ้นครองแทนอยู่มาเกิดปัญหาความแห้ง
แล้ง จึงย้ายเมืองมาสร้างใหม่ที่ริมแม่น้ำน่านด้านตะวันตกบริเวณบ้านห้วยไค้ คือบริเวณที่ตั้งของจังหวัดน่านใน
ปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ. 1911 ในสมัยเจ้าปู่เข่งครองเมืองระหว่างปี พ.ศ. 1950 - 1960 ได้สร้างวัดพระธาตุช้างค้ำ 
วรวิหาร วัดพระธาตุเขาน้อย วัดพญาภู แต่สร้างไม่ทันเสร็จก็ถึงแก่พิราลัยเสียก่อน พญางั่วฬารผาสุมผู้เป็นหลาน 
ได้สร้างต่อจนแล้วเสร็จและได้สร้าง พระพุทธรูปทองคำปางลีลา ปัจจุบันคือ พระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี 
ประดิษฐานอยู่ในวิหารวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร 

 ใน ปี พ.ศ. 1993 พระเจ้าติโลกราชกษัตริย์นครเชียงใหม่ มีความประสงค์จะครอบครองเมืองน่าน 
และแหล่งเกลือ บ่อมาง (ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ) ที่มีอย่างอุดมสมบูรณ์และหาได้ยากทางภาคเหนือ จึงได้จัด
กองทัพ เข้ายึด เมืองน่าน พญาอินต๊ะแก่นท้าว ไม่อาจต้านทาน ได้จึงอพยพหนีไปอาศัยอยู่ ที่เมืองเชลียง (ศรีสัช
นาลัย) เมืองน่านจึงถูกผนวกเข้าไว้ในอาณาจักรล้านนาตั้งแต่นั้นมา 

ตลอดระยะเวลาเกือบ 100 ปี ที่เมืองน่านอยู่ในครอบครองของ อาณาจักรล้านนาได้ค่อยๆ ซึมซับ
เอาศิลปวัฒนธรรมของล้านนา มาไว้ในวิถีชีวิต โดยเฉพาะการรับเอาศิลปกรรมทางด้านศาสนา ปรากฏศิลปกรรม
แบบล้านนาเข้ามาแทนที่ศิลปกรรมแบบสุโขทัย อย่างชัดเจน ดังเช่น เจดีย์วัดพระธาตุแช่แห้ง เจดีย์วัดสวนตาล 
เจดีย์วัดพระธาตุช้างค้ำ แม้จะเหลือส่วนฐานที่มีช้างล้อมรอบ ซึ่งเป็นลักษณะศิลปะแบบสุโขทัยอยู่ แต่ส่วนองค์
เจดีย์ขึ้นไปถึงส่วนยอด เปลี่ยนเป็นศิลปกรรมแบบล้านนาไปจนหมดสิ้น 



ในระหว่างปี พ.ศ. 2103 - 2328 เมืองน่านได้ตกเป็นเมืองขึ้นของพม่า อยู่หลายครั้งและต้องเป็น
เม ืองร ้ า ง  ไร ้ผ ู ้ คนถ ึ ง  2 ครา ค ือ คร ั ้ งแรก ป ี  พ.ศ .  2247 - 2249 คร ั ้ งท ี ่  2 ป ี  พ.ศ 2321 – 2344 
                ปี พ.ศ. 2331 เจ้าอัตถวรปัญโญ ได้ลงมาเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
รัชกาลที่ 1 เพ่ือขอเป็น ข้าขอบขันทสีมา เจ้าอัตถวรปัญโญ หลังจากข้ึนครองเมืองน่านยังมิได้เข้าไปอยู่เมืองน่าน
เสียทีเดียว เนื่องจากเมืองน่าน ยังรกร้างอยู่ ได้ย้ายไปอาศัยอยู่ตามที่ต่างๆ คือ บ้านตึ๊ดบุญเรือง เมืองงั้ว (บริเวณ
อำเภอนาน้อย) เมืองพ้อ (บริเวณอำเภอเวียงสา) หลังจากได้บูรณะซ่อมแซมเมืองน่านแล้ว พร้อมทั้งได้ขอพระ
บรมราชานุญาตกลับเข้ามาอยู่ในเมืองน่าน ในปี พ.ศ. 2344 ในยุคสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เมืองน่านมีฐานะเปน็หัว
เมืองประเทศราช เจ้าผู้ครองนครน่านในชั้นหลังทุกองค์ ต่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยความเที่ยงธรรม มีความ
ซื่อสัตย์ จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี ได้ช่วยราชการบ้านเมืองสำคัญหลายครั้งหลายคราด้วยกัน 
นอกจากนี้เจ้าผู้ครองนครน่าน ต่างได้ทำนุบำรุง กิจการพุทธศาสนาในเมืองน่าน และอุปถัมภ์ค้ำจูนพระพุทธ
ศาสนาเป็นสำคัญ ได้สร้างธรรมนิทานชาดก การจารพระไตรปิฎกลงในคัมภีร์ใบลาน นับเป็นคัมภีร์ได้ 335 คัมภีร
 ์นับเป็นผูกได้ 2,606 ผูก ได้นำไปมอบให้ เมืองต่างๆ มีเมืองลำปาง เมืองลำพูน เมืองเชียงใหม่ เมืองเชียงราย 
และเมืองหลวงพระบาง 

ใน ปี พ.ศ. 2446 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
สถาปนาให้ เจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ เลือนยศฐานันดรศักดิ์ขึ้นเป็น "พระเจ้านครน่าน" มีพระนามปรากฏตาม
สุพรรณปัฏว่า "พระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดช กุลเชษฐมหันต์ ไชยนันทบุรมหาราชวงศา ธิบดี สุริตจารีราชนุภาวรักษ์ 
วิบูลยศักดิ์กิติไพศาล ภูบาลบพิตรสถิตย์ ณ นันทราชวงษ์" เป็นพระเจ้านครน่านองค์แรก และองค์เดียวใน
ประวัติศาสตร์น่าน ภายหลังได้รับการสถาปนาเป็นพระเจ้าน่าน พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ จึงได้สร้าง หอคำ 
(คุ้มหลวง) ขึ้นแทนหลังเดิมซึ่งสร้างในสมัยของ เจ้าอนันตวรฤิทธิเดชฯ และด้านหน้าหอคำ มีข่วงไว้ทำหน้าที่
คล้ายสนามหลวง สำหรับจัดงานพิธีต่างๆ ตลอดจนเป็นที่จัดขบวนทัพออกสู้ศึก จัดขบวนนำเสด็จหรือขบวนรัก
แขกเมืองสำคัญ และในปี พ.ศ. 2474 เจ้ามหาพรหมสุรธาดา เจ้าผู้ครองนครน่าน ถึงแก่พิราลัย ตำแหน่งเจ้าผู้
ครองนครก็ถูกยุบเลิกตั้งแต่นั้นมา ส่วนหอคำได้ใช้เป็น ศาลากลางจังหวัดน่าน จนปี พ.ศ. 2511 จังหวัดน่าน ได้
มอบหอคำให้กรมศิลปากร ใช ้เป ็นสถานที ่จ ัดตั ้ง พิพ ิธภ ัณฑสถานแห่งชาติน ่าน จนกระทั ่งป ัจจ ุบัน  
     ที่ตั้งและอาณาเขต 

จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ติดกับชายแดนทางด้านทิศตะวันออกของภาคเหนือตอนบน ติดกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ( สปป.ลาว ) ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ ประมาณ 668 กิโลเมตร 
บริเวณเส้นรุ้งที่ 18 องศา 46 ลิปดา 30 ฟิลิปดาเหนือ เส้นแวงที่ 18 องศา 46 ลิปดา 44 ฟิลิปดาตะวันออก 
ระดับความสูงของพื้นที่อยู่สูง 2 ,112 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีพื้นที่ 11,472.076ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 7,170,045 ไร่ 

ทิศเหนือ ประกอบด้วย อำเภอเชียงกลาง อำเภอปัว มีอำเภอทุ่งช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
อำเภอบ่อเกลือ ที่มีพ้ืนที่ติดต่อกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ เชียงฮ่อน - หงสา (สปป.ลาว) 

 ทิศตะวันออก ประกอบด้วย อำเภอภูเพียง อำเภอสันติสุข โดยมีอำเภอแม่จริม อำเภอเวียงสา มี
พ้ืนที่ติดต่อกับแขวงไชยบุรี (สปป.ลาว) 

ทิศใต้ ประกอบด้วย อำเภอนาน้อย อำเภอนาหมื่น มีพ้ืนที่ติดต่อกับจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอนาน้อย 
มีพ้ืนที่ติดต่อกบัจังหวัดแพร่ อำเภอเวียงสา มีพ้ืนที่ติดต่อกับจังหวัดแพร่ 

ทิศตะวันตก ประกับด้วย อำเภอบ้านหลวง มีพื้นที่ติดต่อกับอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยา อำเภอ
ท่าวังผา มีพื้นที่ติดกับอำเภอปง จังหวัดพะเยา อำเภอสองแคว มีพื้นที่ติดต่อกับอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา  



ทิศเหนือ และทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เป็น
ระยะทางยาวประมาณ 227 กม. 

ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของจังหวัดน่าน ส่วนใหญ่ประกอบด้วยภูเขาและป่าไม้ 
ซึ่งมีความลาดชันเกินกว่า 30 องศา โดยมีเนื้อที่ประมาณ 85 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่จังหวัด มีทิวเขาหลวงพระบาง
และทิวเขาผีปันน้ำ ซึ่งเป็นทิวเขาหินแกรนิต ที่มีความสูง 600 - 1,200 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล มีลักษณะเป็น
ภูเขาลูกคลื่นลอนลาด และลูกคลื่นลอนชัน พ้ืนที่ราบลุ่มมีเป็นส่วนน้อย ได้แก่ ที่ราบกว้างใหญ่อยู่ในลุ่มน้ำน่าน - 
สา ตามลำน้ำน่าน และท่ีราบลุ่มแคบๆ อยู่แถบอำเภอนาน้อยตอนใต้ อำเภอท่าวังผา อำเภอปัว อำเภอเชียงกลาง 
และอำเภอทุ่งช้างภูเขาที่มีความสูงมาก ส่วนใหญ่อยู ่บริเวณเขตชายแดนติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ภูเขาท่ีสำคัญ ได้แก่ ภูแว ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเขตอำเภอปัว เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำน่าน ภูเขา
ที่สูงที่สุดในจังหวัดน่าน คือดอยภูคา มีความสูง 1,980 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ในเขตท้องที่อำเภอปัว เนื่องจากสภาพพ้ืนที่เป็นภูเขาสูงและป่าไม้ ทำให้มีลุ่มน้ำ และแหล่งน้ำที่
เป็นต้นกำเนิด ของต้นน้ำลำธารสำคัญหลายสาย เช่น แม่น้ำน่าน แม่น้ำสา แม่น้ำว้า แม่น้ำสมุน แม่น้ำหลง แม่น้ำ
ปัว แม่น้ำกอน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีลำธารและลำห้วยจำนวนมาก ชาวบ้านจึงมักตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ใกล้
กับแหล่งน้ำ เพราะต้องใช้น้ำเพื่อการเกษตรกรรมและใช้อุปโภคบริโภค 

การคมนาคมขนส่ง 
1.  ทางถนน เนื่องด้วยภูมิศาสตร์ของจังหวัดน่านมีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดอื่นๆ ไม่มาก และเป็น

จังหวัดชายแดนติดกับประเทศลาว ดังนั้นการเดินทางมาจังหวัดน่านจึงมีเส้นทางที่จำกัด มีถนนสายหลักที่ตัด
ผ ่ านตลอดความยาว  ต ั ้ ง แต ่ เหน ื อลงมาและม ี สภาพผ ิ ว ถนนท ี ่ ด ี  ส ามารถใช ้ ง าน ได ้ ตลอด ปี  
     เส้นทางคมนาคมระหว่างภูมิภาค (กรุงเทพฯ) จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 32 มาจนถึงจังหวัด
นครสวรรค์ จากนั้นใช้เส้นทาง 117 มาจนถึงจังหวัดพิษณุโลกและใช้เส้นทางหมายเลข 11 โดยจะผ่านจังหวัด
อุตรดิตถ์ และอำเภอเด่นชัย (จังหวัดแพร่) จากเด่นชัยใช้ทางหลวงหมายเลข 101 ผ่านจังหวัดแพร่ไปจนถึงตัว
จังหวัดน่าน รวมระยะทางประมาณ 668 กิโลเมตร 

เส้นทางคมนาคมระหว่างจังหวัด 
 1)  จังหวัดแพร่ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ผ่านอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน อำเภอร้อง

กวาง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ระยะทางประมาณ 118 กิโลเมตร และเส้นทางนี้สามารถเชื่อมต่อไปยัง
จังหวัดลำปาง (ระยะทาง 227 กิโลเมตร) ลำพูน (ระยะทาง 288 กิโลเมตร) และเชียงใหม่ (ระยะทาง 318 
กิโลเมตร) 

2)  จังหวัดพะเยา ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091 ผ่านอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน อำเภอ
เชียงม่วน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา และเข้าสู ่ตัวเมืองพะเยาโดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021 
นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางต่อไปยังจังหวัดเชียงรายได้ โดยมีระยะทางห่างจากจังหวัดพะเยา 97 กิโลเมตร 
ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 เส้นทางคมนาคมระหว่างอำเภอเมืองแพร่กับอำเภออื่นๆ การเดินทางจาก
อำเภอเมืองน่านไปยังอำเภอต่างๆ ภายในจังหวัด เป็นลักษณะการเดินทางในแนวเหนือ – ใต้ โดยมีระยะทางจาก 

อำเภอเมืองน่าน ถึงอำเภอต่างๆ คือ 
อำเภอเวียงสา   ระยะทาง 25 กิโลเมตร 
อำเภอแม่จริม   ระยะทาง 38 กิโลเมตร 
อำเภอท่าวังผา   ระยะทาง 42 กิโลเมตร 
อำเภอนาน้อย   ระยะทาง 60 กิโลเมตร 
อำเภอปัว    ระยะทาง 60 กิโลเมตร 



อำเภอเชียงกลาง  ระยะทาง 76 กิโลเมตร 
อำเภอทุ่งช้าง  ระยะทาง 90 กิโลเมตร 
อำเภอสันติสุข  ระยะทาง 20 กิโลเมตร 
อำเภอบ้านหลวง  ระยะทาง 45 กิโลเมตร 
อำเภอนาหมื่น  ระยะทาง 80 กิโลเมตร 
อำเภอบ่อเกลือ  ระยะทาง 133 กิโลเมตร 

 

     ระบบโดยสารสาธารณะ จังหวัดน่านมีรถโดยสารสาธารณะให้บริการ เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดน่านและ
จังหวัดอื่นๆ รวมถึงระหว่างอำเภอต่างๆ ภายในจังหวัด มีสถานีขนส่งผู้โดยสารตั้งอยู่บริเวณ ถนนยันตรกิจโกศล
ก่อนเข้าตัวเมืองน่าน 2 ให้บริการผู้โดยสารระหว่างจังหวัดและอำเภอต่างๆ ในจังหวัดน่าน นอกจากนี้ยังมีบริการ
รถสองแถวที่รับส่งผู้โดยสารภายในตัวเมืองน่าน และอำเภอรอบนอก โดยมีจุดจอดรถอยู่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร 
ตลาดสด และบริเวณริมถนนสายสำคัญ เช่น รถเมล์สายน่าน – ท่าวังผา – ปัว – ทุ่งช้าง รถสองแถวสีฟ้าสายน่าน 
– ท่าวังผา – ปัว แต่การให้บริการบางเส้นทางมีระยะเวลาการออกรถไม่แน่นอน บางครั้งต้องรอให้ผู้โดยสารเต็ม
รถก ่ อน  จ ึ งจะสามารถออกรถได ้  เ ช ่ น  รถสองแถว ให ้บร ิ การระหว ่ า งอำ เภ อป ั ว  – บ ่อ เกลื อ 
      2.  ทางรถไฟ จังหวัดน่านไม่มีเส้นทางรถไฟผ่าน แต่สามารถเดินทางด้วยรถไฟสายเหนือระหว่าง
กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ลงที่สถานีรถไฟเด่นชัย และโดยสารรถประจำทางมายังจังหวัดน่าน ระยะทางจากอำเภอ
เด่นชัย มายังจังหวัดน่านประมาณ 143 กิโลเมตร 

3.  การคมนาคมขนส่งทางอากาศ จังหวัดน่านมีท่าอากาศยานตั้งอยู่บนถนนน่าน-ทุ่งช้าง ตำบลผาสิงห์ 
อำเภอเมืองน่าน ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 1,070 ไร่ ปัจจุบันมีสาย
การบิน นกมินิ (SGA) ได้ขออนุญาตทำการบิน ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2552 เป็นต้นมา ทำการบินโดยเครื่อง 
Cessna (208B) เส้นทาง เชียงใหม่ – น่าน – เชียงใหม่ ทุกวัน จันทร์ – อาทิตย ์

4.  การคมนาคมขนส่งทางน้ำ การขนส่งทางน้ำในปัจจุบันของจังหวัดน่านไม่ได้รับความนิยม เนื่องจาก
มีความสะดวกในการเดินทางทางถนน ที่มีความสะดวกสบาย และรวดเร็วกว่า แต่ในอดีตนั้นการเดินทางทางน้ำ
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยมีแม่น้ำสายสำคัญคือ แม่น้ำน่าน การเดินทางเป็นการเดินทางระยะสั้นจาก
หมู ่บ ้านหนึ ่ง ไปยังอีกหมู ่บ ้านหนึ ่ง ส ่วนการเดินทางไปยังเมืองอื ่นๆ จะเป็นการเดินทางเพื ่อการค้า  
 

 ลักษณะทางเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เมื่อพิจารณาผลิตภัณฑ์มวลรวมแยกตาม
สาขา พบว่า ปี พ.ศ. 2551 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดน่านเท่ากับ 24,263 ล้านบาท โดยอยู่ในภาคการเกษตร
ร้อยละ 38.23 รองลงมา คือ การค้าปลีกและค้าส่ง ร้อยละ 12.15 มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวเท่ากับ 49,827 บาทต่อ
คนต่อปี ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดน่านประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ และมีอาชีพ
หัตถกรรม การทอผ้าเป็นอาชีพสำรอง   

 •  เกษตรกรรม เป็นอาชีพหลักของชาวน่าน ที่สำคัญได้แก่ การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ การประมง และ
การทำป่าไม้ โดยพืชผลที่เกษตรกรนิยมทำการเพาะปลูกได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ฝ้าย ยาสูบ ผลไม้ที่สำคัญ คือ 
ทุเรียน มังคุด สำหรับการเลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่เลี้ยงไว้ตามบ้านเรือน เพื่อใช้บริโภคและใช้แรงงานมากกว่าเพ่ือ
การค้า สัตว์ที่เกษตรกรนิยมเลี้ยง คือ ไก่ โค สุกร กระบือและเป็น 

 •  อุตสาหกรรม ส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนหรือหัตถกรรม ที่สำคัญ ได้แก่ การทำผ้าหม้อ
ฮ่อม การทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก การแกะสลักไม้ เป็นต้น 

•  พาณิชยกรรม ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก และเป็นกิจการประเภทรับซื้อสินค้าทางการเกษตร เช่น 
ถั่วเหลือง ครั่ง ข้าวโพดและพืชไร่อื่นๆ ตลอดจนการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคบริโภค 



 
3) การวิเคราะห์ SWOT ของจังหวัดน่าน 

          การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ในแต่ละด้านของจังหวัดน่าน จากข้อมูลทั้งหมดที่แสดง
ไว้ในข้างต้น ตลอดจนปัญหาและความต้องการของอำเภอสามารถ  ประมวลและวิเคราะห์สภาวการณ์และ
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมของจังหวัด รวมทั้งทิศทางหรือแนวทางการ
พัฒนาในมิติที่สำคัญดังนี ้

1. ด้านเศรษฐกิจ 
2. ด้านสังคม 
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ปรากฏรายละเอียดดังต่อไปนี้  

ด้านเศรษฐกิจ  
1.จุดแข็ง (Strengths)  

1.1 จังหวัดน่านมีพ้ืนที่การค้าชายแดน มีจุดผ่านแดนถาวรเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
1.2 แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่านมี 65 แห่ง (ข้อมูลจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) แบ่งออกเป็น 

แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 38 แห่ง (มีศูนย์บริการข้อมูล 4 แห่ง)แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ 19 แห่งแหล่ง
ท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว ท า ง ศ ิ ล ป ว ั ฒ น ธ ร ร ม 4 แ ห ่ ง แ ห ล ่ ง ท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว ท ี ่ ม น ุ ษ ย ์ ส ร ้ า ง ข ึ ้ น  4 แ ห่ ง 
      1.3 มีสินค้าOTOP คือ ผ้าซิ่นและเครื่องเงิน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มาจากภูมิปัญญา ท้องถิ่นในการ
ผลิตสินค้า 

1.4 ประชากรมีวินัยทางการเงิน มีNPL ต่ำเป็นดัชนีที่บ่งบอกถึงการใช้ชีวิตแบบพอเพียงของ ประชากร
ส่วนใหญ่  

2. จุดอ่อน (Weaknesses)  
2.1 จังหวัดน่านมีสินค้าเกษตรไม่เพียงพอต่อการบริโภคซึ่งจะต้องนำเข้าเพื่อการบริโภค  เนื่องจากมี

เกษตรกรสนใจปลูกไม่มาก รวมทั้งส่วนใหญ่คิดว่าข้าวโพดเป็นพืชที่มีผลตอบแทนมากที่สุด  
2.2 ประชากรประสบปัญหาความยากจน รายได้ประชากรส่วนใหญ่อยู่ใต้เส้นความยากจน 
2.3 รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัดยังต่ำมากเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆโดยประชากรมี  รายได้เฉลี่ย 

67,170 บาทต่อคนต่อปี คิดเป็นเป็นอันดับที่ 64 ของประเทศ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2559) 
2.4 องค์ความรู้ และการสนับสนุนการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ (Value Added) จาก หน่วยงาน

ต่างๆยังมีไม่มากและพอเพียง  
2.5 ระบบการบริหารการจัดการด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนการจัดมาตรฐานของแหล่ง ท่องเที่ยวยังไม่

มีมาตรฐาน และยังขาดการเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายที่เอ้ือประโยชน์ต่อกันและกัน 
2.6 ต้นทุนการผลิตสินค้าทางการเกษตรมีต้นทุนสูง 
 



3. โอกาส (Opportunities)  
3.1 กระแสการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน จากการประชาสัมพันธ์ “กระซิบรักเสมอดาว จังหวัดน่าน” ซึ่ง

จังหวัดน่านเป็น 1 ใน 12 เมืองต้องห้าม (พลาด) จากแคมเปญของการท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย 
3.2  มีการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวงโครงการปิดทองหลังพระและการ  ดำเนินงาน

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.3 การมีองค์กรมหาชน องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ใน

พ้ืนที่และสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา 
3.4 ความต้องการสินค้าเกษตรในตลาดมีปริมาณเพ่ิมข้ึน 
3.5 การเปิดเสรีทางการค้าการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน AEC 

4. อุปสรรค (threats)  
4.1 ความผันผวนภาคการค้า การลงทุนด้านเกษตรผันผวนทั้งประเทศคู่ค้า จีน อเมริกา ยุโรป ตลอดทั้ง
ความผันผวนด้านราคาน้ำมัน 
 4.2 ในต่างประเทศมีความเข้มงวดของสินค้าที่จะนำเข้ามากขึ้น โดยกระบวนการผลิตจะต้อง  ไม่เป็น
อ ันตรายก ับส ิ ่ งแวดล ้อม (การก ีดก ันทางการค ้า) เช ่น ข ้าวโพดต ้องไม ่ทำลายส ิ ่ งแวดล ้อม  
4.3การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก จีนและประเทศตลาดเกิดใหม่ 
 4.4 ประเทศจีน เกิด China's Slowing GDP Growth เน้นพึ่งพาบริโภค จากการชะลอตัว ทำให้ลด
การนำเข้าสินค้าเกษตร ลดการนำเข้าสินค้าหลายตัวมีปัญหาไม่ว่าจะเป็น ยางพารา มัน สำปะหลัง 
  

ด้านสังคม สุขภาวะและความม่ันคง  
1.จุดแข็ง (Strengths)  

1.1 น่านเป็นจังหวัดที่ประชาชนมีความสุขเป็นอันดับที่ 7 จาก 77 จังหวัด 
1.2 มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง  
1.3 เครือข่ายเข้มแข็งมีสภาเด็กและเยาวชนในทุกตำบล 
 1.4 มีปราชญ์และผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง  
1.5 ภาคีเครือข่าย องค์กรสตรีในพื้นที่มีความเข้มแข็ง 
1.6 คนในชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมีสูง 
 1.7 น่านมีเมืองเก่าเป็นแห่งที่2 รองจากแห่งแรก คือเกาะรัตนโกสินทร์  
1.8 มีการตื่นตัวเพ่ือผลักดันจังหวัดให้เป็นเมือง Smart City และ Creative City 
1.9 น่านเป็นจังหวัดที่มีการจัดการศึกษาพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง โดยมีสถานศึกษาท้ังภาครัฐและ ภาคเอกชน

ที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การอาชีวศึกษา อุดมศึกษา และการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย  
1.10 มีกองกำลังรักษาความสงบในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง  
1.11 มีการร่วมมือในการทำงาน ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง 
 
 



 2. จุดอ่อน (Weaknesses)  
         2.1 คุณภาพการศึกษา นักเรียนสอบตกวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (ได้  คะแนน
ประมาณ 40%) ค่าเฉลี่ยคะแนนภาษาไทย 49% 
          2.2 สถานพยาบาลมีไม่เพียงพอ ต่อการเข้ารับบริการของประชาชน 
          2.3 ภายในจังหวัดขาดกลไกในการรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ขาดโครงสร้างพ้ืนฐานที่ เอ้ืออำนวยต่อ
ผู้สูงอายุ  
         2.4 เส้นทางคมนาคมค่อนข้างลำบาก เป็นปัญหาต่อการดำเนินงานในพ้ืนที ่ 
         2.5 หลายหมู่บ้านขาดกระแสไฟฟ้า และมีปัญหาเรื่องการติดต่อสื่อสาร 
         2.6 ขาดการวางผังเมืองที่ดี (Zoning) เพ่ือรองรับการพัฒนาในอนาคต และยังขาดการบังคับ ใช้ผังเมืองที่
มีประสิทธิภาพ  
        2.7 การพัฒนามุ่งเน้นความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กรทำให้เห็นผลสำเร็จต้องใช้เวลานาน 
        2.8 ประชาชนในพื้นที ่มีปัญหาด้านสุขภาพโดยเฉพาะโรคติดต่อไม่ร้ายแรง เช่น ความดัน  โลหิตสูง/
โรคเบาหวาน/โรคระบบทางเดินหายใจ/โรคปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการทำงาน  
       2.9 มีครูไม่ครบสาระหลัก ทำให้คุณภาพการศึกษาไม่เป็นไปมาตรฐาน 
       2.10 สถานพยาบาลไม่เพียงพอต่อการเข้ารับบริการของประชาชนและไม่มีศักยภาพเพียงพอ 
       2.11 สถานพยาบาลรับภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพคนต่างด้าว 
       2.12 ประชาชนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ (อาหารดิบ อาหารแปลก อาหารพิษ สารเสพติด  วินัยจราจร)   
       2.13 จังหวัดน่านขาดการจัดเพื่อให้เกิดการบริการและโครงสร้างพื้นที่ ทุกระดับที่เอื้อต่อ  สังคมผู้สูงอายุ  
       2.14 เป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดชายแดนทำให้เสี่ยงต่อความม่ันคง,ปัญหาสังคมและสุขภาพ 
       2.15 มีจำนวนนักท่องเที่ยวจำนวนมากทำให้ควบคุมและรักษาความปลอดภัยไม่ทั่วถึง 
 
 3. โอกาส (Opportunities)  
       3.1 เป็นพื้นที่โครงการพระราชดำริ เช่น โครงการวิจัยเรื ่องมะเร็งตับ/โครงการธนาคารโคกระบือ เพ่ือ
เกษตรกร/หมู่บ้านขยายผลโครงการปิดทองหลังพระฯ เป็นต้น 
       3.2 รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมอาชีพที่หลากหลายแก่ราษฎร  
       3.3 มีโครงการจัดการสุขภาพชุมชน สันติสุขแข็งแรง  
       3.4 ทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนทั้งทางด้านวิชาการและงบประมาณ 
       3.5 นโยบายรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระดับรากหญ้าโดย โครงการสำคัญหลาย
โครงการ เช่น โครงการ SML,ผลิตภัณฑ์ชุมชน,กองทุนหมู่บ้าน ฯลฯ  
      3.6 รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามโครงการปรัชญา  เศรษฐกิจ
พอเพียง  
      3.7 รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมปลูกพืชทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
      3.8 มีโครงการจัดการสุขภาพอย่างทั่วถึง  
      3.9 มีนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” (โครงการส่งเสริม)  
 



4. อุปสรรค (threats)  
      4.1 ในปี 2048 ประชากรโลกจะเพ่ิมถึง 9,000 ล้านคน กระทบกับความมั่นคงทางด้าน อาหาร  
      4.2 รัฐบาลมีข้อจำกัดในด้านงบประมาณในการพัฒนา โดยเฉพาะงบลงทุนด้านโครงสร้าง พื้นฐานที่จำเป็น
สำหรับพ้ืนที่ชนบท  
      4.3 มีการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไปโรงไฟฟ้าหงสาผ่านพ้ืนที่ เกิดความไม่ปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนนร่วมกัน 
      4.4 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เปิดหลักสูตรไม่รองรับความต้องการของผู้เรียนและ ตลาดแรงงาน  
 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
1. จุดแข็ง (Strengths)  
     1.1 มีอุทยานแห่งชาติจำนวน 7 แห่ง ซึ่งอุทยานแห่งชาติเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากร ธรรมชาติ หลากหลายและ
อุดมสมบูรณ ์ 
      1.2 เป็นแหล่งต้นน้ำธรรมชาติและมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หลายแห่ง 
      1.3 พ้ืนที่ลุ่มน้ำน่านเป็น1 ใน 25 ของลุ่มน้ำไทย น่านมีพท.ลุ่มน้ำ ประมาณร้อยละ 37  
      1.4 ราษฎรส่วนใหญ่ตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติท าให้เกิดความร่วมมือ ในการอนุรักษ์
เพ่ิมข้ึน  
      1.5 ประชาชนมีความตระหนักในการใช้สารเคมี 
2. จุดอ่อน (Weaknesses)  
      2.1 พื้นที่ทำการเกษตรมีน้อยเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงเมื่อมีการส่งเสริมการปลูก  ข้าวโพดปริมาณ
มาก ส่งผลให้เกิดการบุกรุกป่า เกิดปัญหาภูเขาหัวโล้น  
      2.2 มีฝนตกชุกในช่วงฤดูฝนทำให้เกิดปัญหาตามมามาก เช่น ดินสไลด์ ก่อให้เกิดการพังทลาย และการกัด
เซาะหน้าดิน  
      2.3 พื้นที่ทำกินของราษฎรขาดเอกสารสิทธิ์ ทำให้ไม่มีแหล่งทุน และอาจเป็นบ่อเกิดของการ กู้นอกระบบ      
      2.4 พ้ืนที่ทำกินและที่อยู่อาศัยถูกกัดเซาะจากลำน้ำเนื่องจากน้ำไหลเร็วและแรงในฤดูฝน  
      2.5 เกษตรกรใช้สารเคมีทำการเกษตร ส่งผลต่อสุขภาพและระบบนิเวศของจังหวัดน่านและ ฟ้ืนฟูลุ่มน้ำน่าน  
      2.6 เมื่อพิจารณาการจำแนกที่ดิน พบว่า พื้นที่ต้นน้ำส่วนใหญ่ จำแนกตามการจัดชั้นคุณภาพ ลุ่มน้ำอยู่ชั้น 
1Aและ1Bซึ่งมีข้อห้ามมากส่งผลให้น่านมีพ้ืนที่ทำกินน้อย  
      2.7 หมอกควันที่เป็นปัญหาจากการเตรียมพ้ืนที่เกษตรโดยการเผา 
      2.8 น่านเป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัย ในการเกิดภัยธรรมชาติบ่อยครั้ง  
      2.9 ระบบการผลิตทางเกษตรแบบทุนนิยม ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม  เสื ่อมโทรม
เนื่องจากการใช้สารเคมีเป็นปริมาณมาก  
     2.10 ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำที่เพียงพอ 
     2.11 พื้นที่ไม่เหมาะสมกับการท าการผลิตที่มีคุณภาพสูงเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สูงอีกทั้ง  มีพื้นที่ราบ
จำกัด  
 
 



3. โอกาส (Opportunities)  
     3.1 หน่วยงานภาคเอกชนและบุคคลภายนอกให้ความสนใจและรณรงค์ความร่วมมือในการ  ปลูกป่าในพื้นที่
จังหวัดน่าน  
     3.2 หน่วยงานภายนอกให้ความสนใจการผลิตเพ่ือสิ่งแวดล้อม (อินทรีย์ ปลอดสารพิษ)  
 
4. อุปสรรค (threats) 
     4.1 ถูกจับจ้อง (Gazing) จากสังคมภายนอกในการแก้ไขปัญหาภูเขาหัวโล้น 
     4.2 การทะลักเข้ามาของสินค้าการเกษตรจากนอกพื้นที่ อันเป็นสาเหตุมาจากสินค้าเกษตรใน  พื้นที่ไม่
เพียงพอต่อความต้องการในการบริโภค 

 
4) ตำแหน่ง/จุดเน้นการพัฒนาที่สำคัญของจังหวัดน่าน 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561-2565 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
กำหนดแนวทางให้จังหวัดและ กลุ่มจังหวัดใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี ตลอดจนหน่วยงานและภาคีการพัฒนาทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น นำไปใช้
ในการจัดทำแผน ระดับพื้นที่ที่มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาค ซึ่งสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  ทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านเทคโนโลยี สภาพแวดล้อม โดยเฉพาะการพัฒนาที่มุ ่งเน้นการพัฒนา  ที่เน้น
กระจายไปสู่ภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น สำหรับภาคเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น  และสภาพ
พื้นที่ทางธรรมชาติเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำโดยมีความสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจ  ลักษณะเศรษฐกิจ
ภาคเหนือมีขนาดเล็ก โครงสร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนโดยภาคบริการและภาคเกษตร  โดยมีสัดส่วนส่วนใหญ่เป็น
การค้าส่งค้าปลีก การศึกษา และบริการภาครัฐ สำหรับโรงแรมและภัตตาคาร ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวสูงสอดคล้อง
กับการเติบโตของการท่องเที่ยว ภาคเกษตร แต่ขณะเดียวกัน พ้ืนที่เศรษฐกิจค่อนข้างจะกระจุกตัวในจังหวัดใหญ่ 
เช่น เชียงใหม่ นครสวรรค์ เชียงราย เป็นต้น ในส่วนของจังหวัดที่มีสภาพเศรษฐกิจขนาดเล็กยังไม่ได้รับการ
ส่งเสริมมากนัก ภาคการเกษตร ซึ่งเป็นฐานสำคัญของประชากรในเขตภาคเหนือและการจ้างงาน ผลผลิต เกษตร
ภาคเหนือส่วนใหญ่ที่สำคัญ อาทิ หม่อน โกโก้ กล้วย มะม่วงหิมพานต์ ส้ม มะม่วง และกาแฟ  นอกจากนี้มีกลุ่ม
เกษตรอินทรีย์ ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้น เช่น ข้าวอินทรีย์ ผักและผลไม้ ขณะที่  พื้นที่การใช้ประโยชน์
ทางการเกษตร เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ค่อนข้างราบ เหมาะสำหรับการปลูกข้าวและพืช
ไร่ แต่พื้นที่ภาคเหนือตอนบนจะมีพื้นที่เกษตรไม่มากเนื่องจาก  เป็นพื้นที่ภูเขาสูงสลับที่ราบเชิงเขา เหมาะกับ
เกษตรแบบประณีตหรือเกษตรอินทรีย์ ในส่วนของพื้นที่ ชลประทาน มีสัดส่วนพื้นที่ชลประทานต่อพื้นที่เกษตร
ค่อนข้างต่ำ เป็นข้อจำกัดในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม โครงสร้างอุตสาหกรรมใน
ภาคเหนือจะเป็นด้านผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม รองลงมาจะเป็นผลิตภัณฑ์อุปกรณ์และเครื่องมือทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตเครื่องแต่งกาย โดยส่วนใหญ่จะใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ เช่น ไม้แปรรูป วัตถุดิบ
ทางการเกษตร โดยโรงงาน แปรรูปอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป และอุตสาหกรรมเบาจะมีอยู่ในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ และลำพูน การค้าชายแดน มีเขตติดต่อประเทศเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
สามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศจีนตอนใต้ โดยมีการค้าชายแดนเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมี  ด่านชายแดนสำคัญ
ได้แก่ ด่านแม่สอด จังหวัดตาก ด่านแม่สาย ด่านเชียงของ และด่านเชียงแสน  จังหวัดเชียงรายและด่านห้วยโก๋น 
จังหวัดน่าน สินค้าส่งออกสำคัญคือ น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุและอุปกรณ์  ก่อสร้าง น้ำตาลทราย เป็นต้น ภาคการ
ท่องเที่ยว ภาคเหนือมีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติ มีทัศนีย์ภาพ  สวยงาม อากาศเย็นสบาย มี



ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ผู้คนมีความเป็นมิตร จึงมีนักท่องเที่ยว หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และเริ่ม
ขยายตลาดท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มมากขึ้น เช่น MICE การท่องเที่ยว เพื่อสุขภาพ การท่องเที่ยวชุมชน การพำนัก
ระยะยาว จากศักยภาพและแนวโน้มการพัฒนาของภาคเหนือ จังหวัดน่านได้นำมากำหนด เป็นกรอบการพัฒนา
เพื่อให้สอดคล้องทั้งในระดับพื้นที่ และระดับภูมิภาค เสริมสร้างขีดความสามารถ ของพื้นที่และขยายฐานของ
เศรษฐกิจของภาค เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ “พัฒนาเป็น ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มูลค่าสูง
เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” ในส่วนของแผนพัฒนาจังหวัดน่าน พ.ศ. 2561 - 
2565 ฉบับทบทวน กำหนดกรอบ การบรรลุเป้าหมาย ดังนี้  

1. มุ่งเน้นรายได้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ศักยภาพของจังหวัด โดยการนำองค์ ความรู้มาพัฒนา
เพ่ือเพ่ิมมูลค่า (Value Added) และเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันสินค้าและบริการให้เพ่ิม สูงขึ้น 

 2. ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุล การอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมรวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ เพ่ือให้สังคม
มั่นคงและสมดุบยังยืน  

3. สนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพืชเชิงเดี่ยว เป็นพืชแบบผสมผสาน โดยเน้นการผลิต เพ่ือ
บริโภคในพื้นที่ลดการ นำเข้าและพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการตลาดด้านการเกษตร รวมทั้ง  พัฒนาระบบ
ตลาดกลางสินค้าเกษตรและโลจิสติกส์  

4. พัฒนาการท่องเที่ยว ให้เจริญเติบโตอย่างสมดุล ยั่งยืน และเพ่ิมศักยภาพการให้บริการ เดิมและ
ขยายฐานบริการใหม่ๆ พร้อมทั้งยกระดับแหล่งท่องเที่ยว สู่ความเป็นสากลอย่างยั่งยืน  

5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวย  ความ
สะดวกต่อสังคมผู้สูงอายุและสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน และทำงานให้เกิดความสอดคล้อง  เชื่อมโยงกับ
ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและ ส่งเสริมอาชีพเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการต้องการของประชาชนในจังหวัด โดยใช้แนวทางการ ดำเนินการ คือ เลือกจากศักยภาพ
ของจังหวัดซึ ่งได ้จากการวิเคราะห์ข้อม ูลแบบองค์รวมที ่ครอบคลุมทุก  มิติทั ้งด ้านเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและความมั่นคง ตลอดจนผลที่พัฒนาที่ผ่านมา เพื่อ กำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
กำหนดแนวทางในการพัฒนาจังหวัด โดยเน้นให้มีความชัดเจน เป็นเหตุ เป็นผล สอดคล้องเชื่อมโยงกัน ตั้งแต่ 
วิสัยทัศน์ จนถึงแผนงานโครงการมีตัวชี้วัดการพัฒนา จังหวัดที่จัดทำตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาใช้  ประกอบการพิจารณา โดยจังหวัดน่านได้กำหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจใน
ลักษณะประชารัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพและ ศักยภาพการผลิตการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยว ให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
 
 
 
 



2.2.2  ผลการรวบรวมข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา ความ
ต้องการทีส่อดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพื้นที่ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัด
น่าน 

    1) แหล่งข้อมูล/ที่มาของข้อมูล 
 

ลำดับ หน่วยงาน ที่อยู่ ผู้ประสานงาน/เบอร์โทร 
/e-mail 

1 คณะกรรมการ พชต.ยอด 157 ม.3 ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน นายเฉลิมศักดิ์  รักษา 
0884595371 

2. เทศบาลตำบลยอด 138 ม.3 ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน นายเชิดศักดิ์  ภิมาล 
3. เครือข่ายพลังสองแคว 97 ม.2 ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว  

จ.น่าน 
นายอุดม  ทองสุข 

 
 

2) สถานภาพแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม เด่นสอดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
ของพื้นที่จังหวัดน่าน 

 
 

ลำดับ รายช่ือ
ตำบล 

ชื่อแหล่ง
เรียนรู้เด่น 

ชื่อผลงานเด่น/องค์
ความรู้/ภูมิปัญญา/

นวัตกรรม 

วิทยากรและผู้
ประสานงานในพื้นที่  

ข้อมูลที่สามารถ
ติดต่อได้ 

1 ยอด 
 

สำนักงาน
คณะกรรมการ 
พชต.ยอด 

การบริหารจัดการด้วย 3 
ก.1 ข.กรรมการ/กองทุน 
3 บาท /กิจกรรมและ
ข้อมูล 

1. นายกเทศมนตรี
ตำบลยอด  
2. นายจรัส  ชาวริม 
3.นายภูผา  ผาหลัก 
4.นายอุดม  ทองสุข 
5.นางรัตนา รักษา 
6.นายเฉลิมศักดิ์ รักษา 

ที่ตั้ง157 ม.3 ต.ยอด  
อ.สองแคว จ.น่าน 
เบอรต์ิดต่อ
0884595371 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3) ผลการสอบทานข้อมูลเพื่อกำหนดประเด็นร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่  
จังหวัดน่าน 

 

ชื่อตำบล ปัญหาและความต้องการ รายละเอียดปัญหา/สาเหต ุ กลุ่มเป้าหมาย 

ตำบลยอด 

การเจ็บป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
มีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
เพ่ิมข้ึนและมีการตายจาก
โรคหลอดเลือดสมองมากข้ึน 

ทุกคนในตำบลยอด 

การจัดการขยะในชุมชน 
ไม่มีการคัดแยกใน
ครัวเรือน/บ่อขยะเต็มเร็ว 

ทุกคนในตำบลยอด 

การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชใน
การเกษตร 

มีการใช้สารเคมีใน
การเกษตร 

ทุกคนในตำบลยอด 

อาหารปลอดภัยในชุมชน 
การสุขาภิบาลอาหารเพ่ือ
ป้องกันโรค 

ทุกคนในตำบลยอด 

การป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 
2019 

เป็นพื้นที่ติดต่อระหว่าง
จังหวัดและประชาชน
ทำงานต่างจังวัดมากทำให้
เสี่ยงต่อการติดเชื้อ 

ทุกคนในตำบลยอด 

 
4) ผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา แนวทางการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่

นำไปสู่การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่ จังหวัดน่าน ของภาคีภาค
ประชาสังคมกับสถาบันวิชาการในพื้นที่ 

4.1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหา ทุนและศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปสู่
การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่ระดับจังหวัด ในประเด็นน่านของภาคีภาค
ประชาสังคมกับสถาบันวิชาการในพื้นที่ 

 

ปัญหา 
รายละเอียด

ปัญหา/
สาเหตุ 

กลุ่มเป้าหมาย/               
ผู้ประสบปัญหา/               
ผู้ร่วมแก้ปัญหา 

แนวทาง
แก้ปัญหา 

คำถามวิจัย/
พัฒนา 

ข้อมูลสนับสนนุ 

ทุนและศักยภาพ 
นวัตกรรม/
แหล่งเรียนรู ้

การจัดการ
ขยะในชุมชน 

ไม่มีการคัด
แยกใน
ครัวเรือน/บ่อ
ขยะเต็มเร็ว 

ประชาชนทุก
คน 

มีการ
ดำเนินงาน
จัดการขยะ
ในชุมชนโดย
เริ่มจากต้น
ทาง/การ
ส่งเสริมให้มี
การคัดแยก
ขยะ 
 
 

การบริหาร
จัดการขยะ
ที่ตำบลยอด
เป็นอย่างไร 

มีหมู่บ้านที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ
หมู่บ้านปลอด
ขยะระดับ
จังหวัดน่าน 

บ้านผาสิงห์ 
หมู่ที่ 5 



การป้องกัน
โรคไวรัสโค
โรนา 2019 

ปัจจุบันเกิด
สถานการณ์
การระบาด
ของโรค
ไวรัสโคโรนา 
19 (COVID-
19)  

ประชาชนทุก
คน 

การป้องกัน เราจะ
ร่วมกัน
ป้องกันโรค
ไวรัสโคโร
นา 2019 
อย่างไร 

เป็นพื้นที่ด่าน
เข้าสู่จังหวัดน่าน 
มีกองทุน 3 
บาท ที่พร้อม
สนับสนุนการ
ดำเนินงานและ
คณะกรรมการ
เข้มแข็ง มี
มาตรการระดับ
ตำบลในการ
ป้องกันโรคโควิด 
-19 

พชต.ยอด 

ความมั่นคง
ทางอาหาร 

เมื่อเกิดโรค
ระบาดแล้ว
สิ่งที่จะขาด
แคลนคือ
อาหาร 
เพราะพ้ืนที่
ห่างไกล 

ประชาชนทุก
คน 

การพัฒนา
ทุกครัวเรือน
ให้มีอาหาร
ที่ปลอดภัย
และ
พอเพียง 

เราจะที
อาหารที่
ปลอดภัย
และ
พอเพียง
อย่างไรใน
พ้ืนที่เมื่อ
เกิดโรค
ระบาด 

มีหมู่บ้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียง/
เทศบาลตำบล
ยอดได้สนับสนุน
การดำเนินงาน
ความมั่นคงทาง
อาหาร หลาย
หน่วยงาน /
เอกชนได้
สนับสนุนการ
ดำเนินงาน
หมู่บ้านปิดทอง
หลังพระ 

บ้านผาสิงห์ 
บ้านยอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2) กรณีตัวอย่าง ชุดความรู้ นวัตกรรม องค์ความรู้ หรือประสบการความสำเร็จที่เป็น
แบบปฏิบัติที่ดีที่สอดคล้องคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพ้ืนที่จังหวัดน่าน 

 

1)  ชื่อผลงาน 
1.1) เรื่อง กระบวนการขับเคลื่อนตำบลตำบลจดัการคณุภาพชีวิต  
ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 
1.2) ที่อยู่ 157 หมุ่ 3 ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 

2) ชื่อเจ้าของผลงาน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลยอด 
3) ที่มา แนวคิด 

          ก า ร ข ั บ เ ค ล ื ่ อ น ต ำ บ ล พ ั ฒ น า ค ุ ณ ภ า พ ช ี ว ิ ต ร ะ ด ั บ ต ำ บ ล ย อด  อ ำ เ ภ อส อ งแ ค ว  จ ั ง ห ว ั ด น ่ า น                       
มีกระบวนการขับเคลื่อนงานโดยการต่อยอด ตำบลจัดการสุขภาพ ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต และตำบลวิถีชีวิตใหม่โดยใช้หลัก 3 
ก.1ข.มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงาน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลยอด อำเภอสองแคว 
จังหวัดน่าน โดยมีนายเชิดศักดิ์  ภิมาล นายกเทศมนตรีตำบลยอดเป็นประธานคณะกรรมการ มีนายอุดม  ทองสุข กำนันตำบล
ยอด เป็นรองประธานคณะกรรมการ, มีผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกคน สมาชิกสภาเทศบาลทุกคน 
ประธานชมรมผู้สูงอายุทุกหมู่บ้าน ประธานกลุ่มแม่บ้านทุกบ้าน ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขทุกหมู่บ้าน ตัวแทน
หน่วยงานราชการ เข้ามาร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลือ่นและมีการกำหนดหน้าที่และกิจกรรมขับเคลื่อนในชุมชนอย่างชัดเจนเปน็
เรื่อง ๆ ผู้ประสานงานและแกนนำในหมู่บ้านมีจำนวนมากข้ึน กิจกรรมทำได้เร็วและต่อเนื่องได้ มีปรัชญาในการทำงานคือ “อยู่
ยอด อยู่เย็น เป็นสุข”  

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลยอด มีการพัฒนางานด้านสุขภาพและขับเคลื่อนตำบลให้เป็นตำบล
จัดการสุขภาพมาโดยตลอด เพราะเห็นความสำคัญของการที่ชุมชนมีกระบวนการร่วมกันคิด วิเคราะห์ถึงสภาพความเป็นอยู่และ
ร่วมกันสร้างกิจกรรมการดำเนินงานด้านสุขภาพ ตำบลที่จะมีระบบการจัดการสุขภาพที่สมบูรณ์และดำเนินไปสู่ความสำเร็จได้
นั้นมีหลายๆปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้อง การจะทำให้ประชาชนมีจิตสำนึกและแสดงบทบาทในการดูแลตนเองและพัฒนาสุขภาพคน
ในครอบครัวและชุมชนได้นั้นสามารถทำได้ด้วยการสร้างกระบวนการที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสังคมภายใต้การตัดสินใจและความต้องการของประชาชนและชุมชนตามศักยภาพของท้องถิ่นโดยประชาชน
และชุมชนมีอำนาจเต็มที่คนในชุมชนรวมตัวกันร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันบริหารจัดการคน ทุนและความรู้ของชุมชนเพื่อให้
เกิดโครงการของประชาชนโดยประชาชน ซึ่งตำบลยอดได้นำแนวคิดของตำบลจัดการสุขภาพ  
 
กระบวนการจัดทำแผน 
           จากข้อมูลปัญหาด้านสุขภาพ ทางคณะกรรมการสุขภาพตำบลยอดไดด้ำเนินการเพื่อแก้ไขปญัหาด้านสุขภาพดังกล่าว 
โดยมีกระบวนการจัดทำแผน ดังนี ้

1.การจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขและข้อมูลที่สำรวจในหมู่บ้าน จัดทำเป็น 
ทะเบียนข้อมูลด้านสุขภาพของหมู่บ้าน และตำบล 
2.สรุปวิเคราะห์ปัญหาด้านสุขภาพร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
ยอด 
3.คืนมูลด้านสุขภาพให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ โดยการจัดทำเป็นไฟล์นำเสนอข้อมูลและ 
เอกสารสรุปผลการคัดกรองภาวะสุขภาพและสถานะสุขภาพของประชาชนระดับหมู่บ้าน ระดับตำบลยอด ผ่านการ

ประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน และเวทีการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และทำประชาคมเพื่อสร้างการยอมรับและการมีส่วนรว่ม
ในการทำกิจกรรม และร่วมกำหนดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในหมู่บ้าน 

4.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการทำแผนพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลยอด  โดยคณะกรรมการระดับตำบลยอด 
ร่วมกับ อสม.ทุกคน และตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ ในตำบลยอด ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานหรือแผนงานกิจกรรมโครงการตาม
มติประชาคมตำบลยอด  

5.นำแผนการพัฒนาด้านสุขภาพของหมู่บ้านเข้าสู่แผนพัฒนาสุขภาพระดับตำบล 
6.จัดทำโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนต่าง ๆ ในระดับหมู่บ้านและตำบลพิจารณา 



ในการใช้งบประมาณกองกลางของหมู่บ้าน มอบหมายและแต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน
และการประเมินผลการดำเนินงานโครงการ โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยอด เทศบาลตำบลยอดและ 
กศน.ตำบลยอด เป็นพ่ีเลี้ยงในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและระดับตำบลทุกด้าน รวมด้านสุขภาพด้วย 

7.ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจำ และแผนการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ ในหมู่บ้าน 
8.คณะกรรมการและ อสม.ร่วมกันสรุปผลการดำเนินโครงการ ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ  
และคืนข้อมูลให้กับประชาชนในการประชุมประจำเดือนสุดท้ายท่ีสิ้นสุดการดำเนินกิจกรรมในหมู่บ้านและตำบล 

4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลยอด มีวิทยากร ประกอบด้วย  
1. วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา ได้แก่ นายเชิดศักดิ์  ภิมาล นายกเทศมนตรีตำบลยอด/นายอุดม  ทองสุข 

กำนันตำบลยอด นายเฉลิมศักดิ์  รักษา 
2. วิทยากรนักปฏิบัติการ ได้แก่ นายจรัส ชาวริม,นายภูผา ผาหลัก,นางรัตนา รักษา,นายถวิล อินสองใจ 
3. วิทยากรสนับสนุนการปฏิบัติ ได้แก่ 1) นางสาวอรทัย รักษา นางเกวรินทร์ บานใจ นางนิภาธร  ปลื้มใจ นายพิชัย 

ตระกลศักดา นายติ๊บ  ใจมั่น 
5) รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 

ดังกล่าวมาใช้ในการดำเนินการ ดังน้ี 
1.บริหารจัดการคน   
คนหรือมนุษย์ เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญของตำบลยอด ซึ่งตำบลยอดมีเป้าหมายในการพัฒนาคนในตำบล

โดยเฉพาะแกนนำหมู่บ้าน ตำบล ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นพื้นฐาน เพื่อสามารถดำเนินงานใหท้ัน
กับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุข  เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี โดยคำนึงว่าคนหรือ
มนุษย์เป็นผู้สร้างความสำเร็จ ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะให้คนหรือกลุ่มคนในหมู่บ้านได้แสดงความสามารถของตนเอง พร้อมทั้งเปิด
โอกาสให้แสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน ได้ใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ กลุ่มคนท่ีต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการจัดการสุขภาพชุมชนของตำบลยอด ได้แก่ อสม.จำนวน 61 คน, คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตำบลยอดจำนวน 21 คนและเครือข่ายส่วนราชการในพ้ืนท่ี จำนวน 12 คน 

2.การจัดการความรู้ 
ในการพัฒนากลุ่มคนดังกล่าวของตำบลยอด  ได้ใช้เครื่องมือในการพัฒนาด้านความรู้คือ การนำเกณฑ์การประเมิน

ตำบลและหมู่บ้าน เช่น เกณฑ์การประเมินตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19 เกณฑ์การประเมินหมู่บ้านสุขภาพดีชีวี
สมบูรณ์ เกณฑ์การประเมินหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เป็นต้น หากเกณฑ์การประเมินในข้อหนึ่งข้อใดไม่ผ่านหรือไม่
เข้าใจ ก็จะทำการประสานพี่เลี้ยงจาก รพ.สต.ยอดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ความรู้และพัฒนาเกณฑ์ที่ไม่ผ่านใหผ้่าน
เกณฑ์   

3.บริหารจัดการทุน 
ในการบริหารจัดการทุนนั้น มีทั้งทุนที่เป็นตัวเงินและทุนทางสังคม เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน  ส่วนทุนที่เป็นตัวเงินนั้นใน

แต่ละปีได้กำหนดจำนวนเงินเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพในหมู่บ้าน ในแต่ละปี ประมาณ 160,000 บาท ดังนี้ 
- กองทุน 3 บาท (ประชาชนทุกคนในหมู ่บ้านร่วมสมทบคนละ 3 บาทต่อเดือน) ปีละประมาณ  

100,000 บาท 
- กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลยอด  ประมาณ  60,000 บาท (จากการทำโครงการเพื่อขออนุมัติจาก

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ีตำบลยอด) 
          โดยงบประมาณดังกล่าว จะจัดสรรให้ใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมในหมู่บ้านและตำบล ตามแผนปฏิบัติการ

ด้านสุขภาพประจำปีเพียงบางกิจกรรมที่จำเป็นต้องใช้เงินเท่านั้น และปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม มีกิจกรรมหลาย
กิจกรรมที่ดำเนินการขับเคลื่อนได้โดยไม่ใช้งบประมาณ โดยการให้ปราชญ์ชาวบ้าน ผู ้นำหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม  

 
 
 



6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การหนุนเสริมของเทศบาลตำบลยอด โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากเทศบาลตำบลยอด เข้าร่วมในกระบวนการ

ดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น โดยจัดแบง่ภาระงานให้เข้าสู่พันธกิจปกติ เพือ่อำนวยการ และประสานงาน เพือ่พัฒนากระบวนการ
ถ่ายทอดภูมิปญัญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และดำรงอยู่คูส่ังคมสืบต่อไป 
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 
             จากการดำเนินกิจกรรม เป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยความร่วมมือของคนในตำบลยอดทุกฝ่าย ทุกกลุ่ม ชุมชนตำบล
ยอดยังให้ความสำคัญกับงานด้านสุขภาพ ในการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิตของตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัด
น่าน  จึงมีรูปแบบการดำเนินกิจกรรมที่หลากหลาย จากความก้าวหน้านี้ คงมิได้บ่งบอกถึงความสำเร็จในการดำเนินงานกิจกรรม
ได้หมดร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่หากมองก้าวท่ีผ่านมามีปัจจัย   5  ประการสู่มิติใหม่ 
            ประการที่ 1 การดำเนินงานมีรูปคณะกรรมการดำเนินที่ชัดเจน มีเวทีที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันตลอดเวลา นำสิ่งดีๆและ
ข้อเสนอแนะในหลากหลายชุมชนเป็นแนวทางสู่การปฏิบัติ 
            ประการที่ 2 ผู้นำทุกระดับต้องเอาจริง และเป็นต้นแบบท่ีดี ให้ความร่วมมืออย่างดี ประชาชนมักมองเสมอว่าสิ่งที่ผู้นำ
พูด ตัวผู้นำเองต้องทำเป็นตัวอย่าง เช่นการดำรงตนวิถีชีวิตใหม่ 
            ประการที่ 3 การสื่อสารที่จะสร้างความเข้าใจ ต้องสร้างความเข้าใจ กับประชาชนในชุมชนใช้เวทีต่างๆเป็นประโยชน์
ในการส่งเสริมความรู้ เช่นงานบุญ งานศพมีการช้ีแจงมาตรการให้ทราบอย่างต่อเนื่อง  สร้างความเข้าใจผู้ประกอบการร้านค้าให้
เข้ามามีบทบาทร่วมดำเนินกิจกรรมด้วย 
            ประการที่ 4 มีกิจกรรมที่ต่อเนื่อง คณะกรรมการ ต้องกำหนดกิจกรรมที่ต่อเนื่องและหลากหลาย บูรณาการร่วมกับ
งานอ่ืนในชุมชน  
            ประการที่ 5 การมีกองทุน 3 บาทที่เป็นกองทุนภาพประชาชนสามารถนำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตมาเสนอเพื่อแก้ไข
ปัญหาต่างๆอย่างรวดเร็ว 
8) ผลที่เกดิขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

คณะกรรมการและชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น
เพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว 

ชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุก
กิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ และปรับปรุงให้ดีขึ้น สามารถจัดการปัญหาได้อย่างเป็นระบบ จากการพัฒนา เรียนรู้ร่วมกัน  
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอื่น ๆ 

สอดคล้องกับข้อเสนอนโยบายเกี่ยวกับ 1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน (พชอ.)2) การสร้างเครือข่ายผู้นำ
ชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน  3) สนับสนุนให้เกิดแหล่งเรยีนรู้ในชุมชน 4) สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การทำงานกับส่วนราชการโดยให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ 
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 

  กระบวนการถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการคณุภาพชีวิต ด้านเนื้อหาการถ่ายทอดยังไม่มีการบันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษร  ใช้การถ่ายทอดโดยการบอกเล่า และไม่มีการจัดเก็บไว้ในรูปความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit knowledge) โดยให้
ชาวบ้านเกิดความตระหนักในการเก็บบันทึก   หรือให้ส่วนภาคราชการ  หรือองค์กรทางการศึกษาช่วยในการจัดเก็บบันทึก  ซึ่ง
จะทำให้เกิดการดำรงไว้ซึ่งภูมิปญัญาท้องถิ่นมีอยู่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 
 
 
 



4.3) แผนบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่จังหวัดน่านประเด็นเฝ้าระวัง
และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)ของภาคีภาคประชาสังคมกับสถาบันวิชาการใน
พื้นที่ 

 
กิจกรรม ช่วงเวลา ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะใน
พ้ืนที ่(มาตรการในการป้องกันโรค
โควิด – 19) ในระดับอำเภอสอง
แคว โดยใช้ “ยอด โมเดล” 

เมษายน 
2564 

เกิดการจัดการ องค์ความรู้ 
สถานการณ์ปัญหา และมีแนว
ทางการพัฒนาและขยายผล
นวัตกรรม องค์ความรู้ที่
นำไปสู่การนำไปใช้แก้ไข
ปัญหาและการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ 

นายเฉลิมศักดิ์ รักษา
และคณะ 

การพัฒนาความมั่นคงทางอาหาร พฤษภาคม 
2564 

ประชาชนในพื้นท่ีมีการปลูก
ผักสวนครัว ปลูกพืช เลี้ยง
สัตว์ ที่ก่อให้เกิดอาหารที่
ปลอดภัยและพอเพียง 

นายอุดม  ทองสุข 
และคณะ 

 
4.4) รายช่ือคณะทำงานขับเคลื่อนงานพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์ของภาคีภาค

ประชาสังคมกับสถาบันวิชาการในพื้นที่จังหวัดน่าน 

6.นางฉลอง  บุญเทอม   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผาสิงห ์
7.นางสาวอรทัย  รักษา   แพทย์ประจำตำบลยอด 
8.นายเฉลิมศักดิ์  รักษา 
9.นางสาวนิภาธร  ปลื้มใจ 
10.นางเกวรินทร์  บานใจ 
11.นายพิชัย  ตระกลศักดา 
12.นายถวิล  อินสองใจ 
 
4.5) ข้อมูลอ่ืน ๆ เพื่อการวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
คณะกรรมการ พชต.ยอด เครือข่ายพลังสองแคว กำนันผู้ใหญ่บ้านฯอำเภอสองแคว ชมรม อสม. 

เทศบาลตำบลยอด  ศปก.ดับอำเภอ/ตำบล  คกก.โรคติดต่อจังหวัด หน่วยงานสาธารณสุข รพ.สต.ยอด สสอ.สอง
แควและ ทีม สสส. NODE น่าน 

1.นายเชิดศักดิ์  ภิมาล   นายกเทศมนตรีตำบลยอด 
2. นายอุดม  ทองสุข   กำนันตำบลยอด/ประธานเครือข่ายพลังสองแคว 
3.นายจรัส  ชาวริม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอำเภอสองแคว 
4.นายภูผา  ผาหลัก  ผู้ใหญ่บ้านผาสิงห์/ประธาน อสม.ตำบลยอด 
5.นางรัตนา  รักษา    ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอสองแคว 


