
การประเมินสขุภาวะชมุชน 

ประจ าปี 2557 

เทศบาลต าบลเนินกุ่ม  

อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก 



ขอ้มูลพื้นฐานของชมุชน 

 เทศบาลต าบลเนินกุ่ม มีประชากรทัง้หมดประมาณ 13,148 คน 

แบ่งเป็น 4,171 ครวัเรอืน 

มีพ้ืนที ่92 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็น 2 ต าบล คอื 

ต าบลเนินกุ่ม 

ต าบลวดัตายม 

งบประมาณทัง้หมด 84,350,222.08 บาท 



ผลการประเมินสขุภาวะชมุชน พ.ศ.2557 



ผลการประเมินสขุภาวะชมุชน พ.ศ.2557(ต่อ) 



ภาพรวมของผลการวิเคราะห์ดชันีสขุภาวะ 

 ผลการเปรียบเทียบสุขภาวะของเทศบาลต าบลเนินกุ่มพบวา่ มี

ค่าดชันีสุขภาวะรวมเฉลี่ย 2.67 จากคะแนนเต็ม 7 อยู่ในล าดบัที่ 9 จาก 

16 โดยมี  จดุเดน่ในเรือ่งดา้นความปลอดภยั เน่ืองจากเป็นพ้ืนทีก่ึ่งชนบท  

และมีปัญหาอีกมากมายหลายๆดา้นเน่ืองจากเป็นเทศบาลที่มีพ้ืนที่กวา้ง

และปกครองถึงสองต าบล จงึท าใหก้ารดูแลเป็นไปดว้ยความล าบาก และมี

จุดดอ้ยในดา้นการจดัการสิ่งแวดลอ้ม และเศรษฐกิจชุมชน และดา้นที่ทา้

ทาย   คอื ดา้นความยัง่ยนืของการเกษตร 



มิติดา้นสขุภาพอนามยั 

จ านวนประชากรทีใ่ชบ้รกิารแพทยท์างเลือก 978 คน  

งบประมาณสนบัสนุนทัง้หมด 900,000.-บาท  

ขอ้จ ากดัหรอืปัญหาอุปสรรในการด าเนินงาน  

หน่วยบรกิารแพทยฉ์ุกเฉินและเจา้หนา้ทีมี่ไมเ่พียงพอตอ่ประชากร  

ความทา้ทายและการวางแผนในอนาคต  

คดัสรรบุคลากรเขา้ร่วมอบรมพฒันาศกัยภาพเพ่ือใหเ้จา้หนา้ที่

เพ่ิมมากข้ึน 



ภาพกจิกรรมมิติดา้นสขุภาพอนามยั 



มิติทางดา้นความปลอดภยั 

 มีถนนสายหลกั 2 สาย คือ ทางหลวงหมายเลข 11 และ

หมายเลข 1114 มีอุบตัิเหตุค่อนขา้งต า่ คดีลกัทรพัยแ์ละประทุษรา้ย

นอ้ยครัง้  เน่ืองจากมีสายตรวจเจา้หนา้ที่ต ารวจเวลากลางคืน มีรถ

สายตรวจเทศบาล มีการซอ้มแผนอุบตัิเหตุ มีการตัง้ด่านบริการ

ประชาชน 



การซอ้มแผนอบุตัิเหตุ 



โครงการ 7 วนัอนัตราย 



มิติทางดา้นป้องกนัภยัพบิตัิ 

มีปัญหาทีต่อ้งแกไ้ข คอื ปัญหาน า้ทว่มท าใหก้ารเกษตรเสยีหาย 

เทศบาลต าบลเนินกุ่มมีอาสาสมคัรเฝ้าระวงัภยัพิบตั ิจ านวน 250 คน 

ความทา้ทาย คอื อนาคตจะด าเนินการแกไ้ขปัญหาน า้ทว่มในฤดูน า้

หลาก และแกไ้ขปัญหาภยัแลง้  ปัจจบุนัมีการรณรงคป์ลูกตน้ไม ้



แจกจา่ยน า้ช่วยภยัแลง้ 



โครงการปลกูหญา้แฝกป้องกนัดนิพงัทลาย 



น า้ท่วม 



มิติทางดา้นสวสัดกิารชมุชน 

 ดา้นสวสัดิการชุมชน มีการรวมกลุ่มเพ่ือท า

กิจกรรมสาธารณประโยชน์4 ครัง้ /ปี  มี 4 สวสัดิการ

ใหก้บัชุมชน จ านวนเงิน 300,000 บาท 



กจิกรรมโครงการส่งเสรมิอาชีพ 



มิตทิางดา้นการเกษตรท่ีย ัง่ยนื 

 ดา้นการเกษตร ประชากรสว่นใหญ่มีอาชพีเกษตรกรรม    

มีประมาณ 3,740 ครวัเรือน มีพ้ืนที่เกษตรกรรมทัง้หมด 

47,933 ไร ่

 ขอ้จ ากดั คือ ไม่สามารถท าการเกษตรไดต้ลอดทัง้ปี  

เน่ืองจากน า้ไม่เพียงพอ และการท าการเกษตรสว่นใหญ่จะอาศยั

สารเคมีทางการเกษตรเป็นสว่นใหญ ่

 ความทา้ทาย  ในอนาคตภายหนา้จะจดัตัง้ศูนย์การ

เรยีนรูท้างการเกษตร เพ่ือพฒันาใหเ้ป็นการเกษตรทีย่ ัง่ยนื 



มิติทางดา้นการศกึษาและเรยีนรู ้

 เทศบาลต าบลเนินกุ่ม มีโรงเรียนในพ้ืนที ่10 แหง่ ศูนยพ์ฒันาเด็ก

เล็ก   2 แหง่ งบประมาณสนบัสนุน 160,000 บาท  

 ขอ้จ ากดั คอื การจดักิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนความรูข้องชุมชนใน

แตล่ะปีมีนอ้ยมาก 

 ความทา้ทาย ในอนาคตภายหนา้มีการวางแผนจดักิจกรรมพบปะ

แลกเปลี่ยนความรูชุ้มชน ปีละ 1 ครัง้ จ านวน 26 ครัง้ 26 ชุมชน  



มิติทางดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิ

 เทศบาลต าบลเนินกุ่มไม่มีมาตรการที่จะควบคุมและ

จดัการทรพัยากรธรรมชาติและพ้ืนที่สาธารณะ สว่นใหญ่มีเพียง

กติกา ขอ้ตกลงกนัของประชาชน เช่น หา้มสูบน า้เกินขอบเขตที่

ไดก้ าหนดไว ้เพราะทรพัยากรน า้ในเขตเทศบาลส่วนใหญ่จะมี

ปรมิาณมากเฉพาะในชว่งฤดูน า้หลากเทา่นัน้ 



มิตทิางดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้ม 

 ถือว่าอยู่ในระดบัที่ตอ้งมีการพฒันา ขอ้จ ากดั คือ 

ปัญหาปริมาณขยะที่ มี จ านวนมาก แต่ก าจ ัด ได ้น ้อย     

ความทา้ทาย ในอนาคตภายหนา้จะด าเนินการจดัซื้อรถขยะ

อกี 1 คนัและจะด าเนินการจดัซื้อที่ดินเพ่ือใหส้ามารถรองรบั

ขยะไดม้ากข้ึน และพฒันาทีท่ิ้งขยะใหถู้กสุขลกัษณะ 



โครงการปลูกตน้ไมเ้ฉลมิพระเกยีรติ 

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั 



กจิกรรมโครงการปลกูป่าใหพ้่อ เฉลมิพระเกยีรต ิ

5 ธนัวามหาราช 



มิติทางดา้นการมีส่วนร่วม 

 มิตทิางดา้นการมีสว่นรว่มเทศบาลต าบลเนินกุม่มี

คะแนนที่ถือวา่ตอ้งมีการพฒันาใหป้ระชาชนเขา้มามีสว่น

รว่มหรือเชญิชวนใหม้ีสว่นรว่มมากขึ้น 



โครงการบรรพชาอปุสมบทนาคหมู่ 

เพือ่ถวายเป็นพระราชกุศล 



โครงการปฏบิตัิธรรมเจรญิภาวนา 



มิติทางดา้นเศรษฐกจิชมุชน 

   เทศบาลต าบลเนินกุ่มยงัอยู่ในเกณฑ์ที่ตอ้งพฒันา 

เน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่ยงัยึดติดกบัภาคเกษตรกรรม 

ดา้นอุตสาหกรรมยงัมีไม่มากนัก และประชาชนยงัออก

ท างานนอกพ้ืนที่เป็นจ านวนมาก เป้าหมายในอนาคตจะ

จดัหางานและสง่เสริมการท างานในชุมชนรูปแบบครวัเรือน

ใหม้ากขึ้น 



มิติทางดา้นเศรษฐกจิชมุชน(ต่อ) 

 นอกจากน้ีในเขตเทศบาลยังมีโรงงานกล้วยตาก 

banana Society ซึง่เป็นโรงงานวสิาหกิจชุมชนท าใหป้ระชาชน

บางส่วนในพ้ืนที่ไดม้ีงานท า ท าใหเ้กิดการกระจายรายไดสู้่

ชุมชน 



สรปุผลการประเมินสขุภาวะชมุชน 

 ความโดดเดน่  ดา้นความปลอดภยัและการป้องกนัภยัพิบตั ิ 

เน่ืองจากมีการซอ้มแผนและเตรยีมความพรอ้มตลอดเวลา 

 ความทา้ทาย จะประกอบไปดว้ย 

 การแกปั้ญหาดา้นอุทกภยั 

การแกปั้ญหาดา้นภยัแลง้ การแกไ้ขปัญหาขยะ 

จะพฒันาระบบการเกษตรใหเ้ป็นการเกษตรแบบยัง่ยนื 

เน่ืองจากพ้ืนทีส่ว่นใหญเ่ป็นพ้ืนทีเ่กษตรกรรม 

การท าใหป้ระชาชนเขา้มามีสว่นรว่มใหม้ากข้ึน 


