
ต้นก ำเนดิน ้ำแหง แหลง่วฒันธรรมพืน้บ้ำน ต ำนำนดอกบวัหลวง บวงสรวงพญำเมอืงน้อย 

การประเมินสุขภาวะชุมชน  
ประจ าปี 2557 

อบต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน 



แผนที่จงัหวดันา่น 

อ.นาน้อย 

แผนที่อ าเภอนานอ้ย 

อาณาเขตติดต่อ 
ต าบลบัวใหญ่อยู่ทางด้านตะวันตกของอ าเภอนาน้อย อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอนาน้อย 13 กิโลเมตร 
ทิศเหนือ        ติดกับ  ต าบลน  าตก อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 
ทิศใต้            ติดกับ  ต าบลสันทะ อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 
ทิศตะวันออก  ติดกับ  ต าบลนาน้อย อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 
ทิศตะวันตก    ติดกับ  อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  

อ.นาหมื่น   
จ.น่าน 

อ.เวียงสา 
จ.น่าน 

อ.ร้องกวาง  
จ.แพร่ 

อ.บ้านโคก           
จ.อุตรดิตถ์ 

ท่ีตั ง 
ต าบลบัวใหญ่ตั งอยู่ในพื นท่ีอ าเภอนาน้อย 
ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดน่าน  
อยู่ห่างจากจังหวัดน่านประมาณ  
72 กิโลเมตร 



     เดิมต ำบลบัวใหญ่อยู่ในเขตกำรปกครองของต ำบลสันทะ 

ต่อมำในป ีพ.ศ.2525 ได้แยกเขตกำรปกครองออกมำเป็นต ำบล
บัวใหญ ่

     ชื่อต ำบล “บัวใหญ่”  มำจำกกำรท่ีบริเวณบ้ำนอ้อยหมู่ที่ 1  

มีหนองน  ำธรรมชำติชื่อว่ำ “หนองปวน”  ซึ่งมี “ดอกบัวหลวง” 
ขึ นอยู่เต็มหนอง สวยงำมมำก ดังนั นผู้น ำชุมชน 

ในขณะนั น จึงได้ลงควำมเห็นว่ำให้ต ำบลที่จะตั งขึ นใหม่ 
ว่ำ “ต ำบลบัวใหญ”่ 



หมู่ 4 

 หมู่ 5 
 หมู่ 6 

หมู่ 8 
 หมู่ 1 

หมู่ 2 

 หมู่ 7 

 หมู่ 3 



ทั พมั าน ใหมั มงคล

สั นพยอม

นาไคั 
นาแหน

บั านอั อย

หนองหั า

ตั นมั วง

สภาพพื นที่ต าบลบัวใหญ่ 

-  พื นที่ราบ 4.78 % 
-  พื นที่ลาดเชิงเขา  19.03 % 
-  พื นที่ภูเขา 76.19 % 

มีพื นที่ 98.07 ตร.กม. 
หรือ 61,291 ไร ่



จ านวนครัวเรือน และประชากรของต าบลบัวใหญ ่
หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนหลังคา

เรือน 
จ านวน

ประชากรชาย 
จ านวน 

ประชากรหญิง 
รวม 

1 บ้านอ้อย 200 350 332 682 
2 บ้านใหม่มงคล 141 231 238 469 
3 บ้านนาแหน 201 311 304 615 
4 บ้านทัพม่าน 179 288 260 548 
5 บ้านนาไค ้ 185 307 301 608 
6 บ้านต้นม่วง 81 105 134 239 
7 บ้านสันพยอม 92 122 120 242 
8 บ้านหนองห้า 200 306 317 623 

รวม 1,279 2,020 2,006 4,026 



ผลการประเมินสุขภาวะของชุมชนประจ าปี 2557  





มิติด้านสุขภาพอนามัย 

- อธิบายกิจกรรม โครงการ หรือนวัตกรรมด้านสุขภาพอนามัยที่โดดเด่น  
พร้อมรูปประกอบ เช่น โครงการที่ส่งเสริมด้านสุขภาพ นวัตกรรมที่โดเด่น 
โครงการแพทย์ทางเลือก หน่วยกู้ภัย หรือน าเสนอข้อมูลผู้ป่วยโรคติดต่อ  
โรคไม่ติดต่อ เป็นต้น 
 
- ข้อจ ากัด หรือปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 
- ความท้าทาย และการวางแผนในอนาคต 



มิติทางด้านสุขภาพอนามัย 

ชื่อ อปท. 

ตัวชี วัด
ที่ 1 
(ร้อย
ละ) 

ตัวชี วัด
ที่ 2 
(ร้อย
ละ) 

ตัวชี วัด
ที่ 3 
(ร้อย
ละ) 

ตัวชี วัด
ที่ 4 
(บำท/
คน) 

ตัวชี วัด
ที่ 5 
(บำท/
คน) 

ตัวชี วัด
ที่ 6 
(มี/ไม่
มี) 

ตัวชี วัด
ที่ 7 
(บำท/
คน) 

ตัวชี วัด
ที่ 8 
(มี/ไม่
ม)ี 

อบต. บัวใหญ่ 14.90 3.90 3.48 43.47 68.31 มี 4.97 มี 

คะแนนสูงสุด
ในชุดตัวอย่ำง  
จ.น่ำน 

100 64.63 94.69 87.63 68.31 มี 20.15 มี 



ร ำวงย้อนยุค 



ร ำวงย้อนยุค 



หน่วยกู้ชพีกู้ภยับรกิำรรบัส่งผู้ป่วยเรือ้รงัและมฐีำนะยำกจนไป
พบแพทยต์ำมนดั 



บรกิำรรบัส่งผู้สงูอำยทุีพ่กิำรไปขอเอกสำรรบัรองควำมพกิำรที่
โรงพยำบำลนำน้อยและโรงพยำบำลน่ำน 



จ ำนวนผู้สูงอำยุที่ได้ขึ นทะเบียนเบี ยควำมพิกำรรำยใหม่ใน
ปีงบประมำณ 2559 จำกจ ำนวนผู้พิกำรรำยใหม่ 95 คน 

บ้ำน หมู่ที่ เพศชำย เพศหญิง รวม 

อ้อย 1 5 9 14 

ใหม่มงคล 2 4 2 6 

นำแหน 3 13 4 17 

ทัพม่ำน 4 3 4 7 

นำไค้ 5 5 5 10 

ต้นม่วง 6 1 0 1 

สันพยอม 7 1 3 4 

หนองห้ำ 8 3 11 14 

รวม 35 38 73 



กองทุนอุปกรณช่์วยเหลอืผู้สงูอำย ุ



กำรรับมอบรถเข็นจำกมูลนิธิสร้ำงสรรค์เพือ่คนพกิำรเชียงใหม่ 
185/11 หมู่บ้ำนเชียงใหม่วิวไม้ 6 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 



ธนำคำรควำมดตี ำบลบวัใหญ ่



 

งำนศพปลอดเหลำ้เบยีรบ์หุรีแ่ละกำรพนนั 
 



กำรเยีย่มผู้สงูอำยทุีบ่้ำน 



เยำวชนจติอำสำ 



ชื่อ อปท. 

ด้ำนควำมปลอดภัย 

ตัวชี วัดที่ 1 
(คด/ีตร.
กม.) 

ตัวชี วัดที่ 2 
(คด/ีตร.
กม.) 

ตัวชี วัดที่ 3 
(โครงกำร) 

ตัวชี วัดที่ 4 
(ครั ง/ตร.
กม.) 

ตัวชี วัดที่ 
5 

(ร้อยละ) 

อบต. บัวใหญ่ 0.01 0.02 3 0.20 0.18 

คะแนนสูงสุด
ในชุดตัวอย่ำง 
จ.น่ำน 

0.25 0.04 10 0.96 3.07 

มิติทำงด้ำนควำมปลอดภัย  





ชื่อ อปท. 

ตัวชี วัดที่ 1 
(ร้อยละ) 

ตัวชี วัดที่ 2 
(ร้อยละ) 

ตัวชี วัดที่ 3 
(มี/ไม่) 

ตัวชี วัด 
ที่ 4 
(ม/ีไม่) 

อบต. บัวใหญ ่ 2.98 1.56 ม ี มี 

คะแนนสูงสุด
ในชุดตัวอย่ำง 
จ.น่ำน 

4.86 2.45 มี มี 

มิติทางด้านการป้องกันภัยพิบตัิ  



   ทีมกู้ชีพ กู้ภัย ต ำบลบัวใหญ ่

ศูนย์เรียนรู้ศูนย์จัดการภัยพิบัติบ้านทัพมา่น 



ชื่อ อปท. 

ตัวชี วัดที่ 1 
(ครั ง) 

ตัวชี วัดที่ 2 
(สวัสดิกำร) 

ตัวชี วัดที่ 3 
(ร้อยละ) 

ตัวชี วัดที่ 4 
(บำท/คน) 

ตัวชี วัดที่ 5 
(บำท/คน) 

ตัวชี วัดที่ 6 
(ร้อยละ) 

อบต. บัวใหญ่ 97 6 19.08 386.24 4.97 0.08 

คะแนนสูงสุดในชุด
ตัวอย่ำง จ.น่ำน 

97 32 81.86 6,996.82 335.86 2.34 

มิติทางด้านสวัสดิการชุมชน  



สถาบันการเงินชุมชนต าบลบัวใหญ่ 

กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ ต าบลบัวใหญ ่



ชื่อ อปท. 

ตัวชี วัด
ที่ 1 
(แห่ง) 

ตัวชี วัด
ที่ 2 

(ร้อยละ) 

ตัวชี วัดที่ 
3 

(ร้อยละ) 

ตัวชี วัดที่ 4 
(บำท/ครัวเรือน

เกษตร) 

ตัวชี วัดที่ 5 
(บำท/ครัวเรือน

เกษตร) 

อบต. บัวใหญ่ 6 20.83 1.71 216.67 208.33 

คะแนนสูงสุดใน
ชุดตัวอย่ำง จ.
น่ำน 

23 57 43.33 216.67 279.07 

มิติทางด้านเกษตรยั่งยืน  



แหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสำนหนองเต่ำ บ้ำนต้นม่วง หมู่ 6 

แหล่งเรียนรู้ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรพัฒนำที่ดิน 



ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 

แหล่งเรียนรู้กลุ่มหมูหลุมบ้ำนสันพยอม หมู่ 7 

แหล่งเรียนรู้กลุ่มเลี ยงไก่พื นเมืองบ้ำนสันพยอม หมู่ 7  



แหล่งเรียนรู้หนึ่งไร่อินทรีย ์



แหล่งเรียนรู้พลังงำนน  ำเพื่อชีวิต 



ชื่อ อปท. 

ตัวชี วัดที่ 
1 

(ร้อยละ) 

ตัวชี วัดที่ 
2 

(ร้อยละ) 

ตัวชี วัดที่ 
3 

(ครั ง/ปี) 

ตัวชี วัดที่ 
4 

(ครั ง/ปี) 

ตัวชี วัดที่ 
5 

(ร้อยละ) 

อบต.บัวใหญ่ 90.00 78.13 6 20 0.32 

คะแนนสูงสุดใน
ชุดตัวอย่ำง จ.
น่ำน 

100.00 100.00 24 25 8.96 

มิติทางด้านการศึกษาและเรียนรู ้ 



ถำ่ยทอดศิลปะกำรตกีลองปจูำและฟ้องเจงิ 



กำรถำ่ยทอดภมูปิญัญำกำรทอผ้ำ 



ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจ าต าบลบัวใหญ่ (ศูนย์ ICT) 

กลุ่มเยาวชนสืบสานวัฒนธรรมล้านนา บ้านนาแหน 



กำรรวมศนูยพ์ฒันำเด็กเล็ก 



ชื่อ อปท. 

ตัวชี วัด
ท่ี 1 

(มี/ไม่มี) 

ตัวชี วัด
ท่ี 2 

(มี/ไม่มี) 

ตัวชี วัด
ท่ี 3 

(มี/ไม่มี) 

ตัวชี วัด
ที่ 4 

(ม/ีไม่มี) 

ตัวชี วัด
ท่ี 5 
(คน) 

ตัวชี วัด
ท่ี 6 

(ร้อยละ) 

อบต. บัวใหญ่ มี มี มี ม ี 100 - 

คะแนนสูงสุด
ในชุดตัวอย่ำง 
จ.น่ำน 

มี มี มี ม ี 439 90.17 

มิติทางด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ







ชื่อ อปท. 

ตัวชี วัดที่ 
1 

(มี/ไม่มี) 

ตัวชี วัดที่ 
2 

(มี/ไม่มี) 

ตัวชี วัดที่ 
3 

(มี/ไม่มี) 

ตัวชี วัดที่ 
4 

(กก./
ครัวเรือน) 

ตัวชี วัดที่ 
5 

(ร้อยละ) 

ตัวชี วัดที่ 6 
(บำท/

ครัวเรือน) 

ตัวชี วัด
ที่ 7 

(ร้อยละ) 

อบต. บัวใหญ่ มี มี มี 0.47 100.00 0.00 - 

คะแนนสูงสุด
ในชุดตัวอย่ำง 
จ.น่ำน 

มี มี มี 0.79 100.00 11,944.44 72.34 

มิติทางด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม  







ชื่อ อปท. 

ตัวชี วัดที่ 1 
(ร้อยละ) 

ตัวชี วัดที่ 2 
(ร้อยละ) 

ตัวชี วัดที่ 3 
(ร้อยละ) 

อบต. บัวใหญ่ 64.81 125.10 48.91 

คะแนนสูงสุดใน
ชุดตัวอย่ำง จ.
น่ำน 

91.16 732.92 48.91 

มิติทางด้านการมีส่วนร่วม  



แหล่งเรียนรู้สภำองค์กรชุมชนต ำบลบัวใหญ่ 

แหล่งเรียนรู้สภาวัตนธรรมต าบลบัวใหญ่ 



แหล่งเรียนรู้สภำเด็กและเยำวชนต ำบลบัวใหญ่ 

แหล่งเรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภำพฯ อบต.บัวใหญ่ 



แหล่งเรียนรู้ระบบประปำภูเขำต ำบลบัวใหญ่ 



โครงกำรปิดทองหลังพระ 



ชื่อ อปท. 

ตัวชี วัดที่ 1 
(บำท/

ครัวเรือน) 

ตัวชี วัดที่ 2 
(บำท/

ครัวเรือน) 

ตัวชี วัดที่ 3 
(บำท/

ครัวเรือน) 

อบต.บัวใหญ่ 177.64 14,073.49 390.93 

คะแนนสูงสุดในชุด
ตัวอย่ำง จ.น่ำน 

14,550.90 14,073.49 5,065.12 

มิติทางด้านเศรษฐกิจชุมชน  



แหลง่เรยีนรูก้ลุม่ดอกไม้แห้งบำ้นอ้อย 



กลุม่ไม้กวำดบ้ำนใหมม่งคล 



กลุม่ถกัตอกบำ้นใหมม่งคล 



กลุม่ทอผ้ำบำ้นหนองห้ำ 



สรปุผลการผลการประเมินสขุภาวะชมุชน  

ความโดดเด่น 
     การใช้ธนาคารความดีเป็นเครื่องมือในการขบัเคล่ือน
การดแูลสขุภาพ การดแูลส่ิงแวดล้อม การมีส่วนร่วม และ
สร้างการมีจิตอาสาในชมุชน 
ความท้าทาย 
     ปัญหากล่ินน ้ายางพาราและอบุติัเหตบุนท้องถนน
เน่ืองมาจากน ้ายางพารา 


