การประเมินสุขภาวะชุมชน
ประจาปี 2557
อบต.ฝายแก้ว อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจดี การศึกษาดี สุขภาพดี ทุกชีวีปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ระบบการ
สวัสดิการเพื่อสุข
ภาวะชุมชน
สร้างการมีส่วนร่วม
ดูแลตลอดชีวิต

ระบบภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น

ภาค
ท้องที่ ภาค

ภาค ท้องถิ่น
ภาครัฐ
เอกชน

สร้างงาน สร้าง
อาชีพ เพิ่มรายได้

ศักยภาพ
ทุน การเรียนรู้

รวมกลุ่ม

เข้าถึง

คน

เข้าใจ

ประชาชน

ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม

ภาค ท้องถิ่น
ภาครัฐ
เอกชน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
สร้างจิตอาสา ดูแล
เกื้อกูล

องค์ความรู้
การมีส่วนร่วม

บทบาท
ความรู้ แนวคิด

ระบบการจัดการ
สุขภาพชุมชน
และอาสาสมัคร

พัฒนา

วิธีการพัฒนา

อนุรักษ์ สืนสาน
ระบบเศรษฐกิจ
ชุมชน

ภาค
ท้องที่ ภาค

ประชาชน

จัดการแบบมีส่วนร่วม
ดูแลสุขภาพ

สร้างเครือข่าย

ส่วนร่วม

ภายใน ภายนอก
แกนนา กลุ่มยุทธศาสตร์

จัดการตนเอง

การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
ระบบการจัดการตาบล

ระบบการศึกษา
เรียนรู้เพื่อเด็ก
และเยาวชน

สร้างการเรียนรู้ สร้างโอกาสทางการศึกษา
พัฒนาสุขภาพ สร้างการมีส่วนร่วม

เส้นทางการพัฒนาของตาบลฝายแก้ว

สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง

จาก พรบ.
กระจาย
อานาจปี 2540
เกิดการแพร่
ระบาดของโรค
เรื้อน มีคน
เจ็บป่วยจานวน
มาก

ผลผลิต/ผลลัพธ์

กิจกรรม

ก่อนปี 2491

เกิดภาวะน้าแล้ง
มีคนบุกรุกป่า
ชุมชน ม. 11

2540

กรมควบคุม
โรคติดต่อได้เข้า
มาจัดตั้งนิคมโรค
เรื้อนขึ้น

มีการ
เลือกตั้ง
นายก อบต.
ครั้งที่ 1

2542
กลุ่มแกนนา/
ผู้นาเริ่มทาการ
ประชาคม
หมู่บ้านเพื่อหา
แนวทางการ
แก้ไขปัญหา

มีการจัดตั้ง
อบต. ฝายแก้ว
เป็นครั้งแรก

นโยบาย
ปัญหายาเสพติด อบต.ฝายแก้ว ได้รับเลือก
เด็กและ
กระทรวงมหาดไทยให้ ระบาดในตาบล
เป็น อบต. นาร่องเรื่อง
มีปัญหาไฟป่าเกิดขึ้นใน
เยาวชนใน
มีการอบรม อปพร.
กองทุน สปสช. ของจ.น่าน
ตาบลจากการเผาป่า
ตาบลเริ่มมี
ประจาหมู่บ้านและ
นโยบายจาก
ของชาวบ้าน
ปัญหาเรื่อง
ตาบล
กระทรวงมหาดไทยให้
เด็กห่างไกล
นโยบายพัฒนาเรื่องการ
กลุ่มจักสาน ม,7
นโยบาย
พมจ.
มีการจัดอบรม อปพร.
วัด
ยกระดั
บ
คุ
ณ
ภาพการ
ต้
อ
งการยกระดั
บสินค้า
เกิดภาวะน้า
ถ่ายโอนให้ ศพด.
และมีนโยบายจัดตั้ง
เรียนการสอนและเพิ่ม
ท่วมอย่างนักใน ศูนย์การแพทย์ฉกุ เฉิน
อยู่ใน อบต.
คุณวุฒิครู
ตาบล

2544
นายกวุฒิไกร
ดวงพิกุล ได้รับ
การเลือกตั้ง มี
การใช้นโยบาย
เน้นพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และการมีส่วน
ร่วม

อบต. ฝายแก้วมี
นายกที่มาจากการ
เลือกตั้งเป็นกานัน
มีประชาชนที่เป็น
โรคเรื้อนจานวน
มากเจ็บป่วยและ
ตายในหมู่บ้าน
ตาบลฝายแก้ว

-เกิดการจัดตั้งกฎ
ในการดูแลป่า
ชุมชนโดย
ประชาชนใน
หมู่บ้าน

2545
เจ้าอาวาส
จัดประชุม
ร่วมกับแกน
นาหมู่บ้าน
อบต.รับโอน
และมีการ
จัดการเรียนที่
พัฒนาการ
ตามวัย
เปิดโรงเรียน
สอนศาสนา
วันอาทิตย์

ประชาชนได้รับ
การดูแลมากขึ้น
และเริ่มมีส่วน
ร่วมในการ
ทางานร่วมกัน

ศุนย์เด็กเล็ก
มีการ
พัฒนาการ
เรียนการ
สอนมากขึ้น

2548

2549

2552

มีการจัดตั้ง อบต. จึงทาการ มีการอบรมอปพร. รุ่นที่
อบต. จัดการให้
มีการระดม
คณะกก.จาก สารวจและจัดให้ 2 จานวน 72 คน ใน
จนท. และสอบต.
สมองในเวที
ทุกภาคส่วน ครู ผดด.ได้ไป เรื่องการจัดการไฟป่าบ
ได้รับการอบรม
ประชาคมเพื่อ
ร่วมพิจารณา ศึกษาเพิ่มเติม
อปพร. จาก
หาแนวทางแก้ไข
และภัยพิบัติ
โครงการ
ในระดั
บ
นักวิชาการ
ร่วมกัน
ส.อบต. และ
ปริญญาตรี
มีการคัดสรรผลิตภัณฑ์
อบต.ซื้อเครื่องมือใน
แกนนาบางส่วน
ของหมู่บ้านส่งเข้า
การดับไฟป่า พร้อม
ได้รับการไป
ประกวด
ทั้งประยุกต์เครื่อง
อบรม
มื่อในการดับไฟป่า
ส.อบต. ม.3
สนั
บสนุนการ
อปพร.
จัดกิจกรรม
ช่วยเหลือคนใน
โครงการ
ตาบลตาม
เข้าพรรษาทุก สอบต. และแกน
ขอบเขตหน้าที่
วันศุกร์
ได้รับการไป
อบต. ได้ซื้อเรือ
อบรมจานวน
ท้องแบนจานวน
72 คน
1 ลา

ครูจานวน 10 คน
ผ่านการสอนระดับ
ปริญญาตรี
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการดูแล
เกิดโครงการที่
ดูแลสุขภาพ

มีการช่วยเหลือกัน
กาจัดไฟป่า
กลุ่มจักสานได้รับรางวัล
OTOP สามดาว

สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง

เส้นทางการพัฒนาของตาบลฝายแก้ว

รัฐบาลมีนโยบายให้
จัดสวัสดิการให้ชุมชน
ทาให้ผู้สูงอายุได้รับ
การช่วยเหลือไม่
ครอบคลุม

กิจกรรม

2552
ในจังหวัดจึงให้มี
การจัดตั้งกองทุน
สวัสดิการในตาบล
ฝายแก้ว โดยวาง
แผนการ
ดาเนินการแบบมี
ส่วนร่วม

นายกวุฒิไกร
พระมหาธนพลเกิด
ดวงพิกุลได้รับ
แนวคิดในการ
การเลือกตั้ง เป็น
อนุรักษ์ศิลปะพื้นถิ่น
น่าน
ครั้งที่ 3
อสม.ไม่มี
สวัสดิการ
ช่วยเหลือเมื่อเกิด
ภัยพิบัติ

2552

นายกวุฒิไกร ดวงพิกุล
ได้รับการทาบทามให้
ตาบลฝายแก้วเข้าร่วมใน
โครงการตาบลสุขภาวะ
ของ อบต. ดอนแก้ว

2555

มีการตั้งคณะกก.
อนุรักษ์ และเปิด
อบรมให้ความรู้แก่
นร. และเยาวชน

มีการบริหาร
จัดการแบบมีส่วน
ร่วม มีการใช้
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพจัดเวทีประชาคม
ชีวิตของคนใน หาแนวทางการ
ตาบล
แก้ไขร่วมกัน

มีการศึกษาดูงานที่
ดอนแก้ว 2-3 ครั้ง
กลับมาจัดทาเวที
ประชาคมในการ
ตรวจสอบทุน และคืน
ข้อมูลให้ประชาชนใน
ตาบล

ผลผลิต/ผลลัพธ์

จัดตั้งกองทุน
สวัสดิการ อสม.

เกิดกองทุน
สวัสดิการผู้สูงอายุ
เกิดกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ตาบลฝายแก้ว

มีประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการ
ทางานของตาบล
เกิดการประชาคม
บ่อยขึ้น

โครงการปิดทองหลัง
พระฯของจ.น่าน ได้มา
ค้นหาตาบลที่ร่วมใน
โครงการ

เด็กในตาบลได้รับ
การเรียนรู้เรื่อง
ตอกดอก ทาโคม
ตีกองปูจา

ตาบลได้กลับมาประชุม
แกนนา มีการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ และนาเรื่องการ
จัดการสิ่งแวดล้อมมาจาก
ดอนแก้วในการขยายผล
การทางานที่ ม.15

อบต.มีความขาดแคลน
อุปกรณ์ในการกู้ชีพกู้ภัย
และเครื่องมือตัดถ่าง

2557
มีการใช้แบบสอบถาม
อย่างละเอียดในการเก็บ
ข้อมูล โดยลงในบ้านห้วย
คาได้รับเลือกเป็น ม. ใน
โครงการ และมี
นักวิชาการภายนอกมา
ส่งเสริมให้เกิดการจัดการ
ตนเอง

อบต. จึงจัดการวัสดุ
อุปกรณ์ในการป้องกันภัย
และให้ความรู้แก่
ประชาชนเรื่องการ
ป้องกันภัย

ประชาชนได้รับการ
ปรับเปลี่ยนวิถีคิด พฤติกรรม
ในการทางาน ชุมชนมีส่วน
ร่วม เกิดการตื่นตัว ลด
รายจ่าย มีอาชีพที่
หลากหลาย

ประชาชนปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
เจ้าหน้าที่ได้รับอุปกรณ์
ในการดาเนินงาน

1. ข้อมูลพื้นฐานของตาบล
- ประชากร 11,412 คน เพศชาย 5,829 คน เพศหญิง 5,571 คน ประชากรแฝง
10,000 คน
- 17 หมู่บ้าน 2,478 ครัวเรือน
- พื้นที่ 217.95 ตารางกิโลเมตร เนื้อที่ 136,220.82 ไร่
พื้นที่อยู่อาศัย 7,814 ไร่
พื้นที่สาธารณะ 3,817 ไร่
พื้นที่ทาการเกษตร จานวน 12,845 ไร่
พื้นที่การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร (สปก.) จานวน 11,684 ไร่
พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้าน่านตอนล่าง จานวน 100,060.82 ไร่
- ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง
-งบประมาณของ อปท. (ปีงบประมาณ 2558) จานวน 36,000,000 บาท
- งบอุดหนุนเฉาะกิจ 27,000,000 บาท

ลักษณะเด่นของพื้นที่
• ตาบลฝายแก้ว ตั้งอยู่ชานเมืองน่าน
• มีสถานบริการสาธารณสุขในสังกัด 3 แห่ง
• มีนิคมผู้ป่วยโรคเรื้อน
• วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม

2. ผลการประเมินสุขภาวะชุมชน พ.ศ. 2557

อธิบายภาพรวมของผลการวิเคราะห์ดัชนีสุขภาวะ
ผลการเปรียบเทียบสุขภาพของ องค์การบริหารส่วนตาบลฝายแก้ว
พบว่า มีค่าดัชนีสุขภาวะรวมเฉลี่ย 3.93 จากคะแนนเต็ม 7 คะแนน อยู่ใน
ลาดับที่ 2 จาก 26 โดยมีสุขภาวะที่ดีผ่านค่าเฉลี่ยทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่
มิติด้านสุขภาพอนามัย มิติด้านการป้องกันภัยพิบัติ มิติด้านความยั่งยืน
ของการเกษตร มิ ติ ด้ า นการศึ ก ษาและเรี ย นรู้ มิ ติ ด้ า นการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ และมิติเศรษฐกิจชุมชน
มีความท้าทายที่ต้องพัฒนา ได้แก่ มิติด้านสวัสดิการชุมชน มิติการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม มิติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและด้านความปลอดภัย

มิติด้านสุขภาพอนามัย
- ภาพรวมอยู่ในลาดับที่ 1 เนื่องจาก ได้รับการถ่ายโอนสถานีอนามัย
ให้แก่ อปท.ตาม พรบ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 ทาให้ได้รับงบประมาณ เพื่อพัฒนาอาคาร วัสดุ
ครุภัณฑ์และระบบการบริการ
- กิจกรรมที่โดดเด่น คือ โครงการสาธารณสุขนอก กู้ชีพ กู้ภัย และ
โครงการรูปแบบการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ยากไร้ที่บ้าน โดย
อาศัยหลักการชุมชนไม่ทอดทิ้งกันและชุมชนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
- ความท้ายทาย คือ การสร้างบุคคลต้นแบบ การรณรงค์ปัญหาสุขภาพ
ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

มิติทางด้านความปลอดภัย
- ภาพรวมอยู่ในลาดับที่ 19 เนื่องจากพื้นที่ เป็นพื้นที่ชานเมืองน่าน พื้นที่
ตาบลกว้างขวาง การสัญจรเป็นไปอย่างคับคั่ง เป็นทางผ่านไปสู่อาเภออื่นๆ
- มีคดีเกี่ยวกับ การลักทรัพย์ การประทุษร้าย และอุบัติเหตุที่เมื่อพิจารณา
จากข้อมูล 3 ปี ย้อนหลังจะพบว่าสถิติอุบัติเหตุอยู่ในอัตราที่เพิ่มขึ้นมากกว่า
ปีที่ผ่านมา ร้อยละ 7
- อบต. สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปี การจัดตั้งหน่วยบริการ กู้ชีพ
กู้ภัย/ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือการตอบโต้ในสถานการณ์
ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มิติทางด้านการป้องกันภัยพิบัติ
- อยู่ในลาดับที่ 8 แต่ตาบลฝายแก้ว มีแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัย
พิบัติ มีระบบวิทยุสื่อสารที่สามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
ทันเวลาและสถานการณ์ พื้นที่จะมีน้าท่วมขังทุกปี ในสถานการณ์
ที่ฝนตกหนัก น้าหลาก ประกอบกับพื้นที่ภูเขาปัญหาไฟป่า ที่ต้องมี
การป้องกันอย่างต่อเนื่อง
- สิ่งที่จะต้องได้รับการแก้ไข คือ การเพิ่มอาสาสมัครการจัดการ
ภัยพิบัติต่อจานวนประชากรในพื้นที่ และงบประมาณที่ อปท.จะ
ใช้ป้องกันและการจัดการภัยพิบัติ

มิติทางด้านสวัสดิการชุมชน
- อยู่ในลาดับที่ 13 ซึ่ง มีอยู่ 3 กองทุน คือ กองทุนสวัสดิการ
ประชาชน ต.ฝายแก้ว กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ และ
กองทุนสวัสดิการ อสม. ซึ่งกองทุนฯ ทั้ง 3 ประเภท มี
สวัสดิการเหมือนกัน และการบริหารจัดการโดยภาค
ประชาชน แกนนาชุมชน
- ความท้าทายคือ อบต.ต้องเพิ่มสัดส่วนงบประมาณต่อหัว
ประชากร และเพิ่มสัดส่วนสมาชิก เนื่องจากกองทุนแต่ละ
ประเภทมีจานวนสมาชิกน้อยมาก

มิติทางด้านเกษตรยั่งยืน
- อยู่ ใ นล าดั บ ที่ 3 เนื่ อ งจากประชาชนอาศั ย ติ ด กั บ แม่ น้ าน่ า น
ประชาชนประกอบอาชีพการเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรผสมผสาน
มีแ หล่ งเรี ย นรู้ ใ นพื้น ที่ จ านวน 23 แห่ ง แต่ล ะแห่ง มี เ อกลั ก ษณ์
เฉพาะพื้นที่ เช่น เกษตรครัวเรือน (เพราะถั่วงอก) แปลงสาธิตด้าน
การเกษตรตามฝั่งแม่น้าน่าน
-- ความท้าทาย คือ ต้องเพิ่มหรือสนับสนุนสัดส่วนครัวเรือนที่ทา
เกษตรอิ น ทรี ย์ และส่ ง เสริ ม เกษตรยั่ ง ยื น ในพื้ น ที่ ให้ เ ห็ น เป็ น
รูปธรรมและต่อเนื่อง

มิติทางด้านการศึกษาและเรียนรู้
- การศึ ก ษาและเรี ย นรู้ มี อั ต ราเข้ า เรี ย นหรื อ ศึ ก ษาต่ อ มั ธ ยมปลายหรื อ
เทียบเท่า ร้อยละ 100 แต่เมื่อเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาจะมีคะแนนต่ากว่า
ค่าคะแนนระดับจังหวัดเนื่องจากเด็กหรือเยาวชน ที่บ้านมีฐานะยากจนต้อง
ประกอบอาชีพเพื่อหาเลี่ยงครอบครัว แต่จะยังศึกษาต่อเมื่อถึงโอกาส เมื่อ
สานึกได้ หรือเห็นคุณค่า/ประโยชน์จากการเรียน
- ความท้าทายที่ อบต.ฝายแก้ว คือ การสร้างลานเรียนรู้หรือกิจกรรมให้กับ
เด็กและเยาวชนในพื้นที่ และการจัดสรรงบประมาณให้กับเด็กและเยาวชน
เพื่อให้ มีเวทีแ ลกเปลี่ ยนเรีย นรู้ พูด คุย กั น เพื่อให้ เด็ก ได้ มีกิจกรรมและมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน

มิติทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ
-อยู่ในลาดับที่ 1 พื้นที่ ร้อยละ 80 เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ประชาชนมีการใช้
และรักษาฝืนป่าในเขตหมู่บ้าน มีกิจกรรมปลูกป่าทดแทน มีการจัดตั้งด่านเพื่อ
สกัดจับผู้ที่ลักลอบเข้าไปตัดไม่ทาลายป่า มีหน่วยงานที่ดูแลรักษาป่าในตาบล มี
กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนที่ประชาชนจัดตั้งกลุ่มกันเอง เพื่อดูแลป่าไม้ในหมู่บ้าน
ของตนเอง และลักลอบหรือจับกุมผู้ที่กระทาความผิด เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
- อบต.ฝายแก้ว ได้มีข้อบัญญัติ เรื่องการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2557 ที่เกิดขึ้นจากความต้องการของชุมชน
- ความท้าทายที่ ต้องแก้ไข คือ ต้องดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ อย่างต่อเนื่อง
โดยไม่ทาลายเพิ่มขึ้นและสร้างกฎ/กติกาในการจัดการทรัพยากรร่วมกัน

มิติทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
- อยู่ในลาดับที่ 26 เนื่องจากประชาชนยังขาดจิตสานึกในการคัดแยกขยะ เมื่อ
คัดแยกขยะแล้ว ไม่รู้จะไปจาหน่ายให้กับใคร และขาดการประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง
- อบต.ฝายแก้ว ต้องรับภาระในการกาจัดขยะ ด้วยงบประมาณลงทุนที่สูง เพื่อ
อานวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้น ที่ แต่เ มื่อเปรียบเทีย บสัดส่ว น
ปริมาณขยะกับพื้นที่อื่นยังอยู่ในระดับที่ต่ากว่า และปริมาณรวมค่าใช้จ่ายต่อ
ครัวเรือนอยู่ในปริมาณที่ต่ากว่าด้วย
- ความท้าทาย คือ การสร้างจิตสานึกให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และ
การจัดเก็บขยะตามปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากครอบครัว/ร้านค้า/ร้านอาหาร

มิติทางด้านการมีส่วนร่วม
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ อยู่ในระดับปานกลาง
สังเกตจากสัดส่วนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งต่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด
และประชาชนที่ เ ข้ า ร่ ว มจั ด ท าแผนชุ ม ชนต่ อ จ านวนครั ว เรื อ น
ทั้งหมด ที่ยังมีค่าต่ากว่าค่าสูงสุดของจังหวัดน่าน
- ความท้ า ทาย คื อ การรณรงค์ ใ ห้ ป ระชาชนในพื้ น ที่ เ ห็ น
ความสาคัญของการมีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ การวางแผน และการ
ประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่

มิติทางด้านเศรษฐกิจชุมชน
- ยังต่ากว่าค่าในระดับจังหวัดน่าน ทุกด้าน
- เนื่องจากระบบเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ ยังมี โรงแรม หมู่บ้านจัดสรร
บริษัทหรือห้างร้านต่างๆ มากพอสมควร
- ประชาชนส่วนใหญ่ยังประกอบอาชีพเกษตรกร (ข้าวโพด ข้าว) และ
เกษตรครัวเรือน ซึ่งเป็นระบบการเกษตรเพื่อการพาณิชย์ ที่วัสดุ
อุปกรณ์การเกษตรทุกอย่าง เจ้าของหรือผู้ประกอบการจะเอามาให้
เกษตรกรใช้ก่อน และเมื่อจาหน่ายสินค้าแล้วเสร็จจะหักค่าใช้จ่ายและ
ดอกเบี้ยตามจานวน
- ความท้าทาย คือ การจัดตั้งตลาดกลางเพื่อสินค้าการเกษตรทุกชนิด
การจัดทาเงินออมการเกษตรในรูปแบบของสหกรณ์

3. สรุปผลการผลการประเมินสุขภาวะชุมชน
- ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ด้านสุขภาพอนามัย มีการกาหนดทิศ
ทางการดาเนินงานสร้างสรรค์สุขภาวะชุมชนร่วมกัน เป็นไปอย่างราบรื่น
และมีการวางแผนการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมเชิงประจักษ์อย่างชัดเจน
- ความท้าทาย คือ ด้านความปลอดภัยเนื่องจากพื้นที่เป็นพื้นที่ชานเมืองน่าน
พื้นที่ตาบลกว้างขวาง การสัญจรเป็นไปอย่างคับคั่ง เนื่องจากเป็นทางผ่าน
ไปสู่ อ าเภออื่ น ๆ ในจั ง หวั ด น่ า น ท าให้ มี ค ดี เ กี่ ย วกั บ การลั ก ทรั พ ย์ การ
ประทุษร้าย และอุบัติเหตุ ค่อนข้างสูงมาก และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่
ต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน คือ การสร้างจิตสานึกให้ประชาชน
คั ด แยกขยะก่ อ นทิ้ ง และการจั ด เก็ บ ขยะตามปริ ม าณขยะที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
ครอบครัว/ร้านค้า/ร้านอาหาร
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นโยบายสาธารณะ
7+1 ประเด็น

• อนุรักษ์ป่าชุมชน • สร้างรายได้เสริม
• ส่งเสริมเกษตรอิน•ทรีจัดยตั์ ้งกองทุนชุมชน
• บริการสุขภาพในชุ• มสร้ชนางสวัสดิการสังคม
ภัยพิบัติ
• อื่นๆ
วิเคราะห์ปัญหา-สาเหตุ
ระบบเศรษฐกิจชุมชน
กลุ่มทาขนม

ระบบการบริหารจัดการ
ท้องถิ่น

วิทยุชุมชน
การบริหาร
ฐานข้อมูล
ท้องถิ่น
ตาบล
ระบบอาสาสมัคร
อผส.
อสม.

สร้างงาน

สร้างพลเมือง

อาหาร
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สร้างการ
เรียนรู้
ดูแลสุขภาพ
ออกกาลังกาย
สร้างผล
การลงทุนด้าน กระทบ
เด็กเยาวชน
บุหรี่

พิจารณา
ส่วนที่ขาด
หรือส่วนที่
ต้องการ
พัฒนา
เพิ่มเติมและ
ต่อยอด

สุขภาพ

แหล่งเรียนรู้ /ปฏิบัติการ
จริงในพื้นที่

ข้อเสนอนโยบายสาธารณะ

อปพร.
ระบบย่อยอื่นๆ

หลักฐานทางวิชาการเพื่อสนับสนุน
และชี้ให้เห็นความสาคัญ

พิจารณาแผน

สร้าง
ยุทธศาสตร์ใหม่

ข้อเสนอ
นโยบายสาธารณะ

