
การประเมินสขุภาวะชุมชน  
ประจ าปี  2558 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลวดัพริก 
อ าเภอเมือง    จงัหวดัพิษณุโลก 



ขอ้มูลพื้นฐาน 

ต ำบลวดัพริกมี    12   หมู่บำ้น   พืน้ท่ี  58.89  ตำรำงกิโลเมตร   
ประชำกร  5,935  คน   1,827   ครวัเรือน 

 ระบบสำธำรณูปโภคในพืน้ท่ี   กำรมีไฟฟ้ำใช้ 100 %   
ระบบประปำหมู่บำ้น   เส้นทำงคมนำคมท่ีเช่ือมต่อ    ไม่ประสบปัญหำ
ขำดแคลนน ้ำ    เครือข่ำยอินเตอรเ์น็ตยงัไม่ครอบคลมุ 

 อำชีพ   รบัจ้ำงทัว่ไป และเกษตรกร  รำยได้เฉล่ีย  80,000 บำท/ปี 

 ประเพณี   ผำ้ป่ำหวัเรือ  แข่งขนัเรือยำว พิธีกรรมเก่ียวกบักำรท ำนำ 



ขอ้มูลพื้นฐาน 

 ประเพณี   ผำ้ป่ำหวัเรือ  แข่งขนัเรือยำว พิธีกรรมเก่ียวกบักำรท ำนำ 

กำรศึกษำ   โรงเรียนสงักดั สพฐ.  2  แห่ง   ศนูยพ์ฒันำเดก็เลก็ 1 แห่ง  
ศนูย ์กศน.  1  แห่ง 

 สำธำรณสขุ    รพ.สต.  2  แห่ง  ปัญหำสขุภำพส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม
โรคเรือ้รงั  ได้แก่  ควำมดนั  เบำหวำน   ไขมนัในเส้นเลือด  ส่วนกลุ่ม 

โรคอ่ืนยงัพบในปริมำณไม่มำก 

 งบประมำณปี 2558   จ ำนวน   27,580,000   บำท 

 



ผลการประเมินสขุภาวะชมุชน พ.ศ. 2558 



ผลการประเมินสุขภาวะชุมชน พ.ศ. 2558 

 ผลการเปรยีบเทยีบสขุภาวะ ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
    วดัพรกิ พบวา่ มคีา่ดชันีสขุภาวะรวมเฉลีย่  2.73  จากคะแนน 
    เตม็ 7 คะแนน อยูใ่นล าดบัที ่8 จาก 16 โดยมสีขุภาวะทีด่ ี
    ผา่นคา่เฉลีย่ทัง้หมด 4 ดา้น ไดแ้ก่  

 มติดิา้นความปลอดภยั   มติดิา้นการจดัการสิง่แวดลอ้ม  
    มติดิา้นสวสัดกิารชุมชน  และมติดิา้นการบรหิารแบบมสีว่นรว่ม  

 ความทา้ทายทีต่อ้งพฒันา ไดแ้ก่  มติดิา้นความยัง่ยนื 
    ของการเกษตร  และมติดิา้นสุขภาพอนามยั 
 



ล ำดบั ดชันีช้ีวดั (คะแนนเตม็ 7 คะแนน) อบต.วดัพริก 
ล ำดบัท่ี  

(จำก 16 แห่ง) 
1 สุขภาพอนามยั 3.49 9 
2 ความปลอดภยั 4.76 10 
3 การป้องกนัภยัพบิตั ิ 2.05 9 
4 สวสัดกิารชุมชน 3.29 3 
5 ความยัง่ยนืของการเกษตร 1.86 4 
6 การศกึษาและเรยีนรู ้ 3.07 9 
7 การจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ 1.00 12 
8 การจดัการสิง่แวดลอ้ม 5.61 4 
9 การบรหิารแบบมสีว่นรว่ม 4.60 2 

10 เศรษฐกจิชุมชน 1.79 10 
ดชันีสขุภำวะ 2.73 8 



มิตดิา้นสขุภาพอนามยั 

 อบต.วัดพริก มีอัตราผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อกลุ่มโรค NCDs ในจ ำนวน
ค่อนข้ำงมำกส่วนโรคติดต่อในพื้นที่ยังพบในจ ำนวนน้อย 
อบต.วัดพริก มีกำรสนับสนุนงบประมำณด้ำนสุขภำพ 3 แหล่ง ได้แก่
งบประมำณเงินรำยได้ อบต.   งบประมำณตำมภำรกิจถ่ำยโอน และงบประมำณ
กองทุนหลักประกันสุขภำพ 
อบต.วัดพริก มีบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพื่ออ านวยความสะดวกส่งต่อผู้ป่วย 
ไปยังสถานพยาบาลได้อย่างทันท่วงที  นอกจากนั้นยังมีการดูแลสุขภาพ
โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียง โดยอาสาสมัครดูและผู้สูงอายุ พิการ และด้อยโอกาส 
ปัญหาและอุปสรรคเน่ืองจากงบประมาณมีจ ากับจึงท าให้การใช้งบประมาณ
ด้านสุขภาพยังมีน้อย 
อบต.วัดพริก จะเน้นการส่งเสริมดูแลสุขภาพมากกว่าการป้องกันรักษา 



มิตทิางดา้นความปลอดภยั  

ต าบลวัดพริก นับว่ามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสูง มีคดีต่างๆน้อย  
แต่จะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ้างเนื่องจากถนนเส้นหลักมีโค้งอันตราย มีอุบัติเหตุเกิดบ่อย 
ครั้ง แต่ทาง อบต.ได้มีการท าป้ายเตือนโค้งอันตราย 

ส าหรับปัญหาที่เร่ิมมีมากขึ้น คือ ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน 
ประกอบกับชุมชนมักไม่ให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับเจ้าหน้าที่ 

อบต.วัดพริก  มีศูนย์ อปพร. เป็นศูนย์ประสานการช่วยเหลือ มีเจ้าหน้าที่อยู่ตลอด 
24 ชั่วโมง เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ จึงเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันที 
 



มิตทิางดา้นการป้องกนัภยัพบิตั ิ 

อบต.วัดพริก มีศูนย์ อปพร.ในการประสานความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
และมีเครือข่ายเชื่อมโยงกับหน่วยงานในพื้นที่ใกล้เคียง 

พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มไม่เกิดปัญหาน้ าท่วมเท่าไหร่  จะมีก็แต่การกัดเซาะตล่ิงริม
แม่น้ าในบางช่วง ท าให้เกิดการทรุดตัวของตลิ่ง  และนอกจากนั้นยังมีปัญหาลมพัด
ในช่วงฤดูมรสุมท าให้บ้านเรือนเสียหายเป็นบางส่วน 

ดังนั้นภัยพิบัติต่าง ๆ  ของต าบลวัดพริก จึงไม่เป็นปัญหามากนัก 
 
 



มิตทิางดา้นสวสัดิการชมุชน  

อบต.วัดพริก มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน  กลุ่มฌาปนกิจ และออมทรัพย์
หมู่บ้าน    

การจัดสวัสดิการเน้นการให้ตอนมีชีวิตอยู่ 
กองทุนต่าง ๆ ยังไม่สามารถรวมเป็นกองทุนเดียวได้ และยังมีสมาชิกเพิ่มขึ้นใน
อัตราส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับจ านวนประชากร 

ในอนาคตเน้นการรวมกลุ่มให้เป็นกลุ่มเดียวเพื่อให้การจัดสวัสดิการมีการเติบโต
และขยายไปทุกกลุ่มวัย 



มิตทิางดา้นเกษตรย ัง่ยนื  

พื้นที่ต าบลวัดพริก เป็นพื้นที่เกษตรกรรม  แต่ทั้งนี้ยังมีการท าการเกษตรแบบไม่
ปลอดภัย แม้มีการส่งเสริมให้ท าเกษตรอินทรีย์แล้วแต่ก็ไม่สามารถท าให้เกษตรกรหัน
มาท าเกษตรอินทรีย์ได้ เนื่องจากผลผลิตที่ได้มีปริมาณน้อย และไม่ทันกับภาระหนี้ที่
ต้องช าระ 

การให้ยกเลิกสารเคมี จึงเป็นทางแก้ไขที่ยาก แต่จะเน้นรณรงค์ให้ลดปริมาณการ
ใช้ให้น้อยลง  อาจจะใช้ปุ๋ยเคมี และลดปริมาณสารเคมีปราบศัตรูพืชให้น้อยลง 
 
 



มิตทิางดา้นการศึกษาและเรยีนรู ้ 

 อบต.วัดพริก  มีการรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชน ในนาม สภาเด็กและเยาวชน 
ต าบล มีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น  กิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด  กิจกรรมเกี่ยวกับจิต
อาสาต่าง ๆ  เป็นต้น 
ส าหรับในพื้นที่เนื่องจากเป็นพื้นที่เขตเมือง ประชาชนนิยมส่งบุตรหลานเข้าไป
เรียนในตัวเมือง ท าให้โรงเรียนที่เคยมีอยู่ได้ยุบลง ปัจจุบันเหลือเพียง 2 แห่ง และก็มี
เด็กนักเรียนน้อยมาก 
ส าหรับ อบต.วัดพริก มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ในเบื้องต้น และ
ศูนย์ กศน.  
การพัฒนาในอนาคตเน้นการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐาน และ
สามารถรองรับเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อพัฒนาทักษะเบื้องต้นได้ถูกต้อง 
 



มิตทิางดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิ

อบต.วัดพริก เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติมีไม่มากนัก  ส่วนใหญ่จะ
เป็นแหล่งน้ าสาธารณะ หนอง บึง ต่างๆ ซึ่งเกษตรกรใช้ในการท าการเกษตร แหล่งน้ า
เหล่านี้ยังไม่ประสบปัญหาน้ าเสียเนื่องจากประชาชนช่วยกันดูแลเป็นอย่างดี 

มีการก าหนดข้อห้ามต่างๆ ของชุมชน ในการจัดสัตว์น้ าที่ท าลายระบบนิเวศ 
เพื่อให้มีสัตว์น้ าให้บริโภคเพียงพอ การจัดเวรยามเฝ้าระวังดูแล เป็นต้น 
 
 



มิตทิางดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้ม  

 อบต.วัดพริกมีการออกข้อบัญญัติเกี่ยวกับขยะ  แต่ทั้งนี้ อบต.ยังไม่มีระบบ 
ก าจัดขยะ เนื่องจากปริมาณขยะในพื้นที่ยังมีปริมาณไม่มาก ประชาชนมีพื้นที่ในการ
ก าจัดขยะในครัวเรือนด้วยการเผา ขยะส่วนใหญ่เป็นขยะในครัวเรือน นอกจากนั้นใน
พื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  รวมถึงมลพิษทางอากาศจะมีเพียงการ
เผาในพื้นที่เกษตร แต่ยังไม่มีปัญหารุนแรงขณะเกิดหมอกควัน 

ปัญหาขยะในพื้นที่ เน้นการคัดแยกขยะ และก าจัดเฉพาะที่ไม่สามารถจ าหน่าย
ได้ ส่วนใหญ่จะเป็นถุงพลาสติก ส่วนขยะเปียกสามารถน าเป็นปุ๋ยหรือเลี้ยงสัตว์ได้ 
เช่น ไก่ สุกร ปลา เป็นต้น 

อนาคตหากขยะในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น จนไม่สามารถก าจัดได้ด้วยครัวเรือนแล้ว 
อาจมีการวางแผนการก่อสร้างเตาเผาขยะ แต่จะไม่เน้นเรื่องการฝังกลบ 



มิตทิางดา้นการมีสว่นร่วม  

ในเรื่องการมีส่วนร่วม อบต.วัดพริกเน้นการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุก
กิจกรรมและการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในทุกโครงการที่ส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนในพื้นที่  

ในการประชาคมสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในแต่ละครั้งยังมีประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมน้อยเมื่อเทียบกับประชาชนที่มีในแต่ละหมู่บ้าน  อาจเนื่องมาจาก
ประชาชนที่อาศัยอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ ส่วนบุคคลวัยแรงงานจะเข้าไปท างาน
ในเมือง  ส าหรับการจัดสรรงบประมาณที่ลงไปในแต่ละหมู่บ้าน จะเน้นความต้องการ
ของประชาชนเป็นหลัก โดยผ่านเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นที่อิสระบนพื้นฐานความมีเหตุผล 



มิตทิางดา้นเศรษฐกจิชมุชน  

การจัดเก็บภาษีของ อบต.มีจ านวนน้อยมากเมื่อเทียบกับงบประมาณของ  
อบต.เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม รายได้จากภาษีจึงมีน้อย      
ส่วนผลิตภัณฑ์ชุมชน ยังมีการรวมกลุ่มกันน้อย เนื่องจากประชาชนหันไปรับจ้างซึ่ง
มีรายได้มากกว่า แต่ก็เริ่มจะมีการรวมกลุ่มท าผลิตภัณฑ์ต่างๆเพิ่มขึ้นกว่าที่ผ่านมา 
เช่น กลุ่มท าน้ าพริก  ท ากุนเชียง เป็นต้น 

ในอนาคต อบต.วัดพริก จะเน้นการรวมกลุ่มของประชาชนให้มากขึ้น โดยเฉพาะ
การรวมกลุ่มสวัสดิการต่าง ๆ ให้เป็นกลุ่มเดียวกัน และเน้นการมีรายได้เสริม
นอกเหนือจากการท าการเกษตร และรับจ้าง 



สรปุผลการผลการประเมินสขุภาวะชมุชน  
ความโดดเด่น 
การมีบริหารแบบมีส่วนเน้นการสอบถามความคิดเหน็ของ
ประชาชนและรบัฟังข้อเสนอ ร่วมคิด ตดัสินใจบนพืน้ฐานของ
เหตผุลและผลประโยชน์ของชมุชน เน้นการรวมกลุ่มกนัเองใน
ชมุชนเพ่ือช่วยเหลือกนัในเบือ้งต้น 

ความท้าทาย 
ส่งเสริมการท าการเกษตรแบบยัง่ยืน ลดปริมาณการใช้
สารเคมีให้น้อยลง ซ่ึงท าให้เกิดปัญหาสขุภาพ และส่ิงแวดล้อม 
ซ่ึงเช่ือมโยงกบัปัญหาสขุภาพอนามยัท่ีตามมาซ่ึงเป็นความท้า
ทายท่ี อบต.วดัพริกจะต้องเน้นหนักแก้ไขปรบัปรงุให้ดีขึน้ 
ภายใต้งบประมาณท่ีจ ากดั 


