
การประเมินสุขภาวะชุมชน  
ประจ าปี 2557 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง 
อ าเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 



องค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง 
21 หมู่ที่ 8 ต าบลหัวดง  

อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 



 ประชากรในพ้ืนท่ี อบต.หัวดง แบ่งตามอาชีพ 

   สภาพทั่วไปทางภูมิศาสตร ์
ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ห่างจากที่ว่าการ
อ าเภอเมืองพิจิตร ประมาณ  15  กิ โลเมตร พื้นที่ทั้ งหมด  
โดยประมาณ  31,500 ไร่  หรือ 50.40 ตารางกิโลเมตร ลักษณะ
ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าไหลผ่านท าให้ต าบลหัว
ดงแยกเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งตะวันตก มี 1 หมู่บ้าน ฝั่งตะวันออก  มี  5  
หมู่บ้าน 
 

ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน 

จ านวนประชากร  3,473 คน จ านวนครัวเรือน  1,040 ครัวเรือน 
ข้อมูลประชากร (อ้างอิงตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ วันที่ 8 มกราคม 2557) 

ข้อมูลอาชีพ  
(อ้างอิง ข้อมูล จปฐ. ประจ าปี 2557) 



งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวดงประจ าปี 2557  
(รับ – จ่ายจริง) 

ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน (ต่อ) 

• หมวดภาษีจัดเก็บเอง    1,086,098.99  บาท 
• หมวดภาษีจัดสรร 11,659,184.48  บาท 
• หมวดเงินอุดหนุน   6,051,854.00  บาท 
• หมวดใช้จากทุน       28,700.00  บาท 

รายรับ 

• รายจ่ายประจ า            16,155,735.32 บาท            
• รายจ่ายเพื่อการลงทุน     2,246,850.00  บาท รายจ่าย 

รวมทั้งสิ้น 
18,402,585.32 บาท 

รวมทั้งสิ้น 
 18,825,837.47 บาท 



2. ผลการประเมินสุขภาวะชุมชน พ.ศ. 2557 



ผลการประเมินสุขภาวะชุมชน พ.ศ. 2557 



ผลการวิเคราะห์ดัชนีสุขภาวะ 
      ผลการเปรียบเทียบสุขภาพของ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง พบว่า มีค่า
ดัชนีสุขภาวะรวมเฉลี่ย 3.72 จากคะแนนเต็ม 7 คะแนน อยู่ในล าดับที่ 3 จาก 16 

มิติด้านสุขอนามัย 

มิติด้านความปลอดภัย 

มิติด้านการป้องกันภัยพิบัต ิ

มิติด้านสวัสดิการชุมชน 

มิติด้านความยั่งยืนของการเกษตร 

มิติด้านการศึกษาและเรียนรู้ 

มิติด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

มิติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

มิติด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

สุขภาวะที่ดีที่ผ่านค่าเฉลี่ย 9 ด้าน ความท้าทายที่ต้องการพัฒนา 1 ด้าน 

มิติด้านเศรษฐกิจชุมชน 



โครงการร าวงย้อนยุค เพื่อสุขภาพ 
กิจกรรม ร าวง 3 ส. (สนุก สุขภาพดี สามัคคีเกิด)  



โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  

พร้อมออกปฏิบัติงาน 



โครงการต าบลนมแม่เพ่ือสายใยรักแห่งครอบครัว  



“โครงการต าบลนมแม่” 
นวัตกรรมที่ได้จากโครงการ คือ เมนูอาหารเร่งน้ านมมารดาหลังคลอด 

เมนูที่ 1 “แกงเลียงทศวรรษ” 
      หมู่ที่ 7 บ้านหัวดง  

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 

ส่วนประกอบที่ส าคัญ : 

ข้าวโพด ฟักทอง บวบ ต าลึง 

หัวปลี เห็ดหอม ยอดมะรุม 

ใบแมงลัก ใบกะเพรา กะทิ  

ปลาย่าง เกลือไอโอดีน 

ประโยชน์ : 

ช่วยในในกระตุ้นน้ านมในมารดาหลังคลอด และบ ารุงร่างกาย 

 

 



 “โครงการต าบลนมแม่” 
นวัตกรรมที่ได้จากโครงการ คือ เมนูอาหารเร่งน้ านมมารดาหลังคลอด 

เมนูที่ 2 “ย าซู่ซ่า พาหลั่งไหล” 
    หมู่ที่ 6 บ้านน้ าโจนเหนือ  

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

ส่วนประกอบที่ส าคัญ : 

ปลาทับทิม แป้งชุบทอด น้ ามันพืช  

หัวปลี ขิง ใบกะเพรา ใบโหระพา 

ใบแมงลัก ใบมะรุม แครอท ต าลึง 

ฟักทอง ผักกาดหอม ต้นหอมผักชี 

ดอกอัญชัญ น้ าตาลปี๊ป มะขามเปี๊ยก 

หอมแดง เกลือไอโอดีน พริกป่น 

ประโยชน์ : 

ช่วยในในกระตุ้นน้ านมในมารดาหลังคลอด และบ ารุงร่างกาย 

 

 
 



“โครงการต าบลนมแม่” 
นวัตกรรมที่ได้จากโครงการ คือ เมนูอาหารเร่งน้ านมมารดาหลังคลอด 

เมนูที่ 3 “ย าปลาทับทิม 2 ใจ” 
           หมู่ที่ 9 บ้านปากคลอง  

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

ส่วนประกอบที่ส าคัญ : 

หัวปลี ฟักทอง มะระ หอมหัวใหญ่ 

มะเขือเทศ มะขามเปี๊ยก โหระพา  

นมสด ปลาทับทิม   

ประโยชน์ : 

ช่วยในในกระตุ้นน้ านมในมารดาหลังคลอด และบ ารุงร่างกาย 

 

 
 



โครงการคืนดวงตาสดใส ให้ผู้สูงอายุ  
เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช 



โครงการดูแลผู้สูงอาย.ุ...ระยะยาว 
นวัตกรรมใหม่ “ขวดมหัศจรรย์ เพ่ือสุขภาพ” 

- เพ่ือช่วยในระบบกล้ามเนื้อหัวใจ 
และปอด 
- ระบบกล้ามเนื้อ ข้อติด ในผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ 
 



กิจกรรม “ตลาดนัดสีเขียว” 



ข้อจ ากัด 

ความท้าทาย 

- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในของโครงการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย 
- ประชาชนยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการดูแลสุขภาพ เช่น การออกก าลัง - 
  กาย การบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ท าให้มีผลสืบเนื่องในการเกิดโรคต่างๆ เช่น   
  โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคไขมัน สารพิษตกค้าง  

- ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความส าคัญของการออกก าลังกาย รวมถึงการเลือก 
  บริโภคอาหารที่มีประโยชน์ 
- จัดให้มีหน่วยบริการด้านสุขภาพ เช่น ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน รถรับ-ส่ง 
  ผู้ป่วยหมอนัด มีการติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง 
- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการดูแลสุขภาพทั้งหมด 



กิจกรรม ตั้งจุดตรวจ ลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลต่างๆ 



โครงการสายตรวจป้องกันและปราบปรามการเผยแพร่ขยายของยาเสพติด ประจ าปี 2557 
 



กิจกรรม การประเมินทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ ( EMS Rally )  
ของทีมอาสาสมัครกู้ชีพ อบต.หัวดง  



ข้อจ ากัด 

ความท้าทาย 

- พื้นที่ อบต.หัวดง เป็นพื้นที่ชนบท/หมู่บ้าน ห่างจากถนนสายหลัก ท าให้ช่วย 
  เทศกาลต่างๆ ไม่ปรากฏการเกิดอุบัติเหตุขึ้นในพื้นที่ 
- ในส่วนของยาเสพติด ในพื้นที่ของ อบต.หัวดง พบปัญหาเนื่องจากมีเยาวชนติด
ยาเสพติดบ้าง แต่ไม่มีผู้จ าหน่ายในพื้นที่ 

- ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ที่ดูแลความปลอดภัย คือ อปพร. ต ารวจบ้าน มีการ
พัฒนาศักยภาพของตนเองให้มากขึ้น 
- การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสอดส่องป้องกันปัญหายาเสพติดใน
พื้นที ่
- ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อสร้างความปลอดภัย 



โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ า (แก้มลิง)เพ่ือกักเก็บน้ า 



โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ า (แก้มลิง) เพ่ือกักเก็บน้ า 



โครงการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าแล้ง 



ข้อจ ากัด 

ความท้าทาย 

- พื้นที่ต าบลหัวดงเป็นพื้นที่ราบลุ่ม (รับน้ า) จากจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

- เร่งพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ า เช่น แก้มลิง พนังกั้นน้ า ขุดลอกคูคลอง ประตู
ระบายน้ า เพื่อเป็นการป้องกันน้ าท่วมรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 



กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลหัวดง (ครัวเรือนละ 1 บาท) 

จ านวนสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล
หัวดง (ครัวเรือนละ 1 บาท) 

หมู่ท่ี 2 จ านวน 77 คน 
หมู่ท่ี 4 จ านวน 144 คน 
หมู่ท่ี 5 จ านวน 175 คน 
หมู่ท่ี 6 จ านวน 81 คน 
หมู่ท่ี 7 จ านวน 44 คน 
หมู่ท่ี 9 จ านวน 61 คน 

มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 579 
ครัวเรือน 

ปัจจุบันมีเงินคงเหลือในบัญชี 
284,564.79  บาท 



กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลหัวดง (ครัวเรือนละ 1 บาท) 

จัดสวัสดิการ รถรับ – ส่ง ผู้ป่วยไปยัง
สถานพยาบาล 



กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลหัวดง (ครัวเรือนละ 1 บาท) 

- จัดสวัสดิการช่วยเหลือเมื่อคลอดบุตร 
- กรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือ 



กองทุนส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือนของ อบต.หัวดง 



ชมรมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง 



ข้อจ ากัด 

ความท้าทาย 

- งบประมาณ 
- การมีส่วนรวม 
- การบริหารจัดการ 

- ต้องการให้มีสมาชิกเข้าร่วมมากขึ้น  
- จัดให้มีสวัสดิการมากขึ้น 
- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงผลการด าเนินงานของกองทุน 
- มีคณะกรรมการจัดการกองทุนที่เข้มแข็ง 



โครงการเกษตรปลอดสารพิษ วิชชาลัยชาวนาต าบลหัวดง 



โครงการขับเคลื่อนการเกษตรแบบยั่งยืน 

กิจกรรม สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว 
กิจกรรม สนับสนุนการเพาะเห็ด 
กิจกรรม สนับสนุนการเลี้ยงปลา 
กิจกรรม สนับสนุนการเลี้ยงไก่ 



ข้อจ ากัด 

ความท้าทาย 

- การเปลี่ยนแนวความคิดของเกษตรกร ให้หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี และหันมาท า 
  เกษตรปลอดสารพิษ 

- การขยายครอบครัวเกษตรกรรมย่ังยืน ภายในชุมชนต าบลหัวดง ให้เพิ่มมากขึ้น  
  ทั้งแหล่งเรียนรู้ ชุมชนต้นแบบ พื้นที่และสัดส่วนของครัวเรือนของ 
  เกษตรกรที่ท าเกษตรปลอดสาร ให้มีจ านวนมากขึ้น 



สภาเด็กและเยาวชนต าบลหัวดง 
โครงการรวมพลังวัยใส ใส่ใจผู้สูงอายุ 



โครงการ “คลองสวยน้ าใส คนไทยมีความสุข” 



โครงการ “ประชุมนักเรียนผู้ปกครองนักเรียน 
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง” 



ข้อจ ากัด 

ความท้าทาย 

- ขาดอาคารสถานที่ ที่เหมาะสม 
- ขาดบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ 
- นักเรียนมีฐานะยากจน 
- นักเรียนไปเรียนในเมือง 

- เร่งพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเพื่อให้เด็กนักเรียนหันกลับมา
เรียนในพื้นที ่
 



นวัตกรรม “น้ าหมักจาวปลวก”  
เพ่ือย่อยสลายฝางในนา ลดการเผาตอซังข้าว 



นวัตกรรม “น้ าหมักจาวปลวก”  
เพ่ือย่อยสลายฝางในนา ลดการเผาตอซังข้าว 



ข้อจ ากัด 

ทรัพยากรน้ า 

- ดินถูกท าลายเนื่องจากการใช้สารเคมีติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน 
- เกษตรกรส่วนใหญ่เช่านาจากนายทุน เลยไม่สนใจการปรับปรุงดินให้มี 
  คุณภาพ 
- ไม่สามารถท าการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้ เนื่องจากไม่ใช่
เจ้าของที่ดิน 

- ขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง 
- ในฤดูฝน น้ าจะท่วมพื้นที่ท้ังหมด 

ทรัพยากรดิน 



ความท้าทาย 

- สร้างแหล่งกักเก็บน้ าให้เพียงพอต่อความต้องการ 

ทรัพยากรน้ า 

ทรัพยากรดิน 
- ลดการใช้สารเคมี 
- ปรับทัศนคติของเกษตรกรในการท าการเกษตร, การปลูกพืชต่างๆ 



ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 



ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 



โครงการกองทุนส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจ าปีงบประมาณ 2557 



ข้อจ ากัด 

ความท้าทาย 

-ขาดความร่วมมือจากประชาชนบางส่วนในการคัดแยกขยะในครัวเรือน 
- ทัศนคติของประชาชนในการใช้สารเคมี 

- เน้นการลดต้นทุนการผลิตเกษตรกรรม  
- จัดตั้งธนาคารขยะ 
- เปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรในการท าการเกษตรปลอดสารพิษ 
- ขยายให้ครัวเรือนร่วมเป็นสมาชิกกองทุนการคัดแยกขยะ 
 



การประชาคมแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น สามปี 



ข้อจ ากัด 

ความท้าทาย 

- ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมยังไม่ครบทุกครัวเรือน 
- อบต.หัวดง ไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณได้ครบทุกโครงการ 
- ประชาชนไม่กล้าแสดงความคิดเห็น 

-ต้องการให้ประชาชนเข้าร่วมประชาคมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของครัวเรือน 
- ส่งเสริม/เปิดโอกาส ให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ี 



กลุ่มดอกไม้จันทน์  กลุ่มเย็บผ้า  กลุ่มสานตะกร้า  กลุ่มดอกรัก 



ข้อจ ากัด 

ความท้าทาย 

-ขาดแหล่งเงินทุนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
- ขาดตลาด/ราคาผลผลิตไม่แน่นอน 
- การสร้างบรรจุภัณฑ์ 
- การสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของตลาด 

- การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด 
- หาแหล่งรองรับผลิตภัณฑ์ (ตลาด) 



3. สรุปผลการผลการประเมินสุขภาวะชุมชน  

ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 - อบต.หัวดง มีศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ได้รับรางวัลจาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ในปี 2556 
 - มีกองทุนส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน 
ด้านสุขภาพอนามัย 
 - โครงการต าบลนมแม่ 
 - โครงการร าวงย้อนยุค เพื่อสุขภาพ 
 - โครงกาดูแลผู้สูงอายุ ในระยะยาว 
 - โครงการตลาดนัดสีเขียว 
  



3. สรุปผลการผลการประเมินสุขภาวะชุมชน  

ด้านความปลอดภัย 
 - มีการจัดตั้งจุดตรวจเพื่อเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลต่างๆ 
 - โครงการสายตรวจป้องกันและปราบปรามการเผยแพร่ขยายของยาเสพติด  
ด้านการป้องกันภัยพิบัต ิ
 - โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ า (แก้มลิง) เพื่อกักเก็บ 
 - โครงการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าแล้ง 
ด้านการศึกษาและเรียนรู้ 
 - โครงการรวมพลังวัยใส ใส่ใจผู้สูงอายุ 
 - โครงการคลองสวยน้ าใส คนไทยมีความสุข 
 - โครงการประชุมนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วน  
               ต าบลหัวดง 
  
 
 
   



3. สรุปผลการผลการประเมินสุขภาวะชุมชน  

ด้านความยั่งยืนของการเกษตร 
 - โครงการเกษตรปลอดสารพิษ วิชชาลัยชาวนา 
 - โครงการขับเคลื่อนการเกษตรอย่างยั่งยืน 
ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 - โครงการประชาคมแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น สามปี 
 - โครงการประชาคมสถานีสูบน้ าด้วยพลังไฟฟ้า 
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 - มีการท านวัตกรรม “น้ าจาวปลวก” เพื่อใช้ในการย่อยสลายฝางข้าว แทน 
              การเผาตอซังข้าว ซึ่งเป็นสาเหตุของการท าลายหน้าดินให้เสื่อมคุณภาพ 
 
 
 
  
   



3. สรุปผลการผลการประเมินสุขภาวะชุมชน  

ด้านสวัสดิการชุมชน 
 - มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลหัวดง (ครัวเรือนละ 1 บาท)  
              เพื่อให้ประชาชนมีสวัสดิการ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 - มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือนของ อบต.หัวดง 
 - มีการจัดตั้ง ชมรมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง 
   



3. สรุปผลการผลการประเมินสุขภาวะชุมชน  

ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
 - กลุ่มอาชีพต่างๆ ของ อบต.หัวดง ยังขาดแหล่งเงินทุนในการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์รวมไปถึงยังขาดตลาดที่จะรองรับผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ราคาผลผลิตที่ผันผวน 
ไม่แน่นอนยังมีผลกระทบต่อกลุ่มอีกด้วย 
 - อบต.หัวดง มีการจัดเก็บภาษีคือ ภาษีป้าย ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน 
ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ แต่ไม่มากนัก เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่
เกษตรกรรม (ท าน า) 



3. สรุปผลการผลการประเมินสุขภาวะชุมชน  

- การประชาสัมพันธ์สื่อสารให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 10 ด้าน ให้  
  มากขึ้นถึงร้อยละ 80 ของครัวเรือน 
- การสร้างเครือข่ายกับ อปท. อื่นๆ ให้มากขึ้น 
- การพัฒนาศักยภาพของโครงการต่างๆ ให้มีความมั่นคงและย่ังยืน 
 




