
เทศบาลต าบลเกาะคา อ.เกาะคา  จ.ล าปาง  

การประเมินสุขภาวะชุมชน  
ประจ าปี 2557 



1. ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 เทศบาลต าบลเกาะคามีพื้นที่   4.74  ตารางกิโลเมตร   
ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ 3 
ต าบล ได้แก่ ต าบลศาลา  ต าบลท่าผา และต าบลเกาะคา   
จ านวนประชากร 4,757 คน   
จ านวนครัวเรือน 2,266 หลัง 

 



2. ผลการประเมินสุขภาวะชุมชน พ.ศ. 2557 





ภาพรวมของผลการวิเคราะห์ดัชนีสุขภาวะ 

 เทศบาลต าบลเกาะคา มีค่าดัชนีสุขภาวะรวมเฉลี่ย  3.08  

 อยู่ในล าดับที่ 13 จาก 21 เทศบาลต าบล ในเขตภาคเหนือตอนบนที่
เข้าร่วมโครงการ และส่งแบบส ารวจฯ  

มีดัชนีสุขภาวะที่ดีทั้งหมด 3  ด้าน ได้แก่ มิติด้านสุขภาพอนามัย 
มิติด้านการศึกษาและเรียนรู้  และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมี
ความท้าทายที่ต้องพัฒนา ได้แก่ ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
และด้านความปลอดภัย 
 



มิติด้านสุขภาพอนามัย 

ซึ่งกลไกการท างานที่น าพาไปสู่ความส าเร็จ เกิดจากแนวคิด     
“การพัฒนาคน พัฒนางาน ด้วยวิถีชุมชน เพื่อให้ประชาชนทุกคนมี
สุขภาพดี มีการดูแลสุขภาพโดยชุมชน เพื่อเป็นสังคมที่เอื้ออาทร
ภายใต้สิ่งแวดล้อมชุมชนที่ปลอดภัย” ผ่านเครื่องมือและ
กระบวนการหลายรูปแบบ ได้แก่ การน าใช้ข้อมูลที่หลากหลายเป็น
พื้นฐานในการท างาน, การสร้างวัฒนธรรมและการส่งเสริมการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง, การจัดกระบวนการร่วมคิดร่วมท าและ
เลือกเรียนรู้ที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้ 
 



ตัวอย่างการด าเนินงานสุขภาพชุมชน 

 อาสาสมัครดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 

 ชมรมผู้สูงอาย ุ

 กองทุนหลักประกันสุขภาพ (กสต.เกาะคา) 

 หมู่บ้านจัดการตนเองด้านสุขภาพ  เน้นการสร้างสุขภาวะ 

    ของประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  

    จนท.สาธารณสุข ,รพ.สต. ,โรงพยาบาล  
    และเทศบาล 

 



อาสาสมัครดูแลสุขภาพ 



3อ.2ส. & แกว่งแขนลดพุงลดโรค 



3อ.2ส. & แกว่งแขนลดพุงลดโรค 



โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ 



โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 







มิติทางด้านความปลอดภัย  

 เทศบาลต าบลเกาะคา เป็นพื้นที่ท่ีมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน เป็นสังคมที่ยังมีการพึ่งพาอาศัยกัน มีระบบเครือญาติที่
ช่วยเหลือดูแลกัน ร่วมมือร่วมใจสอดส่องดูแลคนในชุมชนใหอ้ยู่ได้
อย่างปกติสุข 

 เนื่องจากเส้นทางที่ผ่านเทศบาลเกาะคาเป็นทางผ่านสัญจรของ
นักท่องเที่ยว อุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากคนต่าง
ถิ่น และมีการดื่มสุรา ซึ่งพบมากในช่วงเทศกาลต่างๆ บางครั้ง
รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต แต่พบไม่บ่อย 
 



 

มิติทางด้านความปลอดภัย  

 

 



มิติทางด้านการป้องกันภัยพิบัติ  

 เป็นพื้นที่ท่ีมีการเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติน้อยมาก 

 มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มีการจัดตั้งเมื่อปี 2548 จ านวน 100 
คน มีการย้ายจากศูนย์อปพร.อื่น ๆ เข้ามาสมทบเพิ่มบางส่วน มีการซ้อม
แผนเป็นประจ าทุกปี 

 มีการประสานการท างานได้ดีระหว่าง อปท. มีการวางแผนการช่วยเหลือ
ตามแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ตั้งแต่ปี 2553 -ปัจจุบัน  

 มีการตั้งงบประมาณงบกลางในการช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัตฉิุกเฉินต่าง ๆ 
รวมถึงตั้งงบประมาณในการจัดท าวิทยุสื่อสารให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ในการ
ประสานงาน เป็นต้น 

 



มิติทางด้านการป้องกันภัยพิบัติ  

 
 

 

 



จัดอบรมเครือข่าย
อาสาแจ้งเหตุ 9 ต าบล 
ในเขตอ าเภอเกาะคา 



มิติทางด้านสวัสดิการชุมชน  

 ผลการประเมินอยู่ในระดับท่ีต่ า   เนื่องจากเขตเทศบาลต าบลเกาะคาเป็นเขต
ชุมชนเมืองการรวมกลุ่มเพื่อด าเนินกิจกรรมจึงกระจุกอยู่ในกลุ่มท่ีเป็น
ประชากรหลัก หรือประชากรดั้งเดิมในชุมชนเท่านั้น 

 เทศบาลต าบลเกาะคาให้ความส าคัญในการประสานงานเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก เพื่อหนุนเสริมการท างาน
และให้การช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 
 







มิติทางด้านเกษตรยั่งยืน  

 โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ท านาข้าวเพื่อการบริโภค และมีพื้นที่บางส่วนท าสวน
ปลูกผักไว้กิน เหลือกินก็น ามาจ าหน่ายในตลาดหมู่บ้าน   

 เทศบาลต าบลเกาะคาจัดวิทยากรท่ีมีความรู้ทางด้านการเกษตรมาฝึกอบรม
ให้ความรู้  และฝึกปฏิบัติการลดการใชส้ารก าจัดแมลงศัตรพูืช และท าสาร
ก าจัดวัชพืชที่ผลิตเอง ซึ่งท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการสารเคมีก าจัดหญ้า
ในแปลงนาข้าว  

 จัดท ากองทุนข้าวเทศบาลต าบลเกาะคา   เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาใน
การจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวให้  และหาตลาดให้แก่เกษตรกรแต่ต้องท านาใน
ระบบอินทรีย์เท่านั้น 

 



มิติทางด้านเกษตรยั่งยืน  



ด้านสิ่งแวดล้อมของครัวเรือน 

  จากการลงพื้นที่ท าให้พบเห็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่ต้องซื้อ
พืชผักสวนครัว/ผักพื้นบ้านรับประทาน ทั้งๆที่ ในบริเวณบ้าน
สามารถปลูกพืชผักบางชนิดไว้กินเองได้ จึงได้น ามาปรับเพิ่ม
แผนงาน/โครงการของเทศบาล 



ตู้เย็นพอเพียง ตู้เย็นในสวน 

การส่งเสริมในทุกครัวเรือน 

ปลูกพืชผักสวนครัวของตนเอง  
ไว้กิน ไว้แลก และหากมีเหลือ 

ก็สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่ม 

น ามาขายสร้างรายได้เพิ่ม ด้วยวิถีพอเพียง 









 



มิติทางด้านการศึกษาและเรียนรู้  

 เทศบาลต าบลเกาะคามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก
และเยาวชนในพื้นท่ีโดยเฉลี่ยมากกว่าเดือนละครั้งด้วยการเน้น
สร้างกลุ่มแกนน าเด็กเยาวชนเพื่อปลูกฝั่งการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนของตนเองต่อไป 

 



ส่งเสริมการเรียนรู้และเปิดพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อชุมชน 

 ศูนย์เรียนรู้ชุมชน 

 การส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ 

 ศูนย์กีฬาเทศบาล 

 ข่วงธรรม 

 





โครงการล้อมรั้วครอบครัวอบอุ่น เยาวชนเข้มแข็งห่างไกลยาเสพติด 



 

 



สานสัมพันธ์วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว 







เยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพตดิ 



ค่ายเยาวชนอ่ืนๆ 





สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 กลุ่มจุมสะหรีเกาะคา  

 กลุ่มดนตรีพื้นเมืองบ้านเกาะคา 

 กลุ่มกลองปะหลดปลดบ้านไร่อ้อย 

 กลุ่มเรียนรู้การท าบายศรี 

 กิจกรรมอุ้ยสอนหลานสืบทอดวิถีท้องถิ่น 

 
 
 



มิติทางด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ

 เทศบาลต าบลเกาะคา ไม่มีเทศบัญญัติในการดูแลรักษาและใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากเป็นชุมชนเมือง ไม่พื้นที่ป่าไม้ แต่ได้ขอความ
ร่วมมือให้ทุกชุมชนให้ความส าคัญในการไม่เผาขยะเพื่อป้องกันปัญหาหมอก
ควันไฟป่าที่มักเกิดขึ้นในช่วงระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทกุปี  

 ส าหรับอาสาสมัครเฝ้าระวังและดูแลทรัพยากรธรรมชาติของเทศบาลต าบล
เกาะคา มีทุกหมู่บ้าน โดยมีกลุ่มอาสาสมัคพิทักษ์สิ่งแวดล้อม กลุ่มนักสืบ
สายน้ า ที่ค่อยดูแลตรวจสอบคุณภาพของแมน่้ า และค่อยให้ความรู้แก่
ประชาชนในหมู่บ้านของตนเอง 
 



 กลุ่มนักสืบสายน้ า 



อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าหมู่บ้าน 



การท าอีเอ็มบอล 



บ่อดักไขมันในครัวเรือนและสถานประกอบการ 



มิติทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  

 มีคะแนนอยู่ในระดับดี เนื่องจากที่ผ่านเทศบาลต าบลเกาะคามีระบบการ
บริหารจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม เน้นให้ประชาชนทุกครัวเรือนมีส่วน
ร่วมในการคัดแยกขยะและก าจัดขยะเบ้ืองต้นด้วยตนเอง พร้อมกันนั้นยัง
สร้างจิตส านึกให้กับประชาชนทุกครัวเรือนโดยการจัดการให้ความรู้ ทั้ง
จัดการประชุม/อบรม/สาธิตวิธีการจัดการคดัแยกขยะที่สามารถน ามากลับ
ใช้ประโยชน์ได้ เช่น น าไปท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ น าไปขาย และยังให้ความรู้
ความเข้าใจในการจัดการขยะอย่างถูกต้อง จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ
รองรับการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 



มิติทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  

 เช่น โครงการรณรงค์คดัแยกขยะในชมุชน , โครงการครัวเรือนต้นแบบดา้น
การจัดการส่ิงแวดล้อม ,  โครงการถนนสะอาดบ้านน่าอยู่หน้าบ้านน่ามอง , 
กิจกรรม ตู้เย็นในสวน ตู้เย็นพอเพียง  , ร้านค้าศูนย์บาท , ขยะแลกขายได้
แลกไข่ , ขยะอันตรายขยะขายไม่ได้แลกปุ๋ยแลกกล้าไม้  นอกจาก เป็นต้น 
นอกจากนั้นเทศบาลต าบลเกาะคายังจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุทุกหมู่บ้าน
ในวันจ่ายเบ้ียยังชีพให้ผูสู้งอายุน าขยะที่สามารถน าขยะมาแลกไข่ แลกปุ๋ย 
หรือร่วมบริจาคขยะเข้ากองทุนขยะออมบุญเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชนต่อไป 



ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ 

ทุนทางสังคม การมีส่วนร่วม 

การจัดการที่ย่ังยืน 

สร้างจิตส านึก 

สร้างกระบวนการรับรู้ 

สร้างการมีส่วนร่วม 

สร้างกระบวนการท างาน 

มีการจัดการความรู้ 

ขยายเครือข่ายการเรียนรู้ 

ระบบการ
เศรษฐกิจชุมชน 

ระบบส่งเสริม
การเรียนรู ้

ระบบการ
บริหารจัดการ 

ระบบการ
สื่อสาร 

เวทีประชาคม 
เวทขี่วงผญ๋า 

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
และการจัดการขยะ 

ระบบสุขภาพ
ชุมชน 

1 • ครัวเรือนต้นแบบด้านการจัดการขยะ 

2 • อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและนักสืบสายน  า 

3 • กลุ่มเลี ยงไส้เดือนเพื่อย่อยสลายขยะเปียกบ้านผึ ง 

4 • การจัดการสิงแวดล้อมในโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 

5 • โครงการถนนสะอาด บ้านน่าอยู่หน้าบ้านน่ามอง 

6 •  ตู้เย็นพอเพียง ตู้เย็นในสวนบ้านหนองจอก 

7 • กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านผึ ง 

8 • ร้านค้าศูนย์บาทบ้านแสนตอ , บ้านผึ ง 

9 • ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะปลายทาง 

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเน้นให้ประชาชนตระหนักและเห็นคุณค่าของการรักษาสิ่งแวดล้อม        
ท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ สร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น 

ชุมชนรู้คุณค่าการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามบริบทของตนเอง มีศักยภาพในการจัดการตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นแบบอย่างในการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนได้อย่างเหมาะสม 



การรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน 



ส่งเสริมการคัดแยกขยะขายได้หรือขยะรีไซเคิล 





ส่งเสริมให้น าเศษวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของใช้ 



การก าจัดขยะเปียก 

การท าปุ๋ยอินทรีย์ 

การท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

การเลี้ยงไส้เดือน 

การน าไปหมักเพื่อให้เกิดก๊าซหุงต้มใช้ในโรงเรียน 



ระบบการจัดการขยะเปียก 



การท าปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยอินทรีย ์



 
 

การท าปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยอินทรีย ์



 

การท าปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยอินทรีย์ 



ถังหมักก๊าซชีวภาพในโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 



การย่อยสลายขยะเปียกโดยใช้ไส้เดือน 



การย่อยสลายขยะเปียกโดยใช้ไส้เดือน 



ระบบก าจัดขยะแห้ง(ขยะทั่วไป) 

รณรงค์ให้เลี่ยง และลดการใช้พลาสติก โดยการรณรงค์หิ้ว
ตะกร้าจ่ายตลาด , การใช้แก้วเมลามีน  แทนแก้วพลาสติก
ในโรงเรียน , การเพิ่มมูลค่าให้กับขยะแห้ง โดยน ามา
ประดิษฐ์เป็นวัสดุต่างๆ 

การคัดแยกเพื่อน าไปใช้เป็น 
   เชื้อเพลิงจากขยะ(RDF) 
น าไปฝังกลบ ณ บ่อก าจัดขยะ 

 



การคัดแยกถุงพลาสติกส่งโรงปูนเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง 



ร้านค้าศูนย์บาท 



กิจกรรมขยะขายได้แลกไข ่



กิจกรรมถุงพลาสติก/ซองขนม/โฟมแลกปุ๋ย 



ขยะอันตรายแลกปุ๋ย/ต้นไม้ 



ระบบก าจัดขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ 

รวบรวมขยะอันตรายจากชุมชนโดยก าหนดจุดรับ
ชุมชนละ  1 จุด 

เก็บรวบรอการจ้างเอกชนน าไปก าจัด 

ขยะติดเชื้อ รพ.เกาะคาเป็นผูก้ าจัดเอง 



โครงการถนนสะอาด บ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง 



 ภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอก 

 สุขาภิบาลอาหารและส่ิงแวดล้อม
ในครัวเรือน 

 พื้นที่สีเขียว พืชผักสวนครัวใน
บ้าน 

 การคัดแยกขยะและท าปุ๋ยอินทรีย ์

 การมีส่วนร่วมขอชุมชน 

 

แนวทาง/เกณฑ์การประเมินโครงการฯ 



มิติทางด้านการมีส่วนร่วม  

 ในการเลือกตั้ง หรือการจัดท าแผน
ชุมชน ประชาชนให้ความสนใจน้อยเนื่องจาก
ประชากรในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลเกาะคา มี
หลากหลายอาชีพ เช่น รับราชการ ค้าขาย 
รับจ้างทั่วไป เป็นต้น ซึ่งบุคคลเหล่านี้ไม่ค่อย
เห็นความส าคัญของการไปใช้สิทธิ์หรือการ
จัดท าแผนงานชุมชนเท่าที่ควร ซึ่งคนที่สนใจ
และมาร่วมในเวทีส่ วนใหญ่จะ เป็นกลุ่ ม
ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี อสม.และผู้น าชุมชน 



กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 เวทีประชาคม 
สภาองค์กรชุมชน 
 เวทีข่วงผญ๋า 
นักวิจัยชุมชน 
การบริหารด้วยความโปร่งใส  
   และการมีส่วนร่วม 
การบริหารแบบครอบครัวเดียวกัน 



ระบบการจัดการทางสังคม 

 เครือข่ายคุ้มครองเด็ก 

 ศูนย์พัฒนาครอบครัว 

 ศูนย์เรียนรู้ครอบครัวเข้มแข็ง 

 คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน 

 อาสาสมัครพัฒนาสังคมและ 

    ความมั่นคงของมนุษย์ 

 ศูนย์รับแจ้งเหตุเด็กและสตรี 

 



โครงการเพิ่มศักยภาพการท างานศูนย์พัฒนาครอบครัว 







มิติทางด้านเศรษฐกิจชุมชน  

 มีได้จากการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รายได้
จากทรัพย์สิน และรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ รายได้ส่วนนี้เทศบาลน ามาใช้ใน
การพัฒนาเทศบาล  ส าหรับเงินออมของประชาชนในเขตเทศบาลจะเป็น
กองทุนวันละบาท และกองทุนเงินออมทรัพย์ในหมู่บ้าน  อีกทั้งยังส่งเสริม
ให้มีรายได้เสริมจากผลิตภัณฑ์ของชุมชน เช่น ปุ๋ยจากไส้เดือน การท าผ้ามัด
ย้อม การตัดเย็บผ้าพื้นเมือง ฯลฯ 
 



- เครือข่ายกลุ่มอาชีพ 

- กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ ์

- กลุ่มผ้ามัดย้อม 

- กลุ่มตัดเย็บสตร ี

- กลุ่มขนมหวาน 

- กลุ่มข้าวแต๋น 

- แหล่งเรียนรู้กลุ่มกล่องใส่ของที่ระลึกบ้านแสนตอ 

- แหล่งเรียนรู้การท าบายศรีบ้านหนองจอก 
 

เครือข่ายกลุ่มอาชีพ 



 



 ด้านเศรษฐกิจชุมชน 

  สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนา
ศั กยภาพในการรวมกลุ่ มหรื อ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ  



  



3. สรุปผลการผลการประเมินสุขภาวะชุมชน  

 เทศบาลต าบลเกาะคาอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี มีความโดดเด่นในดา้นการศึกษา
และเรียนรู้ สุขภาพอนามัย และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการการสร้างความร่วมมือระหว่างชาวบ้านกับองคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการบริหารจัดการชมุชนร่วมกัน การท าให้ประชาชนเขตเทศบาล
เกิดการตื่นตัวและตระหนักถึงผลดีและประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อตนเองและ
ชุมชน ซึ่งเป็นกระบวนการขับเคลื่อนร่วมกันของชุมชน ซึ่งจะเห็นว่าเป็น
โครงการต่างๆ มุ่งเน้นในการสร้างพลังขับเคลื่อนในชมุชนออกมาท างาน
ช่วยเหลือกัน 



สรุปผลการผลการประเมินสุขภาวะชุมชน 

ล าดับ ชื่อดัชนี คะแนน
สูงสุด 

คะแนนเฉลี่ย ทต.เกาะคา 
ล าดับที่ 

(จาก 21 แห่ง) 
1 สุขภาพอนามัย 6.73 4.33 4.43 8/21 
2 ความปลอดภัย 5.85 4.91 4.35 19/21 
3 การป้องกันภัยพิบัติ 4.15 2.90 2.61 15/21 
4 สวัสดิการชุมชน 5.39 2.93 2.49 12/21 
5 ความยั่งยืนของการเกษตร 5.71 2.72 2.55 9/21 
6 การศึกษาและเรียนรู้ 6.05 3.46 4.12 3/21 
7 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 6.29 4.19 3.81 13/21 
8 การจัดการสิ่งแวดล้อม 7.00 4.81 5.05 12/21 
9 การบริหารแบบมีส่วนร่วม 4.81 3.26 2.40 20/21 
10 เศรษฐกิจชุมชน 7.00 2.34 2.09 11/21 

ดัชนีสุขภาวะ 3.96 3.14 3.08 13/21 



3. สรุปผลการผลการประเมินสุขภาวะชุมชน  

 

 ส าหรับความท้าทาย มีประเด็นที่น่าสนใจคือ การบริหารแบบมีส่วนร่วมตอ้ง
ปรับปรุงและหาแนวทางในการเชิญชวนประชาชนบางกลุ่ม เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลและก าหนดทิศทางการท างานของ
เทศบาลต าบลเกาะคาให้เพิ่มมากขึ้น 
 



สรุปผลการผลการประเมินสุขภาวะชุมชน 

ล าดับ ชื่อดัชนี คะแนนสูงสุด คะแนนเฉลี่ย ทต.เกาะคา 
ล าดับที่ 

(จาก 21 แห่ง) 
1 สุขภาพอนามัย 6.73 4.33 4.43 8/21 
2 ความปลอดภัย 5.85 4.91 4.35 19/21 
3 การป้องกันภัยพิบัติ 4.15 2.90 2.61 15/21 
4 สวัสดิการชุมชน 5.39 2.93 2.49 12/21 
5 ความยั่งยืนของการเกษตร 5.71 2.72 2.55 9/21 
6 การศึกษาและเรียนรู้ 6.05 3.46 4.12 3/21 
7 การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ 6.29 4.19 3.81 13/21 
8 การจัดการสิ่งแวดล้อม 7.00 4.81 5.05 12/21 
9 การบริหารแบบมีส่วนร่วม 4.81 3.26 2.40 20/21 
10 เศรษฐกิจชุมชน 7.00 2.34 2.09 11/21 

ดัชนีสุขภาวะ 3.96 3.14 3.08 13/21 



ปัญหาอุปสรรค และความท้าทาย 

ปัญหาอุปสรรค 
การจัดสรรงบประมาณรัฐบาลที่ไม่แน่นอน 

การถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ่นเฉพาะภาระงานแต่ไม่ถ่ายโอนคนท างาน 

 

 



ปัญหาอุปสรรค และความท้าทาย 

 ความท้าทาย 
การออกแบบกระบวนการเพื่องานสร้างสุขภาวะท่ีดีของชมุชนในประเด็น
ใหม่ๆที่ต่างจากเดิม  

การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพืน้ทีใ่นการจัดท าแผนงานเพื่อ
การพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น 

การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้รองรับตอ่การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน เช่น 
การใช้เทคโนโลยีการส่ือสารที่ทันสมัย, การเก็บ/ส ารวจ/วิเคราะห์และคืน
ข้อมูลให้กับชุมชน, การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ฯลฯ 

 

 





สวัสดีค่ะ 

จบการน าเสนอ 
 
 


