
การประเมินสุขภาวะชมุชน  
ประจ าปี 2557 

เทศบาลต าบลบา้นแซว 

อ าเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย 

เศรษฐศักดิ์ พรหมมา 
ปนิตา  ศรีขัติย์ 



วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลบ้านแซว 

“ชุมชนพัฒนาอย่างยั่งยืน มาจากพื้นฐานการพัฒนาตนเอง” 



“มาที่นี่ท าไม?” 

ความรู?้ 
ปัญญา? 
เครือข่ายแห่งการพัฒนา? 

สิ่งที่เปลี่ยนไปและเห็นได้อย่างชัดเจน หลังจากเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปีที่ 1ถึงปีที่ 3 

โครงการ/กิจกรรมใดที่ชุมชนมีส่วนร่วมคิดร่วมท าแล้ว  
ชุมชนมีความสุข   มากกว่าโครงการ/กิจกรรม 

ที่ อปท.ไปท าให้  ถึงแม้จะใช้งบประมาณจ านวนมากก็ตาม 
นั่นแสดงว่าเงินไม่ใช่ปัจจัยหลัก แต่เป็นความภาคภูมิใจ 

ที่ได้มีส่วนร่วมคิด  ร่วมท า  ต่างหาก ที่บ่งชี้ถึงสุขภาวะของชุมชน 



1. ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน 

พื้นที่ 209 ตร.กม.(130,625 ไร่) 

ประชากรมี 9 ชาติพันธุ ์
ไตน้อย ไตใหญ่ ไตลื้อ ลัวะ 
จีน อาข่า ลาหู่ เมี่ยน อีสาน 
4,480 ครัวเรือน 11,640 คน 



1. ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน 

รูปแบบการใช้งบประมาณที่เกี่ยวกับสุขภาวะ 



2. ผลการประเมินสุขภาวะชุมชน พ.ศ. 2557 ต าบลบ้านแซว 



ตัวช้ีวัด  (คะแนนเต็ม 7 คะแนน) คะแนน ล ำดับที่

1.ด้ำนสุขภำพอนำมัย 4.67 6/21-

2.ด้ำนควำมปลอดภัย 4.96 12/21-

3.ด้ำนป้องกันภัยพิบัติ 1.58 21/21-

4.ด้ำนสวัสดิกำรชุมชน 3.07 9/21-

5.ด้ำนควำมยัง่ยนืของกำรเกษตร 2.28 13/21-

6.ด้ำนกำรศึกษำและเรียนรู้ 2.43 19/21-

7.ด้ำรกำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติ 5.05 3/21-

8.ด้ำนกำรจดักำรสิ่งแวดล้อม 7 1/21-

9.ด้ำนกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม 2.44 19/21-

10.ด้ำนเศรษฐกิจชุมชน 1.49 19/21-

ดัชนีสุขภำวะรวม 2.68 16/21-



ภาพรวมผลการวิเคราะห์สุขภาวะชมุชน 
ผลการเปรยีบเทียบสุขภาพชมุชนต าบลบ้านแซว 

ไดค้ะแนนเฉลี่ย 2.68 จากคะแนนเต็ม 7  ได้ล าดับที่ 16 จาก 21 
ด้านที่โดดเด่น ด้านที่ท้าทาย 

1.การจัดการสิ่งแวดล้อม 1.ด้านการป้องกันภัยพิบัติ 

2.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 2.ด้านเศรษฐกิจชุมชน 

3.ด้านสุขภาพอนามัย 3.ด้านการศึกษาเรียนรู ้

  4.ด้านการการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
  5.ด้านเกษตรยั่งยืน 



มิติด้านสุขภาพอนามัย 
อัตราการใช้บริการแพทย์ทางเลือก  
3,316 ราย ในรอบ 300 วัน คิดเป็นวันละ 11 ราย  

1.สุดยอดการบริการ 
  แพทย์ทางเลือก 

2.สุดยอดหมอเมือง 
1 ใน 21 สุดยอดหมอเมืองแห่งประเทศไทย 

3.รพ.สต.ดีเด่น  
ระดับภาคเหนือ 

4.อสม.ดีเด่น 
ระดับภาคเหนือ 



มิติด้านสุขภาพอนามัย 
ปัญหา 

โรคติดต่อ 
การติดต่อของโรคไข้เลือดออก 

กว่ารู้สึกตัวก็สาย เกือบตายเพราะหมอให้รอดูอาการ 

อยู่กรุงเทพเป็นไข้ไม่หาย กลับมารักษาตัวที่บ้าน  
เมื่อรู้ตัวว่าติดเชื้อไข้เลือดออกก็ได้แพร่เชื้อไปแล้ว 146 คน 

โรคไม่ติดต่อ 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือด หัวใจ 1,870 คน 



มิติด้านสุขภาพอนามัย 
ข้อจ ากัด 
1.พื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่ไม่มีการป้องกันและไม่มีเวชภัณฑ์  
   เป็นสาเหตุหนึ่งที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
2.พฤติกรรมการกินและการใช้ชีวิตที่ขาดความเข้าใจ  
   เป็นสาเหตุโรคไม่ติดต่อนับวันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  

ความท้าทาย 
1.จะมีแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างไร 
  และเม่ือเกิดโรคติดต่อ มีแผนขั้นตอนการควบคุมแก้ไขอย่างไร 
2.จะท าอย่างไรในการลดการเกิดโรคไม่ติดต่อ  เบาหวาน ความดันโลหิตสูง  
   หลอดเลือดอุดตัน มะเร็ง รวมทั้งโรคอ้วน 



มิติด้านสุขภาพอนามัย 

แผนในอนาคต 
1.ขยายผลโครงการ “ปลูกผัก  เพราะรักพ่อ” 
 
 
2.สร้างเครือข่าย “ปรับเปลี่ยนชีวิต พิชิตโรคร้าย” 
 
 
 
 
 
3.โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศป้องกันโรคติดต่อ 



มิติด้านสุขภาพอนามัย 

โครงการ/กิจกรรมด้านสุขภาพอนามัยที่โดดเด่น 

1.โครงการ  “ปลูกผัก  เพราะรักพ่อ” 

2.กิจกรรม “ปรับเปลี่ยนชีวิต พิชิตโรคร้าย” 

2.1 กินน้ าตาลปี๊บ/น้ าอ้อย/น้ าผึ้ง แทน น้ าตาลทราย 
2.2 กินน้ ามันหมู แทนน้ ามันพืช 
2.3 กินน้ าอุ่น แทนน้ าเย็น 
2.4 เดินวันละ 6 กม. 



มิติทางด้านความปลอดภัย  
คดีประทุษร้าย 6 ครั้ง  
เกิดจากวัยรุ่นยกพวกตีกัน 5 ครั้ง 
และความรุนแรงในครอบครัว 1 ครั้ง 

การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจ านวน 4 ครั้ง  
ช่วงสงกรานต์ (เทศกาลเมาเหล้า)   2 ครั้ง  วัยรุ่นเมาแล้วขับ  
ป่วยกะทันหัน 2 ครั้ง  โรควูบความดันโลหิตสูง 1 ครั้ง โรคชัก 1 ครั้ง 

ปัญหายาเสพติด 
ปัญหาค่านิยม ฟุ่มเฟือย  
iPhon  TOYOTA 



มิติทางด้านความปลอดภัย  
ความท้าทาย 
1.มีแนวทางแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอย่างไร 
2.มีแนวทางสร้างความรักสามัคคีในวัยรุ่นอย่างไร 
3.มีแนวทางการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในท้องถนนในช่วงเทศกาลอย่างไร 
3.มีแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างไร 

แผนในอนาคต 
1.โครงการ “ครอบครัวอุ่นรัก” 
2.โครงการ “ครอบครัวสุขใจ ไร้ความรุนแรง” 
3.โครงการ “แข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคีในวัยทีน” 



มิติทางด้านการป้องกันภัยพิบตัิ  

น ้าป่าไหลหลาก 

1-3 ชั่วโมง 

ปลูกยางพาราตามไหล่เขา 

ตั งบ้านเรือนในหุบเขา 

การแก้ปัญหาแบบเดิม 



มิติทางด้านการป้องกันภัยพิบัติ  
ข้อจ ากัด 
1.ระบบความคิดในการแก้ไขปัญหาที่ไม่ค านึงถึงพื้นที่ 
2.ทัศนคติ แบบประชานิยม ทั้งผู้บริหารและประชาชน 

ความท้าทาย 
1.”ใช้ปัญญาแก้ไขปัญหา”  แทนการใช้เงิน ท าอย่างไร 
2. “เปลี่ยนจากประชานิยม เป็นประชาธรรม(ท า)” 
3.คิดใหม่ท าใหม่ เรื่องการปลูกยางพารา ปลูกพืชให้ครบวงจร 
   “ไม้ผลในสวนยาง” 
   ลองปลูกผัก ผลไม้แทรก เพื่อให้มีความหลากหลาย 
   และลดการพังทลายของหน้าดิน 



มิติทางด้านสวัสดิการชุมชน  

“ไม่ใช่ไม่ขับเคลื่อน แต่ไม่แน่ใจว่าเมื่อขับเคลื่อนแล้วผลจะเป็นอย่างไร” 

แต่ก็ยอมรับว่า... 
ชุมชนจะพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น...ชุมชนต้องบริหารจัดการทุนด้วยตัวเอง 
แล้ว  วิธีการที่เหมาะสมคืออะไร... 



มิติทางด้านสวัสดิการชุมชน  
“ปัญหา 
 ชุมชนมีกองทุนมากมายและกู้ทุกกองทุน ยิ่งเป็นหนี้มากขึ้น” 

ความท้าทาย... 
1.อปท. ควรมีบทบาทอย่างไร เพื่อให้ชุมชน 
  เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนด้วยตัวเอง ให้ส าเร็จ 
2.รูปแบบที่เหมาะสมของสวัสดิการชุมชน คืออะไร 

แผนอนาคต 
1.ค้นหารูปแบบการบริหารจัดการสวัสดิการโดยชุมชน 
2.ส่งเสริมการบริหารจัดการตนเองของชุมชน 



มิติทางด้านเกษตรยั่งยืน  
ปัญหาของเกษตรกรคืออะไร(เกษตรกรบอกเอง) 

ผลิตแล้วไม่มีที่ขาย ? 

การใช้สารเคมีมากเกินไป ? 

โรคแมลง ศัตรูพืช ? 



มิติทางด้านเกษตรยั่งยืน  
ปัญหาของเกษตรกรคืออะไร(เกษตรกรบอกเอง) 

ข้อจ ากัด 
1.ความรู้ ความเข้าใจ 
2.นิสัย ของเกษตรกร 

ความท้าทาย 
1.ผลักดันชุมชนเกษตรอินทรีย์ เหมือนบ้านสามขา อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปางได้อย่างไร 
2.ผลักดันการท าการเกษตรครบวงจร  จะท าได้อย่างไร 
    อาหาร พลังงาน  ปัจจัยการผลิต ความรู้ การตลาด การบริหารจัดการ 

แผนอนาคต 
1.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ระหว่างชุมชน 
2.ส่งเสริมการเกษตรครบวงจร 



มิติทางด้านการศึกษาและเรียนรู้  

โรงเรียนสอนภาษจีน 

ปัญหา 
ระบบการศึกษาสอนมาก แต่เรียนน้อย 



มิติทางด้านการศึกษาและเรียนรู้  

ความท้าทาย 
1.เราจะผสมผสานการเป็นครูกับการเป็นโค้ช  
  ให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืนได้อย่างไร 
2.เราจะพัฒนาการเรียนรู้ให้มีคุณภาพอย่างไร 
   สอนน้อย แต่เรียนมาก 
3.ชาวบ้านล่ะ..จะส่งเสริมการเรียนรู้อย่างไร 

แผนในอนาคต 
1.ใช้กระบวนการ เรียนรู้มากกว่าการสอน 



มิติทางด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
สภาพการณ์ 
ป่าชุมชนสมบูรณ์ มีอาสาสมัครรักษาป่า 
ป่าสงวนถูกท าลาย  แม้จะมีข้อตกลง/กติกาแล้ว 



มิติทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
ปัญหา 
ขาดแคลนน้ า 
รูปแบบการบริหารจัดการป่าปัจจุบัน การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ยังไม่เหมาะสม 

ความท้าทาย 
1.จะส่งเสริมให้ชุมชนบริหารจัดการป่า 
ในรูปแบบที่เหมาะสมแบบไหน 
2.จะส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ า 
ให้เต็มพื้นที่ ได้อย่างไร 

แผนในอนาคต 
1.ผลักดันให้ชุมชนไปเรียนรู้การจัดการป่า 
   จากชุมชนสามขา และชุมชนหินลาดใน 
2.ผลักดันการสร้างเครือข่ายรักษาป่าในพื้นที่ 



มิติทางด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม  
ขยะมีน้อย ไม่ถึงขั้นที่ต้องจัดการแบบระบบใหญ่ๆ 
ปัจจุบันให้ชุมชนฝังกลบ ในบ่อขยะของชุมชน 
บางชุมชนมีการคัดแยกขยะ 

การบริหารจัดการ ณ ปัจจุบัน 
1.ส่งเสริมให้ชุมชนท าการเกษตรพอเพียง ภายใต้เงื่อนไขต้องคัดแยกขยะ 
   และชุมชนต้องบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน 
2.การเข้าร่วมกลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยว/โฮมสเตย์  
   มีเง่ือนไข    บริเวณหมู่บ้านต้องสะอาด    
   ต้องคัดแยกขยะในครัวเรือน  



มิติทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  

แผนในอนาคต 
1.ขยายผล โครงการปลูกผักเพราะรักพ่อ จนครับทุกหมู่บ้าน 
2.ใช้การท่องเที่ยว น าการพัฒนาชุมชน 
3.ส่งเสริมการบริหารจัดการต้นน้ าปลายน้ า 

ปัญหา 
1.ชุมชนต้องการให้เทศบาลซื้อรถและเก็บขยะทั้งต าบล 
2.การเผาป่า เพราะได้ปุ๋ย ไม่ต้องถางเอง  
ไม่มีผลกระทบตนเอง 

ความท้าทาย 
1.จะจัดการขยะอย่างยั่งยืนให้ครบทั้งต าบลอย่างไร 
2.จะท าอย่างไรในการท าโครงการทุกโครงการ  
  มีเง่ือนไขการจัดการขยะด้วย 
3.ท าอย่างไรให้เกิดการบริหารจัดการต้นน าปลายน้ า 
ที่เป็นธรรม 



มิติทางด้านการมีส่วนร่วม  

ผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งน้อย 
เพราะไม่อยู่พื้นที่ ไม่มีบัตรประชาชน 

การจัดท าแผนชุมชน 
1.เป็นแผนงบประมาณ  
 มากกว่าเป็นการแก้ไขปัญหา 
 มากกว่าร้อยละ 60 น าไปสู่เทศบัญญัติงบประมาณ 
2.การน าเสนอแผนเป็นทางเดียว 
3.รูปแบบการแก้ไขปัญหา เป็นการสั่งการจากผู้น าชุมชน 



มิติทางด้านการมีส่วนร่วม  
ความท้าทาย 
1.ท าอย่างไรให้การจัดท าแผนชุมชน เป็นการแก้ไขปัญหา 
   มากกว่าการท าแผนงบประมาณเป็นปีๆ ไป 
2.ท าอย่างไรให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  
   แทนการสั่งการของผู้น า 

เแผนในอนาคต 
1.ผลักดันให้กิดการเรียนรู้จากชุมชนที่ประสบความส าเร็จ 
2.ปรับกระบวนคิดของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เทศบาล 



มิติทางด้านเศรษฐกิจชุมชน  
พื้นที่ สปก./ทหาร/ป่าสงวน 
ท าให้ไม่มีโรงงาน สถานประกอบการ 
จึงเก็บภาษีได้น้อย 

รายได ้
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
มาจากการประดิษฐ์สิ่งต่างๆ 
การท่องเที่ยว/โฮมสเตย์ 



มิติทางด้านเศรษฐกิจชุมชน  
ปัญหา 
การจัดเก็บภาษีได้น้อย 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีน้อย 

ความท้าทาย 
1.ท าอย่างไรจะเก็บภาษีได้มากขึ้น 
2.ท าอย่างไร รายได้ที่มาจากผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร 

แผนในอนาคต 
1.ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
2.ผลักดันการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มาจากการเกษตร 
3.ผลักดันให้พื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรยั่งยืน 



สรุปผลการผลการประเมินสุขภาวะชุมชน  

ความโดดเด่น 
ด้านสุขภาพอนามัย 

ความท้าทาย 
ด้านการศึกษาและเรียนรู้ 
ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
ด้านการป้องกันภัยพิบัติ 


