
โดย จ.ส.ท.สรวิชญ์  วงศ์ไชย 
หน.ฝ่ายอ านวยการ  ทต.ศรีษะเกษ 



ส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กร ในพื้นที่ 
-สถานบริการสาธารณสุข 2 แห่ง คือ รพ.นาน้อย และ รพ.สต.
ศรีษะเกษ 
-รร.สพฐ.ในพื้นที่ จ านวน 5 แห่ง 
-ศพด.ขนาดใหญ่ 1 แห่ง  
- วัด 9 แห่ง และส านักสงฆ์ 1 แห่ง 
 



ต.ศรีษะเกษ 

ต.น้ าตก 

ต.ส้าน 

ต.น้ ามวบ 

ทต.นาน้อย/อ.นานอ้ย 

ต.เชียงของ 

สปป.
ลาว 

บริบทพื้นที ่

ร้อยละ 90 ท าการเกษตร 

ต าบลศรีษะเกษ จ านวน 14 หมู่บ้าน  
ประชากรมีจ านวน 7,295 คน 

309.17 ตร.กม. 

งบประมาณ 23,650,000 บาท  



การเปรียบเทียบสุขภาวะของ ทต.ศรีษะเกษ ภายในกลุ่ม อปท. จังหวัดน่าน 



ล ำดับ ชื่อดัชนี 
อปท.ที่ได้
คะแนน
สูงสุด 

คะแนนเฉลี่ย ทต.ศรีษะเกษ 
ล ำดับท่ี 

(จำก 26 แห่ง) 

1 สุขภำพอนำมัย 5.41 3.93 3.84 17/26 
2 ควำมปลอดภัย 6.46 4.82 6.46 1/26 
3 กำรป้องกันภัยพิบัติ 4.88 3.52 4.81 2/26 
4 สวัสดิกำรชุมชน 3.65 2.76 2.55 16/25 
5 ควำมยั่งยืนของกำรเกษตร 4.53 2.80 2.68 13/25 
6 กำรศึกษำและเรียนรู้ 5.78 4.02 4.73 7/25 
7 กำรจัดกำร

ทรัพยำกรธรรมชำติ 
6.91 3.91 6.57 2/25 

8 กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 7.00 5.16 3.00 25/26 
9 กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม 5.82 3.35 3.40 9/25 

10 เศรษฐกิจชุมชน 3.65 2.19 2.82 7/26 
ดัชนีสุขภำวะ 3.99 3.11 3.58 5/26 

ผลกำรประเมินสุขภำวะของเทศบำลต ำบลศรีษะเกษ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2557 



ผลการเปรยีบเทียบสุขภาพของ ทต.ศรีษะเกษ ในกลุ่มของ อปท.จังหวัด
น่าน พบว่า ทต.ศรีษะเกษ มีค่าดัชนีสุขภาวะรวมเฉลี่ย 3.58 จากคะแนน
เต็ม 7 คะแนน อยู่ในล าดับที่ 5 จาก 26 อปท.ที่ส่งแบบส ารวจฯ โดยมีสุข
ภาวะที่ดีผ่านค่าเฉลี่ยทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ มิติด้านความปลอดภัย มิติ
ด้านการป้องกันภัยพิบัติ มิติด้านการศึกษาและเรียนรู้ มิติด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ มิติด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม มิติด้านเศรษฐกิจ
ชุมชน 
    โดยมีความท้าทายที่ต้องพัฒนาที่ยังไม่ผ่านค่าเฉลี่ย 4 ด้าน  ได้แก่   
มิติด้านสุขภาพอนามัย มิติด้านสวัสดิการชุมชน มิติด้านความยั่งยืนของ
การเกษตร และมิติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม   





ประชาชนได้ใช้บริการแพทย์ทางเลือกต าบลศรีษะเกษทั้งที่ใช้บริการจากหน่วย
บริการสาธารณสุขในพื้นที่และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 













หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจ าเทศบาลต าบลศรีษะเกษ (OTOS)  
ที่ให้บริการประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุ-เจ็บป่วยฉุกเฉิน ตลอด 24 ชม.  



ชุมชนที่มีสิ่งดีๆ เหล่านี้อยู่ก็ยังมีการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาที่ได้รับการ
ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลรักษาสุขภาพ เช่น 
หมอเมือง หมอสมุนไพร เป็นต้น ที่นับวันจะสูญหายไปจากพื้นที่ 



นวัตกรรม
สุขภาพ 
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 แพทย์ทางเลือก ยังเป็นไม่ค่อยเป็นที่นิยม และไม่มีใครสืบทอด 
เนื่องจากปัจจุบันมีแพทย์สมัยปัจจบุัน ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการสาธารณสุขได้ง่าย 

 พฤติกรรมทางด้านสุขภาพที่ผิด เช่น ชอบอาหารรสจัด หรือชอบ
ปรุงอาหารรสจัดรับประทานในครอบครัว เป็นต้น ท าให้เป็นต้นเหตุ
ของโรคต่างๆ  

 พื้นที่ ต.ศรีษะเกษ เป็นพื้นที่กว้างท าให้ยากต่อการควบคุมโรค เช่น 
โรคไข้เลือดออก ไม่สามารถเข้าไปควบคุมให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ และเป็น
พื้นที่ป่าท าให้เกิดการระบาดทุกปี เป็นต้น 

 
 



 พัฒนางานป้องกันและระงับโรคติดต่อ โดยเฉพาะโรคติดต่อ
ไข้เลือดออก  ซึ่งระบาดเกือบทุกปี โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม  

 ส่งเสริมให้ปราชญ์ชาวบ้าน ที่เป็นหมอสมุนไพร สามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แกบุ่คคลที่สนใจ ซึ่งเทศบาลต าบล
ศรีษะเกษ ก็จะสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการ 





ต าบลศรีษะเกษนับว่าเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สินสูง 
เนื่องจากเป็นสังคมชนบท ไม่มีการประทุษร้ายที่ต้องเป็นคดีความ และ
ด าเนินคดีในที่สุด และในแต่ละหมู่บ้านก็จะมีกฎของหมู่บ้านเรื่องการทะเลาะ
วิวาท 



กฎระเบียบที่มีอยู่ทุกหมู่บ้าน เพื่อ
รักษาความสงบเรียบรอ้ยในพื้นที ่
ท าให้ปัญหาที่เกิดขึ้นจนน าไปสู่คดี
ความไม่มี เนื่องจากสามารถน า 

กฏระเบียบที่มีอยู่ควบคุม 











เทศบาลต าบลศรีษะเกษได้ตระหนักและให้ความส าคัญในการรักษาและ
ป้องกันความปลอดภัย   



 ถนนทางหลวงชนบทที่ได้รับการถ่ายโอน เกิดการช ารุด เป็นหลุมเป็น
บ่อ แต่ไม่มีงบประมาณ ท าให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจร  

 ถึงแม้จะมีการรณรงคป์้องกันยาเสพติดไปแล้ว แต่ยังมีเยาวชนที่มีการ
มั่วสุมตามสถานที่ต่างๆ  

 
 
 เน้นให้สภาเยาวชนต าบลศรีษะเกษ เป็นกลุ่มที่คอยช่วยเหลือ
กลุ่มเพื่อนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ที่อาจจะเกี่ยวข้องยาเสพติด 

 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมถนน จากกรม
ทางหลวงชนบท 













 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นอุทยานแห่งชาติศรีน่าน หากเกิดภัยพิบัติ  
เช่น ไฟไหม้ป่า หมอกควัน เป็นต้น จะควบคุมได้ยาก  

 
 

 บังคับใช้เทศบัญญัติบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2558 และเทศบัญญัติป้องกันไฟฟ้าป่าและ
หมอกควัน พ.ศ.2556 อย่างจริงจัง 









ต าบลศรีษะเกษในเรื่องสวัสดิการชุมชนยังพบว่ามีการน าระบบสวัสดิการมาใช้
อยู่ค่อนข้างน้อย เช่น สวัสดิการของเด็กที่เกิดในชุมชน,สวัสดิการส าหรับการ
นอนโรงพยาบาล ,สวัสดิการของผู้สูงอายุ,สวัสดิการของผู้พิการ,สวัสดิการให้
ญาติของผู้เสียชีวิต เป็นต้น ในขณะเดียวกันก็มีแหล่งทุนที่สามารถท าเป็น
เงินทุนสวัสดิการเป็นจ านวนมาก แต่ไม่สามารถผันเงินมาใช้ในเรื่อง
สวัสดิการให้ครอบคลุมกลุ่มต่างๆ ได้ 



กองทุนต่าง ๆ มีมาก แต่ไม่สามารถถึงมาเป็นกองทุนสวัสดิการได้เต็มที่ 
5,071,421บาท 



การบริการด้านสังคม เทศบาลต าบล
ศรีษะเกษได้ให้ความส าคัญในเรื่องการจัดรถ
รับ-ส่งเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลศรีษะเกษ ที่สร้างขึ้นในปี 2552 
มีจ านวนเด็กที่ใช้บริการ 179 คน ซึ่งสามารถ
ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้เป็นอย่าง
มาก 





 กองทุนต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชนมีเยอะ แต่กองทุนที่มีวัตถุประสงค์/
แนวทาง ที่เกี่ยวกับสวัสดิการมีน้อย ส่วนมากจะเป็นกองทุนหมุนเวียน 

 
 

 
 เสนอแนะแนวทางให้กองทุนต่างๆ ได้น าแนวทางของกองทุน
สวัสดิการไปประยุกต์บริหารกองทุน 



ต าบลศรีษะเกษ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ใน
แต่ละหมู่บ้านก็จะมีครอบครัวที่น าระบบเกษตรอินทรีย์มาเป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพที่สามารถพฒันาเป็นแหล่งเรียนรู้
ให้แก่บุคคลภายในพื้นที่และนอกพื้นที่ 



การท าเกษตรกรรมของต าบลศรีษะเกษ ส่วนใหญ่แล้วจะพึ่งสารเคมีทาง
การเกษตร โดยเฉพาะการท าไร่ข้าวโพดที่พึ่งยาฆ่าหญ้า ปุ๋ยเคมี ที่หาซื้อได้
ตามท้องตลาด ท าให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นปัญหาดิน
เสื่อม มลพิษทางน้ า อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น สารเคมีใน
กระแสเลือด เป็นต้น 
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ในแต่ละปีเทศบาลต าบลศรีษะเกษ จะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว
แก่ประชาชนที่มีความประสงค์จะปลูกเพื่อใช้ในการบริโภคในครัวเรือน 
และลดการซื้อผักสวนครัวที่สามารถปลูกบริโภคเองจากภายนอก ส่วน
การขับเคลื่อนการเกษตรแบบยั่งยืนไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากภายนอก  

“ท าการตรวจสอบ หลังจากที่มีการแจกจ่าย” 



 ประชาชนส่วนใหญ่ยังใชส้ารเคมีในการเกษตร เนื่องจากเพิ่มพื้นที่ทาง
การเกษตร เพิ่มจ านวนผลผลิตทางการเกษตร ท าให้การขับเคลื่อนเรื่อง
เกษตรอินทรีย์ได้ยาก  

 
 

  ส่งเสริมให้ครอบครัวที่ท าเกษตรอินทรียอ์ยู่แลว้ ขยายต่อยอดใน
พื้นที่ 

 สร้างแรงจูงใจกับประชาชนที่มีความสนใจท าเกษตรอินทรียใ์น
รูปแบบต่างๆ  





เด็กนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งที่เรียนในอ าเภอนาน้อย และในตัวเมือง 
จะเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสถาบันอาชีวศึกษา ที่อยู่ใกล้บ้าน 
เนื่องจากผู้ปกครองจะสนับสนุนการเรียนต่อในระดับสูงขึ้น อีกทั้งก็ยังเป็น
นโยบายเรียนฟรี ที่มีส่วนท าให้เด็กที่จบแล้วมีการเรียนต่อมากขึ้น  





กิจกรรม สภาเด็กและเยาวชนต าบลศรีษะเกษ คอยขับเคลื่อนงานหรือ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน 





 สร้างโอกาส เพิ่มพื้นที่ให้เยาวชน มีส่วนร่วมในการสร้างกิจกรรม
ที่ดีในสังคม 
 







เทศบาลต าบลศรีษะเกษได้ออกเทศบัญญัติควบคุมไฟป่าและฝุ่นละอองเกิดจาก
การเผา พ.ศ.2556 เนื่องจากพื้นที่ร้อยละ 82 เป็นพื้นที่ป่า และในช่วงเดือน 
มีนาคม - พฤษภาคม จะเกิดไฟป่า ท าให้เกิดมลภาวะทางอากาศ เพื่อเป็น
มาตรการป้องกันไฟป่าและฝุ่นละอองเกิดจากการเผาในพื้นที่  





          กติกาของหมู่บ้านก็มีส่วนส าคัญในการ
ควบคุมการตัดไม้ท าลายป่าของประชาชนในพื้นที่   
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เครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ต าบลศรีษะเกษ 



            อาสาสมัครเฝ้าระวังและดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ของต าบลศรีษะเกษมีอยู่
ทุกหมู่บ้านเนื่องจากพื้นที่เป็นเขตอุทยานแห่งชาติศรีน่าน และในแต่ละปีจะเกิดไฟ
ป่าเกิดขึ้น โดยจะมีหน่วยงานควบคุมไฟป่าอ าเภอนาน้อย เป็นหน่วยงานหลักที่คอย
ให้ความรู้ และวิธีการป้องกันไฟป่าที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งดับไฟป่าได้อย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 
   
พื้นที่ประมาณเกือบร้อยละ 82 ของต าบลศรีษะเกษ เป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติศรี
น่าน ท าให้พื้นที่สีเขียวของต าบลศรีษะเกษจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน 
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 ยังมีการลักลอบ เผาป่า มีบุกรุก ขยายพื้นที่ทางเกษตร ของราษฎร 
 
 

 

 บังคับใช้เทศบัญญัติบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2558 และเทศบัญญัติป้องกันไฟฟ้าป่าและ
หมอกควัน พ.ศ.2556 อย่างจริงจัง 



         เทศบาลต าบลศรีษะเกษ ได้ค านึงสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพื้นที่ป่า ที่นับวันจะ
ถูกลักลอบท าลาย จึงได้ออกเทศบัญญัติควบคุมไฟป่าและฝุ่นละอองเกิดจากการเผา 
พ.ศ.2556 เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่มากขึ้น 



ส่งเสริมการคัดแยกขยะและจ าหน่ายให้แก่
ชุมชน 



  

จัดการกันเอง 





 ประชาชนบางส่วนยังคิดว่า การก าจัดขยะเป็นหน้าที่ของเทศบาล 
 ประชาชนจากพื้นที่ใกล้เคียง น าขยะมาทิ้งเขตเทศบาล  
 
 
 

 
 เพิ่มแรงจูงใจในการส่งเสริมการคัดแยกขยะ  
เช่น ขยะแลกกรมธรรม์ ,ขยะแลกไข่ หรือ หากหมู่บ้านไหนมีการ
คัดแยกขยะ มีการเพิ่มงบประมาณในการพัฒนา เป็นต้น 



การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลศรีษะเกษและสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลศรีษะเกษ พบว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณร้อยละ 72 ของผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในท้องถิ่น นับว่าประชาชนมีความสนใจในการเมืองระดับ
ท้องถิ่นเนื่องจากนั่นหมายถึงการเลือกตัวแทนของตนเอง เข้าไป
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 



การประชาคมในการจัดท าแผนชุมชน   



 แผนงาน/โครงการ ที่มาจากปัญหาความต้องการของประชาชนมีจ านวน
มาก แต่เทศบาลไม่สามารถน ามาเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ได้ทั้งหมด 

 
 

  คัดเลือกเอาแผนงาน/โครงการที่อยู่ในศักยภาพ และอ านาจ
หน้าที่ของ เทศบาล น ามาปฏิบัติ และท าความเข้าใจกับ
ประชาชนในการเสนอแผนงาน/โครงการ ให้เหมาะสมกับ
งบประมาณของเทศบาล 



รายได้จากภาษีอากร พบว่าเทศบาลต าบลศรีษะเกษมีรายได้จากภาษี
อากร ค่าธรรมเนียม รายได้จากทรัพย์สิน และรายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ ที่
น ามาพัฒนาเทศบาลต าบลศรีษะเกษได้อีกทางหนึ่ง 
“แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มาใช้เป็นเครื่องมือในการท างาน” 



เงินออมในสหกรณ/์กองทุนในต าบลศรีษะเกษ ส่วนมากจะเป็น
เงินออมของกองทุนเงินออมทรัพย์ในหมู่บ้าน  สถาบันการเงิน
ประจ าหมู่บ้าน ที่มีธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์คอยสนับสนุน  



รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในชุมชน รายได้หลักเกิดจาก
การขายของศูนย์โอทอบประจ าต าบล ที่จ าหน่ายเส้ือผ้าหม้อ
ฮ่อม และยังมีการท าไม้กวาดดอกหญ้าของกลุ่มท าไม้กวาด การ
ท ามะขามแก้วของเกษตรกร การขายเครื่องจักสานต่าง ๆ เป็น
ต้น 



 แผนงาน/โครงการ ที่มาจากปัญหาความต้องการของประชาชนมีจ านวน
มาก แต่เทศบาลไม่สามารถน ามาเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ได้ทั้งหมด 

 
 

  คัดเลือกเอาแผนงาน/โครงการที่อยู่ในศักยภาพ และอ านาจ
หน้าที่ของ เทศบาล น ามาปฏิบัติ และท าความเข้าใจกับ
ประชาชนในการเสนอแผนงาน/โครงการ ให้เหมาะสมกับ
งบประมาณของเทศบาล 



เทศบาลต าบลศรีษะเกษ ที่ท าได้โดดเด่น คือ มิติด้านความปลอดภัย 
มิติด้านการป้องกันภัยพิบัติ มิติด้านการศึกษาและเรียนรู้ มิติด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ มิติด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม มิติ
ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
    โดยมีความท้าทายที่ต้องพัฒนา คือ มิติด้านสุขภาพอนามัย มิติ
ด้านสวัสดิการชุมชน มิติด้านความยั่งยืนของการเกษตร และมิติด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อม 
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