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อบต.จอมทอง 

อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 



การประเมินสุขภาวะชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลจอมทอง 
อ าเภอเมืองพษิณุโลก  จงัหวดัพษิณุโลก 

  แม่น ้ำสองสี    พระดีหลวงปู่ฤทธิ์    ศักดิ์สิทธ์ิหลวงพ่อแจง  
แหล่งดนตรีมังคละ  สืบสำนวัฒนธรรม  งำมล ้ำประเพณี    เขียวขจีทั งต้ำบล 

     ต้ำบลจอมทอง   มีทั งหมด  9  หมู่บ้ำน ตั งอยู่ทำงทิศเหนือของที่ว่ำกำร 
อ้ำเภอเมืองพิษณุโลก  ระยะทำงประมำณ   10  กิโลเมตร   มีพื นที่ทั งหมด    
35.8  ตำรำงกิโลเมตร  มีภูมิประเทศเป็นที่รำบลุ่ม  ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ 
มีแม่น ้ำน่ำนและแม่น ้ำแควน้อยไหลผ่ำน  มีระบบกำรชลประทำนและสถำนี 
สูบน ้ำเพื่อกำรเกษตร  จ้ำนวนประชำกร 1,333  ครัวเรือน ประชำกรทั งหมด 
  3,760  คน  โดยแยกเป็น ชำย 1,769  คน หญิง  1,991  คน  
รำษฎรมีรำยได้ส่วนใหญ่มำจำกกำรท้ำเกษตรกรรม ท้ำนำ ท้ำสวน  
ในปี พ.ศ.  2557  ประชำกรมีรำยได้เฉลี่ยต่อหัว  96,630  บำท/ปี 
 



  ด้านสาธารณูปโภค  มีเส้นทำงคมนำคมภำยในต้ำบลและต้ำบลข้ำงเคียง
ทั งถนนลำดยำงและถนนคอนกรีต  มีประปำหมู่บ้ำนจ้ำนวน  
5 แห่ง  มีไฟฟ้ำใช้ครบทุกหลังคำเรือน 
  ด้านศาสนา  ประชำชนส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ  มีวัดทั งหมด  4 วัด  
มีประเพณีที่ส้ำคัญคือ ประเพณีสงกรำนต์  ประเพณีลอยกระทง  และกำร
แข่งเรือชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ   
  ด้านการศึกษา  มีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จ้ำนวน  2  แห่ง   และศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลจอมทอง จ้ำนวน  1  แห่ง 
  ด้านสาธารณสุข  ต้ำบลจอมทองมีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ จ้ำนวน  
2  แห่ง  มีแหล่งท่องเที่ยว บริเวณริมน ้ำน่ำนหน้ำวัดเกำะแก้ว  เป็น
สถำนที่แม่น ้ำน่ำนและแม่น ้ำแควน้อยมำบรรจบกัน ท้ำให้เห็นควำม
แตกต่ำงระหว่ำงแม่น ้ำสองสำย 
      



      ด้านงบประมาณ 



            



1. มิติทางด้านสุขอนามัย 

         



2. มิติด้านความปลอดภยั 

อบต.จอมทองไม่ค่อยมีปัญหำอำชญำกรรมในพื นที่  มีกำร
ด้ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัยโดยกำรประสำนกับผู้น้ำท้องที่  ผู้น้ำ
ท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหำยำเสพติด  กำรออกตรวจเวรยำมเพื่อรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อยภำยในต้ำบล 



3. มิติทางด้านป้องกนัภัยพบิัติ 

     ต้ำบลจอมทอง  เป็นพื นที่รำบลุ่ม ภัยพิบัติที่ประสบคือปัญหำน ้ำท่วม
เนื่องจำกมีพื นที่ติดแม่น ้ำน่ำนและแม่น ้ำแควน้อย  โดยเฉพำะพื นที่หมู่  7  
และหมู่  9   ต้ำบลจอมทองมีศูนย์อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน  ซึ่ง
ดูแลโดยงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล
จอมทอง  ทั งนี เมื่อเกิดเหตุสำธำรณภัยขึ น ทั งไฟไหม้  ภัยแล้ง  ก็สำมำรถที่
จะวิทยุแจ้งเหตุและถ้ำหน่วยงำนของต้ำบลจอมทองมีก้ำลังไม่เพียงพอ   ก็
สำมำรถประสำนกับอบต.เมืองพิษณุโลกที่ท้ำ MOU ร่วมกันได้  ซึ่งมี
ด้วยกันทั งหมด  7  ต้ำบล  ซึ่งทุกต้ำบลต่ำงให้ควำมร่วมมือกันอย่ำงเต็มที่ 
 



 4. มิติทางด้านสวสัดิการชุมชน 

       กำรด้ำเนนิงำนด้ำนสวัสดิกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล
จอมทองถือเป็นควำมท้ำทำยที่จะต้องด้ำเนินกำรอย่ำงเร่งด่วน  
เพรำะต่้ำกว่ำค่ำเฉลี่ยมำกกำรด้ำเนินกิจกรรมเพื่อสำธำรณะ
ประโยชน์ส่วนใหญ่จะแยกกันด้ำเนนิกิจกรรมของแต่ละหมู่บ้ำน  
กำรรวมตัวกันทั งต้ำบลยังไม่ค่อยมีให้เห็นเป็นรูปเป็นร่ำง  เช่นกำร
ด้ำเนินงำนโครงกำรเงินออมวันละบำท    ยังไม่สำมำรถด้ำเนินกำร
ได้ทั งต้ำบล  มีประชำชนหมู่ที่ 1- 4 รวมกลุ่มกันได้ประมำณ  200  
คน  และส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอำยุ  ท้ำให้เงินกองทุนยังน้อย จึงไม่
สำมำรถน้ำมำบริหำรจัดกำรให้เกิดประโยชน์ต่อสมำชิกอย่ำงเต็มที ่  



 5. มิติด้านความยัง่ยนืของการเกษตร 

       ต้ำบลจอมทองมีประชำกรทั งหมด  1,333  ครัวเรือน  ได้ท้ำกำรเกษตร
จ้ำนวน  941  ครัวเรือน  ส่วนใหญ่ยังคงท้ำกำรเกษตรโดยพึ่งพำปุ๋ยเคมี  
และยำเคมีเพื่อก้ำจดัศัตรูพืช  ก่อให้เกดิปัญหำในด้ำนต้นทุนกำรผลิตสูงและ
ปัญหำสุขภำพตำมมำ  ทำงอบต.ได้จัดโครงกำรรณรงค์ให้ประชำชนท้ำ
เกษตรอินทรีย์  ซึ่งมีประชำชนให้ควำมสนใจแต่ไม่มำกเท่ำที่ควร  อบต.
จอมทองมีแหล่งเรียนรู้ด้ำนกำรเกษตรอยู่  2  แห่ง  คือแหล่งเรียนรู้ศูนย์ข้ำว
ชุมชนหมู่ที่  1  บ้ำนท่ำตะเคียน  และศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรเกษตร(ครอบครัว
คนพอเพียง) หมู ่ 7  บ้ำนจอมทอง 



 6. ด้านการศึกษาและความรู้   

        ด้ำนกำรศึกษำและควำมรู ้  ต้ำบลจอมทองมีโรงเรียนประถมศึกษำ
สังกัด สพฐ. จำ้นวน 2 แห่ง และศูนย์พัฒนำเดก็เลก็ในสังกดัอบต.จอมทอง 
จ้ำนวน  1  แห่ง  มีกำรศึกษำต่อระดับมัธยมศึกษำเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์   
นอกจำกนี ยังมีกำรให้ควำมรู้แก่ประชำชนในพื นที่  โดยอำศัยกำรจัดเวที
ชำวบ้ำน  กำรฝึกอบรม  กำรศึกษำดูงำนของรัฐและเอกชน  กำรเรียนรู้จำก
กลุ่มอำชีพ  กำรเผยแพร่ควำมรู้ตำมหอกระจำยข่ำวประจ้ำหมู่บ้ำน  เอกสำร  
วำรสำร  หนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ ที่จดัส่งให้หมู่บ้ำน  นอกจำกนี  
อบต.จอมทองยังมีศูนย์ไอซีที  ประจ้ำต้ำบลจอมทองให้บริกำรประชำชนที่
หมู่  8  บ้ำนท่ำโพธ์ิ   
 



 7. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

       กำรด้ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติขององค์กำรบริกำร
ส่วนต้ำบลจอมทองถือเป็นเรื่องท้ำทำยอีกอย่ำงหนึ่ง  เนื่องจำกปัจจุบนัแม้
พื นที่ต้ำบลจอมทองจะมีลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท  มีธรรมชำติที่ร่มรื่น ยังมี
พื นที่สีเขียวติดแม่น ้ำน่ำนและแม่น ้ำแควน้อย  แต่เนื่องจำกอยู่ใกล้พื นที่
เมือง  ท้ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงขึ น  กำรเข้ำมำซื อที่ดินของนักธุรกิจ เพื่อ
ก่อสร้ำงบ้ำนจัดสรร ท้ำให้ประชำชนเริ่มขำยที่ดินที่เคยท้ำนำหรือท้ำ
กำรเกษตรใหก้ับนกัลงทุนมำกขึ น  พื นทีด่นิเริ่มเปล่ียนมือ   ควำมรักในผืน
ดินเริ่มลดน้อย   ทีด่ินสำธำรณะถูกบุกรกุเป็นจ้ำนวนมำก องค์กำรบริหำร
ส่วนต้ำบลจอมทองซึ่งเคยได้รับคัดเลือกเป็นต้ำบลเขียวขจีดีเด่นปี 2548  จึง
ต้องพยำยำมสร้ำงจิตส้ำนึกให้คนในท้องถ่ินรักและหวงแหน
ทรัพยำกรธรรมชำติในผืนดินของตนเอง  สร้ำงเครือข่ำยในกำรอนุรักษ์  
และจัดท้ำข้อตกลงท้องถิ่นในกำรจัดกำรพื นที่สำธำรณะ   

 

 



8. มิติทางด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม 

    องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลจอมทอง  เป็นอบต.ขนำดกลำง  มีรำยได้น้อย  
จึงไม่มีรถขยะในกำรให้บริกำร   ประชำชนจึงต้องบริหำรจัดกำรก้ำจัดขยะ
ของแต่ละครัวเรือนเอง   แต่ยังมีพื นที่บริเวณเส้นทำงคมนำคมภำยใน
ต้ำบลหรือพื นที่สำธำรณะที่มีผู้สัญจรมักง่ำยทิ งขยะข้ำงทำง   ท้ำให้เกิด
ทัศนียภำพที่ไม่สวยงำม  ทำงอบต.ได้จัดอบรมเพื่อสร้ำงจิตส้ำนึกด้ำน
สิ่งแวดล้อมให้แก่ประชำชนและเด็ก เยำวชนในชุมชนตระหนักถึงปัญหำ
ด้ำนสิ่งแวดล้อม   ผลกระทบจำกภำวะโลกร้อนที่นับวันจะทวีควำมรุนแรง
มำกยิ่งขึ น  อบต.จึงได้มีกำรจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทยทุกปี  มีกำร
ปลูกต้นไม้ตำมสองข้ำงทำง  กำรแจกพันธ์ไม้เพื่อให้ประชำชนได้สร้ำง
สิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ตนเองและท้องถิ่น  กิจกรรมอบรมและนิทรรศกำร
ด้ำนสิ่งแวดล้อมจำกหน่วยงำนต่ำงๆ  
 



9. มิติทางด้านการบริหารแบบมส่ีวนร่วม 

          กระบวนกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน ของอบต.จอมทอง  ถือ
ว่ำอยู่ในระดับปำนกลำง  เพรำะผลจำกจ้ำนวนผู้มำใช้สิทธิ์เลือกตั งท้องถ่ิน
ครั งล่ำสุดที่ผ่ำนมำ  จำกจ้ำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั งทั งหมด  2,864  คน  มผีู้มำ
ใช้สิทธ์ิเลือกตั งจ้ำนวน  2,267  คน  คิดเป็น  79  เปอร์เซน  ซึ่งถือว่ำมี
จ้ำนวนมำกพอสมควร  จะมีบำงส่วนที่ประชำชนไปท้ำงำนต่ำงจังหวัด  ไม่
สำมำรถเดินทำงมำใช้สิทธิ์เลือกตั งได้   กำรจดัท้ำแผนชุมชนและ
แผนพัฒนำท้องถิ่น  จะมีกำรจัดท้ำและปรับปรุงทุกป ี โครงกำรส่วนมำก
ในแผนพัฒนำจะมำจำกกำรจัดท้ำแผนชุมชน  และงบประมำณที่ประชำชน
เสนอมำยังอบต.จอมทองค่อนข้ำงสูง  โดยตัวอบต.เอง  ไม่สำมำรถน้ำมำ
ด้ำเนินกำรได้ทั งหมด  บำงส่วนต้องเสนอของบประมำณจำกหน่วยงำนอื่น 



10. มิติทางด้านการเศรษฐกจิชุมชน 

          กำรประเมินสุขภำวะขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลจอมทองแม้จะ
เป็นต้ำบลเล็ก  แต่กำรด้ำเนินงำนด้ำนเศรษฐกิจชุมชนจัดว่ำค่อนข้ำงดี   ใน
ปี พ.ศ. 2557  ประชำกรมีรำยได้เฉล่ียต่อหัว  96,630  บำท/ปี  ส่วนใหญ่
เป็นรำยได้ที่ได้จำกกำรท้ำเกษตรกรรม  ส่วนระบบเงินฝำกและสินเชื่อร้อย
ละ 90 จะขึ นกับธนำคำร ธกส.  และเงินกองทุนหมู่บ้ำน  แหล่งเงินทุนส่วน
ใหญ่จะได้มำจำกกองทุนหมู่บ้ำน,เงินโครงกำรกข.คจ.,เงินกระตุ้น
เศรษฐกิจ ธนำคำร ธกส. และนำยทุน  เแต่ละหมู่บ้ำนจะมีกองทุนของ
หมู่บ้ำนทุกหมู่บ้ำน  แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่จะได้มำจำกกองทุนหมู่บ้ำน
,เงินโครงกำร กข.คจ.,เงินกระตุ้นเศรษฐกิจ ธนำคำร ธกส. และนำยทุน  



ผลการประเมินสุขภาวะของชุมชน 
           



    จำกกำรวิเครำะห์กำรประเมินสุขภำวะของชุมชนต้ำบลจอมทอง  จำก
ทั งหมด  16  ต้ำบล  ด้ำนเศรษฐกิจชุมชนถือว่ำโดดเด่นเป็นอันดับ 1 แต่
ยังคงต้องพัฒนำในอีกหลำยๆด้ำน  เพรำะในภำพรวมทั งหมด  ต้ำบล
จอมทองได้คะแนนเฉลี่ย 2.87 จำกคะแนนสูงสุด 4.39 โดยเฉพำะด้ำนควำม
ปลอดภัยและด้ำนสุขภำพอนำมัย    แม้องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลจอมทอง
จะมีงบประมำณที่จ้ำกัด  แต่จะต้องด้ำเนินงำนทุกๆ ด้ำน ให้เกดิเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน  ก่อให้เกดิประโยชน์ต่อประชำชนในต้ำบลจอมทองให้
มำกที่สุด  แต่กำรด้ำเนินงำนทั งหมดนี จะท้ำเพียงหน่วยงำนเดียวไม่ได ้  จึง
จ้ำเป็นที่จะต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน  ทั งภำคประชำชนที่ต้อง
มำมีส่วนร่วมในกำรด้ำเนินกำร  ก้ำนันผู้ใหญ่บ้ำนที่จะต้องประสำนกับ
ประชำชนและอบต.   รวมไปถึงหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ที่จะต้องให้
กำรสนับสนุนทั งภำควิชำกำร  ด้ำนเจ้ำหน้ำที่  เครื่องมือและงบประมำณ  


