


มีภูเขาโดยรอบ  ทิศตะวันตกเป็นภูเขาสูง  
 มีความลาดชันเกินกว่า 35 องศา  
 ทิศตะวันออกและทิศใต้เป็นเนินเขาเต้ีย  
 ป่าเป็นป่าเสื่อมโทรม  
  พื้นท่ีท้าการเกษตรส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้้า  
 มีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าพื้นท่ีราบระหว่างภูเขา 

ลักษณะภูมิประเทศ 



จ้านวนครัวเรือน ๑,784 ครัวเรือน ประชากรจ้านวน 5,582 คน 
เพศหญิง 2,831 คน (ร้อยละ 50.72) เพศชาย 2, 751คน (ร้อยละ 49.28)   
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เพศหญิง 

เพศชาย 

อาชีพหลัก ร้อยละ 

เกษตรกร 41.40  

เยาวชนในวัยศึกษา 15.79  

พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน 14.74 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  13.46 

อาชีพอิสระ  8.79 

อ่ืนๆ  5.82 

ข้อมูลการประกอบอาชีพ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณ 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 4,170,000 

2.ด้านสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย ์

875,000 

3.ด้านเศรษฐกิจ 130,000 

4.ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติฯ 

480,850 

5.ด้านการศึกษา ศาสนา  ประเพณี 
วัฒนธรรมฯ 

3,873,800 

6. ด้านการเมืองการปกครอง 13,391,200 

รวมทั้งสิ้น 22,920,850 

แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

18% 4% 

1% 2% 

17% 58% 

งบประมาณ 
1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.ด้านสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

3.ด้านเศรษฐกิจ 

4.ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

5.ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณี 

6.ด้านการเมืองการปกครอง 
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คา่ดชันี 
สขุภาวะรวม 
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คะแนน ค่าเฉลี่ย  =  3.11 

ผลการเปรียบเทียบสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต้าบลเจดีย์ชัย  
พบว่ามีค่าดัชนีสุขภาวะรวมเฉลี่ย  3.39  
เกนิจากค่าเฉลีย่รวม 0.28 จากคะแนนเต็ม  7 
คะแนน  อยู่ในล้าดับ 9  จาก 26   
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4.53 

คะแนน 

 มติดิา้น 
สขุภาพ 
อนามยั 

4.94 

 มติดิา้น 
ความปลอด 
ภยั 

3.56 

  มติดิา้น 
   ป้องกนั 
   ภยัพบิตั ิ

ค่าเฉลี่ย 

3.38 

      มติดิา้น 
   สวสัดกิาร 
     ชมุชน 

4.99 

      มติดิา้น 
   การศกึษา 
    และเรยีนรู ้

3.73 

      มติดิา้น 
   บรหิารแบบ 
     มสีว่นรว่ม 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

2.80 

คะแนน 

 มติดิา้น 
ความยัง่ยนืทาง 
การเกษตร 

3.87 

 มติดิา้น 
จดัการทรพัยากร 
ธรรมชาต ิ

5.13 

  มติดิา้น 
   จดัการ 
สิง่แวดลอ้ม 

ค่าเฉลี่ย 

1.73 

      มติดิา้น 
     เศรษฐกจิ 
      ชุมชน 



ข้อมูลด้านสุขภาพชุมชน 
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อันดับความเสี่ยง ร้อยละ 

อันดับ 1  ท้างานหนัก 37.52 

อันดับ ๒  ไม่ได้ออกก้าลังกาย 28.04  

อันดับ ๓  กินอาหารมาก 9.37 

อันดับ ๔  สูบบุหรี่เป็นประจ้า  7.69 

อันดับ ๕  กินอาหารรสจัด   5.98 

พฤติกรรมเสี่ยง 

ประชากรที่ต้องการความช่วยเหลือ/ดูแล 

อันดับผู้ต้องการความช่วยเหลือ/ดูแล จ้านวน 

อันดับ 1  ผู้สูงอาย ุ 141  

อันดับ ๒  เด็กต่้ากว่า 5 ปี 25  

อันดับ ๓  ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว 3 

อันดับ ๔  ผู้พิการทางสติปัญญา/การเรียน 3 

อันดับ ๕  ผู้พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย 1 

อันดับ ๖  ผู้พิการทางจิต 2 

ภาวะเสี่ยงจากการท้างาน 
อันดับ ๑ ท้างานในบริเวณที่มีฝุ่นผง ฝุ่นละออง ควัน       

อันดับ ๒ ท้างานในลักษณะยืน หรือนั่งในท่าเดิมนานๆ 

อันดับ ๓ ใช้สารเคมีในการเกษตรโดยป้องกันตนเองไม่เหมาะสม 

อันดับ ๔ ท้างานในบริเวณที่มีเสียงดัง 

อันดับ ๕ ท้างานในบริเวณที่มีการสูดดมสารเคมี 

100 คน 

70 คน 
139 คน 47 คน 

22 คน 

2.ท้างานในลักษณะยืน  
หรือน่ังในท่าเดิมนานๆ

25.97% 

1.ท้างานในบริเวณที่มี  
ฝุ่นละออง ควัน  

36.10% 

4.ท้างานในบริเวณที่มีเสียงดัง
12.21% 

3.ใช้สารเคมีใน
การเกษตรป้องกันตัวเอง
ไม่เหมาะสม  18.18% 

5.ท้างานในบริเวณทีมีการ
สูดดมสารเคมี ๕.71% 

ภาวะเสี่ยงจากการท้างาน 



ระบบจิตอาสา...ความดีไม่มีขาย   ถ้าอยากได้ต้องท้าเอง 
11 

ระบบช่วยดูแล
สุขภาพ 

ชมรม  อสม. 

ระบบดูแลผู้พิการ
และ 

ผู้สูงอาย ุ



อสม.ลงพื้นที่ช่วยผู้สูงอายุพิการ และผู้ป่วยติดเตียง 
12 

กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ 

ท้าความสะอาด
บ้านผู้สูงอายุที่อยู่

คนเดียว 
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กลุ่มสารวัตร 
อาหารปลอดภัย 

ดูแลอาหารปลอดภัย 
ในการจัดเลี้ยงอาหาร 

ในชุมชน 

มาตรการชุมชน 
ปลอดเหล้าในงานบุญ 



14 

กลุ่มฮักสุขภาพ 

ลานกีฬาเพ่ือสุขภาพ 

ร้ามองเซิงประยุกต ์



ปัญหา 
•การไม่ค่อยใส่ใจในการดูแลสุขภาพ 
•การกินอาหารสุขๆ  ดิบๆ 
•การเกิดภาวะเสี่ยงในการใช้สารเคมีในการเกษตร 
•ร่างกายไม่ค่อยมีภูมิคุ้มกันโรค  

ความท้าทาย 
•ท้างานเชิงรุก  ป้องกันก่อนเกิดปัญหา  ให้  
  อสม.เข้าตรวจ  สุขภาพ 
•จัดระเบียบโดยใช้มาตรการชุมชน  ลดการใช้สารเคมีในทาง  
  การเกษตร 
•ส่งเสริมการออกก้าลังกาย  ในทุกวัย 



มีการเตรียมความพรอ้มรับเหตุฉุกเฉินชุดเฉพาะกจิ ณ ที่ตั้ง  อบต. ตลอด 24 ชม. 

ทีมกู้ชีพกู้ภัย อบต.เจดีย์ชัย  
บริการประชาชนตลอด 24  
ชั่วโมงมีการจัดเวรยามการ 
ปฏิบัติหน้าที่ทั้งกลางวัน  
และกลางคืน ประชาชนที ่
เจ็บป่วย และประสบอุบัติเหตุ 
ทางท้องถนนสามารถแจ้งความ 
จ านงขอใช้บริการรถกู้ชีพกู้ภัย 
ฉุกเฉินได้ ณ ที่ท าการ  
อบต.เจดีย์ชัย หรือ 
โทร 054-688560 



การป้องกนัและแกไ้ขปญัหา  ดา้นถนน 

1 . ดา้นถนน  ม ี
 

ลกัษณะปญัหา คอื เป็นถนนทีม่ทีางโคง้ทางแยกทางร่วมมาก  เป็นหลุม

เป็นบ่อ  ระบบไฟส่องสวา่งไมเ่พยีงพอ   ไมม่สีญัญาณไฟจราจรหรอืป้าย

เตอืน 

 ตดิต ัง้กระจกโคง้และสญัญาณไฟเตอืน 

จ านวน 20 จดุ  ในพื้นทีเ่สีย่งของต าบลเจดยีช์ยั 



การป้องกนัและแกไ้ขปญัหา  ดา้นถนน 

2. ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร กระจกโค้ง 
   และป้ายเตือนบนทางร่วมทางแยก 



3.มีการลดอุบัติเหตุเช่น  สร้างถนนล้าลองเรียบถนนหลัก 
ที่มีรถหนาแน่น และรถขนาดใหญ่วิ่งผ่าน 
 สร้างถนนล าลองส าหรับจักรยานและมอเตอร์
ไชด์ได้สัญจร ซึ่งเป็นถนนที่ใช้ในการเดินทางมา
โรงเรียนนาวงค์ ,รพ.สต.เจดีย์ชัย และ อบต.เจดีย์
ชัย ซึ่งถนนดังกล่าว สร้างขนานไปกับถนนสาย
หลัก เป็นถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 6 เมตร 
ระยะทาง 100 เมตร โดยสร้าง ห่างจากถนน 
สายน่าน – ทุ่งช้าง มาประมาณ 10 เมตร เป็น
ถนนที่ชาวบ้านร่วมกันท าโดยใช้เงินจากผ้าป่า 
และรถไถจากชาวบ้าน เป็น โมเดลที่สร้างความ
ปลอดภัย ให้กับ นักเรียน ผู้สูงอายุ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไปที่ใช้ ทาง สายหลักแล้วเกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้งเนื่องจากปริมาณรถมาก วิ่ง
ด้วยความเร็วสูง ประกอบกับเป็นถนนที่เชื่อม
ต่อไปยังชายแดนไทย – ลาว(ห้วยโก๋น) 



สภาพปญัหาในพื้นทีต่  าบล 

1. จดัใหม้กีารฝึกอบรม ขบัขีป่ลอดภยั รกัวนิยัจราจร 

2. การรณรงคเ์มาไม่ขบั  ลด  ละ  เลกิ สุราและเครื่องดืม่แอลกอฮอล ์

3. จดัฝึกอบรมหนูนอ้ยรูก้ฎจราจร 

4. รณรงคก์ารสวมหมวกกนัน็อค  การคาดเขม็ขดันิรภยั 

5. การรณรงคช่์วงเทศกาล 7 วนัอนัตราย (ปีใหมแ่ละสงกรานต)์ 

6. การรณรงคด์ืม่  งว่ง  โทร เราไมข่บั 

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหา ดา้นคน 



สภาพปญัหาในพื้นทีต่  าบล 

- การตดิต ัง้กลอ้ง CCTV  ในต าบล  จ านวน  8 จดุ 

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิและอบุตัภิยั 



•จัดตั้งศูนย์เรียนรู้และ 
  เตรียมความพร้อม 
  ในการป้องกันและ 
  แก้ปัญหาอุทกภัย  
  น้้าป่าใหลหลากและ 
  ดินโคลนถล่ม 
  น้้าป่าใหลหลากและ 
  ดินโคลนถล่ม 
  ฝึกซ้อมปีละ 1 ครั้ง  
  ประมาณเดือน มิ.ย. 
  ของทุกป ี
 



    
   ศูนย์เตือนภัยพิบัต ิ
แห่งชาติ  ติดต้ัง 
เครื่องเตือนภัย 
น้้าท่วมจ้านวน 
2 จุด  ที่  บ้านสบปัว 
  และบ้านวังม่วง 
 
 
 



ปัญหา 
•การเตือนภัยที่ล่าช้า  และไม่ตรงพื้นที่ 
•การเข้าให้ความช่วยเหลือ  ขาดทักษะการช้านาญการ 

ความท้าทาย 
•ฝึกอบรม  ให้ความรู้  บ่อยๆๆ 
•ซ้อมแผน การป้องกันภัย 
•จัดสรรงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ 



กองทุนสัจจะวันละบาท   

 

เงินสัจจะสะสม เป็นเงินที่ได้จากการออมของสมาชิก  
จ านวนเท่า ๆ กัน ทุกเดือนตามก าลังความสามารถ  
เพื่อใช้เป็นทุนในการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ 
เพื่อการผลิต ซึ่งจะจ่ายคืนเงินสัจจะสะสมเมื่อ 
สมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพแล้วเท่านั้น ซึ่งกลุ่ม 
จะจ่ายผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล 



ปัญหา 
1. การบริการด้านสวัสดิการไม่ทั่วถึง 
2. สมาชิกมักจะขาดส่งเงินหุ้น 
3. ขาดสภาพคล่อง  เวลาจ่ายเงินสวัสดิการฯ มากราย 
 

ความท้าทาย 
  1. การจัดสวัสดิการให้ทั่วถึง   และมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
  2.  การพัฒนาให้เป็นกองทุนสวัสดิการ  ที่ครอบคลุมทั้งต าบล 
  3.  ให้มีการจัดการตนเอง แบบยั่งยืน 
 



ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงรุ้งลัดดาประสบความส าเร็จ  คือ  จะเน้นการพัฒนาท่ีตัวเองให้ 
เป็นผู้คิดเอง ท าเอง จนในที่สุดสามารถพัฒนาไปในทิศทางที่พ่ึงตัวเองได้ และจะเป็น 
ผู้ก าหนดแผนการผลิตของตนเอง มีแผนการผลิตของเกษตรกรจะปรบัเปลี่ยนจากการผลิต 
พืชเดี่ยวชนิดใดชนิดหนึ่ง มาท าการเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งรวมถึงการผลิตไม้ผล   
พืชผักสวนครัว  การเพาะเห็นนางฟ้า  และการเลี้ยงไก่ไข่  โดยค านึงถึงความต้องการ 
ของตลาดภายในต าบลและความสอดคล้องกับทรัพยากรของพื้นที่เป็นหลัก  อีกท้ังยังมี 
การจัดท าบัญชีครัวเรือน (บัญชีรายรับ-รายจ่าย)  ปัจจัยในการผลิตมีการท าเอง   
เช่น  ปุ๋ยหมัก  ข้ีเรื่อยเก่าจากการเพาะเห็ด  มูลไก่จากการาเลี้ยงไกไ่ข่ เศษหญ้าจากการตดัหญ้า  
 ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลดต้นทุนในการผลิตโดยไม่มีการใช้สารเคมีใน 
การท าการเกษตรแบบผสมผสาน  ท าให้มีผลผลิตที่สดปราศจากสารเคมี  
 มีตลอดฤดูกาลสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป  ท าให้มีผลผลิตขายไดทั้นที  และมีรายได้เข้ามาตลอดทั้งปี  

 ซึ่งจะใช้แนวคิดที่ว่า “กินทุกอย่างที่ปลูก  ปลูกทุกอย่างที่กิน ”  



ปัญหา 
1.ความต้องการเพิ่มผลผลิตท าให้ใช้ปุ๋ยเคมีมากขึ้น 
2.พื้นที่การเพาะปลูกมีจ านวนจ ากัด ท าให้ต้องเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่สูงขึ้น 
3. การชี้น าของกลุ่มทุนที่มีแนวโน้ม ท าการเกษตรแบบพันธะสัญญา 

ความท้าทาย 
1. สร้างมูลค่าของเกษตรอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีมากขึ้น และ 
2. แยกพื้นท่ีการเพาะปลูกให้มีการปลูกพืชที่ไม่ซ้ ากันและพืชชนิดใหม่ๆ 
3. หาแหล่งทุนปลอดดอกเบี้ย  ส าหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ 



เป้าหมายของ ต าบล 
  “สังคมแห่งภูมิปัญา   พัฒนาคุณภาพชีวิต  มุ่งสู่ความสุขที่ยั่งยืน” 



หนึ่งความภูมิใจ    
  *  สนับสนุนงบประมาณ 30,000.-บาทให้  ร.ร.บ้านปงสนุก 
      โครงการ “สองภาษา เพื่อน้อง”  สอน ภาษาอังกฤษ   

ผลสมัฤทธิ์ 



ปัญหา 
1. เนื่องจากฐานะทางครอบครัว  ไม่เอ้ืออ านวยต่อการส่งเสริมการศึกษา 
2. ขีดจ ากัด ของสภาพแวดล้อม และ สถานที่เรียนไม่พร้อม 
3. สภาพเศรษฐกิจที่เป็นปัจจัยเอื้อ  ในการไม่เรียนต่อ 

ความท้าทาย 
1. หาทุน และ สร้างโอกาสทางการศึกษา  ให้ทัดเทียมกับชุมชนเมือง 
2. สนับสนุนงบประมาณ  หรือ  หาแหล่งงบประมาณภายนอกมาสนับสนุน 



แนวคิด 

  “ไม่มีถังขยะ  ก็ไม่มีขยะ” 

ให้หมู่บ้านจัดการขยะด้วยตนเอง 



ปัญหา 
1. เนื่องจากเป็นสังคมชนบท  ก็มีแอบทิ้งขยะตามไร่สวนของคนอื่น 
2. ขยะท่ีมีปัญหา  คือ  ขยะอิเล็กโทรนิค  ที่มักน าไปฝังกลบ 
3. การไม่คัดแยกขยะ  หรือไม่เห็นคุณค่าของขยะบางอย่าง 

ความท้าทาย 
1. สนับสนุนโครงการ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการคัด แยกขยะ 
2. สร้างจิตส านึก  จิตอาสา  มาปรับแก้ การทิ้งขยะ 
3. หาแหล่งจัดเก็บขยะท่ีถูกต้องและห่างไกลชุมชน ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม 



ผูม้าใชส้ทิธเิลอืกตัง้ 87.57 เปอรเ์ซน็ต ์

ของผูม้สีทิธเิลอืกตัง้  



ปัญหา 
1. การจัดสรรงบประมาณที่มีน้อย  มีเพียงพอต่อความต้องการของพื้นที่ 
2. ความไม่เข้าใจของบทบาทหน้าที่ของ ประชาชน ในการมีส่วนร่วม 

ความท้าทาย 
1. บริหารงบประมาณ  ให้เพียงพอ และเกิดปัญหาน้อยที่สุด 
2. ให้ความรู้และความเข้าใจ  ในการมีส่วนร่วมของพลเมือง 
3. รณรงค์การใช้สิทธิ และ ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมรับผลประโยชน์ 



- มกีารส่งเสรมิดา้นเศรษฐกจิชุมชน 

สินค้า OTOP  5 ดาว ของประเทศ     
 “ผ้าหมกัโคลน”  สินค้าขายดีประจ าต าบล 

“ผา้ลายน ้าใหลไทลื้อ  สบีสานภมูิปญัญา   น าพาเศรษฐกจิชมุชน” 





- มีการส่งเสริมตั้งกลุ่ม เลี้ยงจิ้งหรีด ให้ผู้สูงอายุ  มีรายได้  ดี 



ปัญหา 
1. การจัดสรรงบประมาณ ลงน้อยเกินไป 
2. ไม่ค่อยมีความพอเพียง  ในการใช้จ่าย  หนี้สินภาคครัวเรอืนเยอะ 

ความท้าทาย 
1. จัดหาอาชีพเสริม  และกระตุ้นการเพิ่มรายได้ 
2. ใช้แนวคิด  เศษฐกิจพอเพียง  มาปรับใช้   



สรุปผลการผลการประเมินสขุภาวะชมุชน 




