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1. ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน 

ประชากร  มีทั้งสิ้น  4,550  คน  

หญิง  2,280 คน  

ชาย  2,270  คน  

1,670 ครัวเรือน  



  
พื้นที่  ต ำบลผำสิงห์ มีสภำพทั่วไปส่วน
ใหญ่เป็นที่ดอน, ลำดชัน, ภูเขำ มีเนื้อที่
ประมำณ 83 ตำรำงกิโลเมตรหรือ 
51,875 ไร ่

 
 

งบประมาณของ อปท. 32,045,000บำท 

1. ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน (ต่อ) 



การประเมินสุขภาวะชุมชน  
ประจ าปี 2557 

องค์การบริหารส่วนต าบลผาสิงห ์

อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

   องค์การบริหารส่วนต าบลผาสิงห์ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
 



2. ผลการประเมินสุขภาวะชุมชน พ.ศ. 2557 





อธิบายภาพรวมของผลการวิเคราะห์ดัชนีสขุภาวะ 

  ผลกำรเปรียบเทียบสุขภำพของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลผำสิงห์ พบว่ำ มีค่ำดัชนี
สุขภำวะรวมเฉลี่ย  3.99 จำกคะแนนเต็ม   7 คะแนน อยู่ในล ำดับที่ 3 จำก 26 โดยมีสุข
ภำวะที่ดีผ่ำนค่ำเฉล่ียทั้งหมด 8 ด้ำน ได้แก่  
    มิติด้ำนเศรษฐกิจชุมชน มิติด้ำนควำมปลอดภัย มิติด้ำนสวัสดิกำรชุมชน มิติด้ำนควำม

ยั่งยืนของกำรเกษตร  มิติด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ มิติด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
มิติด้ำนกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม  มิติด้ำนสุขภำพอนำมัย มีควำมท้ำทำยที่ต้องพัฒนำ มิติ
กำรป้องกันภัยพิบัติ มิติกำรศึกษำและเรียนรู้ 

 



มิติด้านสุขภาพอนามัย 
  อบต. ผำสิงห์ มีจุดเด่น ได้แก่ อัตราผู้ป่วยด้วย 
โรคไม่ติดต่อ เนื่องจำกทำงต ำบลผำสิงห์มีกำรรณรงค์และ 
ป้องกัน รวมถึงกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อแก่ประชำชนในพื้นที่อยู่เสมอ  
ท ำให้ประชำชนรู้วิธีกำรป้องกันตัวเองและสำมำรถดูแลผู้ป่วยในครัวเรือนได้อย่ำงถูกวิธี  การมีบริการแพทย์
ฉุกเฉิน เนื่องจำกอบต. ผำสิงห์ มีกำรจัดหำรถกู้ชีพกู้ภัยพร้อมอุปกรณ์ประจ ำรถและจัดจ้ำงเจ้ำหน้ำที่มำประจ ำ
ตลอด 24 ชั่วโมง จ ำนวน 4 คน  การมีนโยบายส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่  เนื่องจำก อบต.ผำสิงห์เล็งเห็น
ควำมส ำคัญของสุขภำพประชำชน จึงได้มีนโยบำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมสุขภำพในทุกๆด้ำน  ส่วนความท้าทายที่ 
อบต.ผาสิงห์ควรเร่งแก้ไขเนื่องจากมีค่าคะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ย ได้แก่  สัดส่วนประชากรที่ใช้บริการแพทย์
ทางเลือก  เนื่องจำกในต ำบลมีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล  และพื้นที่บำงส่วนอยู่ใกล้เขตเทศบำล  ท ำให้
ประชำชนเลือกที่จะรับกำรรักษำที่โรงพยำบำล ท ำให้แพทย์ทำงเลือกไม่ค่อยได้รับควำมนิยม 



มิติทางด้านความปลอดภัย 
  อบต. ผำสิงห์ มีจุดเด่น ได้แก่ โครงการ 
รณรงค์และป้องกันภัยยาเสพย์ติดภายในชุมชน   
เนื่องจำก อบต.ผำสิงห์มีกำรจัดโครงกำรรณรงค์ 
ต่อต้ำนยำเสพย์ติด  มีกำรจัดโครงกำรที่ให้ควำมรู้แก่เยำวชนในช่วงปิดเทอม   
   

ส่วนควำมท้ำทำย ได้แก่ จ านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ
บนท้องถนนต่อพื้นที่  1 ตร.กม.  เนื่องจำกเขตพื้นที่
ของ อบต.ผำสิงห์  เป็นเส้นทำงหลักในกำรเดินทำงไปยัง
หลำยๆอ ำเภอ  จึงมีควำมเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุสูง 



มิติทางด้านป้องกันภัยพิบัติ 
  อบต. ผำสิงห์ มีจุดเด่น ได้แก่ การมีวิทยุสื่อสารเพื่อเตือนภัย เนื่องจำกทำง อบต.ผำสิงห์ ได้จัดซื้อวิทยุ
สื่อสำรส ำหรับแกนน ำทุกหมู่บ้ำน  เมื่อเกิดสถำนกำรณ์ต่ำงๆก็สำมำรถติดต่อหำกันได้ทันกำรณ์ 
  ส่วนควำมท้ำทำยที่ต้องท ำ ได้แก่ สัดส่วนงบประมาณที่ใช้ป้องกันและการจัดการภัยพิบัติต่อทั้งหมด 

เนื่องจำกมีค่ำมำกกว่ำค่ำเฉลี่ยไม่มำก ทั้งนี้เนื่องมำจำก อบต. ผำสิงห์ ขำด
ผู้เชี่ยวชำญในด้ำนนี้ ท ำให้ในกำรตั้งงบประมำณที่ใช้ในกำรป้องกันภัยพิบัตินั้นมี
น้อย อีกทั้งมีหน่วยงำนอื่นๆ เช่น กรมทรัพยำกรธรณี ให้กำรสนับสนุนอุปกรณ์
เตือนภัยน้ ำท่วม ดินถล่ม  งบประมำณของ อบต.ผำสิงห์จะเน้นไปในทำงด้ำน
กำรบรรเทำสำธำรณภัย โดยเฉพำะภัยจำกธรรมชำติที่ส่งผลเสียหำยต่อพืชผล
ทำงกำรเกษตรของประชำชน จะมีกำรจ่ำยเงินชดเชยตำมระเบียบของทำง
รำชกำรให้ทุกครั้ง 

  

 



มิติทางด้านสวัสดิการชุมชน 

  อบต. ผำสิงห์ มีควำมท้ำทำย ได้แก่ มูลค่าเงินกองทุน
ทางด้านสวัสดิการต่อหัวประชากร กำรจัดสวัสดิกำรที่มีต่อรำยหัว
ของประชำกรต ำบลผำสิงห์มีน้อยเนื่องจำกกองทุนต่ำง ๆ ของต ำบลมี
จ ำนวนเม็ดเงินไม่มำกและมีกำรจัดตั้งกองทุนมีกำรด ำเนินกำรอยู่ใน
ระยะเริ่มแรกหรือเริ่มต้นได้มำไม่นำนกำรเติบโตของกองทุนยังมีไม่
มำก 

ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำนของกองทุนที่มีต่อสมำชิกและ
ประชำชนเริ่มก ำลังที่จะเข้ำใจและเริ่มเข้ำมำเป็นสมำชิกดังนั้นกำร
จัดสวัสดิกำรให้สมำชิกจึงค่อยเป็นค่อยไปค่ำเฉลี่ยรำยหัวจึงค่อยข้ำง
น้อย 



มิติทางด้านความยั่งยืนของการเกษตร 

  อบต. ผำสิงห์ มีจุดเด่น ได้แก่ ตู้เย็นรอบบ้าน 
ผักปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย   งบประมาณสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนต่อ
ครัวเรือนเกษตร เนื่องจำก อบต.ได้สนับสนุนและส่งเสริมกำรท ำเกษตรกรรมครัวเรือน  กำรปลูกผักปลอด
สำรพิษท ำให้คนในชุมชนมีสุขภำพร่ำงกำยที่สมบูรณ์แข็งแรง นอกจำกนี้ยังเป็นกำรลดสำรพิษตกค้ำงในร่ำงกำย 
ความท้าทายน้ าอุปโภคบริโภคน้ าทางการเกษตรแบบยั่งยืน 
 
 
ตร 



มิติทางด้านการศึกษาและความรู้ 

  อบต. ผำสิงห์ มีควำมเด่น ได้แก่ อัตราการเข้าเรียนต่อใน
ระดับชั้นมัธยมปลายหรือเทียบเท่า   ทั้งนี้ เนื่องจำกผู้ปกครองมี
ควำมคิดว่ำต้องกำรส่งเสียให้ลูกได้ เรียนสูงๆ จะได้ไม่ต้องมำท ำ
กำรเกษตรให้ล ำบำกเหมือนตนเองเนื่องจำกสภำพพื้นที่ท ำกำรเกษตร
ของประชำชนต ำบลผำสิงห์จะเป็นภูเขำ ต ำบลผำสิงห์มีสถำนกำรณ์
ศึกษำระดับอนุบำล อยู่ 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนผำตูบ
และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนผำสิงห์  และระดับมัธยมต้น อยู่ 2 แห่ง 
ได้แก่ สุขภำวะเพื่อกำรเรียนรู้ (โรงเรียนบ้ำนผำตูบ) และสุนทรียภำพ
กำยจิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง (โรงเรียนบ้ำนผำสิงห์)  



มิติทางด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

  อบต. ผำสิงห์ มีควำมเด่น  ได้แก่ ข้อบัญญัติท้องถิ่นในการดูแลรักษาและใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลผำสิงห์ได้มีกำรจัดท ำข้อบัญญัติว่ำด้วยกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว  กติกา/ข้อตกลงท้องถิ่นในการ
ดูแลรักษาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ แต่ละหมู่บ้ำนในต ำบลผำสิงห์มีกำรตั้งกฎระเบียบหมู่บ้ำน
เกี่ยวกับกำรดูแลรักษำ 
และใช้ทรัพยำกรธรรมชำติให้ใช้บังคับใน 
หมู่บ้ำนของตนเอง กติกา/ข้อตกลง 
ท้องถิ่นในการจัดการพื้นท่ีสาธารณะ  
เครือข่ายเฝ้าระวังและดูแลทรัพยากรธรรมชาติ  เนื่องจำกพื้นที่ต ำบลผำสิงห์มีพื้นที่เขตป่ำสงวน  
จึงท ำให้เกิดเครือข่ำยกำรดูแลรักษำ  กำรตั้งกฎ กติกำ  รวมถึงกำรเฝ้ำระวังไฟป่ำในช่วงฤดูแล้ง   
ความท้าทายกองทุนท่ีดิน กองทุนต้นน้ า 



มิติทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

  อบต. ผำสิงห์ มีควำมเด่น ได้แก่ ข้อบัญญัติท้องถิ่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  วิธีการจัดการ
ขยะในชุมชน ต ำบลผำสิงห์มีกำรรณรงค์และกำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรน ำขยะมำใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น 
กำรตั้งธนำคำรขยะในโรงเรียน มีกำรคัดแยกขยะ ฝังกลบ สัดส่วนรายได้ต่องบประมาณที่ใช้ในการจัดการขยะ 
ความท้าทายธนาคารขยะรับฝาก , คัดแยกแลกค่าจัดเก็บ , การเลี้ยงไส้เดือน 



มิติทางด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

อบต. ผำสิงห์ มีควำมโดดเด่น ได้แก่ สัดส่วนผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ังต่อผู้มีสิทธิ์เลือกต้ัง
ท้ังหมด  อบต.ผำสิงห์ มีกำรรณรงค์และประชำสัมพันธ์ให้คนในชุมชนมำใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง  กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองของประชำชน และกำรส่งเสริมให้
ประชำชนได้ใช้สิทธิเลือกต้ัง โดยสุจริตและเที่ยงธรรม   



มิติทางด้านเศรษฐกิจชุมชน 

  อบต. ผำสิงห์ มีควำมโดดเด่น  ได้แก่ เงินภาษีท่ีจัดเก็บเองท้ังหมดต่อ
ครัวเรือน อบต.ผำสิงห์มีกำรจัดเก็บภำษี  อยู่ 3 ประเภท ได้แก่ ภำษีโรงเรือนและที่ดิน 
ภำษีป้ำย และภำษีบ ำรุงท้องที่ ซึ่งรำยได้ที่จัดเก็บได้สูง ได้แก่ ภำษีโรงเรือนและที่ดิน 



3. สรุปผลการผลการประเมินสุขภาวะชุมชน  

  จำกกำรวิเครำะห์กำรประเมินสุขภำวะของชุมชนต ำบลผำสิงห์ พบว่ำ ต าบลผาสิงห์มี
จุดเด่นในเรื่องระบบเศรษฐกิจชุมชน  เนื่องจำกระบบเศรษฐกิจชุมชนต ำบลผำสิงห์มีจ ำนวน
หลำกหลำย ได้แก่ กลุ่มกำรปลูกผักปลอดสำรพิษ  ,  กำรเรียนรู้กำรท ำก้อนเห็ด  , วิสำหกิจ
ชุมชนหมูสวรรค์และแคบหมู  , กำรปลูกผลไม้(ฝรั่ง)   , กำรเลี้ยงไก่และกำรเกษตรผสมผสำน  
,  กำรท ำไม้กวำดดอกหญ้ำ,  กลุ่มน้ ำยำเอนกประสงค์ , ส่งเสริมกำรเรียนรู้ของเด็กเยำวชนใน
โรงเรียนสุนทรยีภำพกำยสู่จิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง(โรงเรียนบ้ำนผำสิงห์) , กำรจักสำนด้วยไม้ไผ่  
,  กำรส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุ (จักตอกเย็บหมวก)  ดังนั้นแม้ระบบเศรษฐกิจชุมชนต ำบลจะไม่
ใหญ่โตแต่ก็สำมำรถท ำให้ประชำชนหรือกลุ่มต่ำง ๆ อยู่ได้ตำมวิถีกำรผลิตของตนเอง ความ 
ท้าทายความยั่งยืนมั่นคงตลอดไป ตลาดนัดสีเขียว 



ควำมโดดเด่นกำรบริหำรจดักำรท้องถ่ินแบบมีส่วนรว่ม 



ควำมโดดเด่นระบบเศรษฐกิจชมุชน 



ควำมโดดเด่นกำรจดัสวสัดิกำรชมุชน 



ควำมท้ำทำยกำรจดักำรภยัพิบติั 



ควำมท้ำทำยกำรส่งเสริมสขุภำพ 



ขอบคุณครับ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลผาสิงห์ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

 


