
การประเมินสขุภาวะชมุชน  
ประจ าปี 2557 

อบต.เมืองจงั 

อ าเภอภเูพียง  จงัหวดัน่าน 



1. ข้อมูลพืน้ฐานของชมุชน 



2. ผลการประเมินสขุภาวะชมุชน พ.ศ. 2557 



  ดชันีช้ีวดั 

ล าดบั ช่ือดชันี อบต.เมืองจงั 
ล าดบัท่ี 

(จาก  26 แห่ง) 
1 สขุภาพอนามยั 4.59 4/26 
2 ความปลอดภยั 3.70 25/26 
3 การป้องกนัภยัพิบติั 4.07 7/26 
4 สวสัดิการชมุชน 3.05 9/25 
5 ความยัง่ยืนของการเกษตร 2.93 9/25 
6 การศึกษาและเรียนรู้ 3.58 18/25 
7 การจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 3.41 18/25 
8 การจดัการส่ิงแวดล้อม 5.17 15/16 
9 การบริหารแบบมีส่วนร่วม 2.65 23/25 

10 เศรษฐกิจชมุชน 1.61 23/26 
ดชันีสขุภาวะ 2.99 15/26 



ผลการวิเคราะหด์ชันีสขุภาวะ 
 ผลการเปรียบเทียบสขุภาพของ องคก์ารบริหารส่วนต าบล
เมืองจงั พบว่า มีค่าดชันีสขุภาวะรวมเฉล่ีย  2.99 จากคะแนนเตม็   7 
คะแนน อยู่ในล าดบัท่ี 15 จาก 26 

 
 โดยมีสขุภาวะท่ีดีผา่นค่าเฉล่ียทัง้หมด 5 ด้าน ได้แก่ มิติด้าน
สขุภาพอนามยั มิติด้านการป้องกนัภยัพิบติั มิติด้านสวสัดิการชมุชน 
มิติด้านความยัง่ยืนของการเกษตร และมิติด้านการจดัการ
ส่ิงแวดล้อม 

 

 มีความท้าทายท่ีต้องพฒันา ได้แก่ มิติด้านความปลอดภยั 
มิติด้านการศึกษาและเรียนรู้ มิติด้านการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 
และมิติด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม และมิติด้านเศรษฐกิจชมุชน 



มิติด้านสขุภาพอนามยั 
 
1. หน่วยงานในพืน้ท่ีมีส่วนร่วมในการ
ควบคมุโรคติดต่อ 
2. หน่วยปฏิบติัการการแพทยฉุ์กเฉิน 
 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 
1. สร้างกลไกและภาคีเครือข่ายในการ
ด าเนินงานท่ีเป็นระบบ 
2. ใช้แผนท่ีทางเดินยทุธศาสตรเ์ป็น
เครื่องมือ 

ปัญหา/อปุสรรค 
    ประชาชนส่วนใหญ่ยงัขาดความ
ตระหนักในการดแูลสขุภาพของตนเอง 
กลุ่มโรค NCD สงูขึน้ 



มิติทางด้านความปลอดภยั  
1. การรณรงคแ์ละเฝ้าระวงั 7 วนัอนัตราย 
2. ป้ายเตือนจดุเส่ียงบนถนน 
3. การซ้อมแผนช่วยเหลือผูป้ระสบอบุติัเหตทุางน ้า 

ปัญหา/อปุสรรค 
1. ขาดงบประมาณสนับสนุนในการบริหารจดัการ 
2. การด่ืมแอลกอฮอล ์

 
 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 
- ส่งเสริมให้เกิดจิตส านึกและสร้างความตระหนักรู้ 
- สนับสนุนด้านทรพัยากรในการด าเนินกิจกรรม 
- บงัคบัใช้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างจริงจงั 

 
 



มิติทางด้านการป้องกนัภยัพิบติั  
 
1. โครงการซ้อมแผนป้องกนัภยัพิบติัและ
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยั ได้แก่ อทุกภยั อคัคีภยั 
2. มีแผนท่ีพืน้ท่ีเส่ียง สญัญาณเตือนภยั และวิทยุ
ส่ือสาร 
   

ปัญหา/อปุสรรค 
ประชาชนบางส่วนยงัไม่เหน็ความส าคญัของการ
ซ้อมแผน 

 
แนวทางการพฒันาในอนาคต 

ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคญั
ของการซ้อมแผน และเพ่ิมการซ้อมแผนท่ีมี
ความเส่ียงทกุประเภทในทกุพืน้ท่ี เช่น ดินโคลน
ถล่ม วาตภยั สารเคมี แผน่ดินไหว โรคระบาด 



มิติทางด้านสวสัดิการชมุชน  
1. กองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลเมืองจงั 
2. กองบญุสวสัดิการชมุชนต าบลเมืองจงั 

ปัญหา/อปุสรรค   
- หลกัสวสัดิการชมุชน 
- การบริหารจดัการเงินกองทนุ 

แนวทางพฒันาในอนาคต 
1. สร้างความเข้าใจในหลกัสวสัดิการให้
ประชาชน 
2. พฒันาศกัยภาพคณะกรรมการกองทนุฯ 



มิติทางด้านเกษตรยัง่ยืน  

แหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรยัง่ยืน ได้แก่ ศนูยก์ารเรียนรู้แสงเทียน  ศนูยก์ารเรียนรู้โจ้โก้   
บา้นตะวนัเยน็ บา้นไร่ปลายดอย 

อบต.เมืองจงัสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการเกษตรผา่นศนูย ์
บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลเมืองจงั 

ปัญหา/อปุสรรค   
1. การยึดติดกบักระแสการปลกูพืชเชิงเด่ียวและการใช้สารเคมี 
2. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการผลิต 

แนวทางพฒันาในอนาคต 
1. สร้างองคค์วามรู้ด้านการเกษตรพอเพียงให้เกษตรกร 
2. อปท. สร้างการบริหารจดัการน ้าอย่างเป็นระบบ 

 



มิติทางด้านการศึกษาและเรียนรู ้ 

ปัญหา/อปุสรรค 

1.ขาดงบประมาณ 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 

1.สง่เสรมิการเรยีนรูท้ ัง้ในและนอกระบบ 

2.บรูณาการกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

โครงการ
กิจกรรมด้าน
การศึกษาและ
การเรียนรู้ 

ศพค. 

สภ.อ.ภเูพียง 

สถานศึกษา 

อบต. 



มิติทางด้านทรพัยากรธรรมชาติ 
- หมู่บา้นขยายผลโครงการปิดทองหลงัพระ       
-ชมุชนจดัการตนเอง (กติกาการใช้
ประโยชน์ป่าชมุชน แหล่งอนุรกัษ์พนัธุป์ลา 
-การจดัท าแผนท่ีทางภมิูศาสตร ์                                              

ปัญหา/อปุสรรค 
ปชช.ส่วนใหญ่ยงัประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเน้นปลกูพืชเชิงเด่ียวซ่ึงมีความ
ต้องการพืน้ท่ีจ านวนมาก 

 
 
 

แนวทางพฒันาในอนาคต 
สนับสนุนการท าการเกษตรแบบผสมผสาน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงสามารถท าให้
การใช้พืน้ท่ีเพาะปลกูลดน้อยลง 
 

 



มิติทางด้านการจดัการส่ิงแวดล้อม  
โครงการส่งเสริมการคดัแยกขยะในชมุน 

ปัญหา/อปุสรรค 
-สามารถจดัการเป็นรปูธรรมและต่อเน่ือง
ได้เพียง 1 หมู่บา้น 

 

แนวทางพฒันาในอนาคต 
-ขยายพืน้ท่ีให้ครอบคลมุทัง้ต าบลและการ

ด าเนินงานท่ีเป็นระบบ 



มิติทางด้านการมีส่วนรว่ม  
- กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชมุชน เช่น โครงการทบทวนแผนชมุชน  , โครงการ
ประชาสมัพนัธก์ารเลือกตัง้ท้องถ่ิน  โครงการจดัท าแผนพฒันาสามปี 

ปัญหา/อปุสรรค 
1.ประชาชนขาดความตระหนักความส าคญัของการมีส่วนร่วม การวิเคราะหปั์ญหาของชมุชน 
2.ประชาชนบางส่วนท างานต่างจงัหวดั 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 
1. เสริมสร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของชมุชน/ท้องถ่ิน 
2. ส่งเสริมบทบาทองคก์รชมุชน  เครือข่ายภาคประชาชน 



มิติทางด้านเศรษฐกิจชมุชน  
การสนับสนุนส่งเสริมด้านด้านเศรษฐกิจชมุชน เช่น โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจชมุชน,                       
งานประเพณีล้ินจ่ีและของดีต าบลเมืองจงั, แหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรกัษ์ 

ปัญหา/อปุสรรค 
1. ขาดองคค์วามรู้ในการเพ่ิมมลูค่าผลิตภณัฑช์มุชน  

แนวทางการพฒันาในอนาคต 
1.ส่งเสริมการแปรรปูผลิตภณัฑท้์องถ่ินควบคู่กบัการให้ความรู ้
ด้านการตลาด 
2. พฒันาและส่งเสริมอาชีพ สนับสนุนการจดัตัง้วิสาหกิจ 
3. ส่งเสริมการท่องเท่ียวในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 



3. สรปุผลการผลการประเมินสขุภาวะชมุชน  

ด้านสขุภาพอนามยั    มีการบูรณาการกบั
ภาคีเครือข่ายในชุมชน     

ด้านการป้องกนัภยัพิบติั  มีการบริหาร
จดัการและเตรียมความพรอ้มรบัมอืกบัภยั

พิบติั  

ด้านสวสัดิการชุมชน  มีการประชาสมัพนัธ์
สิทธิประโยชน์ของกองทุนอย่างต่อเน่ือง  

ด้านความยัง่ยืนของการเกษตร  มีศนูย์
เรียนรู้เกษตรยัง่ยืน และมีศนูยบ์ริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า

ต าบลเมืองจงั    

ด้านการจดัการส่ิงแวดล้อม  มีธนาคารขยะ
รีไซเคิลท่ีด าเนินงานต่อเน่ือง 

ความโดดเด่น ความท้าทาย 

ด้านความปลอดภยั   ส่งเสริมและสร้างความ
ตระหนัก  ควบคู่กบัมาตรการควบคมุการขาย

และด่ืมแอลกอฮอล ์

ด้านการศึกษาและเรียนรู้  ส่งเสริมการเรียนรู้ทัง้
ในและนอกระบบ   

ด้านการจดัการทรพัยากรธรรมและชาติ  ส่งเสริม
อาชีพทางเลือกและการท าการเกษตรผสมผสาน

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   

ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม  เสริมสร้าง
ความรู้สึกการเป็นเจ้าของชุมชน   

ด้านเศรษฐกิจชุมชน  ส่งเสริมการแปรรปูควบคู่
กบัการส่งเสริมความรู้ด้านการตลาด 



จบการน าเสนอ....ขอบคณุค่ะ 


