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องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กิ๊ 
อ าเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่อ่งสอน 

การประเมินสุขภาวะชุมชน  

ประจ าปี 2557 



  เมื่อประมาณ 160 ปีก่อน ราวปี พ.ศ.2404 หรือก่อนนั้น มีกลุ่มชาวกระเหรี่ยง
หรือปะกาเกอะญอ ตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนเล็กๆ ตามเขตป่าพื้นที่ต าบลแม่กิ๊ และมีการย้ายถิ่น
ฐานที่อยู่ไปเรื่อยๆ ไม่เป็นหลักแหล่งตามความเชื่อ 
 เมื่อประมาณปี พ.ศ.2410 ทางการได้มาจัดตั้งหมู่บ้านขึ้นจ านวน 2 ชุมชน คือ 
หมู่ที่ 5 บ้านแมก่ิ๊ และ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยส้าน ซึ่งอยู่ภายในเขตการปกครองของต าบลเมือง
ปอน  
  เมื่อประมาณปี พ.ศ.2526 ทางการได้จัดตั้งต าบลแม่กิ๊ ขึ้นเป็นต าบลที่ 6 ของ
อ าเภอขุนยวม โดยมีหมู่บ้านที่แยกออกมาคือหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 10 มารวมอยู่ในต าบลแม่กิ๊ 
และมีการแบ่งเขตหมู่บ้านตามที่อยู่อาศัย จนมีทั้งหมด 5 หมู่บ้าน มีฐานะเป็นสภาต าบลแม่กิ๊ 
จนถึงปี พ.ศ.2548 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลแม่กิ๊ จนถึงปัจจุบัน 

ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน 
ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน 



   มีที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอขุนยวม                       
มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี ้
ทิศเหนือ        ติดต่อกับ    ต าบลแม่เงา อ าเภอขุนยวม 

ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ    สาธารณรัฐแห่งสหภาพ 
    เมียรมาร์ 

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ    ต าบลเมืองปอน อ าเภอขุนยวม 
ทิศใต้        ติดต่อกับ    ต าบลแม่ลาหลวง 
                                   อ าเภอแม่ลาน้อย 

ลักษณะทั่วไปของชุมชนต าบลแม่กิ ๊



  พื้นที่ทั้งหมด 94,375 ไร่ หรือ 151 ตารางกิโลเมตร  เป็นพื้นที่ทางการเกษตร 
4,726 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหลา และเขตป่าสงวน ชั้น A 
ที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรป่าไม้ เนื่องจากความเข้มแข็งของประชาชนภายใต้
การน าของชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต าบลแม่กิ๊ ที่เป็นแกนน าในการอนุรักษ์และ
พิทักษ์ผืนป่า 

หมู่ที่ บ้าน ชาย หญิง รวม 
จ านวน
ครัวเรอืน 

1 แม่กิ๊ 238 199 4037 118 
2 ห้วยส้าน 125 113 238 91 
3 พะโท 124 111 235 69 
4 ห้วยโปงเลา 154 164 318 87 
5 เปียงหลวง 137 140 277 85 

รวม 778 727 1,505 460 



ผลการวิเคราะห์สุขภาวะของชุมชน 
รูปที่ 2 การเปรียบเทยีบสุขภาวะของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแมก่ิ๊  จากชุดตัวอยา่ง ภาคเหนือตอนบน  

 



รายงานผลการวิเคราะห์สุขภาวะ  
ระดับ อปท. ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 



ภาพรวมของผลการวิเคราะห์ดัชนีสขุภาวะ 
  ผลการเปรียบเทียบสุขภาพของ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กิ๊ 
พบว่า มีค่าดัชนีสุขภาวะรวมเฉลี่ย  3.73 จากคะแนนเต็ม  7 คะแนน อยู่ใน
ล าดับที่ 2 จาก 21 โดยมีสุขภาวะที่ดีผ่านค่าเฉลี่ยทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่  
  1.ด้านการมีส่วนร่วม 2.ด้านสุขภาพอนามัย 3.ด้านความปลอดภัย 
4.ด้านการป้องกันภัยพิบัติ 5.ด้านการศึกษาเรียนรู้  6.ด้านการศึกษาและ
เรียนรู้  และ 6.ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
  มีความท้าทายที่ต้องพัฒนา จ านวน  4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้าน
สวัสดิการชุมชน 2.ด้านความยั่งยืนของการเกษตร 3.ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ 4.ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 



1.มิติด้านสุขภาพอนามัย 

กิจกรรมเยี่ยมบ้านของ อสม.ในพื้นทีต่ าบลแม่กิ๊ 
และ กิจกรรมตรวจสอบสขุภาพของ รพ.สต.ต าบลแมก่ิ ๊

ออกตรวจสขุภาพในพื้นทีต่ าบลแม่กิ๊ 
เพื่อรวบรวมข้อมูลการเจบ็ปว่ยของประชาชนต าบลแมก่ิ๊ 

  ด้านความปลอดภัย อยู่ ในล าดับที่ 2  จากชุดตัวอย่างภาคเหนือ
ตอนบน ถือว่าอยู่ระดับดีมาก และมีค่าเฉลี่ย  6.73 จากคะแนนเต็ม 7  



  ด้านความปลอดภัย อยู่ในล าดับที่  4  จากชุดตัวอย่างภาคเหนือ
ตอนบน ถือว่าอยู่ระดับดีมาก และมีค่าเฉลี่ย  5.40 จากคะแนนเต็ม 7  

2.มิติด้านความปลอดภัย 



  ด้านการป้องกันภัยพิบัติ อยู่ในล าดับที่  4  จากชุดตัวอย่างภาคเหนือ
ตอนบน ถือว่าอยู่ระดับดีมาก และมีค่าเฉลี่ย 3.69 จากคะแนนเต็ม 7 

3. มิติทางดา้นการป้องกันภัยพิบัติ  

มิเตอร์เตือนภยั และ รถตรวจการ ประจ าพื้นที ่อบต.แม่กิ๊ 



4. มิติทางดา้นสวัสดิการชุมชน 

กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลแมก่ิ๊ได้รบัการขบัเคลือ่นจากภาครัฐและทอ้งถิน่  
องค์การบริหารส่วนต าบลแมก่ิ๊ ได้รับคดัเลอืกเปน็ อปท. 

ที่ส่งเสรมิสนับสนุนกองทนุสวัสดิการชุมชน 
ปี 2555 จาก ส านักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดั สถาบันพัฒนาองคก์รชมุชน(องคก์รมหาชน) 

  ด้านการด้านสวสัดิการชมุชนอยู่ในล าดับที ่ 15 จากชุดตัวอย่างภาคเหนือ
ตอนบน ถือว่าอยู่ระดับดีมาก และมีค่าเฉลี่ย 2.41 จากคะแนนเต็ม 7 



4. มิติทางดา้นสวัสดิการชุมชน 

การมอบเงิน มอบของ 
 แก่สมาชกิกองทนุสวสัดกิารชมุชนต าบลแม่กิ๊ 



















5. มิติทางด้านความยั่งยืนทางเกษตร 
  ด้านความยั่งยืนของการเกษตร อยู่ในล าดับที่  12 จากชุดตัวอย่างภาคเหนือ

ตอนบน ถือว่าอยู่ระดับดีมาก และมีค่าเฉลี่ย 2.44 จากคะแนนเต็ม 7 

วิถีชีวิตของชาวต าบลแม่กิ ๊ 



6. มิติทางดา้นการศึกษาและเรียนรู้ 
  ด้านการศกึษาและเรียนรู ้อยู่ในล าดับที่  6 จากชุดตัวอย่างภาคเหนือตอนบน 

ถือว่าอยู่ระดับดีมาก และมีค่าเฉลี่ย 3.90 จากคะแนนเต็ม 7 

กิจกรรมงานวชิาการ ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นสู่วิชาการอย่างยั่งยืน 









7.มิติทางด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อยู่ในล าดับที่  17 จากชุดตัวอย่าง
ภาคเหนือตอนบน ถือว่าอยู่ระดับดีมาก และมีค่าเฉลี่ย 3.40 จากคะแนนเต็ม 7 

















8.มิติทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

การอบรมสอนการคดัแยกขยะในครัวเรือน 

  ด้านการจัดการสิง่แวดลอ้ม อยู่ในล าดับที่  9 จากชุดตัวอย่างภาคเหนือ
ตอนบน ถือว่าอยู่ระดับดี และมีค่าเฉลี่ย 5.38 จากคะแนนเต็ม 7 











  ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม อยู่ในล าดับที่ 1 จากชุดตัวอย่าง
ภาคเหนือตอนบน ถือว่าอยู่ระดับดีมาก และมีค่าเฉลี่ย  4.81 จาก
คะแนนเต็ม 7 

  ซึ่งมีสัดส่วนของผู้มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง 75.56% เพราะ
เพราะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นประชาชนอยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว และมีความเข้าใจ
ในระบบการเลือกตั้ง การจัดการเลือกตั้งซึ่งตรงกับเสาร์อาทิตย์ ท าให้
ประชาชนบางส่วนที่ออกไปท างานต่างจังหวัด ดังกล่าวจะกลับ
ภูมิล าเนา และสามารถเดินทางมาใช้สิทธิ์ได้ 

9.มิติทางด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 



9.มิติทางด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ประชาชนต าบลแมก่ิ๊ 
มีส่วนร่วมและมคีวามสนใจในการเขา้ร่วมประชมุในโครงการต่าง ๆ  













10.มิติทางด้านเศรษฐกิจชุมชน 

การส่งเสริมผลิตภัณฑช์มุชนต าบลแมก่ิ๊ 
เช่น เสื้อ ถุงย่าม ผ้าทอกระเหรียง กระด้ง ข้าวกล้องพันธพ์ื้นเมือง 

  ด้านเศรษฐกจิชมุชน อยู่ในล าดับที่  5 จากชุดตัวอย่างภาคเหนือตอนบน ถือ
ว่าอยู่ระดับดีมาก และมีค่าเฉลี่ย 2.55 จากคะแนนเต็ม 7 



10.มิติทางด้านเศรษฐกิจชุมชน 

การส่งเสริมผลิตภัณฑช์มุชนต าบลแมก่ิ๊ 
เช่น เสื้อ ถุงย่าม ผ้าทอกระเหรียง กระด้ง ข้าวกล้องพันธพ์ื้นเมือง 



สรุปผลการประเมินสุขภาวะของ 
ชุมชนต าบลแม่กิ๊ 

ภาพการโรยทราย สร้างวถิชีีวติของคนต าบลแมก่ิ๊ 



L/O/G/O 

จบการน าเสนอ 
ขอบพระคุณทุกท่าน 


