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งานวิจัยนี้ มีวัต ถุประสงค์ เพื่ อ นํ าเสนอผลการ

เปรียบเทียบสมรรถนะสุขภาวะในระดับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการทดลองใช้ตัวชี้วดัสุข

ภาวะในระดบัอปท. ทีพ่ฒันาขึน้ภายใตโ้ครงการวจิยั

การเปรยีบเทยีบสมรรถนะสุขภาวะและความอยู่ดมีสีุขในระดบัอปท. จากตวัชี้วดั 10 

ดชันีย่อย ได้แก่ การดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย การป้องกนัภยัพิบตัิ การจดัการ

สวัสดิการสังคม  การเกษ ตรยั ง่ยืน  การศึกษ าและการเรียน รู้  การจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาต ิการจดัการสิง่แวดลอ้ม การบรหิารจดัการแบบมสีว่นรว่ม และดา้น

เศรษฐกจิ ทําการเก็บขอ้มูลกบั อปท. ตวัอย่างพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง จํานวน 16 

แหง่   
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ผลการศกึษา พบว่า อปท. ที่เป็นกรณีตวัอย่างส่วนใหญ่มสีุขภาวะที่ดีใน

ระดบัปานกลาง โดยมกีารดําเนินงานทีโ่ดดเด่นในเรื่องของความปลอดภยั เนื่องจาก

โดยส่วนใหญ่เป็น อปท. ทีต่ ัง้อยู่ในพืน้ทีช่นบท และพืน้ทีก่ึง่เมอืง-กึง่ชนบท ทีม่กีารตัง้

บา้นเรอืนอยู่ตดิกนั และอาศยัอยู่กนัอย่างญาตมิติร มคีวามเอือ้อาทรและช่วยเหลอืซึ่ง

กนัเมื่อประสบปัญหา ส่วนประเดน็ทา้ทายในการพฒันาทีส่าํคญั ได้แก่ การสนับสนุน

การส่งเสริมการทําเกษตรอินทรยี์ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การเปรียบเทียบ

สมรรถนะสขภาวะที่ดีระหว่าง อปท. เป็นแนวทางหนึ่งที่ใช้กระตุ้นให้ อปท. ค้นหา 

ปรบัปรุง และแลกเปลี่ยนเรยีนรูน้วตักรรมการดําเนินงานระหว่าง อปท. เพื่อนํามาสู่

การยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชนและสรา้งสขุภาวะทีด่ขีองชมุชน 

คาํสาํคญั: เกณฑม์าตรฐานการวดัเปรยีบเทยีบสมรรถนะ สขุภาวะ  

 

The aim of this research is to report the 

benchmarking of local administration 

organization of ‘Well-Being’ of regional local 

populace by applying the established 1 0  well-

being indicators which were developed under 

the “Research and Benchmark on Health and Well-being Effectiveness” 

directive: 1 )  Health care 2 )  Security and Safety 3 )  Disaster recovery and 

contingency plans 4)  Welfare management 5)  Sustainable agriculture  

6 )  Learning and education system 7 )  Natural resource management  

8 )  Environmental management 9 )  Community participation management  

10) Economy The research was conducted based on work completed in 2014 

by 16 local administration organisation within northern districts of Thailand.   

The research has found that the majority of the 1 6  authorities fall 

within the Medium level. These local administration organisations have strength 

in terms of security and safety due to their location in rural and semi-rural 

areas. Residential properties are built in close proximity to each other which 

helps to create tight-knit community/neighbourhoods. As a result, people are 

friendly and help each other when facing difficulties. However, the authorities 

have challenges in developing sustainable agriculture.  

The research result indicates that benchmarking local administration 

organisation of ‘Well-Being’ of local populace is one way of encouraging the 

Abstract 
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local authorities to research, improve and exchange their successful strategies 

amongst other authorities in order to develop better health and welfare and 

improve the standard of living for residents in their local areas.    

Keywords: Benchmarking, Well-being 

 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีสุข

ภาวะทีด่ถีูกกําหนดเป็นนโยบายสาธารณะจากฐาน

คิดที่ต้องการสร้างความอยู่ดีมีสุข (Well-being) 

ให้กับประชาชน เริ่มปรากฏชัดขึ้นในทางปฏิบัติ

นับตัง้แต่มกีารเปลี่ยนกระบวนทศัน์การพฒันาโดย

เน้นการกระจายอาํนาจใหก้บัชุมชนในการจดัการตนเองมากขึน้ ผ่านระบบและกลไก

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ภายใต้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ

ขัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 เป็นตน้มา  

สุขภาวะทีด่ขีองชุมชน (Community wellbeing) จงึเป็นเป้าหมายสําคญัใช้

กําหนดนโยบายการพฒันาหรอืการบรหิารงานทอ้งถิ่น การดําเนินงานที่ผ่านมาของ 

อปท. ได้คิดวีธีการทํางานใหม่ๆ หรอืการให้บรกิารสาธารณะใหม่ๆ เพื่อยกระดับ

คุณภาพชวีติทีด่ขีองประชาชน หรอืทีเ่รยีกว่า นวตักรรมทางนโยบายและการบรหิาร

เพื่อสรา้งสุขภาวะทีด่ขีองชุมชน เช่น การจดัการขยะ เกษตรอนิทรยี ์เศรษฐกจิชุมชน 

งานสวสัดกิารสงัคม การศกึษา เป็นต้น การตดิตามและประเมนิการใชน้วตักรรมการ

บรหิารงานของอปท. จึงมคีวามจําเป็นอย่างยิง่เพื่อใชใ้นการติดตามการดําเนินงาน 

และ/วดัผลการบรหิารงานของอปท. ผลการประเมินที่ได้จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนความรูใ้นการบรหิารงานของ อปท. ทีจ่ะนํามาสู่การพฒันาชุมชนใหม้สีุข

ภาวะทีด่ ี 

ทัง้นี้การวิจัยดังกล่าวจึงได้ทําการพัฒนาตัวชี้วดัสุขภาวะในระดับ อปท. 

ภายใตก้ารสนบัสนุน  โดย สาํนกัสนบัสนุนสขุภาวะชมุชน (สาํนกั 3) สาํนกังานกองทนุ

สนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) ในช่วงปี 2556 - 2558 เพื่อเป็นเครื่องมอืที่

สะดวกและงา่ยสาํหรบัตดิตามและประเมนิผลการบรหิารงานของ อปท. และสามารถ

ใชเ้ปรยีบเทยีบสมรรถนะในการบรหิารงานระหว่าง อปท. ไดอ้กีดว้ย  การเปรยีบเทยีบ

สมรรถนะในการบรหิารงานระหว่าง อปท. จะช่วยให ้อปท. เขา้ใจตวัเองมากขึน้ ถึง

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานในแต่ละด้านเมื่อเปรียบเทีบบกับอปท.อื่นๆ และ

สามารถอธิบายจุดเด่น จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค และข้อจํากดัของ อปท. ได้ เพื่อ

1  

บทนํา 
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นําไปสู่การเรยีนรูแ้ลกเปลี่ยนและการปรบัปรุงการทํางานของ อปท. และความท้าย

ทายในการคดิคน้นวตักรรมการบรหิารเพือ่สรา้งสขุภาวะทีด่ขีองชมุชนต่อไป 

ดงันัน้ บทความวจิยัมวีตัถุประสงคเ์พื่อเสนอผลการเปรยีบเทยีบสมรรถนะ

สขุภาวะทีด่ใีนระดบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ โดยประยกุต์ใชช้ดุตวัชีว้ดัสขุภาวะทีด่ ี

ทีพ่ฒันาขึน้ภายใตโ้ครงการ “การเปรยีบเทยีบสมรรถนะสขุภาวะและความอยูด่มีสีขุใน

ระดบัอปท.” ซึ่งแบ่งเป็น 10 ดชันีย่อย ได้แก่ การดูแลสุขภาพ ความปลอดภยั การ

ป้องกนัภยัพบิตั ิการจดัการสวสัดกิารสงัคม การเกษตรยัง่ยนื การศกึษาและการเรยีนรู ้

การจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิการจดัการสิง่แวดล้อม การบรหิารจดัการแบบมสีว่น

รว่ม และดา้นเศรษฐกจิ โดยใชข้อ้มลูการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2557 ของ อปท. 

ในพืน้ทีภ่าคเหนือตอนล่าง จาํนวน 16 แหง่  

 

เพือ่เสนอผลการเปรยีบเทยีบสมรรถนะสขุภาวะทีด่ใีน

ระดบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 

 

 

เป้าหมายสําคญัของการวดัสมรรถนะสุขภาวะในระดบั

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ เพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติ

ของประชาชน โดยมฐีานคดิทีต่อ้งการสรา้งความอยู่ดมีี

สขุ (Well-being) ใหก้บัประชาชน ซึง่พฒันาต่อยอดจาก

หลายแนวคดิ เช่น แนวคดิในเรื่องความสุข ความมัง่คัง่ 

คณุภาพชวีติ ความมัน่คงของมนุษย์ เป็นตน้ โดยในระยะแรกของการพฒันาแนวคดิ

ความอยู่ดมีสีุขเป็นการพฒันาบนพื้นฐานทฤษฏีความจําเป็นของมนุษย์ (Theory of 

Human Needs) และทฤษฎีวิถียังชีพ  (Livelihood Approach) ต่อมาจึงมีการนํา

แนวคิดการพัฒนาประเทศของ อมาตยา เชน (Sen, 1985 อ้างใน สํานักงาน

คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ, 2549) มาเป็นฐานในการพฒันา

กรอบแนวคดิความอยู่ดมีสีขุ ซึง่เป็นแนวคดิทีม่อีทิธพิลมากในการนํามาใชเ้ป็นฐานคดิ

สาํหรบัวดั/ประเมนิความอยูด่มีสีขุในปัจจุบนั  

 จากฐานแนวคิดดังกล่าว ความอยู่ดีมีสุขจึงเป็นตัวชี้ว ัดภารกิจที่บุคคล

สามารถกระทําได้และสมรรถภาพทีบุ่คคลมอียู่ การปรบัปรุงหรอืยกระดบัมาตรฐาน

ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนจะเป็นหน้าที่ที่สําคัญของภาครฐั โดยภาครฐัจะต้อง

จดับรกิารหรอืจดัหาเครื่องมอืต่างๆ มาสนบัสนุนการพฒันาเพื่อยกระดบัความสามารถ

2  

วตัถปุระสงค ์

 

        3 
แนวคิดและ

ทฤษฎี 
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และศกัยภาพของประชาชน อย่างไรกต็ามความสําเรจ็ในการยกระดบัความอยู่ดมีสีุข

ของประชาชนอาจไม่ได้ทําใหป้ระชาชนมคีวามสุขเพิม่ขึน้เสมอไป จากกรอบแนวคดิ

ดงักล่าวจงึมกีารเสนอนิยามและแนวคดิเพื่อเป็นฐานในการพฒันาตวัชีว้ดัทีจ่ะสะทอ้น

ถงึความอยูด่มีสีขุของประชาชน เชน่ ความสขุ คณุภาพชวีติ ความจาํเป็นพืน้ฐาน การ

มรีายได/้ความมัง่คัง่ เป็นตน้ อย่างไรกต็าม เนื่องจากกรอบแนวคดิความอยู่ดมีสีุขบน

ฐานแนวคดิของอมาตยา เชน เป็นแนวคดิแบบองค์รวมที่มีมติ และองค์ประกอบที่

หลากหลาย โดยในแต่ละองค์ประกอบก็มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ดังนั ้น  

การพจิารณาความอยู่ดีมสีุขจงึเป็นการพจิารณาในหลายมติ ิ(Multi-dimension) ของ

การดํารงชีวิตที่เชื่อมโยงกนัอย่างเป็นองค์รวม ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(คศช.) ไดใ้ชแ้นวคดิดงักล่าวในการพฒันาองคป์ระกอบ

ของความอยูด่มีสีขุ (อคัรพงศ ์อัน้ทอง, 2556) 

 

(1) แนวคิดที่ใช้ในการเปรียบเทียบสมรรถนะสุข

ภาวะทีด่ใีนระดบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่พฒันา

มาจากแนวคิดความอยู่ดีมีสุขที่ต้องการยกระดับ

มาตรฐานการให้บรกิารของภาครฐัในระดบัองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยทําการเปรียบเทียบ

สมรรถนะสุขภาวะ เพื่อนําผลการเปรยีบเทยีบไปสู่การเรยีนรูร้่วมกนัระหว่างอปท.ทีม่ ี

นวัตกรรมโดดเด่นจากผลการประเมินสมรรถนะ และทําให้อปท.ได้เห็นผลการ

ดําเนินงานในแต่ละด้านทีเ่กีย่วขอ้งกบัสุขภาวะ เพื่อนําไปสู่การปรบัปรุงคุณภาพการ

ให้บรกิารและยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชนให้อยู่ดีมสีุขและมสีุขภาวะที่ดีข ึ้น 

โดยทาํการเกบ็ขอ้มลูกบั อปท.ในพื้นทีภ่าคเหนือตอนล่าง จาํนวน 16 แห่ง (ตาราง 1) 

ซึง่ยนิดเีป็นกลุ่มตวัอย่างทดลองใชต้วัชี้วดัสุขภาวะในระดบัอปท. ทีพ่ฒันาขึน้ภายใต้

โครงการวิจยัการเปรยีบเทยีบสมรรถนะสุขภาวะและความอยู่ดีมีสุขในระดบัอปท. 

ภายใต้กรอบการทํางานด้านสร้างสุขภาวะที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

บทบาทและหน้าที ่จากตวัชี้วดั 10 ดชันีย่อย ไดแ้ก่ การดูแลสุขภาพ ความปลอดภยั 

การป้องกนัภยัพบิตั ิการจดัการสวสัดกิารสงัคม การเกษตรยัง่ยนื การศกึษาและการ

เรยีนรู ้การจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิการจดัการสิง่แวดลอ้ม การบรหิารจดัการแบบ

มสีว่นรว่ม และดา้นเศรษฐกจิ 

การคดัเลอืกตวัชีว้ดัทีใ่ชบ้่งชีผ้ลการบรหิารงานของ อปท. ในแต่ละดา้น ซึง่มี

เป้าหมายของการบรหิารงานที่แตกต่างกนั จะให้ความสําคญักบัตวัชี้วดัที่เป็นการ

วดัผลสําเรจ็ของการบรหิารงานของ อปท.ที่เกดิขึ้นกบัคน ซึ่งครอบคลุมการวดัผล

        4 
วิธีการดาํเนินการ

วิจยั 
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กระทบขัน้สุดทา้ยทีม่ต่ีอคน และการวดัปัจจยัและกระบวนการพฒันาทีจ่ะช่วยใหเ้กดิ

การเปลีย่นแปลงการพฒันาทีม่ผีลกระทบต่อเป้าหมายทีต่อ้งการหลงัจากไดช้ดุตวัชีว้ดั

ในแต่ละดา้น (หรอืในแต่ละดชันียอ่ย) ต่อมาจะนําตวัชีว้ดัแต่ละชุดมาหาผลรวมของค่า

คะแนน ก่อนทีจ่ะนําผลรวมของค่าคะแนนดงักล่าวมาปรบัเป็นดชันีย่อยในแต่ละด้าน 

ซึง่มคี่าคะแนนระหว่าง 1–7 ตามวธิทีีก่ารของ UNDP (United Nations Development 

Programme) หลงัจากไดด้ชันีย่อยในแต่ละดา้นแลว้ ภายใตเ้งือ่นไขทีว่่า ในการพฒันา

สุขภาวะและความอยู่ดมีสีุขของชุมชน อปท. ต้องใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาในทุก

ด้าน ดังนัน้ในโครงการนี้จึงกําหนดให้ค่าถ่วงน้ําหนักของดัชนีย่อยแต่ละด้านมีค่า

เท่ากนั และใช้วิธีหาค่าเฉลี่ยเรขาคณิต (Geometric mean) คํานวณค่าดัชนีรวมสุข

ภาวะและความอยูด่มีสีขุในระดบั อปท.  

ทัง้นี้ อปท. ตวัอย่างจะเป็นผูร้วบรวมขอ้มูลการทํางานขององค์กร จากผล

การดําเนินงานในรอบปีทีผ่่านมา และหน่วยงานในพื้นทีใ่หบ้รกิาร เช่น โรงพยาบาล

สุขภาพตําบล สถานีตํารวจ โรงเรยีน เป็นตน้ ดงันัน้ขอ้มลูทีนํ่ามาวเิคราะหจ์งึมคีวาม

น่าเชื่อถือเพราะเป็นข้อมูลที่มีความทันสมัยและใกล้ชิดกับสภาพปัญหาและ

สถานการณ์ของชมุชนทีส่ดุ  

 

ตาราง 1  การกระจายตวัขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
ช่ือ อปท. ท่ีตัง้ ช่ือ อปท. ท่ีตัง้ 

1. อบต.น้ํากุ่ม อ.นครไทย จ.พษิณุโลก 9. ทต. บงึระมาณ อ.บางระกาํ จ.พษิณุโลก 

2. อบต. ห้วยเฮ้ีย อ.นครไทย จ.พษิณุโลก 10. ทต. บางระกาํ อ.บางระกาํ จ.พษิณุโลก 

3. อบต. จอมทอง อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 11. ทต. พนัเสา อ.บางระกาํ จ.พษิณุโลก 

4. อบต. วดัพริก อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 12. อบต. หวัดง อ.เมอืง จ.พจิติร 

5. อบต. ง้ิวงาม อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 13. อบต. บ้านใหม่สุขเกษม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั 

6. ทต. บา้นคลอง อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 14. อบต. กกแรต อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั 

7. ทต. เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม  

จ.พษิณุโลก 

15. อบต. ปากแคว อ.เมอืง จ.สุโขทยั 

8. อบต. คยุม่วง อ.บางระกาํ จ.พษิณุโลก 16. อบต. เขาค้อ อ.เขาคอ้ จ.เพชรบรูณ์ 

 

(2) เครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคอืแบบสํารวจขอ้มูลสําหรบัจดัทํา

ดชันีสุขภาวะระดบัอปท. ภายใตต้วัชีว้ดัทีใ่ชใ้นการพจิารณาจํานวนทัง้สิน้ 52 ตวัชีว้ดั 

เพื่อใชว้ดั/ประเมนิผลการดําเนินงานและพฒันาตามเป้าหมายของสุขภาวะทัง้ 8 ด้าน 

โดยดัชนีย่อยของสุขภาวะระดับ อปท. ประกอบไปด้วย 10 ดัชนีย่อย ดังแสดงใน 

ตาราง 2 
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ตาราง 2   ดชันีและตวัชีว้ดัสขุภาวะในระดบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
มิติ/ดชันี ดชันีย่อย ตวัช้ีวดั 

1.  ด้านสขุอนามยั 2. สุขภาพอนามยั  1. สดัส่วนประชากรทีใ่ชบ้รกิารแพทยท์างเลอืก 

2. อตัราผูป่้วยดว้ยโรคตดิต่อ 

3. อตัราผูป่้วยดว้ยโรคไมต่ดิต่อ 

4. งบประมาณสนบัสนุนดา้นการส่งเสรมิสุขภาพต่อหวั

ประชากร 

5. งบประมาณดา้นการบรกิารสุขภาพต่อหวัประชากร  

6. การมบีรกิารการแพทยฉุ์กเฉนิ 

7. งบประมาณทีส่นบัสนุนแพทยท์างเลอืก/สมนุไพรต่อ

หวัประชากร 

8. การมนีโยบายการส่งเสรมิสุขภาพของพืน้ที ่

2. ด้านความปลอดภยั  

และป้องกนัภยัพิบติั 

3. ความปลอดภยั 1. จาํนวนคดปีระทษุรา้ยต่อพืน้ที ่1 ตร.กม. 

2. จาํนวนคดลีกัทรพัยต่์อพืน้ที ่1 ตร.กม. 

3. จาํนวนโครงการรณรงคแ์ละป้องกนัภยัยาเสพตดิ

ภายในชุมชน 

4. จาํนวนครัง้การเกดิอุบตัเิหตุบนทอ้งถนนต่อพืน้ที ่1 

ตร.กม. 

5. สดัส่วนงบประมาณดา้นการรกัษาและป้องกนัความ

ปลอดภยัต่อทัง้หมด 

4. ป้องกนัภยัพบิตั ิ 1. สดัส่วนอาสาสมคัรเพือ่ป้องกนัภยัพบิตัต่ิอประชากร

ทัง้หมด 

2. สดัส่วนงบประมาณทีใ่ชป้้องกนัและการจดัการภยัพบิตัิ

ต่อทัง้หมด 

3. การมแีผนทีแ่สดงพืน้ทีเ่สีย่งภยัพบิตั ิ

4. การมวีทิยุตดิต่อสือ่สารเพือ่เตอืนภยั 

3. ด้านสวสัดิการชมุชน 5. สวสัดกิารชุมชน 1. จาํนวนครัง้ในการรวมกลุ่มเพือ่ทาํกจิกรรมสาธารณะ

ประโยชน์  

2. จาํนวนสวสัดกิารสงัคมทีท่อ้งถิน่มใีหก้บัชุมชน 

3. สดัส่วนประชากรทีเ่ป็นสมาชกิกลุ่มสวสัดกิารสงัคม 

4. มลูค่าเงนิกองทุนทางดา้นสวสัดกิารต่อหวัประชากร 

5. มลูค่าเงนิสมทบกองทุนดา้นสวสัดกิารชุมชนต่อหวั

ประชากร 

6. สดัส่วนงบประมาณทีใ่ชใ้หบ้รกิารแก่สงัคมต่อทัง้หมด 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
มิติ/ดชันี ดชันีย่อย ตวัช้ีวดั 

4. ด้านเกษตรยัง่ยืน 6. ความยัง่ยนืของ 

การเกษตร 

1. จาํนวนแหล่งเรยีนรูร้ะบบเกษตรยัง่ยนื

ภายในชุมชน 

2. สดัส่วนครวัเรอืนทีท่าํเกษตรอนิทรยีต่์อ

สดัส่วนครวัเรอืนเกษตรกร 

3. สดัส่วนพืน้ทีเ่กษตรอนิทรยีต่์อพืน้ที่

เกษตรทัง้หมด 

4. งบประมาณสนบัสนุนและส่งเสรมิ

เกษตรยัง่ยนืต่อครวัเรอืนเกษตร 

5. งบประมาณสนบัสนุนและส่งเสรมิจาก

ภายนอกต่อครวัเรอืนเกษตร 

5. ด้านการศึกษาและ

เรียนรู้ 

7. การศกึษาและ 

ความรู ้

1. อตัราการเขา้เรยีนต่อในระดบัชัน้มธัยม

ปลายหรอืเทยีบเท่า 

2. อตัราการเขา้เรยีนต่อใน

ระดบัอุดมศกึษา 

3. จาํนวนกจิกรรมของกลุ่ม/องคก์รเดก็และ

เยาวชนเพือ่การเรยีนรูร้่วมกนั 

4. จาํนวนครัง้การจดักจิกรรมพบปะ

แลกเปลีย่นความรูข้องชุมชน  

5. สดัส่วนงบประมาณดา้นการศกึษาต่อ

งบประมาณทัง้หมด 

6. ด้านทรพัยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดล้อม 

8. การจดัการ 

ทรพัยากรธรรมชาต ิ

1. ขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ในการดแูลรกัษาและใช้

ทรพัยากรธรรมชาต ิ 

2. กตกิา/ขอ้ตกลงทอ้งถิน่ในการดแูลรกัษา

และใชท้รพัยากรธรรมชาต ิ

3. กตกิา/ขอ้ตกลงทอ้งถิน่ในการจดัการ

พืน้ทีส่าธารณะ 

4. เครอืขา่ยเฝ้าระวงัและดแูล

ทรพัยากรธรรมชาต ิ

5. จาํนวนอาสาสมคัรเฝ้าระวงัและดแูล

ทรพัยากรธรรมชาต ิ

6. สดัส่วนพืน้ทีส่เีขยีวต่อพืน้ทีท่ ัง้หมด 

 9. การจดัการ 

สิง่แวดลอ้ม 

1. ขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ในการดแูลรกัษา

สิง่แวดลอ้ม 

2. วธิกีารจดัการขยะในชุมชน (ฝังกลบ/คดั

แยก) 

3. มรีะบบขยะรไีซเคลิ 

4. ปรมิาณขยะในแต่ละครวัเรอืนต่อปี 
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ตาราง 2      (ต่อ) 
มิติ/ดชันี ดชันีย่อย ตวัช้ีวดั 

  5. สดัส่วนปรมิาณขยะทีส่ามารถกาํจดัได้

ต่อปรมิาณขยะของครวัเรอืน 

6. งบประมาณทีใ่ชจ้ดัเกบ็ขยะต่อปรมิาณ

ขยะของครวัเรอืน 

7. สดัส่วนรายไดต่้องบประมาณทีใ่ชใ้นการ

จดัการขยะ 

 

5.1 การเปรียบเทียบสมรรถนะสขุภาวะในระดบัอปท. 

พื้นท่ีภาคเหนือตอนล่าง 

การพจิารณาเปรยีบเทยีบสขุภาวะของ อปท.กลุ่มตวัอย่าง

ในพืน้ทีภ่าคเหนือตอนล่างทัง้ 16 แห่ง พบว่า อบต.น้ํากุ่ม 

(เครือข่าย) มีคะแนนดชันีสุขภาวะรวมสูงที่สุดคือ 4.39 

จากคะแนนเต็ม 7.00 คะแนน เนื่องจากเป็น อปท. ที่มี

นวตักรรมและการพฒันาทอ้งถิน่อยา่งต่อเนื่อง เมือ่พจิารณาตามดชันีสขุภาวะและกลุ่ม

ของ อปท. ดงัตาราง 3 พบว่า อบต.น้ํากุ่ม ซึง่เป็นเครอืขา่ยของสสส. มผีลการประเมนิ

สุขภาวะที่โดดเด่นในด้านความปลอดภัย การจดัการทรพัยากรธรรมชาติ และการ

จดัการสิง่แวดลอ้ม ในขณะที ่อปท.ในกลุ่มเครอืขา่ยของ สสส. จํานวน 4 แหง่ มคีวาม

โดดเด่นหรอืมคี่าคะแนนของดชันีย่อยสูงในด้านสุขภาพอนามยัและป้องกนัภยัพบิตั ิ

(อบต.หัวดง) ด้านสวัสดิการชุมชน (ทต.พันเสา) และด้านเศรษฐกิจชุมชน (อบต.

จอมทอง) อย่างไรกต็ามพบว่า อปท. กลุ่มนอกเครอืข่าย คอื ทีส่ามารถทําได้คะแนน

ไดด้แีละโดดเด่นกว่า อปท.อื่นๆ ในดา้นความยัง่ยนืของการเกษตร (อบต.เขาคอ้) และ

ดา้นการศกึษาและเรยีนรู ้(อบต.หว้ยเฮี้ย)  ทัง้นี้ ค่าดชันีย่อยในแต่ละด้าน แต่ละ อป

ท.สามารถยกระดบัหรอืจดัการดชันีย่อยใหด้ขี ึน้กว่าทีเ่ป็นอยู่ได ้โดยอาศยัการเรยีนรู้

จาก อปท. ทีไ่ดค้ะแนนสงูสดุในเรือ่งนัน้ๆ ในพืน้ทีห่รอืนอกพืน้ที ่

 เมื่อพจิารณาผลการดําเนินงานของอบต.น้ํากุม่ พบว่าตําบลน้ํากุ่ม มจีุดเด่น

ใน 2 ด้าน คือ 1. ด้านการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ และ 2. ด้านความปลอดภัย  

เหตุผลทีต่ําบลน้ํากุม่มจีุดเด่นของดา้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิเพราะเดมิพืน้ที่

ตาํบลน้ํากุม่เป็นชมุชนทีม่อีาชพีเกษตรกรรมการทาํไรเ่ลื่อนลอย การทาํไรเ่ลื่อนลอยถอื

ได้ว่าเป็นการประกอบอาชพีเกษตรกรรมทีไ่ด้เขา้ไปทําลายทรพัยากรธรรมชาตมิาก

ทีสุ่ด เพราะในแต่ละปีของการทาํไรเ่ลื่อนลอย  เกษตรกรจะมกีารบุกรุกแผว้ถางตน้ไม้

ทัง้น้อยใหญ่ซึง่เป็นการตดัวงจรชวีติของทรพัยากรธรรมชาตมิากทีสุ่ดเมื่อ 30 ปีทีแ่ลว้ 

        5 
สรปุผล

การศึกษา 
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พืน้ทีต่ําบลน้ํากุ่มไดก้ลายสภาพเป็นภูเขาหวัโลน้ สิง่มชีวีติน้อยใหญ่ในป่าเริม่หดหาย 

ประชาชนเริม่ใชช้วีติลาํบาก ซึง่หากปล่อยใหม้กีารบุกรกุทาํลายป่าไมต่้อไป ประชาชน

จะอยู่ไม่ได้ ผูนํ้าโดยเฉพาะกํานันผูใ้หญ่บ้าน ซึ่งได้ขอความร่วมมอืกบัภาครฐั และมี

การทํางานร่วมกันระหว่างภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ตําบลน้ํากุ่ม ได้มีการ

ปรบัเปลีย่นทศันะคตทิีด่รีว่มกนั  มกีารรอ้งขอใหป้ระชาชนไดห้ยุดการทาํไรเ่ลื่อนลอย 

ตลอดจนมกีารขอปักแนวเขตพืน้ทีท่าํการเกษตรกบัพืน้ทีป่่าชดัเจน ตัง้แต่วนันัน้มาป่า

ทีเ่คยเสือ่มโทรม กลบัถกูฟ้ืนฟู โดยการรว่มมอืกนัระหว่างประชาชน และหน่วยงานรฐั  

ปัจจุบนัพืน้ทีต่ําบลน้ํากุม่กว่ารอ้ยละแปดสบิเป็นผนืทีอ่ดุมสมบูรณ์ ช่วงฝนมเีหด็ใหก้นิ 

มหีน่อไม ้มน้ํีาทีใ่สสะอาด กุง้ หอย ปู ปลา อุดมสมบูรณ์  เกษตรกรสามารถปลูกพชื

เกษตรไดต้ลอดทัง้ปี  

 ด้านความปลอดภัย ตําบลน้ํากุ่มก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยมาก

ที่สุด สาเหตุน่าจะมาจากพื้นที่ตําบลน้ํากุ่มเป็นชุมชนชนบท ประชาชนที่อาศยัอยู่

สว่นมากเป็นคนพื้นเพเดยีวกนั  มคีวามเป็นเพื่อนบา้นถอ้ยทถีอ้ยอาศยัร่วมกนั  มกีฎ 

กติกา ปฏบิตัริ่วมกนัอย่างชดัเจน กฎ กติกา ที่ทุกคนเหน็ชอบร่วมกนั คอื หา้มขาย

ทีด่นิใหก้บัคนต่างถิน่ เพราะจะทาํใหเ้กดิปัญหาตามมามากมาย  ในหมูบ่า้นตําบลของ

อาํเภอนครไทยเริม่เหน็ปัญหาจากการขายทีด่นิใหก้บันายทุน เพือ่นําไปปลูกยางพารา 

ปลูกปาล์มน้ํามนั  ปัญหาหลายอย่างเริม่ตามมา เช่น การบุกรุกพื้นที่ป่า การตดัไม้

ทาํลายป่า การลกัขโมยของ รวมถงึปัญหายาเสพตดิ  แต่ทีต่าํบลน้ํากุม่มเีฉพาะคนถิน่ 

ทําใหม้คีวามรกัความสามคัคกีนั มคีวามห่วงใย ห่วงหาอาทรกนั ควบคุมดูแลกนัได้

งา่ย พดูงา่ยฟังงา่ย 

 

5.2 การเปรียบเทียบสมรรถนะสขุภาวะรายดชันี 

5.2.1 ด้านสุขอนามยั พบว่า อบต.หวัดง มีคะแนนสูงที่สุด เท่ากบั 6.38 

คะแนน เนื่องจากประชาชนไดใ้ชบ้รกิารแพทยท์างเลอืกตําบลหวัดงทัง้ทีใ่ชบ้รกิารจาก

หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหัวดง 

โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพบ้านเนินยาว และใชบ้รกิารจากอาสาสมคัรสาธารณสุข

ประจําหมู่บ้าน หรือ อสม. ที่ให้บริการในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็น อบสมุนไพร นวด 

ประคบ การใช้สมุนไพรที่หาได้ภายในพื้นที่ตําบลหวัดง และประชาชนยงัได้รบัการ

ดูแลด้านสุขภาพจาก อบต.หวัดง ตามโครงการจา้งเหมาดูแลผูส้งูอายุในพื้นที ่โดยมี

การจา้งเหมาบุคคล ออกตรวจเยีย่มผูป่้วยตดิเตยีง ผูส้งูอายุ ผูพ้กิาร โดยใหค้าํแนะนํา

ด้านสุขภาพต่างๆ เช่น การตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยมกีารตรวจวดัความดนัโลหติ 

และมกีารจดบนัทกึการตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชนเดือนละ 1 ครัง้ เพื่อเป็นขอ้มูล

-64- 



FACULTY OF ECONOMICS –- CMU  

ด้านสุขภาพในการดูแลประชาชนในพื้นที่และส่งต่อข้อมูลด้านสุขภาพไปยัง

โรงพยาบาลส่งเสริมตําบล  รวมถึงประชาชนในพื้นที่ตําบลหัวดง ยังสามารถมี

ทางเลือกในการดูแลสุขภาพโดยการใช้บริการกับหน่วยบริการสาธารณสุข คือ 

โรงพยาบาลพจิติร  

 

ตาราง 3      ดชันีสขุภาวะของ อปท. กลุ่มต่างๆ 
หน่วย: คะแนน (1-7) 

ดชัน ี ชือ่ดชันียอ่ย ดชันีสุขภาวะ (หน่วย: คะแนน 1-7) อปท. ทีไ่ด ้

ลาํดบัที ่1 ค่าสูงสุดของ อปท. 

กลุ่มตวัอย่าง 

ค่าเฉล่ีย 

ดชันีย่อยท่ี 1 สุขภาพอนามยั 6.38 4.14 อบต. หวัดง* 

ดชันีย่อยท่ี 2 ความปลอดภยั 6.99 4.67 อบต. น้ํากุ่ม* 

ดชันีย่อยท่ี 3 ป้องกนัภยัพบิตั ิ 4.55 2.48 อบต. หวัดง* 

ดชันีย่อยท่ี 4 สวสัดกิารชุมชน 5.84 2.52 ทต. พนัเสา* 

ดชันีย่อยท่ี 5 ความยัง่ยนืของการเกษตร 5.68 2.24 อบต. เขาคอ้** 

ดชันีย่อยท่ี 6 การศกึษาและเรยีนรู ้ 7.00 4.00 อบต.หว้ยเฮีย้** 

ดชันีย่อยท่ี 7 การจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาต ิ

7.00 2.41 อบต. น้ํากุ่ม* 

ดชันีย่อยท่ี 8 การจดัการสิง่แวดลอ้ม 7.00 2.41 อบต. น้ํากุ่ม* 

ดชันีย่อยท่ี 9 การบรหิารแบบมสี่วนรว่ม 4.71 3.16 อบต. เขาคอ้** 

ดชันีย่อยท่ี 10 เศรษฐกจิชุมชน 4.67 2.43 อบต. จอมทอง* 

หมายเหตุ: * อปท. เครอืขา่ยของ สสส. และ ** อปท. นอกเครอืขา่ยของ สสส.  

 

 นอกจากนี้อบต.หวัดง มกีารสนบัสนุนงบประมาณแพทยท์างเลอืกและมกีาร

ใชส้มุนไพรในชุมชน  โดยมกีารสนับสนุนกลุ่มนักเรยีนชาวนา เป็นแกนนําในการทํา

เกษตรปลอดสาร รวมถงึการปลูกพชืสมุนไพรบนแปลงสาธติทีว่ทิยาลยัชาวนา โดย

กลุ่มนักเรยีนชาวนาทําหน้าทีเ่ป็นเครอืขา่ยในการถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกบัสมุนไพรที่

สามารถปลกูเองไดใ้หก้บัคนในหมูบ่า้น ใหส้ามารถนําไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในการดแูล

รกัษาสขุภาพต่อไป 

 5.2.2 ด้านความปลอดภยั พบว่า อบต.น้ํากุ่ม เป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามปลอดภยั

ทัง้ในชวีติและทรพัยส์นิสงูทีส่ดุ มคีา่คะแนนสงูทีส่ดุคอื 6.99 คะแนน  นบัว่าเป็นพืน้ทีท่ี่

มคีวามปลอดภยัทัง้ชวีติและทรพัย์สนิสูง เนื่องจากเป็นสงัคมชนบท ประชาชนส่วน

ใหญ่นับถือกันแบบเครือญาติ เคารพความอาวุโส เป็นสังคมเอื้ออาทร แบ่งปัน 

ประกอบกบัพืน้ทีต่าํบลน้ํากุ่ม มเีสน้ทางคมนาคมเขา้ออกเพยีงเสน้ทางเดยีว สิง่สาํคญั
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ทีง่่ายต่อการควบคุมดูแล คอื ตําบลน้ํากุ่ม ไม่มคีนต่างถิน่เขา้มาอาศยั ทําให้ง่ายต่อ

การตัง้กฎ กตกิา ในชุมชน ทุกคนจะปฏบิตัติามกฎ กตกิา ทีชุ่มชนได้ตัง้ไว ้ในชุมชน

จะมกีารตรวจสอบดูแลซึง่กนัและกนั ชุมชนน้ํากุ่มเป็นชุมชนหมู่บ้านปลอดยาเสพตดิ 

ซึง่ไดร้บัรางวลัหมูบ่า้นสขีาว 

5.2.3 ด้านการป้องกนัภยัพิบติั พบว่า อบต.หวัดง มคีะแนนสุขภาวะใน

ดา้นนี้สงูทีสุ่ดคอื 4.55 คะแนน เนื่องจากอบต.หวัดง มศีนูยอ์าสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่าย

พลเรอืนหรอือปพร. เป็นศนูยป์ระสานงานใหก้ารช่วยเหลอืเมื่อเกดิภยัพบิตัขิ ึน้ในพืน้ที ่

โดยมหีน่วยเคลื่อนทีเ่รว็ คอืหน่วยกชูพี – กูภ้ยั ทีส่ามารถเขา้สูพ้ ืน้ทีเ่ป้าหมายไดอ้ยา่ง

รวดเรว็ และม ีกาํลงั อปพร.แต่ละหมู่บา้นทัง้หมด 6 หมู่บา้น จํานวน 60 คน และยงัมี

ตํารวจบ้าน จํานวน  20  คน ที่คอยช่วยเหลืองานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย

ต่างๆ ในพื้นที่ตําบลหวัดง อกีทัง้ยงัม ีสเตอร์เตือนภยั ที่คอยเตือนภยัเวลาเกดิเหตุ

ฉุกเฉินขึน้ในพื้นที ่เพื่อแจง้ใหศ้นูยท์ราบ และวางแผนใหค้วามช่วยเหลอืประชาชนใน

พืน้ทีไ่ดท้นัเหตุการณ์ นอกจากนี้ อบต.หวัดง ได้มกีารตัง้งบประมาณในการฝึกอบรม

ทบทวน อปพร. และตาํรวจบา้น ใหม้คีวามพรอ้มในการปฏบิตัหิน้าที ่เพือ่เป็นการเพิม่

ศกัยภาพในการทํางานของ อปพร. ทีจ่ะช่วยเหลอืประชาชนในพื่นทีใ่หป้ลอดภยัจาก

ภยัพบิตั ิ

นอกจากนี้ อบต.หวัดง ได้ตัง้งบประมาณในขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย

ประจําปี ในการช่วยเหลอืประชาชนและประสานความร่วมมอืในการช่วยเหลอืไปยงั

สํานักงานป้องกนัแบรรเทาสาธารณภัยจังหวดัพิจิตร ในกรณีเกิดสาธารณภัยเพื่อ

บรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเกิดอุทกภัย วาตภัย อคัคีภัย ที่

สามารถใหค้วามช่วยเหลอืได ้เช่น เครือ่งนุ่งห่ม ถุงยงัชพี ยารกัษาโรค เป็นตน้ ทาํให้

ประชาชนไดร้บัความชว่ยเหลอืเบือ้งตน้ กอ่นทีห่น่วยงานของรฐัจะเขา้มาชว่ยเหลอื ใน

ระยะต่อไป 

อย่างไรกต็าม อปท. อกีหลายแห่งไม่มคีวามเสีย่งในเรือ่งภยัพบิตั ิเนื่องจาก

เป็นพื้นทีก่ึง่เมอืงกึง่ชนบท ทําใหไ้ม่ได้เน้นหรอืใหค้วามสําคญัในดา้นนี้ใหเ้ป็นปัญหา

เร่งด่วน แต่ทุกอปท. มกีารจดัตัง้ศูนย์อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนทุกหมู่บ้าน

ตามขอ้กาํหนดของกระทรวงมหาดไทย 

5.2.4 ด้านสวสัดิการชุมชน พบว่า ทต.พนัเสา มคีะแนนด้านสวสัดิการ

ชมุชนสงูทีส่ดุ โดยมคีะแนน 5.84 คะแนน  จากขอ้มลูจากการสาํรวจปี พ.ศ. 2557 ทต.

พนัเสา มรีะบบสวสัดกิารทีค่รอบคลุมทุกกลุ่มคนและการเขา้ถงึสวสัดกิารในการมสี่วน

รว่มของประชาชน มสีวสัดกิาร 40 สวสัดกิาร ครอบคลุมทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และ

สิง่แวดล้อม แต่ก็มีปัญหาคือประชาชนที่เป็นสมาชิกของกองทุนสวัสดิการที่อยู่ใน
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ชมุชนยงัมน้ีอยถา้เปรยีบเทยีบกบัจาํนวนประชากรทัง้หมด แต่สว่นใหญ่จะเป็นสมาชกิ

ของกองทุนสวสัดิการชุมชนตําบลพนัเสา เพราะมสีวสัดิการที่ครอบคลุมประชาชน

สามารถเขา้ถึงได้ ทัง้นี้ทาง ทต.พนัเสา ได้ตัง้งบประมาณทีส่มทบกองทุนสวสัดิการ

ชุมชนไวเ้พื่อสนับสนุนการขบัเคลื่อนระบบสวสัดกิารเพราะกองทุนฯ มคีวามพรอ้มใน

การดูแลเรื่องสวสัดกิารของสมาชกิ และจดัใหม้บีรกิารสงัคมเรื่องการจดัรถรบั-ส่งเด็ก

เลก็ของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ ทต.พนัเสา ซึง่สามารถลดภาระค่าใชจ้่ายของผูป้กครองได้

เป็นอยา่งมาก 

นอกจากนี้จะพบว่า อปท. ที่มีคะแนนด้านสวัสดิการชุมชนในระดับปาน

กลางและตํ่า สาเหตุสาํคญัคอื ประชาชนสว่นใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม มรีายได้

ไม่แน่นอน สง่ผลใหไ้มม่แีรงจูงใจใหเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชกิกลุ่มสวสัดกิารชุมชน และส่วน

ใหญ่เป็นสมาชกิของกองทนุทีมุ่ง่แต่เป็นกองทนุทีเ่ป็นทนุหมนุเวยีนหรอืการกูย้มื ทาํให้

สดัสว่นของประชาชนทีเ่ป็นสมาชกิกองทุนทีเ่ป็นกองทุนสวสัดกิารค่อนขา้งน้อย ส่งผล

ให้เงนิที่มีอยู่ในกองทุนสวัสดิการมีจํานวนน้อยตามลงไปด้วย ซึ่งส่งผลต่อการจัด

สวสัดกิารใหเ้ฉพาะสมาชกิทีเ่ขา้รว่มกองทนุสวสัดกิารเทา่นัน้ 

5.2.5 ความยัง่ยืนของเกษตร พบว่า อบต.เขาคอ้ มคี่าคะแนนสูงทีสุ่ดใน

ด้านความยัง่ยนืของการเกษตรเท่ากบั 5.68 คะแนน เนื่องจาก อบต.เขาคอ้ มแีหล่ง

เรยีนรูร้ะบบเกษตรยัง่ยนืภายในชุมชน เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวดา้นธรรมชาติ

และเกษตรที่มชีื่อเสยีงของจงัหวดัเพชรบูรณ์ มกีารเขา้มาส่งเสรมิเกษตรของภาครฐั

อยา่งต่อเนื่อง นอกจากนัน้ยงัพบว่า อบต.เขา้คอ้ มสีดัสว่นครวัเรอืนทีท่าํเกษตรอนิทรยี์

และพื้นทีท่ําเกษตรอนิทรยี์ค่อนขา้งสูง เมื่อเปรยีบเทยีบกบั อปท.กลุ่ม ตวัอย่างส่วน

ใหญ่ซึง่มคีะแนนอยูใ่นระดบัตํ่า  

 การดาํเนินงานดา้นความยัง่ยนืของเกษตรทีท่าํให ้อบต.เขาคอ้ มผีลคะแนน

ในระดับสูง เนื่องจากอบต.เขาค้อ มีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน   

3  แหง่ (ตาํบลละ 1 แห่ง)  โดย อบต.เขาคอ้บูรณาการรว่มกบัสาํนักงานเกษตรอาํเภอ

เขาคอ้ในการใหค้วามรูใ้นดา้นการเกษตรกบัเกษตรกรใหค้าํปรกึษาต่างๆ การเกษตร

ในเขต อบต.เขาค้อ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งในการทํา

เกษตรกรรมนัน้จะมกีารผสมผสานระหว่างเกษตรอนิทรแีละสารเคมทีางการเกษตร 

ดงันัน้ศนูยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรทีจ่ดัตัง้ขึน้จะใหค้าํแนะนําในดา้นการปฏบิตัิ

ในการป้องกนัสารเคม ี และระยะเวลาทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติทีป่ลอดสารพษิเจอืปน  โดย 

อบต. เขาค้อ ให้การสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร แห่งละ 10,000 

บาท 
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5.2.6 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ พบว่า อบต.หว้ยเฮี้ย ทีม่คี่าดชันีสงูทีสุ่ด

คอื 7.00 คะแนน เนื่องจากในพืน้ทีต่ําบลหว้ยเฮีย้มโีรงเรยีนประถมศกึษา  7  แห่งและ

เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีเด็กนักเรียนเรียนไม่กี่คน และพื้นที่ติดเขตเมืองทําให้

ผูป้กครองส่งบุตรหลานเขา้ไปเรยีนในเมอืง ดงันัน้การจดัเกบ็ขอ้มลูดา้นการศกึษาต่อ

ของเดก็เยาวชนจงึไดข้อ้มลูทีไ่ม่แน่นอน นอกจากนัน้ อบต.หว้ยเฮี้ย มศีนูยพ์ฒันาเดก็

เล็ก จํานวน 3 แห่ง มเีด็กเขา้เรยีนประมาณปีละเฉลี่ย 30-40 คน  ซึ่งมปีรมิาณมาก 

ดงันัน้การจดัสรรงบประมาณในดา้นการศกึษาของ อบต.หว้ยเฮีย้ จงึใชจ้าํนวนมากเมือ่

เทยีบกบังบประมาณดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

5.2.7 การจดัการทรพัยากรธรรมชาติ พบว่า อบต.น้ํากุ่ม มีคะแนนสูง

ทีสุ่ด เทา่กบั 7.00 คะแนน  เดมิพืน้ทีต่าํบลน้ํากุม่เป็นชุมชนทีม่อีาชพีเกษตรกรรมการ

ทําไร่เลื่อนลอย การทําไร่เลื่อนลอยถอืไดว้่าเป็นการประกอบอาชพีเกษตรกรรมทีท่ํา

รา้ยทรพัยากรธรรมชาตมิากทีสุ่ด เพราะในแต่ละปีของการทําไร่เลื่อนลอย เกษตรกร

จะมกีารบุกรุกแผ้วถางต้นไม้ทัง้น้อยใหญ่ ซึ่งเป็นการตดัวงจรชวีิตของธรรมชาติใน

ทีส่ดุ  เมื่อ 30 ปีทีแ่ลว้ พืน้ทีต่ําบลน้ํากุ่มไดก้ลายสภาพเป็นภเูขาหวัโลน้ สิง่มชีวีติน้อย

ใหญ่ในป่าเริม่หดหาย ประชาชนเริม่ใชช้วีติลาํบาก ซึง่หากปล่อยใหม้กีารบุกรกุทาํลาย

ป่าไมอ้ยูต่่อไป ประชาชนจะอยู่ไม่ได้ ผูนํ้าโดยเฉพาะกาํนันผูใ้หญ่บา้น ซึง่ไดข้อความ

รว่มมอืกบัภาครฐั และมกีารทาํงานร่วมกนัของภาครฐัและประชาชนในพืน้ที ่ได้มกีาร

ปรับเปลี่ยนทัศนะคติร่วมกัน มีการขอให้ประชาชนได้หยุดการทําไร่เลื่อนลอย 

ตลอดจนมกีารขอปักแนวเขตพื้นทีท่ําการเกษตรกบัพื้นทีป่่าชดัเจน ตัง้แต่วนันัน้ป่าที่

เคยเสื่อมโทรม กลบัถูกฟ้ืนฟู โดยการร่วมมอืกนัระหว่างประชาชน และหน่วยงานรฐั 

ปัจจุบนัพืน้ทีต่ําบลน้ํากุ่มเป็นพชืป่าทีอุ่ดมสมบูรณ์ ช่วงฝนมเีหด็กนิ มหีน่อไม ้มน้ํีาที่

อดุมสมบรูณ์ สามารถปลกูพชืเกษตรไดต้ลอดทัง้ปี 

5.2.8 การจดัการส่ิงแวดล้อม พบว่า อบต.หวัดง มคีะแนนสงูทีสุ่ด เท่ากบั 

6.45 คะแนน  โดยปัจจุบัน อบต.หัวดง ได้คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยจัด

โครงการปลูกป่า เพื่อเพิม่พื้นทีป่่าไมแ้ละเป็นการทําให้สิง่แวดล้อมดขีึน้ ในส่วนของ

การกาํจดัขยะของตําบลหวัดงในปัจจุบนั อบต.หวัดง ไดจ้ดัซือ้ทีด่นิ จาํนวน 9 ไร่ เพื่อ

เป็นพื้นที่ในการกําจดัขยะด้วยวิธฝัีงกลบและคดัแยก และได้จ้างเหมาเอกชนให้มา

ดําเนินการจดัเกบ็ขยะในพืน้ที ่จํานวน  6 หมู่บ้าน และในส่วนของขยะทีส่ามารถขาย

ได้ อบต.หวัดง ได้ดําเนินการจดัใหม้กีองทุนส่งเสรมิการคดัแยกขยะในครวัเรอืนของ 

อบต.หวัดง มวีตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิใหป้ระชาชนเขา้มาเป็นส่วนร่วมในการจดัการ

ขยะมลูฝอยมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจการคดัแยกขยะมลูฝอยในครวัเรอืนไดอ้ย่างถกูวธิ ี

ลดปรมิาณขยะมลูฝอยในชุมชน รวมถงึเป็นการเพิม่รายไดใ้นครวัเรอืนและสิง่ทีส่าํคญั
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คอื ประชาชนเกดิจติสาํนึกทีด่ใีนการรกัษาสิง่แวดล้อม จากผลการดําเนินของกองทุน

ส่งเสรมิการคดัแยกขยะในครวัเรอืนของ อบต.หวัดง พบว่า ประชาชนใหก้ารสนใจใน

การเขา้ร่วมเป็นสมาชกิกองทุนเป็นจํานวนมาก เพราะกองทุนได้จดัสวสัดกิารใหก้บั

สมาชกิทีเ่ขา้ร่วมโครงการ เช่น จดัให้มเีงนิปันผลทุกสิ้นปี หรอื มอบเครื่องใช้ในการ

อปุโภคบรโิภคในครวัเรอืน 

5.2.9 การบริหารแบบมีส่วนร่วม พบว่า อบต.เขาค้อ มีคะแนนสูงที่สุด 

เทา่กบั 4.71 คะแนน เนื่องจาก อบต.เขาคอ้จะขอรายชือ่จากประชาคมหมูบ่า้นเพือ่เขา้

รว่มเป็นคณะกรรมการในการดําเนินการโครงการแต่ละโครงการของอบต.เขาคอ้ โดย

รว่มเป็นคณะกรรมการรว่มในการเปิดซองสอบราคา และร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจ

การจ้าง รวมถึงสามารถตรวจสอบการดําเนินงานของ อบต.เขาค้อ ได้หากเกดิข้อ

สงสยั 

 ส่วนประเด็นท้าทายพบว่า อปท. บางแห่งยงัขาดการประชาสมัพันธ์ทุก

ชอ่งทางสือ่สารใหเ้หมาะสมกบับรบิทของชมุชน เช่น หอกระจายขา่ว ผ่านกลุ่มแกนนํา

หมูบ่า้น ใหก้ารอบรมแกผู่นํ้าชมุชนเกีย่วกบับทบาทและหน้าทีข่องตน และจดักจิกรรม

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะโดยเฉพาะกลุ่มวัยทํางานสนใจในการ

ประกอบอาชพีมากกว่าการเขา้มาส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางในการพฒันาของ

ชมุชนและสะทอ้นปัญหาทีเ่กดิขึน้ในชุมชนลงในแผนชุมชนอย่างแทจ้รงิ และโครงการ

ทีม่าจากแผนชมุชนยงัเป็นโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานเป็นสว่นใหญ่ 

5.2.10 ด้านเศรษฐกิจชุมชน พบว่า อบต.จอมทอง มีคะแนนสูงที่สุด 

เทา่กบั 4.67 คะแนน เนื่องจากประชากรมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อหวั 96,930 บาท/ปี สว่นใหญ่

เป็นรายไดท้ี่ได้จากการทําเกษตรกรรม ส่วนระบบเงนิฝากและสนิเชื่อรอ้ยละ 90 จะ

ขึ้นกบั ธกส.  และเงนิกองทุนหมู่บ้าน แหล่งเงนิทุนส่วนใหญ่จะได้มาจากกองทุน

หมู่บา้น เงนิโครงการ กข.คจ. เงนิกระตุน้เศรษฐกจิ ธกส. และนายทุน เแต่ละหมู่บ้าน

จะมกีองทนุของหมูบ่า้นทกุหมูบ่า้น โดยมแีหล่งเงนิทนุในตาํบลดงันี้ 1) กองทนุหมูบ่า้น  

จํานวน  9,000,000  บาท 2) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน  1,680,000  บาท  

3) กลุ่มออมทรพัยเ์พื่อการผลติ  จํานวน  800,000  บาท และ 4) งบกระตุน้เศรษฐกจิ  

จาํนวน  900,000  บาท 

พื้นที่ในความรบัผดิชอบของ อปท. ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชนบทและเป็นพื้นที่

เกษตรกรรม จงึทําใหจ้ดัเกบ็ภาษีไดน้้อยกว่าพื้นทีเ่มอืงทีม่ธีุรกจิการคา้และประชาชนอยู่

กนัอย่างหนาแน่น ในขณะที่เงนิออมในสหกรณ์หรอืกองทุนในชุมชนนัน้ ชุมชนจะมกีาร

ออมในกองทุนหมูบ่า้น ซึง่เป็นกองทุนทีม่ศีกัยภาพและมเีงนิทุนหมุนเวยีนตัง้แต่หลกัหมื่น

จนถึงหลกัล้านบาทเลยทเีดียว โดยจะมกีารออมเงนิในกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มกองทุนเงนิ
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ลา้นหมู่บ้าน กลุ่มออมทรพัย์ เป็นต้น ความทา้ทายคอื

การสรา้งกลุ่มวสิาหกจิชุมชนใหมแ่ละการพฒันากลุ่ม

เก่าให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่ อง การสร้างมูลค่าเพิ่ม

ผลผลติทางการเกษตรตลอดหว่งโซ่การผลติ  

การเปรียบเทียบสมรรถนะสุขภาวะในระดับ อปท. 

พบว่า อปท.ในพืน้ทีภ่าคเหนือตอนล่าง มคีวามโดดเด่นดา้นความปลอดภยั เนื่องจาก

ตัง้อยู่ในพื้นทีช่นบท และพื้นทีก่ึง่เมอืง-กึง่ชนบท ประชาชนมกัตัง้บ้านเรอืนอาศยัอยู่

ตดิกนั ประชาชนยงัอยู่กนัอย่างญาตสินิทมติรสหาย มคีวามเอื้ออาทรต่อกนั ช่วยกนั

สอดส่องดูแลบา้นเรอืนใหก้นั ช่วยเหลอืกนัเมื่อประสบปัญหา ในขณะทีด่า้นสขุอนามยั

พบว่า อปท. มบีทบาทสาํคญัในการสรา้งเสรมิสุขภาพในพืน้ทีโ่ดย อปท. กลุ่มตวัอยา่ง

ทุกแห่งในพืน้ทีภ่าคเหนือตอนล่าง ต่างกใ็หค้วามสาํคญักบัการมนีโยบายการส่งเสรมิ

และสนบัสนุนสาธารณสขุชุมชน ซึง่ไดร้บังบประมาณอดุหนุนจากส่วนกลางใหห้มู่บา้น

ดําเนินการ เช่น การพฒันาศูนย์สาธารณสุขขัน้มูลฐานชุมชน (ศสมช.) การพฒันา

ศกัยภาพอาสาสมคัรสาธารณสุขมลูฐานประจําหมู่บ้าน (อสม.) และการแกไ้ขปัญหา

สาธารณสขุในพืน้ที ่เพือ่เป็นการสง่เสรมิใหช้มุชนสามารถจดัการปัญหาสขุภาพโดยคน

ในชุมชนเอง ทําให้มคีุณภาพชวีิตที่ดีข ึ้น สามารถพึ่งตนเองได้ และได้พยายามคิด

นวตักรรมเพื่อส่งเสรมิสุขภาพชุมชน อย่างเช่น การส่งเสรมิการออกกําลงักายของ

ประชาชนพืน้ทีใ่นลกัษณะของการจดัการแขง่ขนักฬีาภายในตําบล และการสนับสนุน

อาสาสมคัรสาธารณสขุมลูฐาน (อสม.) ในการดาํเนนิกจิกรรมป้องกนัโรคตดิต่อ คอืโรค

ไขเ้ลอืดออกเป็นประจาํทกุปี  และยงัสนบัสนุนในดา้นการตรวจสขุภาพใหแ้กป่ระชาชน

เนื่องในโอกาสต่างๆ โดยบูรณาการร่วมกบัโรงพยาบาลและหน่วยงานปฐมภูมิที่

ใกลเ้คยีงสถานทีจ่ดักจิกรรมเป็นตน้ 

นอกจากนี้ยงัพบว่า อปท.ภาคเหนือตอนล่าง มคีวามโดดเด่นดา้นการศกึษา 

เนื่องจาก อปท. จะเป็นแกนนําหลกัในการดําเนินกจิกรรมดา้นการเรยีนรูข้องชุมชนก็

ยงัได้รบัความร่วมมอืจากหลายหน่วยงานในพืน้ที ่เช่น สภาองคก์รชุมชนตําบล สภา

วฒันธรรมตําบล กองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสรมิ

สุขภาพประจําตําบล ศูนยพ์ฒันาครอบครวัประจําตําบล สาํนักงานส่งเสรมิการศกึษา

นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั (กศน.)  นอกจากนี้งบประมาณทีส่นับสนุนดา้น

การศึกษา ส่วนใหญ่จะเป็นค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) วัสดุการศึกษา 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิารจดัการทางการศกึษา งบพฒันาบุคลากรทางการศกึษา และงบ

สาํหรบัการศกึษาดูงานใหแ้ก่โรงเรยีนและศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ประจาํตําบล  อปท.บาง

แห่งมโีครงการสนับสนุนทุนการศกึษาให้แก่ผูย้ากไร ้ผูย้ากจนในตําบลอกีด้วย สําหรบั
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ความทา้ทายของ อปท. กลุ่มตวัอย่าง ทีต่อ้งพฒันาเพิม่เตมิ คอื การเปิดโอกาสและจดั

กิจกรรมของกลุ่ม/องค์กรเด็กและเยาวชนเพื่อให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

ตลอดจนส่งเสรมิให้เกดิกจิกรรมพบปะแลกเปลี่ยนเรยีนรูข้องชุมชนให้มากขึ้น เพื่อ

สรา้งการมสีว่นรว่มในการทาํงานดา้นการศกึษาและเรยีนรูจ้ากทกุภาคสว่นโดยเฉพาะ

ผู้ปกครองและชุมชนต้องให้ความสําคัญกับลูกหลานให้มากขึ้น และการจัดสรร

งบประมาณเพื่อสนับสนุบงบประมาณของโรงเรยีนประถมศกึษาในพื้นทีแ่ละกจิกรรม

ของเดก็และเยาวชนอยา่งต่อเนื่อง 

 ผลการประเมินดัชนีสุขภาวะถึงแม้จะช่วยสะท้อนให้แต่ละ อปท. ในพื้นที่

ภาคเหนือตอนล่างไดเ้หน็จุดเด่น จุดดอ้ย และความทา้ทายจากการทาํงานของตนเอง 

ทัง้ยงัได้เรยีนรู้ อปท.ที่ประสบความสําเร็จการบรหิารจดัการในแต่ละดชันีในระดับ

จงัหวดั แต่อย่างไรก็ตาม ผลคะแนนของดชันีย่อยในแต่ละด้านยงัสะท้อนให้เห็นว่า 

บางด้านทีไ่ด้คะแนนไม่ดนีักอาจเนื่องจากงานที ่อปท. ทําอยู่ยงัไม่ได้ตอบโจทย์ของ

ตัวชี้ว ัดหรอืก็ยงัไม่ได้เป็นปัญหาที่สําคญัในลําดับต้นๆ ของ อปท. เช่น ด้านการ

ป้องกนัภยัพบิตั ิกรณีทีพ่ ืน้ทีน่ัน้ ไมไ่ดเ้ป็นพืน้ทีภ่ยัพบิตัหิรอืเคยประสบกบัปัญหาเรือ่ง

ภยัพบิตั ิหรอืถงึแมม้ปัีญหากส็ามารถจดัการได ้โดยไมไ่ดเ้ป็นปัญหาใหญ่  

 

บทความวิจยันี้นําเสนอการเปรยีบเทยีบสมรรถนะสุข

ภาวะในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่

ภาคเหนือตอนล่าง จํานวน 16 แห่ง เพื่อใช้ในการ

ติดตามการดําเนินงาน และ/วดัผลการบรหิารงาน

ของอปท. ผลการประเมนิทีไ่ด้จะช่วยกระตุ้นใหเ้กดิ

การแลกเปลีย่นความรูใ้นการบรหิารงานของ อปท. ทีจ่ะนํามาสู่การพฒันาชุมชนใหม้ี

สขุภาวะทีด่ ีสามารถสรปุผลการศกึษาไดด้งันี้ 

1) การเปรยีบเทยีบสมรรถนะสุขภาวะในระดบั อปท. ในพื้นที่ภาคเหนือ

ตอนล่าง จํานวน 16 แหง่ พบว่า ในภาพรวมของ อปท. ภาคเหนือตอนล่าง สว่นใหญ่มี

สขุภาวะในระดบัปานกลาง ของ อปท.กลุ่มตวัอยา่งทัง้หมดทัว่ประเทศ ทัง้นี้ อปท. ทัง้ 

16 แห่ง มคีวามโดดเด่นในด้านความปลอดภยั สุขภาพอนามยั และการศกึษาเรยีนรู ้ 

ตามลาํดบั สว่นดชันียอ่ยทีต่อ้งพฒันาเพิม่เตมิคอื ดา้นความยัง่ยนืของการเกษตร การ

จดัการทรพัยากรธรรมชาติ การจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจชุมชน และการ

ป้องกนัภยัพบิตั ิซึง่ถอืเป็นความทา้ทายในลาํดบัตน้ๆ ของ อปท. ภาคเหนือตอนล่างที่

ตอ้งพฒันานวตักรรมและกําหนดนโยบายในการแกไ้ขปัญหาดชันีย่อยทีอ่ยู่ในระดบัที่

ตอ้งพฒันา เพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชนใหอ้ยูด่มีสีขุและมสีขุภาวะทีด่ขี ึน้ 
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2) การเปรียบเทียบสมรรถนะสุขภาวะรายดัชนี  พบว่า อบต.น้ํากุ่ม 

(เครอืข่าย) มีผลการประเมินสุขภาวะที่โดดเด่นในด้านความปลอดภัย การจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาต ิและการจดัการสิง่แวดลอ้ม ในขณะที ่อปท.ในกลุ่มเครอืขา่ยของ 

สสส. จํานวน 4 แห่ง มคีวามโดดเด่นหรอืมคี่าคะแนนของดชันีย่อยสงูในดา้นสุขภาพ

อนามยัและป้องกนัภยัพบิตั ิ(อบต.หวัดง) ดา้นสวสัดกิารชุมชน (ทต.พนัเสา) และดา้น

เศรษฐกจิชุมชน (อบต.จอมทอง) อย่างไรกต็ามพบว่า อปท. กลุ่มนอกเครอืขา่ย คอื ที่

สามารถทําได้คะแนนได้ดีและโดดเด่นกว่า อปท.อื่นๆ ในด้านความยัง่ยืนของ

การเกษตร (อบต.เขาคอ้) และดา้นการศกึษาและเรยีนรู ้(อบต.หว้ยเฮีย้)   

 

การเปรยีบเทยีบสมรรถนะสุขภาวะจะเป็นประโยชน์

กับ  อปท. โดยผู้บ ริหาร อปท. ควรนําผลการ

วิเคราะห์ดัชนีสุขภาวะไปเรียนรู้ร่วมกันในองค์กร

ตามหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละฝ่าย ใครที่

รบัผดิชอบในดา้นไหนกต็อ้งนํากลบัไปพจิารณาดชันี

ของตนเอง เช่น กองการศึกษาก็พิจารณามิติด้านการศึกษาและเรียนรู้ กอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมก็พิจารณาตัวชี้ว ัดด้านสุขภาพอนามยัและการจัดการ

สิง่แวดลอ้ม ในส่วนงานสวสัดกิารและพฒันาชุมชนกด็ูเรื่องของสวสัดกิารชุมชน เป็น

ต้น ซึ่งก็ขึน้กบัภาระหน้าทีท่ี่เกี่ยวขอ้งในแต่ละดชันีสุขภาวะ ซึ่งถอืเป็นเครื่องมอืที่มี

ความสาํคญัใหแ้ก่ทอ้งถิน่ไดเ้รยีนรูต้วัเองและรูจ้กัตวัเองมากขึน้กว่าเดมิ โดยในส่วนที ่

อปท.ไดด้าํเนินการอยู่แลว้และทาํไดด้แีลว้ กต็อ้งทาํใหด้ยีิง่ๆ ขึน้ไป แต่งานดา้นไหนที่

ดาํเนินการแลว้ แลว้ไมส่ามารถตอบตวัชีว้ดัหรอืทีจ่ะพฒันาต่อไปได ้หรอืดชันี้นัน้ไมไ่ด้

มคีวามเกีย่วขอ้งและไม่มคีวามสาํคญัในการทาํงานของทอ้งถิน่นัน้ๆ กต็อ้งหาเหตุผล

อธบิายใหไ้ด ้เพือ่ป้องกนัปัญหาทีจ่ะเกดิขึน้ภายในชมุชนต่อไป 

อย่างไรกต็าม ผลการศกึษาเบื้องตน้ไดช้ีใ้หเ้หน็ว่า อปท. ในพืน้ทีภ่าคเหนือ

ตอนล่างสว่นใหญ่มสีขุภาวะทีด่ใีนระดบัปานกลาง ดงันัน้ กรมการปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะที่ดีของชุมชน ควรจะพัฒนาการ

ดําเนินงานของ อปท. อย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการสัมมนาระหว่าง อปท. เพื่อ

แลกเปลีย่นนวตักรรมและสง่เสรมิการใชต้วัชีว้ดัสขุภาวะทีด่ใีนวงกวา้ง เพือ่การตดิตาม

และประเมนิผลอยา่งมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  
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กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคณุศาสตราจารย ์ดร.มิง่สรรพ ์ขาวสอาด ประธานมลูนิธสิถาบนัศกึษานโยบาย

สาธารณะทีใ่หค้าํปรกึษาและขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ตลอดการทาํวจิยั ขอขอบคณุ 

ดร.อคัรพงศ์ อัน้ทอง หวัหน้าโครงการวิจยัการเปรยีบเทียบสมรรถนะสุขภาวะและ

ความอยู่ดมีสีุขในระดบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีใ่หค้วามอนุเคราะหข์อ้มลูและผล

การศกึษาจนทาํใหบ้ทความชิน้นี้มคีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้ และหน่วยงานสนบัสนุนทนุการ

วจิยัสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สํานัก 3) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้ง

เสรมิสขุภาพ (สสส.) ตลอดจน อปท. ทัง้ 16 แหง่ ทีย่นิดเีป็นอาสาสมคัรและพรอ้มใหม้ี

การนําผลการดาํเนินงานขององคก์รไปใชใ้นการเปรยีบเทยีบกบั อปท. แหง่อืน่ๆ   
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