
เด็ก 0-5 ป 283 คน

เด็ก 6-14 ป 350 คน

วัยแรงงาน 15-59 ป 2,333 คน

กลุมเตรียมความพรอม

เขาสูวัยผูสูงอายุ 50-59 ป 292 คน

ผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป 408 คน

ดานสังคม

สถานการณการอยูอาศัยของครัวเรือนผูสูงอายุในชุมชน

สถานการณการอยูอาศัยของเด็กปฐมวัยใน ศพด

อัตราการตองการชวยเหลือตามระเบียบ อปท. : พันประชากรความยากจน

ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปญญา  ความเชื่อ

ประชากร

อัตราการพึ่งพิง

โสด 37%

สมรสจดทะเบียน 23%

สมรสไมจดทะเบียน 15%

หมาย 11%

หยา 10%

แยกกันอยู 4%

ประชากรทั้งหมด 3,240 คน

สถานภาพสมรส

ผูสูงอายุที่รวมกับครอบครัว 72%

ผูสูงอายุอยูเพียงลําพัง 28%

เด็กปฐมวัยอาศัยอยูกับพอและแม 72%

เด็กปฐมวัยอาศัยอยูกับพอหรือแม 17%

เด็กปฐมวัยอาศัยอยูกับปูหรือยาหรือตาหรือยาย 11%

:
1,530 คน  :  1,710 คน 

จํานวนเด็กที่พึ่งพิง 2 คน :  วันทํางาน 1 คน : จํานวนผูสูงอายุพึ่งพิง 3 คน

สัดสวนของประชากรที่มีรายได

ต่ํากวาเสนความยากจนของประเทศ 10 %

ผูยากไร -

ผูพนโทษ -

ผูติดเชื้อ HIV -

ผูไมมีสถานะทางทะเบียนราษฎร -

ผูไดรับผลกระทบจากสาธารณภัย -

ผูปวยยากไร -

ผูเรรอน -

รอยละของประชากรที่นับถือศาสนา

พุทธ 95   คริสต 3  อิสลาม 2

วัฒนธรรม -                ประเพณี สงกรานต/ลอยกระทง

ภูมิปญญา -                 ความเชื่อ -

การจัดสวัสดิการสังคมโดยรัฐ

สัดสวนคนที่ไดรับการจัดสวัสดิการสังคมโดยรัฐ (เบี้ยยังชีพ)

ผูสูงอายุ 100%

คนพิการ 100%

คนติดเชื้อ HIV - %

สัดสวนหมูบานที่มีกองทุนเพื่อจัดสวัสดิการชุมชน - %

รอยละกองทุนในตําบลที่มีการจัดสวัสดิการ -

รอยละของคนในตําบลที่เขารวมเปนสมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชน - %



ดานเศรษฐกิจ

รายได

รายไดเฉลี่ยตอหัวประชากร 11,000 บาท

รายไดรวมเฉลี่ยตอครัวเรือน 250,000 บาทตอป

คนอายุ 15-59 ปเต็ม มีอาชีพและมีรายได 72%

คนอายุ 60 ปขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได 25%

การประกอบอาชีพและการรับจาง

รอยละการประกอบอาชีพหลัก

ดานการเกษตร - %

ดานรับจาง/บริการ 60%

ดานพนักงาน/ลูกจาง/เอกชน 40%

รอยละการประกอบอาชีพเสริม

ดานการเกษตร - %

ดานรับจาง/บริการ 11%

ดานคาขาย 18%

การออม

ครัวเรือนที่มีการออม 65 %

แหลงเงินออม 

ธกส. 21%

ธนาคารออมสิน 52%

กลุมออมทรัพย 34%

กองทุนเงินลาน - %

สหกรณการเกษตร - %

จํานวนกลุมอาชีพในชุมชน - กลุม

หนี้สิน

อัตราสวนหนี้สินตอรายไดทั้งหมดของ

ครัวเรือน 27%

รอยละครัวเรือนที่มีหนี้นอกระบบ 30%

ครัวเรือนที่มีภาวะหนี้สิน 45%



ดานสุขภาพ

สัดสวนหญิงต้ังครรภ

อัตราทารกแรกเกิดตาย - คน
เด็กอายุต่ํากวา 5 ป ตาย 2 คน
ประชากร 100 คน เด็ก 0-2 ป 5 คน
ประชากร 100 คน เด็ก 3-5 ป 7 คน

สัดสวนการเจ็บปวย

สุขภาพวัยเด็ก

พฤติกรรมเสี่ยง

บุหรี่
ผูหญิง 100 คน สูบบุหรี่ 5 คน
ผูชาย 100 คน สูบบุหรี่ 35 คน
ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป สูบบุหรี่ 35%
วัยรุนอายุ 15-18 ป สูบบุหรี่ 9%
อายุ  15 ป สูบบุหรี่แลว
อายุ  78 ป ยังสูบบุหรี่อยู

แอลกอฮอล
ผูหญิง 100 คน ดื่มแอลกอฮล 63 คน
ผูชาย 100 คน ดื่มแอลกอฮล 85 คน
ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป ดื่มแอลกอฮล 85%
วัยรุนอายุ 15-18 ป ดื่มแอลกอฮล 48%
อายุ  15 ป ดื่มแอลกอฮลแลว
อายุ  78 ป ยังดื่มแอลกอฮลอยู

สุขภาพผูสูงอายุ

สัดสวนบุคลากรดานสุขภาพ

พฤติกรรมเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ

หญิงอายุ 15-19 ป คลอดมีชีพ 95%
มารดาตายขณะตั้งครรภ/คลอด -%
หญิงตังครรภไดรับการฝากครรภ
ครั้งแรกนอยกวา 12 สัปดาห 37%
ฝากครรภคุณภาพตามเกณฑ 5 ครั้ง 86%
หญิงวัยเจริญพันธุ 100 คน : เด็กแรกเกิด 5 คน

เด็กน้ําหนักต่ํากวาเกณฑ 7%
เด็กน้ําหนักเกินเกณฑ 11%
เด็กมีพัฒนาการสมวัย 82%

เด็กอายุต่ํากวา 6 เดือน กินนมแมอยางเดียว 35%
เด็กวัยเรียน 6-15 คน มีภาวะโภชนาการปกติ 78%

ผูสูงอายุ 60 ป ขึ้นไป 408 คน

ผูสูงอายุมีความพิการ 3%
ผูสูงอายุติดสุรา 8%
ผูสูงอายุติดบุหรี่ 9%

ผลการประเมินความเครียดในผูสูงอายุ 
อยูในระดับนอย 89%

ประชากร 100 คน
มีผูพิการ  2 คน
มีผูปวยระยะสุดทาย - คน

คนวัยแรงงาน 25-59 ป ที่เจ็บปวยเรื้องรัง
เบาหวาน 21% ความดันโลหิตสูง 35%
ขอเสื่อม  12% หัวใจ 4%
มะเร็ง    2%

ดื่มสุราเปนประจํา........%
สูบบุหรี่เปนประจํา........%
กินอาหารรสจัด ........%
กินอาหารสุกๆดิบๆ ........%
ทํางานหนักพักผอนนอย ........%

ทํางานในที่มีฝุนละออง 37%
ใชสารเคมีไมปองกัน 12%
ทํางานในที่สูง 9%

บุคลากรสาธารณสุข 1 คน : ประชากร 80 คน
พยาบาล 1 คน : ประชากร - คน

ทันตภิบาล 1 คน : ประชากร - คน
แพทยแผนไทย 1 คน : ประชากร - คน

อผส. 1 คน : ผูสูงอายุ - คน
อพม. 1 คน :  - หมูบาน
อสม. 1 คน :  20 ครัวเรือน

หมอพื้นบาน 1 คน : ประชากร - คน
หมอนวดแผนไทย 1 คน : ประชากร - คน



ดานการเมือง
การปกครอง

การสรางการมีสวนรวม

รอยละการมีสวนรวม

ใชสิทธิเลือกตั้งครั้งที่ผานมา 75%

รวมประชาพิจารณ/ประชาคม/ประชุม 54%

รวมทําแผนตําบล - %

ชองทางการสื่อสารของครัวเรือน

การบอกตอหรือปากตอปาก 25%

การใชโทรศัพทมือถือ 10%

เสียงตามสายหรือหอกระจายขาว 85%

วิทยุชุมชน - %

เวทีชุมชน 12%



ดานสิ่งแวดลอม

ปญหาสิ่งแวดลอม

ขาดแคลนน้ําสะอาด

ในการอุปโภคบริโภค 16%

ขยะ 55%

ควันพิษ, ฝุนละออง 42%

เสียงดัง 23%

การใชสารเคมี 24%

การจัดการขยะ

น้ําดื่มปลอดภัย

การใชปุยอินทรีย

การเกิดภัยพิบัติ

ไฟฟาและประปา

พลังงานทดแทน

กิจกรรมรักษาสิ่งแวดลอม

ครัวเรือนมีปญหาสิ่งแวดลอม 64%

เผา 11%

ฝง   6%

การหมักทําปุย - %

คัดแยกขยะรีไซเคิล 18%

ใชบริการจัดเก็บขยะของชุมชน 65%

ครัวเรือนมีการจัดการขยะ 38%

ครัวเรือนที่ใชบริการน้ําดื่มที่ไดรับการจัดการ

อยางปลอดภัย (ผานการตรวจสอบจากหนวยงาน

ที่มีอํานาจตรวจคุณภาพน้ํา) 85%

ทุก ศพด.โรงเรียน ที่มีน้ําดื่มผานเกณฑมาตรฐาน

ฟลูออไรด - %

ครัวเรือนเกษตรกรที่ใชปุยอินทรียในการ

เพาะปลูกโดยไมใชปุยเคมี - %

ครัวเรือนมีน้ําประปาใชและมีปริมาณเพียงพอ 98% 

ครัวเรือนที่เขาถึงพลังงานไฟฟา 98%

ครัวเรือนที่ใชพลังงานทดแทน - %

พลังงานทดแทนในชุมชน ...........................

ภัยพิบัติในชุมชน -

กิจกรรมรักษาสิ่งแวดลอม

ในชุมชน กิจกรรมคัดแยกขยะ



ดานการศึกษา

อัตราการเขาเรียนปฐมวัยของเด็กอายุ 3-5 ป 95%

อัตราการเขาเรียนสุทธิระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากรวัยเรียน (อายุ 6-14 ป) 98%

เด็กจบช้ัน ม.3 ไดเรียนตอชั้น ม.4 หรือเทียบเทา 80%

คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ที่ไมไดเรียนตอและยังไมมีงานทํา  ไดรับการ

ฝกอบรมดานอาชีพ 35%

รอยละคนที่จบการศึกษาช้ันประถมศึกษาแตไมสามารถอานออกเขียนได 9%


