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ค าน า 
 

 ตามที่พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๔๗ ได้ก าหนดให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ แบบมีส่วน
ร่วมของบุคคลในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม ได้ พิจารณาหลักเกณฑ์ตามประกาศของ
คณะกรรมการ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ก าหนดแนวทางสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้ง
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่แล้วเห็นว่า การสมัครเข้าร่วมด าเนินงานกับส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะเป็นประโยชน์ และก่อให้เกิดการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในเขตต าบลเป็น
อย่างมากเนื่องจากกองทุนสามารถ สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขด้านการส่งเสริมสุ ขภาพ การป้องกัน
โรคการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ รวมถึงการ รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิให้กับประชาชนได้หลากหลายวิธีทั้งที่บ้าน 
ชุมชนหรือหน่วยบริการ เพ่ือให้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล      
สระสี่มุมเป็นไปอย่างมี ระบบและเป็นขั้นตอนการด าเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้คณะกรรมการ
กองทุนจึงได้จัดท าแผนสุขภาพชุมชน ประจ าปี 2563 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการกองทุนให้
มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ต่อไป  
 
                                                   กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม  
                                                                                    ตุลาคม  2561 
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บทท่ี ๑ 
บทน า 

 
 เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพส่วนใหญ่ เป็นปัญหาด้านพฤติกรรมของบุคคลที่มีสาเหตุมาจาก
ปัจจัย หลาย ๆ ด้านที่ผสมผสานกันอันได้แก่ปัจจัยส่วนบุคคลที่มาจากพันธุกรรม เจตคติ ความรู้และความ
เข้าใจปัจจัยด้าน ครอบครัวชุมชน สังคม ที่มีสาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตซึ่งการ
แก้ไขจะต้องใช้กลวิธีการ ด าเนินงานในหลายวิธีและใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง โดยอาศัยความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนและบุคคล ที่เป็นเจ้าของสุขภาพ  
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการกองทุนบรรลุวัตถุประสงค์จึงต้องมีระบบการจัดท าข้อมูลมีการ
จัดท าแผนงานที่ใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาและก าหนดทิศทางการด าเนินงานในการสนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่หน่วย บริการประชาชน และภาคีที่เกี่ยวข้องการจัดท าแผนงานดังกล่าวอาจใช้เครื่องมือ เช่น แผน
สุขภาพชุมชนแผนที่ ทางเดินยุทธศาสตร์เป็นต้นโดยในระยะแรกอาจเลือกใช้แผนสุขภาพชุมชนและในระยะ
ต่อไปมีการพัฒนาขึ้นโดยน า แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการกองทุนเพ่ือ
พัฒนาให้เกิดสุขภาวะของประชาชนใน พ้ืนที่รับผิดชอบต่อไป  
๑. ความหมายของแผนสุขภาพชุมชน  
                 แผนสุขภาพชุมชนหมายถึงแผนงานด้านสุขภาพของประชาชนโดยประชาชนเพ่ือประชาชนเป็น 
กระบวนการที่ชุมชนมีส่วนร่วมคิดร่วมค้นหาร่วมเรียนรู้ร่วมก าหนดทิศทาง ร่วมจัดกิจกรรมการพัฒนาและร่วม
รับ ผลประโยชน์โดยเริ่มจากการคัดเลือกแกนน าการทบทวนงานในอดีตเพ่ือก าหนดอนาคตการส ารวจข้อมูล
วิเคราะห์ ข้อมูลสภาพปัญหาและการประเมินศักยภาพของชุมชนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือให้เกิดการทบทวนตนเอง
โดยค านึงถึง ศักยภาพทรัพยากร ภูมิปัญญาวิถีชีวิต วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนรวมทั้งแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นตามศักยภาพ ของชุมชนกระตุ้นประชาชนให้เกิดความกระตือรือร้นในการพัฒนาชุมชนของตนเอง
ตลอดจนให้ความร่วมมือกับ กิจกรรมด้านสุขภาพและร่วมติดตามประเมินผลโดยสามารถขอรับการสนับสนุน
จากหน่วยงานภายนอกได้  

๒.หลักการของแผนสุขภาพชุมชน  
 ในการจัดท าแผนสุขภาพชุมชนควรยึดหลักการดังนี้  
 ๒.๑ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งชุมชนเป็นศูนย์กลางและประชาชนเป็นเจ้าของ  
 ๒.๒ รวมพลังทุกภาคส่วนของสังคมเพ่ือการอยู่เย็นเป็นสุขตามแนวพระราชด าไริปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
 ๒.๓ บูรณาการกระบวนการจัดท าแผนและงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม  
 ๒.๔ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน  
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บทท่ี ๒ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
2.1 ที่ตั้ง/อาณาเขต 

  จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม  เมื่อวันที่  29  มีนาคม  2539  ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง  จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่ 19 มกราคม  พ.ศ. 2539 

 องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 6 บ้านเสืออีด่าง ถนนดอนเตาอิฐ –เกาะไผ่เถื่อน  
อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  73140 ระยะห่างจากจังหวัดนครปฐม ประมาณ  43 กิโลเมตร อยู่ทาง
ทิศเหนือของที่ว่าการอ าเภอก าแพงแสน ระยะจากอ าเภอก าแพงแสน ประมาณ 8 กิโลเมตร 

 

อาณาเขต 
 ทิศเหนือ  ติดต่อต าบลสระพัฒนา อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

 ทิศใต้   ติดต่อต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม และ 
   ต าบลดอนข่อย  อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
 ทิศตะวันออก ติดต่อต าบลไผ่หูช้าง อ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลกระตีบ อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม และ 
                     ติดต่อกับต าบลทุ่งบัว       อ าเภอก าแพงแสน       จังหวัดนครปฐม 
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2.ด้านการเมือง/การปกครอง 

 2.1 เขตการปกครอง 
 ต าบลสระสี่มุม มีพื้นท่ีทั้งสิ้น  25,419  ไร่  (40.67 ตร.กม.) โดยส่วนใหญ่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและใช้
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร    โดยแบ่งเป็นหมู่บ้าน    24  หมู่บ้าน 
  

หมู่ที่/ชื่อหมู่บ้าน จ านวน 
ประชากร 

ชาย หญิง จ านวน 
ครัวเรือน 

ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน 

หมู่ที่ 1  บ้านสระ 665 301 364 229 นายสนั่น  สระทองยอด 
หมู่ที่ 2  บ้านโคก 360 185 175 96 นายอ าพร  สระทองพูล 
หมู่ที่ 3  บ้านไผ่คอย 527 249 278 158 นายถาวร  สระทองซัง 
หมู่ที่ 4  บ้านไผ่สงคราม 200 83 117 57 นายวสันต์  แซ่ไหล 
หมู่ที่ 5  บ้านไผ่โทน 220 106 114 67 นายค ามวน  สระทองเทียน 
หมู่ที่ 6  บ้านเสืออีด่าง 494 216 278 154 นายสง่า  สระทองอินทร์ 
หมู่ที่ 7  บ้านหนองมะเกลือ 482 238 244 396 นายทวน  ราศี 
หมู่ที่ 8  บ้านดอนเตาอิฐ 554 273 281 150 นายสมพร  แจ่มแสงงาม 
หมู่ที่ 9  บ้านดอนใหญ่ 467 224 243 141 นายชัยนคร  ธรรมลังกา 
หมู่ที่ 10  บ้านหนองระแหง 329 151 178 99 นางสุทิน  ชัยขันธ์ 
หมู่ที่ 11 บ้านหนองพงใหญ่ 572 284 288 191 นางอารีย์  แผนสท้าน 
หมู่ที่ 12  บ้านหนองพงเล็ก 409 208 201 179 นายรุ่งโรจน์  กิตติถาวร 
หมู่ที่ 13  บ้านโคกโก-โคกแย้ 773 377 396 192 นายเกียรติศักดิ์  ยิ่งพันธ์ณัฐกุล 
หมู่ที่ 14  บ้านเกาะไผ่เถื่อน 274 138 136 93 นายนพดล  ค่ าเจริญ 
หมู่ที่ 15  บ้านหนองพังพวย 288 150 138 117 นางสาวเขมณัฏฐ์  ตะโกเมือง 
หมู่ที่ 16  บ้านหนองโพธิ์ 293 155 138 70 นายพลอย  สระทองอ่อน 
หมู่ที่ 17  บ้านฝั่งคลอง 281 135 146 94 นายสุรัตน์    แสนละมะ 
หมู่ที่ 18  บ้านดอนแฉลบ 503 244 259 116 นายศักดิ์   เยื่อแม้นพงศ์ 
หมู่ที่ 19  บ้านหนองพงกลาง 493 226 267 134 นายทองสุข  เอ่ียมเทศ 
หมู่ที่ 20  บ้านดอนเล็ก 370 176 194 88 นายอุทัย  เจริญสุข 
หมู่ที่ 21  บ้านหนองคันรวก 453 214 239 132 นายเอกชัย  รื่นนุสาร 
หมู่ที่ 22  บ้านไผ่ทอง 255 120 135 95 นายสมบัติ  สระทองพูล 
หมู่ที่ 23  บ้านหนองพงน้อย 488 246 242 96 นายพิพัฒน์  รื่นนุสาร 
หมู่ที่ 24  บ้านเจริญสุข 258 120 138 80 นายอุดม  สระทองมี 

รวม 10,008 4,819 5,189 3,224  
 
ที่มา :  จากส านักงานทะเบียนและบัตรอ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  ณ  มกราคม 2561 
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3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ตารางที่  2  แสดงจ านวนประชากรของต าบลสระสี่มุมโดยจ าแนกตามช่วงอายุ   
ข้อมูลจากส านักงาน   ทะเบียนและบัตร อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  ณ  เดือน  มกราคม 2561 
 
หมู่
ท่ี 
 

ชื่อหมู่บ้าน 
ช่วงอายุป ี

0 – 5 ปี 6 – 14 ปี 15 – 25 ปี 26 – 39 ปี 40 – 49 ปี 50 – 59 ปี 60 ปีขึ้นไป 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1 บ้านสระ 17 24 44 45 46 45 62 73 49 53 45 59 38 62 
2 บ้านโคก 16 12 12 21 34 28 37 36 28 27 28 25 29 26 
3 บ้านไผ่คอย 23 16 31 33 29 47 67 59 39 32 30 41 29 46 
4 บ้านไผ่สงคราม 7 8 14 23 5 16 24 26 14 13 9 13 10 17 
5 บ้านไผ่โทน 6 9 13 15 11 9 34 35 11 13 15 16 16 17 
6 บ้านเสืออีด่าง 19 21 22 30 27 54 43 48 47 47 20 40 37 36 
7 บ้านหนองมะเกลือ 28 18 32 23 34 40 47 49 46 44 26 32 24 35 
8 บ้านดอนเตาอิฐ 16 10 30 28 37 38 60 58 44 44 31 35 55 69 
9 บ้านดอนใหญ ่ 18 14 36 17 27 39 48 47 30 40 26 31 38 50 

10 บ้านหนองระแหง 12 12 17 26 20 27 39 30 23 27 18 23 21 33 
11 บ้านหนองพงใหญ ่ 20 14 35 33 38 34 67 66 39 40 37 40 47 60 
12 บ้านหนองพงเล็ก 15 8 15 17 61 27 48 48 30 29 31 36 29 36 
13 บ้านโคกโก-โคกแย ้ 27 27 44 48 60 73 83 79 62 50 47 50 49 69 
14 บ้านเกาะไผ่เถื่อน 16 7 21 17 18 22 24 26 24 16 15 20 21 27 
15 บ้านหนองพังพวย 9 6 11 13 19 12 39 27 27 21 13 24 32 66 
16 บ้านหนองโพธิ ์ 8 9 20 23 20 14 38 21 24 26 20 18 25 27 
17 บ้านฝั่งคลอง 14 12 16 15 12 20 35 36 24 23 19 14 15 25 
18 บ้านดอนแฉลบ 22 24 38 40 44 43 48 57 40 38 25 24 27 31 
19 บ้านหนองพงกลาง 14 16 19 27 35 43 44 49 46 47 37 32 30 53 
20 บ้านดอนเล็ก 12 10 20 23 25 30 39 44 33 29 16 12 28 44 
21 บ้านหนองคันรวก 7 19 30 32 37 31 59 44 36 38 28 25 19 49 
22 บ้านไผ่ทอง 3 4 14 15 18 27 27 28 20 18 13 15 25 27 
23 บ้านหนองพงน้อย 20 15 37 21 41 46 58 47 40 39 28 38 23 37 
24 บ้านเจริญสุข 11 12 17 14 13 24 29 26 16 19 17 20 16 23 
 รวม 350 327 578 599 711 789 1099 1059 792 773 568 683 683 965 

 
2.2 การเลือกตั้ง 
 การเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม  
             แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น          16        เขต 
 จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง             7,697   คน 
 จ านวนครัวเรือน                    3,224   ครัวเรือน 
            จ านวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง         5,434   คน 
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จ านวนหน่วยเลือกตั้ง ต าบลสระสี่มุม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
 
หน่วยเลือกตั้ง สถานที่เลือกตัง้ จ านวนคน จ านวนบ้าน เขต 

1 ศาลาศาลเจ้าพ่อหลุยเซียงกง 727 299 2 
2 ศาลาวัดสระมงคล หมู่ที่ 18 630 212 2 
3 อาคารเรียนรู้ไทยทรงด า หมู่ที่ 3 774 318 2 
4 ศาลาเอนกประสงค์ SML หมู่ที่ 22 353 152 2 
5 อาคารข้างที่ท าการ อบต. สระสี่มุม 385 154 2 
6 หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก 601 495 2 
7 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ท่ี 8 439 150 2 
8 บริเวณลานตากข้าว หมู่ที่ 9 368 141 2 
9 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 11 444 191 2 

10 ปะร าข้างร้านปะยาง บ้านนายหลุย  บุตรทะสี 342 179 2 
11 ศาลาประชาคมบ้านโคกโก-โคกแย้ 589 192 2 
12 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 20 520 205 2 
13 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 17 413 174 2 
14 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองพงกลาง 399 134 2 
15 ปะร าบริเวณหน้าบ้านนางไล้  ปานศรีแก้ว 340 132 2 
16 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 20 373 96 2 

 รวม 7,697 3,224  
 
 
ที่มา  :   ส านักทะเบียนอ าเภอก าแพงแสน ข้อมูล ณ วันที่ 19/02/2561  
 
4. สภาพสังคม 
4.1 การศึกษา 

 การศึกษา 
 โรงเรียนระดับประถมศึกษา จ านวน 3 แห่ง ดังนี้ 

 1. โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ  ที่ตั้ง หมู่ที่ 8 ต าบลสระสี่มุม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  
จ านวนห้องเรียน 10 ห้องเรียน  จ านวนครู 12 คน ภารโรง 1 คน 
 2. โรงเรียนวัดราษฏร์วราราม ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ต าบลสระสี่มุม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  
จ านวนห้องเรียน 8 ห้องเรียน จ านวนครู 9 คน ภารโรง 1 คน 
 3. โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก ที่ตั้ง หมู่ที่  10 ต าบลสระสี่มุม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
จ านวนห้องเรียน 8 ห้องเรียน จ านวนครู 5 คน   
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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2  แห่ง คือ  

             1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสืออีด่าง ที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ต าบลสระสี่มุม อ า เภอก าแพงแสน จังหวัด
นครปฐม จ านวนห้องเรียน 1 ห้องเรียน ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 2 คน 
              2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลสระสี่มุม ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ต าบลสระสี่มุม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัด
นครปฐม จ านวนห้องเรียน 1 ห้องเรียน ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 2 คน 

 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนต าบลสระสี่มุม หมู่ที่ 6 ต าบลสระสี่มุม อ าเภอก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม 

4.2 สาธารณสุข 
  การบริการด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม  มีศูนย์บริการสาธารณสุข 
จ านวน 2 แห่ง  คือ   
  1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลสระสี่มุม  ตั้งอยู่หมู่ที่  6  บ้านเสืออีด่าง    
  2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบ้านหนองพงกลาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 19 บ้านหนองพงกลาง 
 ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพอนามัย การให้ภูมิคุ้มกันโรค  การป้องกันโรค  การระงับโรคติดต่อ  และการ
วางแผนครอบครัว  
อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนประจ าหมู่บ้าน  ต าบลสระสี่มุม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

นางสบู่   ประกอบทรัพย์          ประธาน อสม. ต าบลสระสี่มุม 
นายจ านงค์   ใจคุณ                 ประธาน อสม. บ้านหนองพงกลาง 

  
หมู่ที่ ประธาน อสม. หมู่บ้าน จ านวนสมาชิก อสม. (คน) 
1. นางสุธารา  สระทองหยอม 7 
2. นายจ านงค์   ใจคุณ 8 
3. นางเรียง   สระทองเชื้อ 10 
4. นายยับ   อุทองค า 5 
5. นายส าราญ   ทองค าหงส์ 7 
6. นางสาวสุรางคนา  เขียนทอง 10 
7. นางสาวณัฐพร   สระทองเขียว 7 
8. นางศรัญญา   ทองดอนพุ่ม 10 
9 นางเจียม   สระทองช่วง 10 

10 นางวนิดา   พงศ์พิริยะจิต 7 
11 นายประนอม   รัชตจิรสกุลชยั 8 
12 นายวิฑูรย์   ศรีเพ็ง 7 
13 นางโชติรส   สระทองพูล 10 
14 นางอรชร   ล้วนโค 8 
15 นางเหรียญฟ้า   ตะโกเมือง 10 
16 นายเพชร  สระทองอ่อน 3 
17 นางสบู่   ประกอบทรัพย์ 10 
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18 นางจ าเนียร   อ่ิมจันทร์ 7 
19 นายสมาน  ไฝ่เมตตา 4 
20 นางสาวโสพิศ   น้อยทา 8 
21 นายสายันต์  เกทอง 6 
22 นายศุภฤกษ์   ภัทรโชติกิจไพศาล 7 
23 นางลูกจันทร์   รักดี 4 
24 นางศรีนวล  แซ่ลิ้ม 10 

รวมทั้งสิ้น 183 
 
 4.5 การสังคมสงเคราะห ์

 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม  อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีผู้ที่ได้รับการสังคมสงเคราะห์
ต่าง ๆ  ดังนี้.- 

(1) ผู้มีสิทธิไดร้ับเบี้ยยังชีพผูสู้งอาย ุ จ านวน 1,343  คน 
(2) ผู้มีสิทธิไดร้ับเบี้ยยังชีพผู้พิการ จ านวน 219  คน 
(3) ผู้มีสิทธิไดร้ับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ จ านวน    3  คน 

ที่มา  :  อบต.สระสี่มุม  (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561) 
 
ประเพณีและงานประจ าปี 
ประเพณี วัฒนธรรม 
ต าบลสระสี่มุม  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   ประมาณร้อยละ  99.99  ของจ านวนประชากร
ทั้งหมดในเขตต าบลสระสี่มุม  และมีวัด  จ านวน  3  แห่ง  คือ  
  1.วัดดอนเตาอิฐ  ที่ตั้ง หมู่ที่ 8 ต าบลสระสี่มุม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
  2.วัดราษฏร์ภิรมย์วราราม ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ต าบลสระสี่มุม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
  3.วัดสระมงคล  ที่ตั้ง หมู่ที่ 18 ต าบลสระสี่มุม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
  ส่วนประเพณีที่ส าคัญของท้องถิ่นซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม  จะด าเนินการจัดท าเป็น
ประจ าทุกปี  คือ  
  1. งานประเพณีไทยทรงด า   
                   2. งานประเพณีแห่เทียนจ าน าพรรษา 
                   3. งานประเพณีสงกรานต์  
         2.1  การประกอบอาชีพ 
   อาชีพหลักของราษฎร์ได้แก่ การเกษตร พืชที่ปลูกกันมาก ได้แก่ อ้อย ข้าว ประมง และอาชีพรอง
ได้แก่เลี้ยงสัตว์ และรับจ้าง รายได้เฉลี่ย  79,614 บาท/คน/ปี (ข้อมูล จปฐ.ปี 2561) 
  ประชากรในต าบลสระสี่มุม  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ได้แก่  การท านา    สวนผลไม ้ 
เลี้ยงสัตว์  และท านาเพื่อการบริโภคเอง  มีพ้ืนที่  60,659  ไร่   ดังนี้ 
     2.2 หน่วยธุรกิจในเขต อบต. 

- ปั๊มน้ ามันและก๊าซ  4 แห่ง   
- โรงงานอุตสาหกรรม            2        แห่ง 
- โรงสีข้าว   2 แห่ง 
- ร้านค้า                   130 แห่ง   
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3.2 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ที่ท าการต ารวจชุมชน  จ านวน     1  แห่ง 
 อปพร.จ านวน  1  รุ่น 24 คน 

  
 3.6  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  -  มีที่พักสายตรวจ  จ านวน 1 แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านเสืออีด่าง   มีเจ้าหน้าที่ต ารวจประจ าอยู่ 1 
นาย  โดยมีนายดาบต ารวจเป็นหัวหน้าสายตรวจ 
 

4.  การบริการขั้นพื้นฐาน  
4.1  การคมนาคม 

มีเส้นทางหลักที่ใช้ในการคมนาคม 2 สาย คือ ถนนมาลัยแมน นครปฐม ถึงสุพรรณบุรี และ
ถนนสายแยกบ้านสระถึงวัดลาดปลาเค้า ซึ่งเป็นทางหลักในการคมนาคมติดต่อระหว่างต าบลและอ าเภอ  
ส าหรับการติดต่อระหว่างหมู่บ้านใช้ถนนภายในต าบล ได้แก่ ถนนคอนกรีต  ถนนลาดยางฯ ถนนหินคลุก ลูกรัง 
เป็นเส้นทางคมนาคมซึ่งสามารถใช้สัญจรได้ตลอดปี  เนื่องจากในต าบลสระสี่มุมไม่มีรถยนต์โดยสารประจ า
ทางผ่าน การสัญจรของประชาชนจึงนิยมใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลแทบทุกครัวเรือน  

 
4.2  แหล่งน้ า 

 บ่อน้ าตื้น  19  แห่ง  ครอบคลุมพ้ืนที่  8,033  ไร่ 
 สระน้ า  21  แห่ง  ครอบคลุมพ้ืนที่  9,978  ไร่ 
 บ่อน้ าบาดาล   51  แห่ง  ครอบคลุมพ้ืนที่ 22,981  ไร่ 
 ระบบประปาหมู่บ้าน วัด และโรงเรียน จ านวน 22 แห่ง ครอบคุลมพ้ืนที่ทุกหมู่บ้าน 
 คลองธรรมชาติ ได้แก่  คลองเจริญสุข สามารถใช้ประโยชน์ได้ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 1, 6, 

17, 24  จากแหล่งน้ าดังกล่าว จึงท าให้ราษฎรในพ้ืนที่มีน้ าอุปโภค-บริโภค และน้ า
เพ่ือการเกษตรใช้ได้อย่างเพียงพอตลอดปี 

    4.3  การไฟฟ้า 
  ในเขตต าบลสระสี่มุมมีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน  และมีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน 
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การวิเคราะห์ปัญหาด้านสุขภาวะของด าบลสระสี่มุม  

 การจัดท าแผนสุขภาพชุมชนต าบลสระสี่มุม  เกิดจากการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการ สร้างสุขอนามัยของประชาชนในต าบลให้มีสุขภาวะที่ดี นับเป็นเครื่องมือหนึ่งที่เกิดจากการ
ร่วมคิด ร่วมท าเพ่ือเป็น การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ทั้งนี้ แผนสุขภาพชุมชนต าบล      
สระสี่มุม ได้จากการระดมความคิด ระหว่างกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลสระสี่มุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองพงกลาง โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระสี่มุม และประชาชนในพ้ืนที่  โดยใช้เวทีการประชาคมการจัดท าแผนกองทุนหลักประกัน 
สุขภาพต าบล เพ่ือหาประเด็นปัญหา สถานการณ์ที่เชื่อมโยงไปสู่ปัญหาและผลกระทบที่ตามมา โดยกลุ่มแกน
น า อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสระสี่มุม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองพงกลาง  
โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และประชาชนในพ้ืนที่ได้ระดมความคิดและเสนอเป็นโครงการ โดยถอดจาก
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น จัดล าดับความส าคัญของปัญหา และสะท้อนให้ เห็นภาพที่ชัดเจนในเรื่องการดูแล
สุขภาพ และการสร้างสังคม ที่มีสุขภาวะที่ดีว่าควรจะค านึงถึงอะไรบ้าง เพราะ เรื่องสุขภาพไม่ใช่แค่เรื่องของ
ปัญหาสุขภาพเท่านั้น แต่ยังมีเรื่องของการตรวจรักษา การออกก าลังกาย การเยียวยา รวมถึงมิติทางสังคม
ศิลปวัฒนธรรมศาสนา การอยู่ร่วมกัน การมีคุณภาพชีวิตที่ดีจึงถือเป็นมิติที่กว้างกว่าเรื่องของ สาธารณสุข
เพียงอย่างเดียว ดังนั้นแผนสุขภาพต าบลสระสี่มุม จึงสะท้อนออกมาในหลายมิติด้วยกัน ทั้งมิติทางด้าน 
เศรษฐกิจ ได้แก่ ความเครียดที่เกิดจากการท ามาหากิน ถ้าทุกคนพออยู่พอกิน โดยยึดแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพียงมาปฏิบัติก็จะท าให้ สุขภาวะดีขึ้น มิติด้านสังคม ที่ต้องเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมมีการ
ฝึกอบรมสร้าง ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของศาสนาและคุณธรรมให้มากยิ่งขึ้น และมิติด้านสิ่งแวดล้อม โดย
ต้องจัดระบบ สิ่งแวดล้อมชุมชนให้เกิดความสวยงาม ความสะอาด ลดปริมาณขยะที่จะไปสู่ที่ทิ้งจริงให้น้อย
ที่สุด ด้วยการคัดแยก ขยะ การแปรสภาพขยะเป็นปุ๋ยหมักหรือน้ าหมักชีวภาพซึ่งเหล่านี้ล้วนเชื่อมโยงสู่ปัญหา
ด้านสุขภาพได้ทั้งสิ้น ซึ่งการ ขับเคลื่อนการด าเนินการไปสู่สังคมที่มีสุขภาวะที่ดีได้นั้น ต้องน าแผนสุขภาพที่
เกิดจากการระดมความคิดของกลุ่ม ต่างๆในพ้ืนที่เข้ามาผนวกกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล      
สระสี่มุม เพ่ือให้เกิดเป็นโครงการและสามารถ น าไปสู่การปฏิบัติได้ต่อไป   
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การวิเคราะห์ (SWOT) ด้านสุขภาพในต าบล  
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1.ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
ช่วยเหลือกันแบบพ่ีน้อง 
2.ผู้บริหารให้ความส าคัญในเรื่องสุขภาพ 
3.มี อสม.ประจ าหมู่บ้านที่สามารถดูแลประชาชนได้
อย่างทั่วถึง 
4.มีกลุ่ม/องค์กรที่มีศักยภาพ และเข้มแข็ง 
5.มีการท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย 

1.ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง และคนในหมู่บ้าน 
2.ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ ไม่
ปลอดภัย 
3.การไม่ออกก าลังกาย 
4.ไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 

 
 

โอกาส อุปสรรค 
1.รัฐบาลมีนโยบายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
2.ผู้น าท้องถิ่นและเครือข่ายประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนางานด้านสาธารณสุขเพ่ิมมากข้ึน 

1.สภาพพ้ืนที่บางแห่งต่ า เป็นหลุมเป็นบ่อ มีน้ าท่วม
ขังเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุง 
2.โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุ
ท าให้ต้องดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึน 
3.ประชาชนบางส่วนประสบปัญหาเข้าไม่ถึงบริการ
สุขภาพ 
4.วัฒนธรรมการบริโภคนิยม ท าให้ประชาชนมี
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองไม่ถูกต้อง
เหมาะสม กอ่ให้เกิดปัญหาสุขภาพ 
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ประมวลผลการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของหมู่บ้าน 

 จากการระดมความคิดระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลสระสี่มุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองพงกลาง อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
และผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่โดยใช้เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อหาสาเหตุ และทางทางแก้ไข สามารถสรุปปัญหาด้าน
สุขภาพของต าบลสระสี่มุม ดังนี้ 
 

ปัญหา สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ไข 
1.การระบาดของ
โรค 

-พบผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออกในพ้ืนที่ 

1.โดนยุงกัด 
2.มีแหล่งเพาะพันธ์ยุง 
3.ได้รับเชื้อจากพ้ืนที่อ่ืน 

-ใส่ทรายก าจัดลูกน้ าเพ่ือตัดวงจรชีวิต
ยุงลาย 
-ฉีดพ่นหมอกควันก าจัดยุงลาย 
นอนกางมุ้ง 
-รณรงค์/อบรมให้ความรู้คนในชุมชน 
-ท าลายแหล่งเพาะพันธ์ยุง 

-พบการระบาดของโรค
มือเท้าปาก 

1.การระบาดตามฤดูกาล 
2.การไม่รักษาความ
สะอาด 

-การดูแลรักษาความสะอาดของ
ร่างกายของใช้ ของเล่นในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ในบ้าน หากพบเด็กป่วยไม่ให้
ไปโรงเรียน 
-จัดอบรมให้ความรู้การล้างมือให้ถูก
วิธีแก่เด็ก ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็ก 

2.ด้านสุขภาพกาย 
อารมณ์ สังคมและ
สุขภาพจิต 

เด็กเล็ก/ก่อนวัยเรียน 
-ได้รับวัคซีนไม่ครบ 
-ไม่ได้กินนมแม่ 
-ขาดความอบอุ่น 
-ปัญหาสุขภาพในช่อง
ปาก 

-เด็กอยู่กับตา ยาย ขาด
ความเอาใจใส่ 
-พ่อ แม่ หย่าร้าง 
-การแปรงฟันไม่ถูกวิธี 

-รณรงค์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
-อบรมให้ความรู้เด็ก ผู้ปกครองในการ
ดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก 
-การแปรงฟันให้ถูกวิธี 
-อบรมให้ความรู้การล้างมือ และการ
รักษาความสะอาดให้ถูกวิธีแก่เด็ก 

 วัยท างาน 
-พฤติกรรมเสี่ยงต่อ
โรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
-ไม่ใส่ใจสุขภาพ/ไม่คัด
กรองสุขภาพ 
-สุขภาพเสื่อมโทรม 
-โรคอ้วน 
-ไม่กล้าตรวจมะเร็งปาก
มดลูก 
-อ้วน รอบเอวเกิน
มาตรฐาน 

-การขาดความตระหนัก 
-ขาดการใส่ใจด้าน
สุขภาพ 
-การใช้สารเคมีแล้วไม่คัด
กรองสุขภาพ 
-การบริโภคอาหารไม่ถูก
สุขลักษณะ 

-อบรมให้ความรู้ 
-ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคการ
ออกก าลังกาย 
-ลดการใช้สารเคมีในการเกษตร 
-ส่งเสริมการออกก าลังกาย 
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ปัญหา สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ไข 
 
 
 

วัยผู้สูงอายุ 
-ปัญหาด้านสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต 
-สุขภาพเสื่อม/เข่าเสื่อม 
-ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยไม่มีคน
ดูแล 
-สายตาฝ่าฟาง 
-ผู้ป่วยติดเตียง 
-ผู้ป่วยเรื้อรัง เบาหวาน/
ความดัน 
 
 

-อายุมาก ไม่ออกก าลัง
กาย 
-การบริโภคอาหารไม่ถูก
สุขลักษณะ 

-คัดกรองสุขภาพ 
-ตั้งชมรมผู้สูงอายุ 
-ตรวจคัดกรองสายตา 
-จัดหาแว่นตาให้กับ
ผู้สูงอายุ 
-ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและ
ผู้ดูแล มีความรู้ความ
เข้าใจและตระหนักใน
การดูแลสุขภาพตนเอง 
-เยี่ยมบ้านในกลุ่มเพ่ือน
ช่วยเพื่อน 

 กลุ่มผู้พิการ และเรื้อรัง 
-สุขภาพจิต 
-รักษาไม่ต่อเนื่อง 
-ช่องปาก 
 

-พิการแต่ก าเนิน 
-พิการจากอุบัติเหตุ 
-ป่วยเรื้อรัง 

-จัดกลุ่มอาสาเยี่ยมบ้าน
ผู้ป่วยผู้ด้อยโอกาส 
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
อย่างต่อเนื่อง 
-ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ดูแล เยี่ยม
ผู้ป่วยที่บ้าน 
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ส่วนท่ี 3 

แนวทางการพัฒนาสุขภาพ 
 
 

 แนวทางในการพัฒนาสุขภาพชุมชนของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล
สระสี่มุม ยึด หลัก ดังนี้  
 1. แนวคิดพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการ
พัฒนาสุขภาพ  
 2. แนวทางการพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด  
 3. แนวทางการพัฒนาสุขภาพระดับท้องถิ่น  
 4. แนวทางการพัฒนาสุขภาพ โดยการบูรณาการทุกภาคส่วน  
 5. แนวทางการพัฒนาสุขภาพ โดยประชาชนมีส่วนร่วมตามความต้องการของชุมชนระบบ
สุขภาพชุมชน ต าบลสระสี่มุม มุ่งสู่การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการฟ้ืนฟูสุขภาพของคนในชุมชน 
เพ่ือให้ “คนใน ชุมชนมีร่างกายที่แข็งแรง ปลอดภัยจากโรค สร้างสุขให้ทุกชีวี ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น”  
 1. วัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  
 1. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ ในด้านการสร้ างเสริมสุขภาพ
การป้องกัน โรคและการฟื้นฟูสภาพของหน่วยบริการ หรือสถานบริการอื่น ๆ หรือสถานบริการทางเลือกต่างๆ  
 2. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มประชากรเป้าหมาย ส าคัญ 7 กลุ่ม คือ  
 1) กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด  
 2) กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน  
 3) กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน  
 4) กลุ่มวัยท างาน  
 5) กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง  
 6) กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ  
 7) กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง(พฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ การบริโภค อุบัติเหตุ 
สิ่งแวดล้อม) และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึงบริการการแพทย์ และสาธารณสุขได้อย่าง
ทั่วถึงและมี ประสิทธิภาพ โดยอย่างน้อยต้องได้รับบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ที่คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพ แห่งชาติก าหนด  
 3. เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสุขภาพของคนในชุมชนท้องถิ่นหรือพ้ืนที่โดยการบริหารจัดการของ
ชุมชนท้องถิ่น ดังนั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม ด าเนินงานโดยการจัดให้
มีระบบหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ซึ่งการเรียกชื่ออาจยากต่อความเข้าใจ แต่หากจะเรียก
อย่างไม่เป็นทางการและง่าย ต่อความเข้าใจอาจจะเรียก กองทุนประกันสุขภาพท้องถิ่นก็ได้ ซึ่งกองทุน
ดังกล่าวจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุข เน้นการมีส่วนร่วม
ในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และการ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพและส่งเสริมให้กลุ่มที่ควรได้รับการดูแล
อย่างใกล้ชิด เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ สามารถเข้าถึงบริการ ได้อย่างทั่งถึงอย่างน้อยตามชุดสิทธิประโยชน์ที่ 
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คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด แต่หากองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นใดต้องการดูแล
ประชาชนของตนให้มากยิ่งขึ้นก็สามารถด าเนินการได้  
2. แนวทางการพัฒนาสุขภาพชุมชนต าบลสระสี่มุม 
 1. แนวทางการสร้างเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพ  
 2. แนวทางการบ าบัด รักษา และฟ้ืนฟู   
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ส่วนที่ 4 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
 

5.1 บัญชีสรุปแผนงานโครงการ 
 

ประเภทกิจกรรม จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

กิจกรรมประเภทที่ 1 เพ่ือสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการ
สาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข
ในพื้นที่ 
 

2 30,010 

กิจกรรมประเภทที่ 2 เพ่ือสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือ
หน่วยงานอ่ืนในพ้ืนท่ี  
 

6 131,058 

กิจกรรมประเภทที่ 3 เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการสร้าง
เสริมสุขภาพ (ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และคนพิการ) 
 

4 274,200 

กิจกรรมประเภทที่ 4  เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
หรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ  
 

3 88,910 

กิจกรรมประเภทที่ 5  กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ 
 

1 80,000 

รวม 
 

16 604,178 

 
 
 
 
 
 

 



แผนสุขภาพชุมชน หน้า 15 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 


