ข้ อที่ ๑ ธรรมนูญนีเ้ รียกว่ า


ธรรมนูญสุขภาพตาบลหนองไม้ แก่ นฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้ อที่ ๒ ในธรรมนูญนี ้
นิยามศัพท์



สุขภาพ” หมายความว่ า ภาวะของประชาชนชาวตาบลหนองไม้ แก่ นที่สมบูรณ์ ทงั ้ ทางกาย ทางจิต
ทางปั ญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็ นองค์ รวมอย่ างสมดุล

 ”สถานบริ การของรั ฐ” หมายความถึง สถานศึกษาในตาบลหนองไม้ แก่ นทัง้ ระดับประถมและ

มัธยมศึกษา โรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพตาบลหนองไม้ แก่ น โรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพบ้ านไทร
ทองและหน่ วยงานราชการที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต
 “หน่ วยงานนอกพืน
้ ที่” หมายความถึง หน่ วยงานราชการอื่น ๆ ที่ตงั ้ อยู่ภายนอกพืน้ ที่ตาบลหนองไม้

แก่ นและเข้ าร่ วมหรือดาเนินกิจกรรมต่ าง ๆในตาบลหนองไม้ แก่ น
 “องค์ กร กลุ่มชุมชน” หมายถึง องค์ กร หรื อกลุ่มของประชาชนที่รวมตัวกันโดยมีการจัดตัง้ จาก

หน่ วยงานของรัฐ หรือ ตามพระราชบัญญัติท่ เี กี่ยวข้ อง หรือก่ อตัง้ กันเองภายในพืน้ ที่ และเป็ นที่
ยอมรับของประชาชนทั่วไป โดยมีกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ ต่อส่ วนรวมและสาธารณะ


คุณธรรม” หมายความว่ า คุณความดีท่ วี ิญญูชนพึงสานึกในจิตใจตนในเรื่องความจริง ความดี ความ
งาม และใช้ เป็ นหลักดาเนินชีวิต

 “จริ ยธรรม” หมายความว่ า แนวทางแห่ งความประพฤติท่ ย
ี ดึ หลักคุณธรรม
 “ศีลข้ อที่ ๕” หมายถึงศีลข้ อที่ ๕ ของศีล ๕ ที่กล่ าวถึงการห้ ามเสพสิ่งมึนเมาทัง้ สิน
้ ทัง้ ปวง
 “เศรษฐกิจพอเพียง” หมายความว่ า แนวทางปฏิบัตท
ิ ่ ยี ดึ หลักความพอเพียง มีเหตุผล มีระบบ

ภูมิค้ ุมกันตามสมควรตามวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ประกอบด้ วยความซื่อสัตย์ มีสติ และปั ญญา
ตัง้ แต่ ระดับประชาชน ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐประกอบอย่ างสมดุล และพร้ อมต่ อการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงต่ าง ๆ จากโลกภายนอก


การมีส่วนร่ วม” หมายความว่ า ทุกคนมีการร่ วมคิด ร่ วมทา ร่ วมรับผิดชอบในกิจกรรมต่ าง ๆ ที่
ดาเนินการในพืน้ ที่

 “จิตสานึกสาธารณะ” หมายถึง จิตใจที่คานึงถึงประโยชน์ ของผู้อ่ น
ื และให้ ความสาคัญต่ อผลประโยชน์

ของส่ วนรวมเป็ นที่ตงั ้
 “วัฒนธรรม” หมายถึง วิถช
ี ีวติ ของสังคมคนชะแล้ ท่ ดี าเนินร่ วมกัน ทัง้ ความรู้สึกนึกคิด ความเป็ นอยู่

การทามาหากิน โดยสอดคล้ องกับธรรมชาติส่ งิ แวดล้ อมในตาบล
 “ประเพณี” หมายกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ดานินอยู่เป็ นประจา
 “การสร้ างเสริ มสุขภาพ” หมายความว่ า การกระทาที่ม่ ุงส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ บุคคลมีสุขภาวะทาง

กาย จิต ปั ญญาและสังคม โดยสนับสนุนพฤติกรรมบุคคลและการจัดการสิ่งแวดล้ อมและ
สภาพแวดล้ อม เพื่อส่ งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวติ ที่ดขี องบุคคลครอบครัว ชุมชน และสังคม
 “การป้ องกันโรค” หมายความว่ า การกระทาหรื องดกระทาบางสิ่งบางอย่ างเพื่อไม่ ให้ เกิดการเจ็บป่ วย

หรือเป็ นโรค และการป้ องกันไม่ ให้ เกิดกลับเป็ นซา้ ในกรณีท่ หี ายจากการเจ็บป่ วยหรือเป็ นโรคแล้ ว
สามารถแบ่ งออกได้ เป็ น 3 ระดับ คือ การป้ องกันก่ อนการเกิดโรคหรือก่ อนการเจ็บป่ วย การป้ องกัน
โรคในระยะที่เกิดโรคหรือเจ็บป่ วยขึน้ แล้ ว และการป้ องกันโรคและฟื ้ นฟูสภาพเมื่อหายจากการ
เจ็บป่ วยด้ วยโรคแล้ ว
 “การควบคุมโรค” หมายความว่ า การควบคุมโรคระบาด โรคไม่ ติดต่ อโรคติดต่ อ โรคติดต่ ออันตราย

ต่ าง ๆ รวมทัง้ โรคที่เกิดจากการปนเปื ้ อนของสารต่ าง ๆ ในสิ่งแวดล้ อมอาหาร และโรคอื่น ๆ ที่
สามารถลดความสูญเสียสุขภาพ ชีวติ และทรัพยากรได้ หากมีการตรวจพบแต่ เนิ่น ๆ


พาหะนาโรค” หมายถึง ตัวการที่นาโรคมาติดต่ อสู่ผ้ อู ่ นื



การบริการสาธารณสุข” หมายว่ า การบริการต่ าง ๆ อันเกี่ยวกับการสร้ างเสริมสุขภาพ การป้ องกัน
และควบคุมโรคและปั จจัยที่คุกคามสุขภาพ การตรวจวินิจฉัยและบาบัดสภาวะการเจ็บป่ วย และการ
ฟื ้ นฟูสมรรถภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน

 “ตัวชีว้ ด
ั สุขภาพ” หมายถึง สิ่งที่แสดงให้ สามารถเห็นผลที่เกิดจากการกระทาใด ๆ ต่ อการดาเนินงาน

ด้ านสุขภาพ


เกณฑ์ การประเมิน” หมายถึง ตัวกา หนดที่ถกู ตัง้ ขึน้ มาเพื่อใช้ สาหรับประเมินผลการดาเนินการอย่ าง
ใดอย่ างหนึ่ง

 “ผู้ด้อยโอกาส” หมายความถึง ประชาชนที่เป็ นพี่น้องของพวกเรา แต่ อยู่ในสถานะยากลาบากในการ

ดารงชีวติ ทัง้ ฐานะ ที่อยู่อาศัย ความรู้ และสุขภาพ
 “ภาคีเครื อข่ าย” หมายถึง หน่ วยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน องค์ กรกลุ่มชุมชน ที่ร่วมกันดาเนินกิจกรรม

สร้ างเสริมสุขภาพ สุขภาวะชุมชนในพืน้ ที่ตาบลหนองไม้ แก่ น



พยาบาลวิชาชีพ” หมายถึง ผู้ท่ มี ีอาชีพเป็ นพยาบาลและความรู้ด้านพยาบาลโดยผ่ านการเรียนจาก
สถาบันของรัฐที่เปิ ดหลักสูตรดังกล่ าว



“ทันตภิบาล” หมายถึง เจ้ าหน้ าที่ท่ มี คี วามรู้ความสามารถดูแล รักษา ฟั นในช่ องปาก

 “จิตอาสา” หมายถึง ผู้ท่ ม
ี ีจิตใจนิยมช่ วยเหลือผู้อ่ นื โดยไม่ คดิ หวังสิ่งตอบแทน
 “ภูมิปัญญาท้ องถิ่น” หมายถึง ความรู้

ความสามารถในด้ านต่ าง ๆ ที่สร้ างสมและถ่ ายทอดกันมาในแต่

ละรุ่ นของชุมชนท้ องถิ่น
 “การจัดการความรู้” หมายถึง การดาเนินการให้ ความรู้ เหล่ านัน
้ สามารถคงอยู่และสืบทอดให้ เป็ น

ประโยชน์ ต่อผู้อ่ นื ที่ต้องการ


การเข้ าถึงข้ อมูล” หมายความว่ า ประชาชนทุกคนสามารถที่จะได้ รับข้ อมูลข่ าวสารที่จาเป็ น หรือ
ต้ องการอันเป็ นประโยชน์ เพื่อตนเองได้ ตามที่ต้องการ

 “นาเข้ าข้ อมูล” หมายถึง การดาเนินการให้ ข้อมูลที่ต้องการไปบันทึกไว้

เพื่อใช้ ประโยชน์ ในการ

ประกอบการตัดสินใจต่ อไป
 “สมัชชาสุขภาพ” หมายถึง การจัดให้ มีเวทีพด
ู คุย ปรึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อใช้ และเป็ น

ประโยชน์ ต่อการดาเนินการแก้ ไขปั ญหาสุขภาพ
 “เกษตรอินทรี ย์ปลอดสารพิษ” หมายถึง การเกษตรที่มค
ี วามเข้ าใจในระบบการใช้ สารเคมีต่าง ๆ ทาง

การเกษตร และมีจิตสานึกที่คานึงถึงความปลอดภัยในการบริโภค
 “สัมมาอาชีพ” หมายถึง อาชีพที่ดีและสุจริ ต
 “การละเมิด” หมายถึง การกระทาที่ขัดกับข้ อบังคับ ข้ อตกลงที่กาหนด และทาให้ เกิดความเสียหายต่ อ

ผู้อ่ นื หรือต่ อสังคมส่ วนรวม


มาตรการทางสังคม” หมายถึง ข้ อตกลงใด ๆ ที่เกิดขึน้ จากชุมชนส่ วนรวมเพื่อให้ เป็ นผลบังคับให้
เป็ นไปตามข้ อตกลงนัน้
ข้ อที่ ๓



ธรรมนูญนีม้ ีผลให้ ใช้ กับประชาชน หน่ วยงาน องค์ กร กลุ่มของชุมชนภายในตาบลหนองไม้ แก่ น และ
บุคคล หน่ วยงาน องค์ กร กลุ่มชุมชน อื่น ๆ ที่เข้ ามาดาเนินกิจกรรมภายใน พืน้ ที่ตาบลหนองไม้ แก่ น
หมวดที่ ๑
ปรัชญาแนวคิดของระบบสุขภาพตาบลหนองไม้ แก่ น



ข้ อที่ ๔ ร่ วมสร้ างสุขภาพตนเอง สุขอนามัยครอบครัว สุขภาวะชุมชน จากความรักความเข้ าใจ เพื่อ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่นิสัยสุขภาพ ร่ วมกันพัฒนามรดกทางธรรมชาติและ มรดกวัฒนธรรมอย่ าง
ยั่งยืน โดยอาศัยพืน้ ฐานทางจริยธรรม คุณธรรม หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ ตาบลหนองไม้
แก่ นเป็ นตาบลแห่ งความสุข คนหนองไม้ แก่ นต้ องสุขภาพดีถ้วนหน้ าปี ๒๕๕๘
หมวดที่ ๒ การสร้ างคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ต่ อสุขภาวะชาวหนองไม้ แก่ น



ข้ อ ๕. โดยมาตรฐานทั่วไปของคนหนองไม้ แก่ นควรรักษาศีลข้ อที่ ๕ และศีลข้ ออื่น ๆ ในศีล ๕ให้ ได้
อย่ างน้ อยอีก ๑ ข้ อ



ข้ อ ๖. คนหนองไม้ แก่ นมีคุณธรรม มีจริยธรรม มีจิตสานึกสาธารณะ และ ยิม้ แย้ มแจ่ มใส



ข้ อ ๗. มีสถานบริการของรัฐที่มีมาตรฐานการบริการและเอือ้ ต่ อสุขภาพ



ข้ อ ๘. มีการจัดการธรรมชาติให้ ร่มรื่น และสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสมต่ อสุขภาพ



ข้ อ ๙. ส่ งเสริมการอนุรักษ์ พัฒนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท่ ดี ีงาม
หมวดที่ ๓การควบคุม ป้ องกันปั จจัยที่ คุกคามต่ อสุขภาพ



ข้ อ ๑๐. ควบคุมกลิ่น ขยะ สิ่งปฏิกูล นา้ เสีย เสียง ฝุ่ นละออง แสง ควัน ความเร็วรถ ให้ อยู่ในระดับที่
เหมาะสมตามเกณฑ์ ท่ รี ่ วมกันกาหนด



ข้ อ ๑๑. ควบคุมป้ องกันภัยจาก คน แมลง และสัตว์ ที่นาและเป็ นพาหะนาโรคมาสู่ชุมชน



ข้ อ ๑๒. ป้ องกันภัยจากการปร ะกอบอาชีพและการดา รงชีวติ การบริโภคในชีวติ ประจาวัน



ข้ อ ๑๓. ควบคุมและป้ องกันอุบัติภยั และภัยธรรมชาติในพืน้ ที่ตาบล



ข้ อ ๑๔. ควบคุมสิ่งเสพติดที่เป็ นอันตรายต่ อสุขภาพทุกประเภทให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสมและลดลง
อย่ างต่ อเนื่อง



ข้ อ ๑๕. สนับสนุนการมีส่วนร่ วมกับครัวเรือนในการเฝ้ าระวังป้ องกัน ภัยพิบตั ิ โรคติดต่ อในชุมชน
หมวดที่ ๔การบริการ ติดตาม ประเมินผล ด้ านสุขภาพ
และสุขภาวะ ชุมชนคนหนองไม้ แก่ น



ข้ อ ๑๖. พัฒนากระบวนการบริการสาธารณสุขเชิงรุ กอย่ างต่ อเนื่อง



ข้ อ ๑๗. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่มคี ุณภาพ น่ าเชื่อถือ และสร้ างความประทับใจอย่ างต่ อเนื่อง



ข้ อ ๑๘. ให้ ร่วมกันสร้ างตัวชีว้ ดั สุขภาพครัวเรือน และสุขภาวะชุมชน พร้ อมกาหนดเกณฑ์ การประเมิน
แบบมีส่วนร่ วม



ข้ อ ๑๙. ส่ งเสริมสนับสนุนและร่ วมกันออกกาลังกายในทุกรูปแบบ ทุกกลุ่มอายุ อย่ างครอบคลุมทั่ว
พืน้ ที่ตาบลหนองไม้ แก่ น



ข้ อ ๒๐. ส่ งเสริมสนับสนุนร่ วมกันสร้ างอาสาสมัครชุมชน ในการดูแล เด็ก คนพิการคนชรา
ผู้ด้อยโอกาสให้ สามารถเข้ าถึงบริการด้ านสุขภาพ



ข้ อ ๒๑. สร้ างภาคีเครือข่ ายด้ านสุขภาพ สุขภาวะ กับหน่ วยงานองค์ กรต่ างๆทัง้ ภาครัฐและเอกชน



ข้ อ ๒๒. ให้ มกี ารติดตามประเมินผล และนาผลสรุ ปรายงานการประเมินมาปรับปรุ งและพัฒนาอย่ าง
ต่ อเนื่อง
หมวดที่ ๕ การสร้ างและพัฒนาบุคลากรด้ านสาธารณสุข
พัฒนาภูมิปัญญาท้ องถิ่นและแพทย์ แผนไทย



ข้ อ ๒๓. ให้ มีพยาบาลวิชาชีพ และเจ้ าหน้ าที่ทันตภิบาลในสัดส่ วน ๑ : ๕๐๐๐ หรือตามเหตุผลความ
ต้ องการของชุมชน



ข้ อ ๒๔. ต้ องมีการพัฒนาศักยภาพตามบทบาทหน้ าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ( อสม.)
และควรทดสอบเพื่อนาไปสู่การพัฒนาศักยภาพอย่ างต่ อเนื่อง



ข้ อ ๒๕. ส่ งเสริมสนับสนุนให้ เกิดอาสาสมัครชุมชน
เช่ น อสม.น้ อย แม่ /พ่ ออาสา ผู้ดูแลกลุ่มผู้ป่วยโรคเรือ้ รัง หรือผู้ท่ มี ีจิตอาสาในรูปแบบต่ างๆ



ข้ อ ๒๖. ให้ สนับสนุนและส่ งเสริมเยาวชนได้ จดั ทากิจกรรม หรือร่ วมกิจกรรมประเภทต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับประเด็นสุขภาพ และการสร้ างสุขภาวะ



ข้ อ ๒๗. ร่ วมกันส่ งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพของภูมิปัญญาท้ องถิ่น เพื่อสร้ างสุขภาพ



ข้ อ ๒๘. ดาเนินการจัดสถานที่อุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวก ในการบริการจากภูมิปัญญาท้ องถิ่น
และ การแพทย์ แผนไทยอย่ างเหมาะสมและเพื่อสร้ างความ
ประทับใจ



ข้ อ ๒๙. สนับสนุนการดาเนินการโรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพตาบลเป็ นโรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพ
ตาบลต้ นแบบ



ข้ อ ๓๐. สนับสนุนกิจการสหกรณ์ /ธนาคารชุมชน/สถาบันการเงินอื่นของตาบล ที่มกี ิจกรรมด้ านสร้ าง
เสริมสุขภาวะของชุมชน

หมวดที่ ๖
การคุ้มครองสิทธิ ของผู้บริโภคทุกกลุ่มในตาบล


ข้ อ ๓๑. องค์ การบริหารส่ วนตาบลต้ องจัดสวัสดิการช่ วยเหลือผู้มีสิทธิได้ รับตามที่กฎหมายกาหนด
หรือตามความเหมาะสมตามคาแนะนาขององค์ กรที่เกี่ยวข้ อง



ข้ อ ๓๒. จัดให้ มี และร่ วมกันเผยแพร่ ข้อมูลข่ าวสารสาคัญที่มีประโยชน์ และมีผลกระทบต่ อชุมชนอย่ าง
รวดเร็ว และเป็ นปั จจุบนั



ข้ อ ๓๓. ต้ องจัดให้ มีคณะกรรมการดูแลคุ้มครองผู้บริโภคตาบลหนองไม้ แก่ น ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๗



ข้ อ ๓๔. สัดส่ วนคณะกรรมการตามข้ อ ๓ ต้ องมีกรรมการมาจากตัวแทนขององค์ กรกลุ่มชุมชนไม่ น้อย
กว่ า ๕๐%



ข้ อ ๓๕. ให้ คณะกรรมการชุดนีม้ ีภาระหน้ าที่ สุ่มตรวจผลิตภัณฑ์ สนิ ค้ า อาหารและการบริการ และ
รายงานผลเสียที่กระทบแก่ ผ้ บู ริโภคและชุมชนต่ อหน่ วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้ อง และชุมชนต้ องให้ ความ
ร่ วมมือทุกขัน้ ตอน



ข้ อ ๓๖. ให้ องค์ การบริหารส่ วนตาบลหนองไม้ แก่ นจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนแก่ คณะกรรมการ
เพื่อดาเนินการในหน้ าที่ตามสมควร
หมวดที่ ๗
การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ความรู้ และบริการข้ อมูล



ข้ อ ๓๗. จัดให้ มกี ารประชาสัมพันธ์ และ เผยแพร่ ข้อมูลข่ าวสารด้ านสุขภาพและสุขภาวะต่ อชาวหนอง
ไม้ แก่ นอย่ างต่ อเนื่อง ด้ วยช่ องทางที่หลากหลายเพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ



ข้ อ ๓๘. ให้ หน่ วยงาน องค์ กร กลุ่มชุมชนในตาบลหนองไม้ แก่ นสนับสนุนส่ งเสริมให้ เกิดการเรียนรู้
และสร้ างกระบวนการจัดการความรู้ด้านสุขภาพอย่ างต่ อเนื่อง



ข้ อ ๓๙. สร้ างโอกาสให้ ชาวได้ เข้ าหนองไม้ แก่ นถึงข้ อมูลที่ต้องการอย่ างสะดวกมากขึน้



ข้ อ ๔๐. ต้ องจัดให้ มีศนู ย์ ข้อมูลกลางเพื่อพัฒนาและสร้ างสุขภาวะตาบลหนองไม้ แก่ นภายในปี พ.ศ.
๒๕๕๗



ข้ อ ๔๑. ให้ ศนู ย์ ข้อมูลกลางเพื่อพัฒนาและสร้ างสุขภาวะตาบลหนองไม้ แก่ น มีภาระหน้ าที่ในการ
สารวจ นาเข้ าข้ อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยระบบภูมิศาสตร์ สารสนเทศ(GIS) และนาเสนอหรือส่ ง
มอบข้ อมูลต่ อหน่ วยงานองค์ กรชุมชนที่ต้องการเป็ นระยะ



ข้ อ ๔๒. ให้ องค์ การบริหารส่ วนตาบลจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนแก่ ศนู ย์ ข้อมูล ฯ เพื่อเป็ น
ค่ าใช้ จ่ายและดาเนินการในภาระหน้ าที่ตามความจาเป็ นและต้ องการของศูนย์



ข้ อ ๔๓. หน่ วยงาน องค์ กร กลุ่มชุมชน ต้ องร่ วมกันจัดให้ มีสมัชชาสุขภาพระดับพืน้ ที่ตาบลหนองไม้
แก่ นอย่ างน้ อยปี ละ ๑ ครัง้
หมวดที่ ๘
เศรษฐกิจพอเพียง



ข้ อ ๔๔. ต้ องสนับสนุนและส่ งเสริมความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่ งเสริมบุคคลหรือกลุ่ม
ตัวอย่ างด้ านผลิตเองใช้ เองปลูกเองกินเองอย่ างเป็ นรูปธรรม โดยเน้ นเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ



ข้ อ ๔๕. สนับสนุนการตลาดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ ของชุมชนคนหนองไม้ แก่ นและ ร่ วมกันบริโภค
ผลผลิตที่เป็ นของชาวหนองไม้ แก่ น



ข้ อ ๔๖. ร่ วมกันส่ งเสริมให้ เกิดสัมมาอาชีพและการพึ่งพาตนเองให้ ครอบคลุมทั่วพืน้ ที่



ข้ อ ๔๗. สร้ างจิตสานึกสาธารณะ มีนา้ ใจ เสียสละ โดยยึดหลักธรรมของศาสนาเป็ นที่ตงั ้



ข้ อ ๔๘. ให้ มกี ารร่ วมกันจัดตัง้ ศูนย์ พัฒนาคุณธรรมตาบลหนองไม้ แก่ น ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘



ข้ อ ๔๙. ให้ ศูนย์ พัฒนาคุณธรรมตาบลหนองไม้ แก่ น มีภาระหน้ าที่ส่งเสริมศีลธรรมแก่ ชุมชนสนับสนุน
และปกป้ องคนดีให้ ได้ ทาความดีเพื่อประโยชน์ แก่ สงั คมชาวหนองไม้ แก่ นอย่ างต่ อเนื่อง



ข้ อ ๕๐. ให้ องค์ การบริหารส่ วนตาบลหนองไม้ แก่ นจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนแก่ ศูนย์ พัฒนา
คุณธรรมตาบลหนองไม้ แก่ น เพื่อดาเนินการในหน้ าที่ตามสมควร
หมวดที่ ๙ การเงินและการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุน
การสร้ างเสริมสุขภาพของคน



ข้ อ ๕๑. องค์ การบริหารส่ วนตาบลหนองไม้ แก่ นต้ องจัดสรรงบประมาณ ในการดาเนินการเพื่อให้
เป็ นไป ตามธรรมนูญสุขภาพตาบลหนองไม้ แก่ น ฉบับนี ้ ไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ ๒๐ ของรายได้ รวม
ทัง้ หมดของงบประมาณในแต่ ละปี



ข้ อ ๕๒. ให้ หน่ วยงาน องค์ กร กลุ่มชุมชน และประชาชนในพืน้ ที่ ร่ วมกันสนับสนุนด้ านการเงิน เพื่อ
ดาเนินการสร้ างเสริมสุขภาวะตามธรรมนูญสุขภาพฉบับนีต้ ามสมควร



ข้ อ ๕๓. ให้ มีการสนับสนุนทรัพยากรที่เกี่ยวข้ องจากแต่ ละหน่ วยงาน องค์ กร กลุ่มชุมชนและ เครือข่ าย
ภาคีสุขภาพเพื่อดาเนินการให้ เป็ นไปตามธรรมนูญสุขภาพตาบลหนองไม้ แก่ น ฉบับนี ้



ข้ อ ๕๔. ให้ องค์ การบริหารส่ วน ตาบลหนองไม้ แก่ น หน่ วยงาน องค์ กร กลุ่มชุมชนในพืน้ ที่ตาบลหนอง
ไม้ แก่ น ได้ ร่วมกันเสนอข้ อบัญญัติท่ เี กี่ยวข้ องกับสุขภาวะ ต่ อสภาองค์ การบริหารส่ วน ตาบลหนองไม้
แก่ น เพื่อใช้ เป็ นข้ อกาหนด ที่มีกฎหมายรองรับบังคับใช้ ในบางกรณีภายในพืน้ ที่ตาบลหนองไม้ แก่ น
หมวดที่ ๑๐
สานักธรรมนูญสุขภาพ



ข้ อ ๕๕. ให้ สานักธรรมนูญสุขภาพตาบลหนองไม้ แก่ น ซึ่งเป็ นองค์ กรชุมชนกากับดูแลและขับเคลื่อน
ให้ เป็ นไปตามธรรมนูญสุขภาพนี ้ และเป็ นเจ้ าภาพหลักในการจัดตัง้ องค์ กรและ คณะกรรมการอิสระ
ตามธรรมนูญสุขภาพ และ จัดทาตัวชีว้ ดั สุขภาพครัวเรือน เกณฑ์ การประเมินสุขภาวะ โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่ วมจากชุมชน



ข้ อ ๕๖. ให้ องค์ การบริหารส่ วนตาบลหนองไม้ แก่ น สนับสนุนงบประมาณเพื่อบริหารจัดการตาม
แผนงาน หรือกิจกรรมโครงการที่สานักธรรมนูญสุขภาพ กาหนด



ข้ อ ๕๗. การบริหารจัดการสานักธรรมนูญสุขภาพตาบล หนองไม้ แก่ นให้ เป็ นไปตามระเบียบข้ อบังคับ
ของสานักธรรมนูญสุขภาพตาบลหนองไม้ แก่ น



ข้ อ ๕๘. กรณีท่ มี ีการละเมิดธรรมนูญสุขภาพฉบับนี ้ ให้ สานักธรรมนูญสุขภาพตาบลหนองไม้ แก่ นนา
ประเด็นดังกล่ าวเข้ าปรึกษาหารือในสมัชชาสุขภาพตาบลหนองไม้ แก่ นประจาปี และ เสนอให้ ใช้
มาตรการทางสังคมดาเนินการตามความเหมาะสมต่ อไป
บทเฉพาะกาล



ข้ อ ๕๙. ให้ องค์ การบริหารส่ วนตาบล หนองไม้ แก่ นสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็ นค่ าใช้ จ่ายใน



การดาเนินการจัดตัง้ องค์ กรและคณะกรรมการอิสระตามธรรมสุขภาพตาบลหนองไม้ แก่ น จนแล้ ว
เสร็จภายในกาหนดเวลา ตามสมควร องค์ กรและคณะกรรมการอิสระตามธรรมนูญสุขภาพตาบล
หนองไม้ แก่ นมีดงั นี ้
(๑) คณะกรรมการดูแลคุ้มครองผู้บริโภคตาบล หนองไม้ แก่ น(ข้ อที่ ๓๓
(๒) ศูนย์ ข้อมูลกลางเพื่อพัฒนาและสร้ างสุขภาวะตาบล หนองไม้ แก่ น
(ข้ อที่ ๔๐)
(๓) ศูนย์ พัฒนาคุณธรรมตาบล หนองไม้ แก่ น(ข้ อที่ ๔๘)



ข้ อ ๖๐. การแก้ ไขเพิ่มเติมธรรมนูญสุขภาพฉบับนี ้ ให้ กระทาโดยขัน้ ตอนเดียวกันกับการจัดทา หรือ
กระทาโดยสมัชชาสุขภาพตาบลหนองไม้ แก่ นที่จดั ขึน้ ในแต่ ละปี โดยต้ องเสนอหลักการและ เหตุผล
ประกอบที่ชัดเจน และผ่ านการปรึกษาหารือกับคณะกรรมการสานักธรรมนูญอย่ างน้ อย ๑ ครัง้ และ

แจ้ งวาระดังกล่ าวแก่ สาธารณะก่ อนการจัดสมัชชาไม่ น้อยกว่ า ๓๐ วัน มติการแก้ ไขเพิ่มเติมต้ องมีผ้ ู
เห็นชอบไม่ น้อยกว่ าครึ่งหนึ่งของผู้เข้ าร่ วมสมัชชา

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

