ธรรมนูญสุขภาพตาบลเหมืองหม้ อ พ.ศ.๒๕๕๓
ตามธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ได้ กาหนดหลักการมีส่วนร่ วม
การเปิ ดช่องทางรับฟั งความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ใช้ ข้อมูลวิชาการและการจัดการความรู้ เป็ นฐาน
สาคัญ เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายแห่งสุขภาพที่ครอบคลุมทุ กมิติโดยประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่ วมอย่าง
เข้ มแข็ง การจัดทาธรรมนูญสุขภาพตาบลเหมืองหม้ อก็อยูภ่ ายใต้ หลักการดาเนินการดังกล่าว โดยมีความ
มุ่งหมายที่จะให้ ประชาชนในตาบลเหมืองหม้ อมี พฤติกรรมสุขภาพที่ถกู ต้ องและยัง่ ยืน มุ่งสู่การเป็ นตาบล
แห่งความสุข รวมถึงให้ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ใช้ ธรรมนูญสุขภาพ
ตาบลเหมื องหม้ อเป็ นกรอบและแนวทางในการกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการดาเนินงานด้ าน
สุขภาพของชาวตาบลเหมืองหม้ อ ดังต่อไปนี ้
ข้ อที่ ๑ ธรรมนูญนี ้เรี ยกว่า “ธรรมนูญสุขภาพตาบลเหมืองหม้ อ ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๓”
ข้ อที่ ๒ การประกาศใช้ ธรรมนูญสุขภาพตาบลเหมื องหม้ อให้ มีผลบังคับใช้ ภายใน ๓๐
วัน หลังจากคณะกรรมการธรรมนูญสุขภาพตาบลเหมืองหม้ อมีมติเห็นชอบ
นิยามศัพท์
ข้ อที่ ๓ ในธรรมนูญนี ้
ธรรมนูญ หมายความว่า ข้ อปฏิบตั ทิ ี่เป็ นข้ อตกลงร่วมกันของประชาชนตาบลเหมืองหม้ อ
เพื่อให้ เกิดการมีสขุ ภาพดี
“สุขภาพ” หมายความว่า ความสุขสมบูรณ์ทงทางร่
ั้
างกาย ทางจิตใจ ทางอารมณ์ ทาง
สังคมและสติปัญญาของประชาชนตาบลเหมืองหม้ อ ภายใต้ สภาพสิ่งแวดล้ อมที่ดีในตาบลเหมืองหม้ อ
“สถานบริ การของรัฐ” หมายความว่า โรงเรี ยนระดับประถมศึกษาในพื ้นที่ ตาบลเหมือง
หม้ อ ศูนย์การเรี ยนรู้ชุมชนตาบลเหมืองหม้ อ องค์การบริ หารส่วนตาบลเหมืองหม้ อ โรงพยาบาลส่งเสริ ม
สุขภาพตาบลเหมืองหม้ อและสถานีอนามัยสะบู และหน่วยงานราชการที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต
“ชุมชน” หมายถึง หมูบ่ ้ านในตาบลเหมืองหม้ อ
“องค์กร กลุ่มชุมชน ” หมายถึง หมู่บ้านในตาบลเหมืองหม้ อ หรื อกลุ่มของประชาชน
ตาบลเหมืองหม้ อที่รวมตัวกันโดยมีการจัดตังจากรั
้
ฐ หรื อตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้ อง หรื อ
ก่อตังกั
้ นเองภายในพื ้นที่ และเป็ นที่ยอมรับของประชาชนทัว่ ไป โดยมีกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ตอ่
ประชาชน ชุมชน หมูบ่ ้ าน และสาธารณะ

“คุณธรรม” หมายความว่า คุณงามความดี ที่ ประชาชนพึงสานึกในจิตใจตนในเรื่ อง
ความจริง ความดีงาม และใช้ เป็ นหลักดาเนินชีวิต
“จริยธรรม” หมายความว่า แนวทางแห่งความประพฤติที่ยดึ หลักคุณธรรม
“ประเพณี” หมายความว่า กิจกรรมทางวัฒนธรรมอันดีงามที่ดาเนินอยูอ่ ย่างสม่าเสมอ
“วัฒนธรรม” หมายความว่า วิถี ชีวิตแห่งความดีงามและประพฤติปฏิบตั ิสืบต่อกันมา
บนพื ้นฐานแห่งการรับรู้ร่วมกันในการดาเนินชีวิตประจาวัน โดยสอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมและธรรมชาติ
ในตาบลเหมืองหม้ อ
“เศรษฐกิจพอเพียง” หมายความว่า การดารงชีวิตและปฏิบตั ิตนของประชาชนตาบล
เหมื องหม้ อ ในทุกระดับตังแต่
้ ระดับครอบครั ว ระดับชุม ชนจนถึงระดับรั ฐ ในทางสายกลาง มี ความ
พอประมาณ มีเ หตุผ ล มีความรอบคอบ ระมัดระวัง มี สติและปั ญญา มาใช้ ในการวางแผนและการ
ดาเนินการทุกขันตอน
้
เพื่อให้ สมดุลและพร้ อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและกว้ างขวางทังด้
้ านวัตถุ
สังคม สิ่งแวดล้ อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้ เป็ นอย่างดี
“การมีส่วนร่วม” หมายความว่า การที่ประชาชนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมใดๆ ในลักษณะ
ของการร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมดาเนินการ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
ติดตามประเมินผลและการตรวจสอบ
“จิ ตสาธารณประโยชน์ ” หมายความว่า จิ ตใจที่ คานึง ถึง ประโยชน์ ของผู้อื่น มี ความ
รับผิดชอบต่อตนเองโดยยึดความสาคัญต่อผลประโยนช์ส่วนรวมเป็ นที่ตงั ้ เพื่อไม่ให้ เกิดผลกระทบและ
ความเสียหายต่อส่วนรวม
“การสร้ างเสริ มสุขภาพ” หมายความว่า การส่งเสริ มสนับสนุนให้ ประชาชนตาบลเหมือง
หม้ อ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ภายใต้ การจัด
สิ่งแวดล้ อมที่เหมาะสมปลอดภัย เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม
“พาหะนาโรค” หมายความว่า ตัวการที่นาโรคมาติดต่อสูผ่ ้ อู ื่น
“โรคติดต่อ” หมายความว่า โรคที่สามารถถ่ายทอด หรื อติดต่อจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปยังอีก
สิ่งมีชีวิตหนึง่ ได้ โดยไม่จากัดว่าสิ่งมีชีวิตนันจะเป็
้
นมนุษย์หรื อไม่ก็ตาม
“โรคไม่ติดต่อ ” หมายความว่า โรคที่เกิดจากความผิดปกติหรื อความเสื่อมโทรมของ
ร่ างกายและจิตใจ ไม่สามารถที่จะติดต่อไปหาบุคคลอื่นได้ เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ ง โรค
ประสาท โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดในสมองตีบและโรคหลอดเลือดอื่นๆ
“ภาคีเครื อข่าย” หมายความว่า หน่วยงานทังภาครั
้
ฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ที่มี
ความสนใจและสมัครใจร่วมดาเนินกิจกรรมสร้ างเสริมสุขภาพของชาวตาบลเหมืองหม้ อ

“จิตอาสา” หมายความว่า ผู้ที่มี จิตใจอันเสียสละพร้ อมช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังรางวัล
หรื อสิ่งตอบแทนอื่นใด
“สมัชชาสุขภาพ” หมายความว่า การจัดให้ มีเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ปรึกษา พูดคุย เพื่อ
ประโยชน์ด้านสุขภาพ
“การแพทย์แผนไทย” หมายความว่า การดูแลสุขภาพโดยอาศัยความรู้ หรื อตารา
การแพทย์แบบไทยที่ได้ สั่งสม ถ่ายทอดและพัฒนาสืบต่อกันมา หรื อตามการศึกษาจากสถานศึกษาที่
รั บรองโดยกฎหมายว่าด้ ว ยการประกอบโรคศิลปะ ทัง้ นี ้ ให้ ครอบคลุม การใช้ เครื่ องมื อวิทยาศาสตร์
การแพทย์บางอย่างประกอบการวินิจฉัยและการบาบัดโรคตามที่กฎหมายกาหนด
“การแพทย์ พื น้ บ้ า น” หมายความว่ า การดู แ ลสุข ภาพโดยอาศัย ความรู้ หรื อ ต ารา
การแพทย์ พื น้ บ้ า นที่ ไ ด้ สั่ง สม ถ่ ายทอดและพัฒ นาสื บ ต่อกันมา ซึ่ง มี ลักษณะเฉพาะที่ สอดคล้ อ งกับ
วัฒนธรรม จารี ต ประเพณีและทรัพยากรของตาบลเหมืองหม้ อ
“การแพทย์ ท างเลื อ กอื่ น ๆ” หมายความว่ า การดูแ ลสุข ภาพโดยอาศัย ความรู้ ทาง
การแพทย์ที่นอกเหนือจากการแพทย์แผนปั จจุบนั การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื ้นบ้ าน
“เกษตรอินทรี ย์ปลอดสารพิษ” หมายความว่า การผลิตทางการเกษตรที่หลีกเลี่ยงการใช้
ปุ๋ยเคมีสงั เคราะห์ สารเคมีกาจัดศัตรูพืช และฮอร์ โมนที่กระตุ้นการเจริ ญเติบโตของพืชและสัตว์ อาศัยการ
ปลูกพืชหมุนเวียนจากเศษพืช มูลสัตว์ พืชตระกูลถัว่ ปุ๋ยพืชสด เศษซากพืชซากเหลือทิ ้งต่างๆ รวมไปถึงการ
ใช้ หลักการควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีชีวภาพ เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน สาหรับเป็ นแหล่งธาตุอาหาร
ของพืช รวมทังการควบคุ
้
มศัตรูพืชต่างๆ เช่น แมลง โรคพืช และวัชพืช
“ละเมิด” หมายความว่า การกระทาใดๆ อันเป็ นการฝ่ าฝื นข้ อตกลงของชุมชน ที่กระทา
โดยเจตนาหรื อโดยประมาทเป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ อู ื่นหรื อส่วนรวม
“มาตรการทางสังคม” หมายความว่า ข้ อตกลงทางสังคมที่รับทราบเป็ นวงกว้ างในชุมชน
อันเกิดจากความตกลงของชุมชน มีความมุง่ หมายให้ มีการปฏิบตั ติ ามข้ อตกลงนัน้
“โรงเรี ยนนวัตกรรมสุขภาพตาบลเหมืองหม้ อ ” หมายถึง อาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้ อม
กลุ่มองค์กร ตัวบุคคลที่เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ การดูแลสุขภาพภายในตาบลเหมืองหม้ อ ที่เกิดขึ ้นโดยชาวตาบล
เหมืองหม้ อ
“คณะกรรมการธรรมนูญสุขภาพตาบลเหมืองหม้ อ ” หมายถึง บุคคลที่เป็ นตัวแทนจาก
ภาครั ฐ ภาคประชาชน ภาควิช าการ/วิช าชี พ ในตาบลเหมื องหม้ อร่ วมคิด ร่ วมทา ร่ วมสร้ าง และร่ วม
รับผิดชอบการจัดทาธรรมนูญสุขภาพตาบลเหมืองหม้ อ

หมวดที่ ๑
ปรัชญาแนวคิดของระบบสุขภาพตาบลเหมืองหม้ อ
ชาวตาบลเหมืองหม้ อร่วมสร้ างสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน ด้ วยความรักความเข้ าใจ ความ
สามัคคีของชาวตาบลเหมืองหม้ อ เพื่อ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ ถูกต้ องและยั่งยืน มุ่งสู่การเป็ น
ตาบลแห่งความสุข โดยอาศัยพืน้ ฐานทางจริ ยธรรม คุณธรรม วัฒนธรรมและการดารงชี วิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
ข้ อที่ ๔ ธรรมนูญฉบับนี ้ใช้ เป็ นกรอบและแนวทางการดารงชีวิต การดาเนินงานของชาวตาบล
เหมืองหม้ อ หน่วยงาน ภาคประชาชน ภาครัฐและเอกชนในตาบลเหมืองหม้ อ อาเภอเมืองแพร่ จังหวัด
แพร่ รวมถึงบุคคล หน่วยงาน องค์กรชุมชนอื่นๆ ที่เข้ ามาดาเนินกิจ กรรมร่ วมกันในพื ้นที่ตาบลเหมือง
หม้ อ อาเภอเมืองแพร่
หมวดที่ ๒
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ ต่อการมีสุขภาพดีของชาวตาบลเหมืองหม้ อ
ข้ อที่ ๕ ชาวตาบลเหมืองหม้ อมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม มีจิตสาธารณะประโยชน์ และมีความสามัคคี
กัน
ข้ อที่ ๖ มีสถานบริการของรัฐที่มีมาตรฐานการบริการและเอื ้อต่อสุขภาพ
ข้ อที่ ๗ มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมที่เอื ้อต่อสุขภาพ
ข้ อที่ ๘ ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ พัฒนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม
หมวดที่ ๓
การควบคุม ป้องกันปั จจัยที่คุกคามต่ อสุขภาพ ชาวตาบลเหมืองหม้ อ
ข้ อที่ ๙ ควบคุมมลพิษ มลภาวะ ให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมตามเกณฑ์ที่ร่วมกันกาหนด
ข้ อที่ ๑๐ ควบคุมป้องกันภัยจาก คน สัตว์และแมลง ที่นาและเป็ นพาหะนาโรคมาสู่ตาบลเหมือง
หม้ อ
ข้ อที่ ๑๑ ป้องกันภัยที่เกิดจากการประกอบอาชีพ การดารงชีวิตและการบริโภคในชีวิตประจาวัน
ข้ อที่ ๑๒ เฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันอุบตั ภิ ยั และภัยธรรมชาติในพื ้นที่ตาบลเหมืองหม้ อ
ข้ อที่ ๑๓ ควบคุมสิ่งเสพติดที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพทุกประเภทให้ ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ข้ อที่ ๑๔ ปลูกจิตสานึกชาวตาบลเหมืองหม้ อในการลด ละ เลิกอบายมุข และสื่อต่างๆ
ข้ อที่ ๑๕ สนับสนุนประชาชนให้ มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกัน โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อใน
ตาบลเหมืองหม้ อ
หมวดที่ ๔
คุณภาพการบริการ ด้ านสุขภาพชาวตาบลเหมืองหม้ อ
ข้ อที่ ๑๖ พัฒนากระบวนการบริการสาธารณสุขเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง
ข้ อที่ ๑๗ พัฒนาระบบบริ การสาธารณสุขที่มีคณ
ุ ภาพ เป็ นที่ยอมรับและสร้ างความพึงพอใจแก่
ผู้รับบริการในชุมชน
ข้ อที่ ๑๘ ร่วมกันสร้ างตัวชี ้วัดสุขภาพครัวเรื อน พร้ อมกาหนดเกณฑ์การประเมินแบบมีสว่ นร่วม
ข้ อที่ ๑๙ ส่งเสริ มการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริ โภคอาหารและสนับสนุนให้ มีการออกกาลัง
กายทุกรูปแบบ ทุกกลุม่ อายุ อย่างครอบคลุม
ข้ อที่ ๒๐ ส่งเสริ มสนับสนุนให้ พระภิษุสงฆ์ สามเณร และศิษย์วดั เด็ก ผู้พิการ ผู้ชราและ
ผู้ด้อยโอกาส ให้ สามารถเข้ าถึงบริการด้ านสุขภาพ
ข้ อที่ ๒๑ สนับสนุนการดาเนินงานของภาคีเครื อข่ายด้ านสุขภาพ อย่างต่อเนื่อง
ข้ อที่ ๒๒ มีการวิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล นาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
ข้ อที่ ๒๓ สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขและผู้ป่วย
หมวดที่ ๕
การสร้ างและพัฒนาบุคลากรด้ านสาธารณสุข พัฒนาภูมิปัญญาท้ องถิ่นและแพทย์ แผนไทย
ข้ อที่ ๒๔ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตังอาสาสมั
้
คร เช่น อสม.น้ อย แม่/พ่ออาสา ผู้ดแู ลกลุ่มผู้ป่วย
โรคเรื อ้ รัง หรื อผู้ที่มีจิตอาสาในรูปแบบต่างๆ
ข้ อที่ ๒๕ สนับสนุนและส่งเสริ มให้ เยาวชนจัดทากิจกรรม หรื อร่วมกิจกรรมประเภทต่าง ๆที่
เกี่ยวข้ องกับสุขภาพ
ข้ อที่ ๒๖ ร่วมกันอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ข้ อที่ ๒๗ สนับสนุนการดาเนินงาน การบริการของศูนย์แพทย์แผนไทยตาบลเหมืองหม้ อ

ข้ อที่ ๒๘ ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น การใช้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ องถิ่ น ด้ า นสุ ข ภาพ การแพทย์ แ ผนไทย
การแพทย์พื ้นบ้ าน การแพทย์ทางเลือก เพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชนตาบลเหมืองหม้ อ
ข้ อที่ ๒๙ สนับสนุนการดาเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลเหมืองหม้ อและสถานี
อนามัยสะบูให้ มีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
หมวดที่ ๖
การคุ้มครองสิทธิ ของผู้บริโภคทุกกลุ่มในตาบล
ข้ อที่ ๓๐ องค์การบริ หารส่วนตาบลเหมืองหม้ อ เป็ นหน่วยงานประสานการช่วยเหลือผู้ที่ได้ รับ
ความเสียหายจากการบริโภค อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว
ข้ อที่ ๓๑ คณะกรรมการคุ้ม ครองผู้บริ โภคตาบลเหมื องหม้ อ มี หน้ าที่เฝ้าระวัง ติดตามและ
ตรวจสอบและประเมินผลสินค้ าและมาตรฐานการให้ บริการภายในตาบลเหมืองหม้ อ
ข้ อที่ ๓๒ เผยแพร่ ข้ อมูลข่าวสารด้ านการคุ้มครองผู้บริ โภคที่เป็ นประโยชน์และมีผลกระทบต่อ
ประชาชนอย่างรวดเร็วเป็ นปั จจุบนั
ข้ อที่ ๓๓ ส่งเสริ มงานตลาดสดน่าซือ้ และการจัดอาหาร ยา และน ้าดื่ม ที่ สะอาดปลอดภัย ใน
ตาบลอย่างเป็ นระบบ
ข้ อที่ ๓๔ ส่งเสริมการจัดอาหาร ยา และ น ้าดื่ม ที่สะอาดปลอดภัย ถูกหลักโภชนาการ แก่เด็ก
ก่อนวัยเรี ยน และนักเรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึกษาในพื ้นที่ตาบลเหมืองหม้ อ
หมวดที่ ๗
การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ความรู้ และบริการข้ อมูล
ข้ อที่ ๓๕ จัดให้ มีการประชาสัมพันธ์ และ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้ านสุขภาพต่อชาวตาบล
เหมืองหม้ ออย่างต่อเนื่อง ด้ วยช่องทางที่หลากหลายเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ข้ อที่ ๓๖ สนับสนุนส่งเสริ มให้ หน่วยงาน องค์กร กลุ่มประชาชนในตาบลเหมืองหม้ อเกิดการ
เรี ยนรู้ และสร้ างกระบวนการจัดการความรู้ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
ข้ อที่ ๓๗ สร้ างโอกาสให้ องค์กร กลุ่มประชาชนและชาวตาบลเหมืองหม้ อได้ เข้ าถึงข้ อมูลด้ าน
สุขภาพที่ต้องการอย่างสะดวกมากขึ ้น
ข้ อที่ ๓๘ ส่งเสริ มสนับสนุนให้ มีการจัดตังศู
้ นย์เรี ยนรู้ตาบลจัดการสุขภาพ “ โรงเรี ยนนวัตกรรม
สุขภาพตาบลเหมืองหม้ อ”

ข้ อที่ ๓๙ ให้ องค์การบริ หารส่วนตาบลเหมืองหม้ อ จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนแก่ ศนู ย์
เรี ยนรู้ ตาบลจัดการสุขภาพ “ โรงเรี ยนนวัตกรรมสุขภาพตาบลเหมืองหม้ อ ” เพื่อเป็ นค่าใช้ จ่ายในการ
ดาเนินงานของศูนย์อย่างเพียงพอ
ข้ อที่ ๔๐ หน่วยงาน องค์กร กลุ่มประชาชน ต้ องร่วมกันจัดให้ มีการประชุมสมัชชาสุขภาพระดับ
พื ้นที่ตาบล เหมืองหม้ อ อย่างน้ อยปี ละ ๑ ครัง้
หมวดที่ ๘
เศรษฐกิจพอเพียง
ข้ อที่ ๔๑ สนับสนุนและส่งเสริ มการเรี ยนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง โดยเน้ น
เกษตรอินทรี ย์ปลอดสารพิษ เพื่อเป็ นปั จจัยหลักในการส่งเสริมสุขภาพ
ข้ อที่ ๔๒ สนับสนุนการผลิต และใช้ การบริ โภคผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของประชาชนตาบล
เหมืองหม้ อ
ข้ อที่ ๔๓ องค์การบริ หารส่วนตาบลเหมื องหม้ อ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชนสนับสนุน
ส่งเสริมการจัดตังกลุ
้ ม่ อาชีพให้ แก่ชาวตาบลเหมืองหม้ อให้ สามารถพึง่ ตนเองได้ อย่างครอบคลุม
ข้ อที่ ๔๔ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทาบัญชีรายรับ รายจ่ายในครัวเรื อน
หมวดที่ ๙
การเงินและการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพของประชาชนตาบลเหมือง
หม้ อ
ข้ อที่ ๔๕ องค์การบริ หารส่วนตาบลเหมืองหม้ อสนับสนุนงบประมาณ ในการดาเนินการเพื่อให้
เป็ นไปตามธรรมนูญสุขภาพตาบลเหมืองหม้ อตามอานาจหน้ าที่ ที่สามารถกระทาได้
ข้ อที่ ๔๖ ให้ หน่วยงาน องค์กร กลุ่มประชาชนในพื ้นที่ ร่ วมกันสนับสนุนด้ านการเงิ นเพื่อ
ดาเนินการสร้ างเสริมสุขภาพตามธรรมนูญสุขภาพฉบับนี ้ตามสมควร
ข้ อที่ ๔๗ ให้ มีการสนับสนุนทรัพยากรที่เกี่ยวข้ องจากแต่ละหน่วยงาน องค์กร กลุ่มประชาชน
และเครื อข่ายภาคีสขุ ภาพเพื่อดาเนินการให้ เป็ นไปตามธรรมนูญสุขภาพตาบลเหมืองหม้ อ ฉบับนี ้
ข้ อที่ ๔๘ ให้ องค์การบริ หารส่วนตาบลเหมืองหม้ อ หน่วยงาน องค์กร กลุ่มชุมชนในพื ้นที่ตาบล
เหมืองหม้ อร่ วมกันเสนอข้ อบัญญัติที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพ ต่อสภาองค์การบริ หารส่วนตาบลเหมืองหม้ อ

เพื่อใช้ เป็ นข้ อกาหนด ตามที่มีข้อบัญญัติรองรับให้ มีสภาพบังคับใช้ ในบางกรณีภายในพื ้นที่ตาบลเหมือง
หม้ อ
ข้ อที่ ๔๙ สงเคราะห์ผ้ ยู ากไร้ ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ตามสมควร
หมวดที่ ๑๐
สานักงานธรรมนูญสุขภาพ
ข้ อที่ ๕๐ ให้ มีสานักงานธรรมนูญสุขภาพตาบลเหมืองหม้ อ ซึ่งตังอยู
้ ่ ณ ที่ทาการองค์การ
บริ หารส่วนตาบลเหมืองหม้ อ ให้ คณะกรรมการบริ หารธรรมนูญสุขภาพตาบลเหมืองหม้ อ เป็ นผู้กากับ
ดูแลและขับเคลื่อนให้ เป็ นไปตามธรรมนูญสุขภาพนี ้ โดยได้ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการธรรมนูญ
สุขภาพตาบลเหมื องหม้ อ รวมทัง้ จัดทาตัวชี ว้ ัดสุขภาพครั วเรื อน เกณฑ์ การประเมิ นสุข ภาพโดยใช้
กระบวนการมีสว่ นร่วมจากประชาชนตาบลเหมืองหม้ อ
ข้ อที่ ๕๑ ให้ องค์การบริ หารส่วนตาบลเหมืองหม้ อ สนับสนุนงบประมาณเพื่อบริ หารจัดการตาม
แผนงาน หรื อกิจกรรมโครงการที่สานักงานธรรมนูญสุขภาพตาบลเหมืองหม้ อ กาหนด
ข้ อที่ ๕๒ การบริหารจัดการสานักงานธรรมนูญสุขภาพตาบลเหมืองหม้ อ ให้ เป็ นไปตามระเบียบ
ข้ อบังคับของสานักงานธรรมนูญสุขภาพตาบลเหมืองหม้ อ
ข้ อที่ ๕๓ กรณีที่มีการละเมิดธรรมนูญสุขภาพฉบับนี ้ ให้ สานักงานธรรมนูญสุขภาพตาบล
เหมืองหม้ อนาประเด็นดังกล่าวเข้ าปรึ กษาหารื อในคณะกรรมการธรรมนูญสุขภาพตาบลเหมืองหม้ อ และ
เสนอให้ ใช้ มาตรการทางสังคมดาเนินการตามความเหมาะสม
บทเฉพาะกาล
ข้ อที่ ๕๔ การแก้ ไขเพิ่มเติมธรรมนูญสุขภาพฉบับนี ้ ให้ กระทาโดยขันตอนเดี
้
ยวกันกับการจัดทา
หรื อ กระทาโดยสมัชชาสุขภาพตาบลเหมืองหม้ อ ที่จดั ขึ ้นในแต่ละปี โดยต้ องเสนอหลักการและเหตุผล
ประกอบที่ชดั เจน และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสานักงานธรรมนูญสุขภาพตาบลเหมืองหม้ อ
อย่างน้ อย 1 ครัง้ และ แจ้ งวาระดังกล่าวแก่ประชาชนตาบลเหมืองหม้ อ ก่อนการจัดสมัชชาไม่น้อยกว่า 30
วัน มติการแก้ ไขเพิ่มเติมต้ องมีผ้ เู ห็นชอบไม่น้อยกว่าครึ่งหนึง่ ของผู้เข้ าร่วมสมัชชา

