ธรรมนูญสุขภาพตําบลหัวง้ม ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๔
ตําบลหัวง้ม เศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม
คําปรารถ
ตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ได้กําหนดหลักการมีส่วนร่วม การเปิดช่องทาง
รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ชี้ข้อมูลวิชาการและการจัดการความรู้เป็นฐานสําคัญ
เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายแห่งสุขภาพที่ครอบคลุมทุกมิติ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาตําบล
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวง้ม โดยประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง การจัดทําธรรมนูญ
สุขภาพตําบลหัวง้ม ก็อยู่ภายใต้หลักการดําเนินการดังกล่าว โดยมีจดุ มุ่งหมายที่จะให้ประชาชนในตําบลหัวง้ม
มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีที่ถูกต้องอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สภาพแวดล้อมและ
สังคมโดยรวม มุ่งสู่การเป็นตําบลน่าอยู่ รวมถึงให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้
ธรรมนูญสุขภาพตําบลหัวง้มเป็นกรอบและแนวทางในการกําหนดนโยบายยุทธศาสตร์ และการดําเนินงานด้าน
สุขภาพของชาวตําบลหัวง้ม ดังต่อไปนี้
ข้อที่ ๑ ธรรมนูญนี้เรียกว่า “ธรรมนูญสุขภาพตําบลหัวง้ม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตําบลหัวง้ม เศรษฐกิจ
พอเพียง หมู่บ้านน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม”
ข้อที่ ๒ การประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพตําบลหัวง้ม ให้มผี ลบังคับใช้ภายใน ๓๐ วัน หลังจากคณะกรรมการ
ธรรมนูญสุขภาพตําบลหัวง้มมีมติเห็นชอบ
นิยามศัพท์
ข้อ ๓ ในธรรมนูญนี้
“ธรรมนูญ” หมายความว่า ข้อปฏิบัติที่เป็นข้อตกลงร่วมกันของประชาชนตําบลหัวง้ม เพื่อให้เกิดการ
มีสุขภาพดี
“สุขภาพ” หมายความว่า ความสุขสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย ทางจิตใจ ทางอารมณ์ ทางสังคมและ
สติปัญญาของประชาชนตําบลหัวง้ม ภายใต้สภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีในตําบลหัวง้ม
“สถานบริการของรัฐ” หมายความว่า โรงเรียนระดับประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาสในพื้นที่
ตําบลหัวง้ม ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตําบลหัวง้ม องค์การบริหารส่วนตําบลหัวง้ม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหัวง้ม
“ชุมชน” หมายถึง หมู่บ้านในตําบลหัวง้ม
“องค์กร กลุ่มชุมชน” หมายถึง หมู่บ้านในตําบลหัวง้ม หรือกลุ่มของประชาชนตําบลหัวง้มที่รวมตัว
กันโดยมีการจัดตั้งจากรัฐ หรือตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง หรือก่อตั้งกันเองภายในพื้นที่ และเป็นที่ยอมรับ
ของประชาชนทั่วไป โดยมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชน หมู่บ้าน และสาธารณะ

“คุณธรรม” หมายความว่า คุณงามความดี ที่ประชาชนพึงปฎิบัติและสํานึกในจิตใจของตน ภายใต้
หลักแห่งความเป็นจริงตามธรรมชาติ และใช้เป็นหลักในการดําเนินชีวิต
“ศีลธรรม” หมายความว่า ความประพฤติที่ดีที่ชอบ และเป็นกรอบการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับความรู้สึก
รับผิดชอบ และเป็นหลักความประพฤติที่ดีสําหรับบุคคลพึงปฏิบัติ
“จริยธรรม” หมายความว่า สิ่งควรประพฤติอันได้แก่ พฤติกรรมที่เป็นการกระทํา ทางกาย
วาจา ใจ อันดีงามที่ควรปฏิบัติ
“ประเพณี” หมายความว่า กิจกรรมทางวัฒนธรรมอันดีงามที่ดําเนินอยู่อย่างสม่ําเสมอ
“วัฒนธรรม” หมายความว่า วิถีชีวิตแห่งความดีงามและประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมา บนพื้นฐานแห่ง
การรับรู้ร่วมกันในการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและธรรมชาติในตําบลหัวง้ม
“เศรษฐกิจพอเพียง” หมายความว่า การดํารงชีวิตและปฏิบัติตนของประชาชนตําบลหัวง้ม ในทุก
ระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับสังคมโดยรวม ในทางสายกลาง มีความ
พอประมาณ มีเหตุผล มีความรอบคอบ ระมัดระวัง มีสติและปัญญา มาใช้ในการดําเนินชีวิต และการวางแผน
ดําเนินการด้านต่างๆทุกขั้นตอน เพื่อให้สมดุลพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้าน
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
“การมีส่วนร่วม” หมายความว่า การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ในลักษณะของการร่วม
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมดําเนินการ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมติดตามประเมินผล
และการตรวจสอบ
“จิตสาธารณะประโยชน์” หมายความว่า จิตใจที่คํานึงถึงประโยชน์ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองโดยยึดความสําคัญต่อผลประโยชน์สว่ นรวมเป็นที่ตั้ง
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อ
ส่วนรวม
“การสร้างเสริมสุขภาพ” หมายความว่า การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนตําบลหัวง้ม มีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ภายใต้การจัดสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสมปลอดภัย เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม
“พาหะนําโรค” หมายความว่า ตัวการที่นําโรคมาติดต่อสู่ผู้อื่น
“โรคติดต่อ” หมายความว่า โรคที่สามารถถ่ายทอด หรือติดต่อจากสิ่งมีชีวิตหนึ่ง ไปยังอีกสิ่งมีชีวิต
หนึ่งได้ โดยไม่จํากัดว่าสิ่งมีชีวิตนั้นจะเป็นมนุษย์หรือไม่ก็ตาม
“โรคไม่ติดต่อ” หมายความว่า โรคที่เกิดจากความผิดปกติหรือความเสื่อมโทรมของร่างกายและจิตใจ
อันเป็นผลมาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องส่วนบุคคล ไม่สามารถที่จะติดต่อไปหาบุคคลอื่นได้ เช่น
โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคประสาท โรคหลอดเลือดในสมองตีบและโรคหลอด
เลือดอื่นๆ
“ภาคีเครือข่าย” หมายความว่า หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ที่มีความสนใจและ
สมัครใจร่วมดําเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพของชาวตําบลหัวง้ม

“จิตอาสา” หมายความว่า ผู้ที่มีจิตใจอันเสียสละพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังรางวัลหรือสิ่งตอบ
แทนอื่นใด
“สมัชชาสุขภาพ” หมายความว่า การจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรึกษา พูดคุย เพื่อประโยชน์ด้าน
สุขภาพ
“เกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ” หมายความว่า การผลิตทางการเกษตรที่หลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมี
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช และฮอร์โมนที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ เป็นการผลิตทางการเกษตรที่ใช้
ปุ๋ยจากการปลูกพืชหมุนเวียน จากเศษพืช มูลสัตว์ พืชตระกูลถั่ว ปุ๋ยพืชสด เศษซากพืช ซากเหลือทิ้งต่างๆ รวม
ไปถึงการใช้หลักการควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีชีวภาพ เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน สําหรับเป็นแหล่งธาตุ
อาหารของพืช รวมทั้งการควบคุมศัตรูพืชต่าง ๆ เช่น แมลง โรคพืช และวัชพืช
“ละเมิด” หมายความว่า การกระทําใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงของชุมชน ที่กระทําโดยเจตนา
หรือโดยประมาทเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือส่วนรวม
“มาตรการทางสังคม” หมายความว่า ข้อตกลงทางสังคมที่รับทราบเป็นวงกว้างในชุมชน อันเกิดจาก
ความตกลงของชุมชน มีความมุ่งหมายให้มกี ารปฏิบัติตามข้อตกลงนั้น
“โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพตําบลหัวง้ม” หมายถึง วิชาการ/กระบวนการใหม่ๆ สถานที่ให้ความรู้
กลุ่มองค์กร ตัวบุคคลที่เป็นจิตอาสา ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรูก้ ารดูแลสุขภาพในตําบลหัวง้ม ที่เกิดขึ้นโดยชาวตําบล
หัวง้ม และสามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนอื่นๆ เพื่อการขยายผลต่อไป เช่น โรงเรียนผู้สูงอายุ
“คณะกรรมการธรรมนูญสุขภาพตําบลหัวง้ม” หมายถึง บุคคลที่เป็นตัวแทนจาก ภาครัฐ
ภาคประชาชน ภาควิชาการ/วิชาชีพ ในตําบลหัวง้ม ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมสร้าง และร่วมรับผิดชอบการจัดทํา
ธรรมนูญสุขภาพตําบลหัวง้ม ตลอดจนร่วมขับเคลื่อนไปสู่ชุมชนเพื่อการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง

หมวดที่ ๑
ปรัชญาแนวคิดของระบบสุขภาพตําบลหัวง้ม
ชาวตําบลหัวง้ม ร่วมสร้างสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน ด้วยความเข้าใจ ตั้งใจ เต็มใจ มีจิตสํานึกที่
ดี และมีศรัทธาในการพัฒนา เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องอย่างยั่งยืน โดยมี “ธนาคารความดี
ตําบลหัวง้ม” เป็นแหล่งสะสมความดี ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูคนดี ปกป้องผู้คนในตําบลหัวง้มให้หา่ งไกลจาก
หนทางแห่งความเสื่อมของชีวิตทั้งทางร่างกายและจิตใจ มุ่งสู่การเป็นตําบลน่าอยู่ ตําบลแห่งความสุข มีการ
ดํารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิสัยทัศน์ในการพัฒนาตําบลหัวง้ม “ตําบลหัวง้ม เศรษฐกิจ
พอเพียง หมู่บา้ นน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม”

ธนาคารความดีตําบลหัวง้ ม
ภายใต้ แนวคิด ทําความดีสร้ างค่ าความเป็ นคน ยามขัดสนเราให้ แลกเป็ นสิ่งของ

ทุนประเดิม = ทุนทางสั งคม (สั่งสม/มีอยู่)
การบริหารจัดการ
บ้ านเมืองที่ดี

โครงการร้ อยคน ร้ อยดวงใจ
ร้ อยความห่ วงใยแด่ ผ้สู ู งวัยที่ขาดแคลน

ป้ องกันสิ่งไม่ ดี
- ดืม่ เหล้ า/สู บบุหรี่ /ยาเสพติด
- การพนัน
- ชิงสุ กก่ อนห่ าม
- ผู้สูงอายุและเด็กถูกทอดทิง้

โครงการ 1 วัน 1 บาท
เพือ่ เติมโอกาสให้ ผ้ยู ากไร้

โครงการลดพืน้ ที่
และโอกาสการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ธนาคารความดี
กระบวนการขับเคลือ่ น
(สะสม/เป็ นไป)
- สะสมความดี คุณธรรม
- สร้ างสั งคมสุ ขภาวะ
- ยกย่ อง เชิดชู คนดี

ข้อที่ ๔ ธรรมนูญฉบับนี้ใช้เป็นกรอบและแนวทางการดํารงชีวิต การดําเนินงานของชาวตําบลหัวง้ม หน่วยงาน
ภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ ในตําบลหัวง้ม รวมถึงบุคคล หน่วยงาน องค์กรชุมชน
อื่นๆ ที่เข้ามาดําเนินกิจกรรมร่วมกันในพื้นที่ตําบลหัวง้ม เพื่อการบรรลุเป้าหมายสูงสุดคือประชาชนมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน

แผนทีย
่ ท
ุ ธศาสตร์ฉบ ับปฏิบ ัติการ

้ ฐาน
พืน

กระบวนการ

ภาคี

ประชาชน

กองทุนหล ักระก ันสุขภาพท้องถิน
่ ตําบลห ัวง้ม
“ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพทีด
่ ี มีความร ับผิดชอบต่อตนเอง ครอบคร ัว ชุมชน”

ชุมชนมีโครงการ
ของชุมชน โดยชุมชน

คนดี คิดดี ทําดี
สุขภาพดี

อบต.ข ับเคลือ
่ นและสน ับสนุน
งบประมาณอย่างเพียงพอและต่อเนือ
่ ง

ชุมชน
มีมาตรการทางส ังคม

ภาคร ัฐ ว ัด โรงเรียน องค์กรชุมชน
สน ับสนุนและประสานงานอย่างเข้มแข็ง

ธนาคารความดีข ับเคลือ
่ นกิจกรรม/
่ นร่วม
โครงการแบบมีสว
ื่ สารทีด
ระบบการสอ
่ ี มี
ิ ธิภาพ
ประสท

การทํางานแบบบูรณาการ
ของทุกภาคส่วน

องค์กรโปร่งใสเป็น
ธรรมและเสียสละ

บุคลากรแกนนํามี ความรู ้
ท ักษะ และเป็นแบบอย่างทีด
่ ี
ในการพ ัฒนา

ระบบข้อมูลทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ

หมวดที่ ๒
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อการมีสขุ ภาวะที่ดีของชาวตําบลหัวง้ม
ข้อที่ ๕ ชาวตําบลหัวง้มทุกคน เป็นสมาชิกของธนาคารความดีตําบลหัวง้ม
ข้อที่ ๖ ชาวตําบลหัวง้ม มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก และมีทักษะในการดําเนินชีวิตที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
ข้อที่ ๗ ตําบลหัวง้ม มีผู้นําชุมชน แกนนําชุมชนทุกระดับเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ
ข้อที่ ๘ ชาวตําบลหัวง้ม รักสันติ มีจิตใจโอบอ้อมอารีเอื้ออาทรต่อกันและกัน ยึดมั่นในศีลธรรม จริยธรรม และ
ร่วมใจกันปกป้องพระพุทธศาสนา
ข้อที่ ๙ ชาวตําบลหัวง้มทุกคน มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดงี าม

หมวดที่ ๓
การควบคุม ป้องกันปัจจัยที่คุกคามต่อสุขภาพ ชาวตําบลหัวง้ม

ข้อที่ ๑๐ ชาวตําบลหัวง้ม ลดการบริโภคอาหาร หวานจัด มันจัด เค็มจัด และออกกําลังกายเป็นประจําอย่าง
น้อยวันละ ๓๐ นาที เพื่อลดโรคหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง
ข้อที่ ๑๑ ชาวตําบลหัวง้มที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองสุขภาพประจําปีโดย อสม.และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
ข้อที่ ๑๒ สตรีชาวตําบลหัวง้มที่มีอายุ ๓๐ ปีขึ้นไปตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมด้วยตนเองอย่างน้อยเดือนละ
๑ ครั้ง และได้รับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
ข้อที่ ๑๓ งดเว้นการเลี้ยงเหล้า เบียร์ ในงานศพ ตามโครงการงานศพปลอดเหล้าตําบลหัวง้ม
ข้อที่ ๑๔ งดเว้นการดื่มเหล้า เบียร์ในวัด โรงเรียน สถานีอนามัยในพื้นที่ตําบลหัวง้ม
ข้อที่ ๑๕ สนับสนุนให้ร้านค้าในตําบลหัวง้ม งดขายเหล้า เบียร์ บุหรี่ ทุกวันพระ
ข้อที่ ๑๖ ทุกหลังคาเรือนมีการทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก ทุก ๕–๗ วัน
ข้อที่ ๑๗ สนับสนุนให้หลังคาเรือนที่มีการเลีย้ งสุนัข แมว นําไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี
ข้อที่ ๑๘ หลังคาเรือนที่มีการเลี้ยงสัตว์ เช่น หมู วัว ควาย เป็ด ไก่ ฯลฯ ต้องมีการจัดการควบคุม กําจัดมูล
สัตว์ที่เลี้ยงไม่ให้สร้างปัญหากลิ่นเหม็น ก่อความรําคาญแก่ผู้อื่น
ข้อที่ ๑๙ งดเว้นการจุดธูปในงานศพ ตามโครงการงานศพปลอดควันธูปตําบลหัวง้ม
ข้อที่ ๒๐ สนับสนุนการกําจัดขยะในครัวเรือน โดยการหมักทําปุ๋ย หากจําเป็นต้องกําจัดโดยการเผา ต้องไม่เผา
ขยะภายในหมู่บ้าน ในช่วงเวลาตอนเช้าและตอนเย็น
ข้อที่ ๒๑ งดเว้นการเผาตอซังข้าว เศษฟางข้าว เศษวัชพืชในช่วงหน้าแล้งตามประกาศของทางราชการ
ข้อที่ ๒๒ งดเว้นการใช้สารเคมีในการกําจัดวัชพืช เช่น ยาฆ่าหญ้า
ข้อที่ ๒๓ ชาวตําบลหัวง้มร่วมสนับสนุนนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดโลกร้อน โดยการมอบต้นไม้แทนพวง
หรีดงานศพ ตามโครงการต้นไม้แด่ผู้วายชนม์

หมวดที่ ๔
คุณภาพการบริหาร ด้านสุขภาพ ชาวตําบลหัวง้ม
ข้อที่ ๒๔ ร่วมกันสร้างตัวชี้วัดสุขภาพระดับครัวเรือน หมูบ่ ้าน เพื่อกําหนดเป็นเกณฑ์การประเมินหมู่บ้าน ตาม
โครงการ ตําบลหัวง้ม หมู่บ้านน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม
ข้อที่ ๒๕ พัฒนากระบวนการให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสตามโครงการร้อยคน ร้อยดวงใจ ร้อย
ความห่วงใยแด่ผู้สูงวัยที่ขาดแคลน และโครงการ ๑ วัน ๑ บาท เพื่อเติมโอกาสให้ผู้ยากไร้ เป็นบริการสาธารณะ
เชิงรุกแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องและครอบคลุม
ข้อที่ ๒๖ พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขทีม่ ีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและสร้างความพึงพอใจแก่ผรู้ ับบริการใน
ชุมชน
ข้อที่ ๒๗ สนับสนุนการดําเนินงานของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
ข้อที่ ๒๘ มีการกําหนดวาระประชุมประชาคมตําบลหัวง้มประจําเดือน ในการวิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล
การปฏิบัติตามธรรมนูญสุขภาพตําบลหัวง้ม และนําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

หมวดที่ ๕
การสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข้อที่ ๒๙ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งอาสาสมัครดูแลผู้สงู อายุ ผู้พิการ และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ข้อที่ ๓๐ สนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนจัดทํากิจกรรม หมอน้อยคอยช่วยเหลือ กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
เอดส์เพศศึกษา วิทยากรกิจกรรมโรงเรียนผูส้ ูงอายุ และ กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด
ข้อที่ ๓๑ สร้างวิทยากรประจําพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตําบลหัวง้ม เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านวัตถุโบราณ
ภายในพิพิธภัณฑ์
ข้อที่ ๓๒ พัฒนาหลักสูตรและทีมวิทยากรประจําหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุตําบลหัวง้มให้เหมาะสมและทันสมัย
อยู่เสมอ
ข้อที่ ๓๓ สนับสนุนการดําเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหัวง้ม ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

หมวดที่ ๖
การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคทุกกลุม่ ในตําบล
ข้อที่ ๓๔ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวง้ม เป็นหน่วยงานประสานการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการ
บริโภค อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว
ข้อที่ ๓๕ มีอาสาสมัครคุม้ ครองผู้บริโภคตําบลหัวง้ม ทีม่ หี น้าที่เฝ้าระวัง ติดตามและตรวจสอบและประเมินผล
สินค้าและมาตรฐานการให้บริการภายในตําบลหัวง้ม และเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่
เป็นประโยชน์และมีผลกระทบต่อประชาชนอย่างรวดเร็วเป็นปัจจุบัน
ข้อที่ ๓๖ ผู้นําชุมชนงดให้อนุญาต รถเร่ขายยา หรือโฆษณาขายยาทั้งแผนปัจจุบันและแผนโบราณในพื้นที่
ตําบลหัวง้ม
ข้อที่ ๓๗ ส่งเสริมการจัดเมนูอาหารประจําวันที่สะอาดปลอดภัยถูกหลักโภชนาการ แก่เด็กก่อนวัยเรียน และ
นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวง้ม และโรงเรียนในพื้นที่ตําบลหัวง้ม

หมวดที่ ๗
การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ และบริการข้อมูล
ข้อที่ ๓๘ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพต่อชาวตําบลหัวง้ม ทางวิทยุชุมชนตําบลหัวง้ม ทุกวันอย่างน้อยชั่วโมงละ ๑ เรื่อง

ข้อที่ ๓๙ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหัวง้ม สํารวจ เฝ้าระวัง ข้อมูลสุขภาพประชาชนตําบลหัวง้ม และ
คืนข้อมูลแก่ทปี่ ระชุมประชาคมตําบลหัวง้มประจําเดือน เดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อสร้างการเรียนรู้ และกระบวนการ
จัดการ สุขภาพอย่างต่อเนื่อง
ข้อที่ ๔๐ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอน “โรงเรียนผู้สูงอายุ
ตําบลหัวง้ม”
ข้อที่ ๔๑ พัฒนา“โรงเรียนผูส้ ูงอายุตาํ บลหัวง้ม”สู่“ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สงู อายุตําบลหัวง้ม”
ข้อที่ ๔๒ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลหัวง้ม จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนแก่ “โรงเรียนผูส้ ูงอายุตําบล
หัวง้ม”และ“ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุตําบลหัวง้ม” เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์ฯ
ข้อที่ ๔๓ หน่วยงาน องค์กร กลุ่มประชาชน มีการประชุม วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนา
ประจําเดือนๆละ ๑ ครั้ง จัดประชุมสมัชชาสุขภาพระดับพื้นที่ตําบลหัวง้ม ปีละ ๑ ครั้ง และจัดประชาคมระดับ
หมู่บ้านเพื่อแจ้งวาระการประชุมสมัชชา ปีละ ๑ ครั้ง

หมวดที่ ๘
เศรษฐกิจพอเพียง
ข้อที่ ๔๔ สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรูต้ ามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นเกษตรอินทรีย์ปลอด
สารพิษ เพื่อเป็นปัจจัยหลักในการส่งเสริมสุขภาพ
ข้อที่ ๔๕ สนับสนุนการผลิต การใช้ และการบริโภค ผลิตภัณฑ์ของตําบลหัวง้ม
ข้อที่ ๔๖ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวง้ม หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชนสนับสนุนส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่ม
อาชีพให้แก่ชาวตําบลหัวง้ม ให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างครอบคลุม
ข้อที่ ๔๗ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจ่ายในครัวเรือน

หมวดที่ ๙
การเงินและการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพของประชาชนตําบลหัวง้ม
ข้อที่ ๔๘ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวง้ม สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามธรรมนูญ
สุขภาพตําบลหัวง้มตามอํานาจหน้าที่ ที่สามารถกระทําได้
ข้อที่ ๔๙ ให้กองทุนสุขภาพตําบลหัวง้ม ซึง่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช. พิจารณาสนับสนุน
งบประมาณให้ หน่วยงาน ชมรม องค์กรชุมชนภายในตําบลหัวง้ม ตามโครงการที่ดําเนินการเพื่อการขับเคลื่อน
ธรรมนูญสุขภาพตําบลหัวง้ม
ข้อที่ ๕๐ ให้หน่วยงาน องค์กร กลุ่มประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันสนับสนุนด้านการเงินเพื่อดําเนินการสร้างเสริม
สุขภาพตามธรรมนูญสุขภาพฉบับนี้ตามสมควร

ข้อที่ ๕๑ การให้สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้ เจ็บป่วย ขาดผู้ดูแล รวมทั้งผู้ดอ้ ยโอกาสกลุ่มต่างๆ ให้
เป็นไปตามเงื่อนไขของการระดมทุนและการให้การช่วยเหลือตาม “โครงการร้อยคน ร้อยดวงใจ ร้อยความ
ห่วงใยแด่ผสู้ ูงวัยที่ขาดแคลน” และ “กองทุน ๑ วัน ๑ บาท เพื่อเติมโอกาสให้ผู้ยากไร้”
ข้อที่ ๕๒ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลหัวง้ม หน่วยงาน องค์กรกลุ่มชุมชนในพื้นที่ตําบลหัวง้ม ร่วมกันเสนอ
ข้อบัญญัติที่เกีย่ วข้องกับสุขภาพ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหัวง้ม เพื่อใช้เป็นข้อกําหนดตามที่ข้อบัญญัติ
รองรับให้มีสภาพบังคับใช้ในบางกรณีภายในพื้นที่ตําบลหัวง้ม

หมวดที่ ๑๐
สํานักงานธรรมนูญสุขภาพ
ข้อที่ ๕๓ ให้มีสํานักงานธรรมนูญสุขภาพตําบลหัวง้ม ซึ่งตั้งอยู่ ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลหัวง้ม
ให้คณะกรรมการบริหารธรรมนูญสุขภาพตําบลหัวง้ม เป็นผู้กํากับดูแลและขับเคลื่อนให้เป็นไปตามธรรมนูญ
สุขภาพนี้ โดยได้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการธรรมนูญสุขภาพตําบลหัวง้ม รวมทั้งจัดทําตัวชี้วัดสุขภาพ
ครัวเรือน เกณฑ์การประเมินสุขภาพโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชนตําบลหัวง้ม
ข้อที่ ๕๔ คณะกรรมการธรรมนูญสุขภาพตําบลหัวง้ม มี ๓ คณะ ประกอบด้วย
- คณะกรรมการยกร่างธรรมนูญสุขภาพ
- คณะกรรมการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและการสื่อสาร
- คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ข้อที่ ๕๕ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลหัวง้ม สนับสนุนงบประมาณเพื่อบริหารจัดการตามแผนงาน หรือ
กิจกรรมโครงการที่สํานักงานธรรมนูญสุขภาพตําบลหัวง้ม กําหนด
ข้อที่ ๕๖ การบริหารจัดการสํานักงานธรรมนูญสุขภาพตําบลหัวง้ม ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ
สํานักงานธรรมนูญสุขภาพตําบลหัวง้ม
ข้อที่ ๕๗ กรณีที่มีการละเมิดธรรมนูญสุขภาพฉบับนี้ ให้สํานักงานธรรมนูญสุขภาพตําบลหัวง้ม และเสนอให้ใช้
มาตรการทางสังคมดําเนินการตามความเหมาะสม
บทเฉพาะกาล
ข้อที่ ๕๘ การแก้ไขเพิ่มเติมธรรมนูญสุขภาพฉบับนี้ ให้กระทําโดยขั้นตอนเดียวกันกับการจัดทําหรือ กระทําโดย
สมัชชาสุขภาพตําบลหัวง้ม ที่จัดขึ้นในแต่ละปี โดยต้องเสนอหลักการและเหตุผลประกอบที่ชัดเจน และผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการสํานักงานธรรมนูญสุขภาพตําบลหัวง้ม อย่างน้อย ๑ ครั้ง และแจ้งวาระ
ดังกล่าวแก่ประชาชนตําบลหัวง้ม ก่อนการจัดสมัชชาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน มติการแก้ไขเพิ่มเติมต้องมีผู้เห็นชอบ
ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมสมัชชา

