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ธรรมนญูสขุภาพต าบลโนนสวา่ง 
   

  
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๓ บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ  
 (๑) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู หรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี
อันดีงามทั้งของท้องถิ่นและของชาติ 
 (๒) จัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม และความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 
 (๓) เข้าชื่อกันเพ่ือเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ด าเนินการใดอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
หรือชุมชน หรืองดเว้นการด าเนินการใดอันจะกระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของประชาชนหรือชุมชน
และได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาข้อเสนอแนะนั้นโดยให้
ประชาชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 
 (๔) จัดให้มีระบบสวัสดิการของชุมชน 
 และพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา 
๔๘ ซึ่งว่าด้วยรัฐธรรมนูญระบบสุขภาพแห่งชาติ เป็นเครื่องมือและกลไกลที่ให้โอกาสประชาชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับ ดูแล สุขภาพของ
ประชาชน ภายใต้ศักยภาพของทรัพยากรได้เหมาะสม สอดคล้องบริบทของพ้ืนที่ด้วยหลักการมีส่วนร่วม
และการพึ่งตนเอง 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลโนนสว่าง อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ได้ตระหนักถึงความส าคัญใน
เรื่องดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมใจกันจัดท า “ธรรมนูญสุขภาพต าบลโนนสว่าง
ขึ้น” จึงก าหนดข้อตกลงไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ธรรมนูญนี้เรียกว่า “ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพต าบลโนนสว่าง พ.ศ.๒๕๖๒” 
ข้อ ๒ การประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพต าบลโนนสว่าง ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่....... เป็นต้นไป 

นิยามศัพท ์

ข้อ ๓ ในธรรมนูญนี้ 
 “การมีส่วนร่วม” หมายความว่า การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ในลักษณะของการ
ร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ ร่วมรับประโยชน์ร่วมติดตาม
ประเมินผลและตรวจสอบ  

“ฮีตสิบสอง” หมายความว่า จารีตประเพณีสิบสองเดือน ประกอบด้วย เดือนอ้ายบุญคูณลาน 
เดือนยี่บุญข้าวกรรม เดือนสามบุญข้าวจี่ เดือนสี่บุญผะเหวด เดือนห้าบุญสงกรานต์ เดือนหกบุญบั้งไฟ 
เดือนเจ็ดบุญเบิกบ้าน เดือนแปดบุญเข้าพรรษา เดือนเก้าบุญข้าวประดับดิน เดือนสิบบุญข้าวสาก เดือนสิบ
เอ็ดบุญออกพรรษา เดือนสิบสองบุญมหากฐิน 



๒ 
 “คองสิบสี่หรือคลองสิบสี่” หมายความว่า ครรลองการปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามเป็นวัฒนธรรมชาว
อีสานถือปฏิบัติมาแต่โบราณกาล ประกอบด้วย 
 (๑) การบริจาคทานข้าวน้ าให้ญาติพี่น้องและผู้มีศีล 
 (๒) รู้จักบริจาคทานแบ่งปันและพูดจาไพเราะ 
 (๓) บูชาเทวดาประจ าบ้านเรือน 
 (๔) ล้างเท้าก่อนขึ้นเรือน 
 (๕) วันศีลวันพระให้สมมาเฮือนชาน บันไดบ้านและประตูที่อยู่อาศัย 
 (๖) ล้างเท้าก่อนเข้านอน 
 (๗) วันศีล วันพระ ภรรยาสมมาสามี และจัดดอกไม้ถวายพระ 
 (๘) วันศีล วันพระท าบุญใส่บาตร 
 (๙) เวลาใส่บาตรให้ถอดรองเท้า 
 (๑๐) เมื่อภิกษุเข้าปริวาสกรรมให้ถวายข้าวตอกดอกไม้และอัฐบริขาร 
 (๑๑) เมื่อพบพระภิกษุให้นั่งลงพนมมือไว้  
 (๑๒) อย่าเหยียบเงาพระภิกษุ 
 (๑๓) อย่าเอาอาหารเหลือถวายพระภิกษุ 
 (๑๔) อย่าเสพกามคุณวันศีลวันพระ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษาและวันเกิดของตนเอง 
 “สุขภาพ” หมายความว่า ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม 
เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล 
  “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ องค์การมหาชนและหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 “คุณธรรม” หมายความว่า คุณงามความดี ที่วิญญูชนพึงส านึกในจิตใจของตน ในเรื่องความจริง 
ความดี ความงาม และใช้เป็นหลักในการด าเนินชีวิต 
 “จริยธรรม” หมายความว่า แนวทางแห่งความประพฤติท่ียึดหลักคุณธรรม 
 “มนุษยธรรม” หมายความว่า ธรรมของคน ธรรมที่มนุษย์พึงมีต่อกัน มีเมตตากรุณา เป็นต้น 
 “เศรษฐกิจพอเพียง” หมายความว่า แนวการด ารงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทาง
สายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอ สมควรต่อการ
มีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความ
รอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุก
ขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ  โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นัก
ทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีจิตส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และให้มีความรอบรู้ที่ เหมาะสม 
ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบเพ่ือให้สมดุล และพร้อมต่อการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกได้เป็นอย่างด ี



๓ 
 “ธรรมาภิบาล” หมายความว่า คุณลักษณะของการบริหารหรือการปกครองเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ มีคุณภาพและเกิดความคุ้มค่า ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก  
ตอบ สนองความต้องการของประชาชน และมีการประเมินผลการปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอการด าเนินการตาม
หลักธรรมาภิบาล ต้องยึดหลักการมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบและตรวจสอบได้  
หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล และหลักนิติธรรม 
 “การสร้างเสริมสุขภาพ” หมายความว่า การกระท าที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลมีสุขภาวะ
ทางกาย จิต ปัญญาและสังคม โดยสนับสนุนพฤติกรรมบุคคลและการจัดการสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อม 
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 “หลักประกันสุขภาพ” หมายความว่า การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ทั้งการเสริมสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล 
และการฟื้นฟูสมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต **หลักประกันสุขภาพ เพิ่มเติมค านิยาม** 
 “นโยบายสาธารณะ” หมายความว่า ทิศทางหรือแนวทางที่สังคมโดยรวมเห็นว่า หรือเชื่อว่าควรจะ
ด าเนินการไปในทิศทางนั้น รวมถึงนโยบายที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรที่ก าหนดมาจากรัฐด้วย 
 “โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล” หมายความว่า หน่วยงานด้านสาธารณสุขในต าบล มีหน้าที่ใน
การให้การบริการด้านรักษาพยาบาล ควบคุมป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสภาพและคุ้มครองผู้บริโภค
ตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและยึดหลักให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล
สุขภาพ 
 “บุคลากรทางสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ทุกประเภทที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล 
  “การป้องกันโรค” หมายความว่า การกระท าหรืองดเว้นกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือไม่ให้เกิด
การเจ็บป่วยหรือเป็นโรคและการป้องกันไม่ให้กลับเป็นซ้ าในกรณีที่หายจากการเจ็บป่วยหรือเป็นโรคแล้ ว 
สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ระดับ คือ การป้องกันก่อนการเกิดโรคหรือก่อนการเจ็บป่วย การป้องกันโรคใน
ระยะที่เกิดโรคหรือเจ็บป่วยขึ้นแล้ว และการป้องกันโรคและฟ้ืนฟูสภาพเมื่อหายจากการเจ็บป่วยแล้ว 
 “การควบคุมโรค” หมายความว่า การควบคุมโรคระบาด โรคไม่ติดต่อ โรคติดต่อ โรคติดต่อ
อันตรายต่าง ๆ รวมทั้งโรคที่เกิดจากการปนเปื้อนของสารต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อมและอาหาร และโรคอ่ืน ๆ ที่
สามารถลดความสูญเสียสุขภาพ ชีวิตและทรัพยากรได้หากมีการตรวจพบแต่เนิ่น ๆ 
 “การบริการสาธารณสุข” หมายความว่า การบริการต่าง ๆ อันเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพการ
ป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ การตรวจวินิจฉัยและบ าบัดสภาวะความเจ็บป่วยและ
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน 
 “ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ” หมายความว่า องค์ความรู้ ความคิด ความเชื่อ และความช านาญ
ในการดูแลสุขภาพโดยอาศัยความรู้ที่ได้สั่ งสม ถ่ายทอด และพัฒนาสืบต่อกันมาในท้องถิ่นซึ่งรวมถึง 
การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือกอ่ืน ๆ ที่ประชาชนและชุมชนใช้ในการดูแล
สุขภาพอย่างสอดคล้องกับท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วย 



๔ 
 “การแพทย์แผนไทย” หมายความว่า การดูแลสุขภาพโดยอาศัยความรู้หรือต าราการแพทย์แบบ
ไทยที่ได้สั่งสม ถ่ายทอด และพัฒนาสืบต่อกันมา หรือตามการศึกษาจากสถานศึกษาที่รับรองโดยกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ ทั้งนี้ ให้ครอบคลุมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์บางอย่าง
ประกอบการวินิจฉัยและการบ าบัดโรคตามที่กฎหมายก าหนด 
 “การแพทย์พื้นบ้าน” หมายความว่า การดูแลสุขภาพโดยอาศัยความรู้ที่ได้สั่งสม ถ่ายทอด และ
พัฒนาสืบต่อกันมาซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และทรัพยากรของชุมชน
ท้องถิ่น และเป็นที่ยอมรับของชุมชนท้องถิ่นนั้น 
 “หมอพื้นบ้าน” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถในการดูแลสุขภาพโดยอาศัยภูมิ
ปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้าน 
 “ผู้บริโภค” หมายความว่า ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการหรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือการชักชวนเพ่ือให้
ซื้อสินค้าหรือรับบริการจากผู้จัดให้มีซึ่งสินค้าหรือบริการหรือข้อมูลข่าวสาร  อันน าไปสู่การบริโภค  
และหมายความรวมถึงผู้ใช้สินค้าหรือผู้ได้รับบริการโดยชอบ แม้มิได้เป็นผู้เสียค่าตอบแทนก็ตาม 
  “อบายมุข” หมายความว่า ทางแห่งความฉิบหาย หรือแห่งความเสื่อมซึ่งประชาชนต าบลโนนสว่าง 
ต้องละเว้น ประกอบด้วย อบายมุขสี่ คือ การเป็นนักเลงผู้หญิง นักเลงสุรา นักเลงการพนัน คบคนชั่วเป็น
มิตร และอบายมุขหก คือ นักเลงสุรา ชอบเที่ยวกลางคืน ชอบดูการละเล่น นักเลงการพนัน คบคนชั่วเป็น
มิตร และจมอยู่ในความเกียจคร้าน 
 “ก าลังคนด้านสุขภาพ” หมายความว่า บุคคลหรือกลุ่มคนที่มีบทบาทในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 
การรักษาพยาบาล การป้องกันโรค และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ซึ่งรวมถึงบุคลากรด้านสาธารณสุข ผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านสาธารณสุข บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรทางการแพทย์แผนไทยการแพทย์พ้ืนบ้านและ
การแพทย์ทางเลือก อาสาสมัครด้านสุขภาพต่าง ๆ แกนน าและเครือข่ายสุขภาพตลอดจนบุคคลต่าง ๆ  
ที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 
 “ระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ” หมายความว่า  การจัดการทางการเงินการคลัง  
โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาวะและหลักประกันการเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างถ้วนหน้า   
และอย่างมีประสิทธิภาพ 

หมวด ๑  
ปรชัญาและแนวคดิหลกัของระบบสขุภาพ 

ข้อ ๔ ทุกภาคส่วนและประชาชนต าบลโนนสว่าง มีหน้าที่ร่วมกันในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ระบบสุขภาพที่ดี จากแนวทางบริโภคนิยมไปสู่แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการด าเนินชีวิต
ตามหลักศาสนา จารีต และประเพณี เพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพกาย จิต ปัญญาและสังคม 

ข้อ ๕ ประชาชนต าบลโนนสว่าง ร่วมกันให้ความส าคัญด้านสุขภาพเทียบเท่าด้านการประกอบ
อาชีพและสังคม 



๕ 

หมวด ๒  
คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคแ์ละเป้าหมายของระบบสขุภาพ 

ข้อ ๖ ระบบสุขภาพจะต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนทั้งระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ ยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ส่งเสริมการ
พ่ึงตนเองและยึดแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข้อ ๗ เป้าหมายด้านสุขภาพของประชาชนต าบลโนนสว่าง คือ การร่วมกันสร้างเสริมสุขภาพ 
การป้องกันโรครักษาอย่างทันท่วงทีเมื่อมีอาการเจ็บป่วย และการฟ้ืนฟูสุขภาพหลังการเจ็บป่วยทุกครัวเรือน 

หมวด ๓  
การจดัใหม้หีลกัประกนัและความคุม้ครองใหเ้กดิสขุภาวะ 

ข้อ ๘ ประชาชนต าบลโนนสว่างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักและจัดให้มีการป้องกันภัย
จากการประกอบอาชีพ และเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติในพ้ืนที่ต าบลโนนสว่าง 

ข้อ ๙ ประชาชนต าบลโนนสว่าง ต้องได้รับการคุ้มครองหลักประกันสุขภาพที่ครอบคลุม
ประชาชนทุกคน 

หมวด ๔  
การสรา้งเสรมิสขุภาพ 

ข้อ ๑๐ สนับสนุนให้หน่วยบริการสาธารณสุขมีการบริการเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง 
ข้อ ๑๑ สนับสนุนให้มีการติดตามประเมินผล และท ารายงานวิจัยชุมชนด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 
ข้อ ๑๒ จัดให้มีระบบเตือนภัยด้านสุขภาพที่ประชาชนยอมรับและสามารถน าไปใช้ได้จริง  

ในพ้ืนที่ต าบลโนนสว่าง  
ข้อ ๑๓ ก าหนดให้พ้ืนที่ต าบลโนนสว่างเป็นพ้ืนที่ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรมการด ารงชีวิตตาม

หลัก ๓ อ. ๒ ส. 
ข้อ ๑๔ สนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  (อสม.)  

อย่างต่อเนื่อง 
ข้อ ๑๕ เทศบาลต าบลโนนสว่างเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนให้ชุมชน องค์กร ร่วมเป็นภาคี

เครือข่ายในการสร้างสุขภาพและการออกก าลังกายท่ีเหมาะสม 
ข้อ ๑๖ สถาบันครอบครัวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนให้ชุมชนมีการด าเนินงานด้าน

ครอบครัวอบอุ่นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 



๖ 

หมวด ๕  
การป้องกนั การควบคมุโรคและปจัจยัทีค่กุคามสขุภาพ 

ข้อ ๑๗ สัตว์เลี้ยงในต าบลโนนสว่างได้รับการดูแลวัคซีนป้องกันและระงับโรคจากเทศบาลต าบล
โนนสว่างทุกปี 

ข้อ ๑๘ ทุกครัวเรือนร่วมกันป้องกัน ก าจัดลูกน้ ายุงลายในบริเวณบ้านของตน ภายหลังหากมีการ
ตรวจพบลูกน้ ายุงลายในครัวเรือนใดครัวเรือนหนึ่ง ครัวเรือนนั้ นจักต้องปฏิบัติตามมติของชุมชน  
เพ่ือร่วมก าจัดลูกน้ ายุงลายต่อไป  

ข้อ ๑๙ ทุกครัวเรือนจะต้องร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านโรคภัยไข้เจ็บ ด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้านการใช้สารเคม ีด้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ด้านยาเสพติด และปัญหาด้านสังคม 

หมวด ๖  
การบรกิารสาธารณสขุและการควบคมุคุณภาพ 

ข้อ ๒๐ สถานบริการสาธารณสุข สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและการท างานเชิงรุกในการ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนร่วมกับท้องถิ่น ชุมชนและหน่วยงานของรัฐ และเชื่อมต่อกับ
ระบบบริการสาธารณสุขระดับอ่ืน โดยมีระบบการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ 

ข้อ ๒๑ เทศบาลต าบลโนนสว่างมีหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขที่จ าเป็น 
เร่งด่วน  

ข้อ ๒๒ เทศบาลต าบลโนนสว่างสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขส าหรับ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและมีความจ ากัดในเข้าถึงการบริการสาธารณสุข ได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้
พิการหรือทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม อย่างเป็นระบบ ครบวงจร และมีประสิทธิภาพ 

หมวด ๗  
การส่งเสรมิ สนบัสนนุ การใชแ้ละการพฒันาภมูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นสขุภาพ  

การแพทยแ์ผนไทย การแพทยพ์ื้นบ้านและการแพทย์ทางเลอืกอืน่ ๆ 

ข้อ ๒๓ เทศบาลต าบลโนนสว่าง รพ.สต.โนนสว่าง และ รพ.สต.บ้านดอนปอ ควรส่งเสริม สนับสนุน 
การใช้และการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์
ทางเลือกอ่ืน ๆ  

ข้อ ๒๔ เทศบาลต าบลโนนสว่าง และสถานศึกษาในพ้ืนที่ต าบลโนนสว่าง สนับสนุนการค้นหา  
และจัดท าข้อมูลคลังปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 



๗ 

หมวด ๘  
การคุม้ครองผูบ้รโิภค 

ข้อ ๒๕ จัดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระดับต าบล โดยเน้นหนักที่สุขภาพประชาชน  
โดยให้เทศบาลต าบลโนนสว่างสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

ข้อ ๒๖ ร้านค้าในเขตเทศบาลต าบลโนนสว่าง ต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมคุ้มครองผู้บริโภค  
เพ่ือการควบคุมดูแลตามข้อตกลงร่วมกัน เน้นการจ าหน่ายสินค้าและบริการที่ถูกต้องปลอดภัย ลด หรืองด
การจ าหน่ายสินค้าท าลายสุขภาพ 

ข้อ ๒๗ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาสในสังคมต้องได้รับ  
ความคุ้มครองเป็นพิเศษตามสิทธิที่กฎหมายก าหนด และต้องได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิต รู้เท่าทัน
สื่อ มีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้  การสื่อสารให้ข้อมูล ต้องมีความเหมาะสมตามวัย และสภาพ
ของบุคคล เข้าถึงได้ง่าย เข้าใจง่าย และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ข้อ ๒๘ ให้เทศบาลต าบลโนนสว่างก าหนดนโยบาย และจัดให้มีแผน งบประมาณ ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น และกลไกในการคุ้มครองผู้บริโภค โดยบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภคเข้าไปเป็นภารกิจหลักของ
แผน โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคและผู้เกี่ยวข้อง 

หมวด ๙  
การสรา้งและเผยแพรอ่งคค์วามรูด้า้นสขุภาพ 

ข้อ ๒๙ หน่วยงานของรัฐในพ้ืนที่มีบทบาทในการสร้างความรู้ด้านสุขภาพ และให้เทศบาลต าบล
โนนสว่างจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมให้แก่กลุ่มองค์กรในพ้ืนที่ เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการสร้าง  
การจัดการ การสื่อสาร และการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ 

ข้อ ๓๐ ทุกครัวเรือนมีหน้าที่เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านในแต่ละครั้ง โดยมีตัวแทนครัวเรือนในการ
เข้าร่วมประชาคม  

หมวด ๑๐  
การสรา้งและพฒันาบคุลากรดา้นสาธารณสขุ 

ข้อ ๓๑ ให้เทศบาลต าบลโนนสว่าง สนับสนุนระบบการผลิตที่ให้บุคคลจากชุมชนในท้องถิ่น  
มีโอกาสเข้าศึกษาและพัฒนาเพ่ือกลับไปปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรด้านสาธารณสุขในต าบลโนนสว่าง  
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด 
 
 



๘ 

หมวด ๑๑  
หลกีเลี่ยงอบายมขุ 

ข้อ ๓๒ ประชาชนต าบลโนนสว่าง ร่วมสร้างสรรค์สังคมและสิ่งที่ดีงามโดยการส่งเสริมกิจกรรมและ
มาตรการทางสังคม เพ่ือปลอดอบายมุข ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ส่งเสริมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา งานบุญประเพณี ต่าง ๆ และงานอุทิศส่วนกุศล 
 (๒) ส่งเสริมกิจกรรมงดการพนันในงานศพ 

ข้อ ๓๓ ประชาชนต าบลโนนสว่าง ส่งเสริมการด าเนินชีวิตที่ดีงามร่วมสร้างสรรค์สังคมโดยละเว้น
จากอบายมุข 

หมวด ๑๒  
การสรา้งเสรมิสขุภาพด ีชวีีมสีขุ 

ข้อ ๓๔ ประชาชนต าบลโนนสว่าง ได้รับการบริการด้านสุขภาพทั้งด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษาและ
พ้ืนฟูสุขภาพจากหน่วยบริการด้านสุขภาพท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  

ข้อ ๓๕ ประชาชนต าบลโนนสว่าง ร่วมกันสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
และโรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ การรับประทานอาหาร หวาน มัน เค็ม นัว เช่น เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง โรคอ้วน โรคซึมเศร้า โรคเครียด โรคไตวาย และเข้ารับการตรวจคัดกรองสุขภาพตามชุดสิทธิ
ประโยชน์ อย่างครบถ้วนที่หน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน  

ข้อ ๓๖ ประชาชนต าบลโนนสว่าง ได้รับข่าวสารและร่วมกันพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน
การเกิดโรคติดต่อ โรคตามฤดูกาล ภัยสุขภาพ ที่สามารถควบคุมป้องกันได้ ด้วยหลัก ๕ ป. ๑ ข. ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก และควบคุมป้องกันโรคอ่ืน ๆ เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคไข้หวัดใหญ่ โรคฉี่หนู โรคตาแดง โรค
มือเท้าปาก โรควัณโรค และโรคท่ีมากับสวนยาง อย่างทันท่วงที  

ข้อ ๓๗ ประชาชนต าบลโนนสว่าง ช่วยกันดูแล แบ่งปัน กลุ่มประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วย
อัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยจิตเวช ให้ได้รับการดูแลและเอาใจใส่จากคนในครอบครัว ชุมชน 
หน่วยงานของรัฐให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความสุข 

ข้อ ๓๘ ประชาชนต าบลโนนสว่าง ใส่ใจในสุขภาพ ปรุงอาหารและรับประทานอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ อาหารสะอาด รสชาติอร่อย ปรุงสุก ไม่รับประทานอาหารดิบ สุก ๆ ดิบ ๆ เช่น ก้อยปลา ลาบ
ปลาดิบ ปลาส้ม ลาบ ก้อยเนื้อดิบ ลดการเกิดโรคพยาธิ โรคมะเร็งท่อน้ าดี และโรคมะเร็งตับ  

ข้อ ๓๙ ประชาชนต าบลโนนสว่าง มีสิทธิคุ้มครองสุขภาพตนเองจากภัยสุขภาพ ที่เกิดจากใช้
สารเคมีจากการท าการเกษตรต่าง ๆ เช่น ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง มีการรณรงค์การน าสารอินทรีย์ชีวภาพ
เข้ามาใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมทดแทนสารเคมี 

ข้อ ๔๐ ประชาชนต าบลโนนสว่าง ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน โดยความ
ร่วมมือกันของชุมชนและส่วนราชการทุกภาคส่วน  



๙ 
ข้อ ๔๑ ประชาชนต าบลโนนสว่าง ได้รับการสนับสนุนให้มีและร่วมกันรักษาสถานที่สร้างเสริม

สุขภาพในชุมชน อุปกรณ์การออกก าลังกาย สิ่งอ านวยความสะดวก จากองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง  

ข้อ ๔๒ ประชาชนต าบลโนนสว่าง ภาคีเครือข่าย แกนน า ผู้น าชุมชน อาสาสมัครด้านสุขภาพ 
หน่วยบริการสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกหน่วยร่วมมือประสานงาน พัฒนาการบริการ
ดูแลสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อ ๔๓ ประชาชนต าบลโนนสว่าง สร้างและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ือลดอุบัติเหตุทาง
การจราจร และมีกติการ่วมกันเพ่ือเป็นแนวทางถือปฏิบัติของคนในชุมชนในการลดละแก้ไขอุบัติเหตุใน
ชุมชน 

หมวด ๑๓  
สรา้งงานพฒันาคน 

ข้อ ๔๔ ประชาชนต าบลโนนสว่าง ได้รับการสนับสนุนให้ทุกคน ทุกครอบครัวมีงานท า ประกอบ
อาชีพสุจริต มีความมั่นคง มีรายได้เพียงพอ ลดการว่างงาน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

ข้อ ๔๕ ประชาชนต าบลโนนสว่าง ได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพและรักษาอาชีพ ตามวิถี
ชีวิตชุมชน แบบพอเพียง เช่น การดักจับปลา การท าประมงแบบชาวบ้าน เพ่ือการด ารงชีวิตและสืบทอดถึง
รุ่นต่อ ๆ ไป  

ข้อ ๔๖ ประชาชนต าบลโนนสว่าง ร่วมกันจัดสถานที่หรือตลาดชุมชน เพ่ือรองรับผลิตภัณฑ์และ
ผลผลิตทางการเกษตร ประมง กลุ่มอาชีพต่าง ๆ และส่งเสริมการท่องเที่ยว  

ข้อ ๔๗ ประชาชนต าบลโนนสว่าง  ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้  ความสามารถและ
งบประมาณ การจัดตั้งกลุ่มอาชีพเสริม ผลิตภัณฑ์ สินค้าต่าง ๆ เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน  
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาคีเครือข่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

ข้อ ๔๘ ประชาชนต าบลโนนสว่าง ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ ทุกครัวเรือนเพ่ือลด
รายจ่ายฟุ่มเฟือยและคงไว้ซึ่งความเป็นอยู่ตามปรัชญาแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

ข้อ ๔๙ ประชาชนต าบลโนนสว่าง มีการส่งเสริมกลุ่มบุคคลและกลุ่มอาชีพให้มีศักยภาพ  
เพ่ิมทักษะ เพ่ือป้องกันการเอารัดเอาเปรียบทางสังคม ความรุนแรง และป้องกันปัญหาทางสังคม  
เช่น กลุ่มส่งเสริมจิตอาสา กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน แกนน าเด็กและเยาวชน กลุ่มสตรี 
 
 
 



๑๐ 

หมวด ๑๔  
อนุรกัษว์ฒันธรรมประเพณี 

ข้อ ๕๐ ประชาชนต าบลโนนสว่าง ส่งเสริมและอนุรักษ์งานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ตามฮีตสิบ
สอง คลองสิบสี่  

หมวด ๑๕  
การอนุรกัษแ์ละพฒันาภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

ข้อ ๕๑ ประชาชนต าบลโนนสว่าง ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
สืบค้น เรียนรู้ประวัติศาสตร์ สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งบุคคลและสถานที่ส าคัญ  
ที่มีในชุมชนและอนุรักษ์ไว้สู่รุ่นลูกหลาน  

ข้อ ๕๒ ประชาชนต าบลโนนสว่าง ร่วมพัฒนาภูมิปัญญาในท้องถิ่น ให้สามารถน ามาใช้และเกิด
ประโยชน์สูงสุดในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เช่น อุปกรณ์การดักจับปลา วัสดุอุปกรณ์ของใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เยาวชนรุ่นหลัง  

ข้อ ๕๓ ประชาชนต าบลโนนสว่าง ร่วมกันอนุรักษ์และส่งเสริมการปลูก ใช้สมุนไพรรวมทั้งการแปร
รูปเพื่อใช้ในชุมชนได้อย่างเหมาะสม 

  



๑๑ 

หมวด ๑๖  
รักษส์ิง่แวดลอ้มและการทอ่งเทีย่ว 

ข้อ ๕๔ ประชาชนต าบลโนนสว่าง ร่วมกันดูแลรักษาความสะอาด อนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยวให้
สวยงาม ให้เป็นไปตามธรรมชาติ และช่วยกันระมัดระวังมิให้นักท่องเที่ยวท าลายแหล่งท่องเที่ยวให้เกิด
ความเสื่อมโทรม และรวมถึงสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน โดยการไม่ทิ้งขยะเกลื่อนกราด  
หรือกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะที่จะท าให้แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมลง 

ข้อ ๕๕ ประชาชนต าบลโนนสว่าง ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ให้สะอาดเรียบร้อย ไม่เป็น
แหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค ไม่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนคนในชุมชน และทุกครอบครัวคัดแยกขยะในครัวเรือน 
ออกเป็น ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้  
 (๑) ขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ ให้ชุมชนท าการคัดแยกขายได้ เช่น ขวดพลาสติก กระดาษ  
 (๒) ขยะเปียกเศษอาหาร ท าปุ๋ยหมักชีวภาพ  
 (๓) ขยะมีพิษที่ต้องเก็บรวบรวมแล้วน าไปก าจัดอย่างถูกวิธี เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย ขวดบรรจุ
ภัณฑ์สารเคมีต่าง ๆ พร้อมทั้งเข้าร่วมธนาคารขยะของขุมชน และห้ามเผาขยะในชุมชน  
 (๔) ขยะทั่วไป จะต้องมีการจัดเก็บอย่างถูกวิธีและจะต้องทิ้งในจุดและเวลาที่ก าหนด 

ข้อ ๕๖ ประชาชนต าบลโนนสว่าง ร่วมกันควบคุมสิ่งปฏิกูล น้ าหมักชีวภาพ น้ าทิ้งในครัวเรือน มูล
ของสัตว์เลี้ยง ไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวนบุคคลอ่ืนในชุมชน และไม่ปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ า บ้านเรือนรอบต าบล
โนนสว่าง  

ข้อ ๕๗ ประชาชนต าบลโนนสว่าง ร่วมกันดูแลตัดหญ้า ท าความสะอาดพ้ืนที่สาธารณะ ไม่ปล่อย
ให้หญ้าและวัชพืชขึ้นรกบดบังความสวยงามทางธรรมชาติและชุมชน อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง  

ข้อ ๕๘ ประชาชนต าบลโนนสว่าง ที่มีพ้ืนที่ทางการเกษตร ลดใช้สารเคมี ยาปราบศัตรูพืช ยาฆ่า
แมลง ให้ร่วมใจใช้สารอินทรีย์ทดแทน เพ่ือป้องกันสารเคมีท าลายสิ่งแวดล้อม 

ข้อ ๕๙ ประชาชนต าบลโนนสว่าง ร่วมกันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน ไม่จับสัตว์น้ า 
ในฤดูวางไข่และในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ และไม่ใช้เครื่องมือข้อห้าม เช่น อวนลาก การใช้กระแสไฟฟ้าช็อต 

ข้อ ๖๐ ประชาชนต าบลโนนสว่าง ผู้ประกอบการร้านค้าไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว ผู้บริโภค 
ป้องกันการเกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของต าบลโนนสว่าง  

ข้อ ๖๑ ประชาชนต าบลโนนสว่าง ร่วมพัฒนาและอนุรักษ์การท่องเที่ยว โดยให้ข้อมูลการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์แก่นกัท่องเที่ยว  

ข้อ ๖๒ ประชาชนต าบลโนนสว่าง ร่วมกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาด ดูแลความสะอาด
ร้านค้าและการสุขาภิบาลอาหาร ให้ถูกสุขลักษณะ อาหารสะอาด รสชาติอร่อย บรรยากาศน่านั่ง น่านอน 
น่าเที่ยว 

ข้อ ๖๓ ประชาชนต าบลโนนสว่าง ร่วมใจไม่รุกล้ าพื้นที่สาธารณะ ไม่แสดงความเป็นเจ้าของบริเวณ
พ้ืนที่ส่วนรวมเพ่ือป้องกันการเกิดความขัดแย้งและเสื่อมเสียต่อภาพรวมการท่องเที่ยว 



๑๒ 

หมวด ๑๗  
บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๖๔ การแก้ไขเพ่ิมเติมธรรมนูญสุขภาพฉบับนี้ ต้องยึดหลักเหตุผล ความจ าเป็น และประโยชน์
ที่จะเกิดแก่คนในต าบลโนนสว่าง การด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมธรรมนูญสุขภาพฉบับนี้ โดยประชาชนต าบล
โนนสว่างไม่น้อยกว่า ๕๐ คนของจ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งร่วมกันเสนอชื่อต่อประธานคณะกรรมการธรรมนูญ
สุขภาพเพ่ือขอแก้ไขเพ่ิมเติม หรือสมาชิกซึ่งเป็นคณะกรรมการธรรมนูญสุขภาพต าบลโนนสว่างจ านวนไม่
น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของจ านวนคณะกรรมการทั้งหมดเข้าชื่อเสนอเพ่ือขอแก้ไขเพ่ิมเติม ต้องผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการธรรมนูญสุขภาพ และต้องแจ้งวาระดังกล่าวแก่สาธารณะทราบก่อนการจัดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน มติการแก้ไขเพ่ิมเติมต้องมีผู้เห็นชอบไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมเวที 
ดังกล่าว ทั้งนี ้โดยให้เทศบาลต าบลโนนสว่าง สนับสนุนงบประมาณทุกครั้งที่มีการด าเนินการดังกล่าว 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

  



๑๔ 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลโนนสวา่ง 
เรื่อง แตง่ตัง้คณะกรรมการธรรมนญูสขุภาพต าบลโนนสวา่ง 

  
 ด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ มีเจตนารมให้เกิดการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบ
สุขภาพ โดยก าหนดให้มีกลไกลที่จะส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามาร่วมกันท างานด้านสุขภาพ 
และเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพระดับพ้ืนที่ต าบล และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการสร้างสุขภาวะให้เกิดข้ึนในชุมชน  
 ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่ต าบลโนนสว่าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมนูญสุขภาพต าบลโนนสว่าง ดังนี้ 
๑.นายประครอง โคระถา นายกเทศมนตรี ประธานกรรมการ 
๒.นางฐิติมา ค าพูล รองนายกเทศมนตรี รองประธานกรรมการ 
๓.นายอัครพงษ์ พละกลาง เลขานุการนายกเทศมนตรี คณะกรรมการ 
๔.นางสุฑามาส วงค์พิพัฒน์ ปลัดเทศบาล คณะกรรมการ 
๕.นายปรีดาศักดิ์ ภาวงค์ ก านันต าบลโนนสว่าง คณะกรรมการ 
๖.นายกงใจ แสงวงษ ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ คณะกรรมการ 
๗.นายเดโช โหราจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ คณะกรรมการ 
๘.นายอภิรักษ์ ศรีชมชื่น ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ คณะกรรมการ 
๙.นายแสวง สุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ คณะกรรมการ 
๑๐.นายธรร์ณธร พรหมกลาง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ คณะกรรมการ 
๑๑.นายอ านวย นาแถมนาค ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ คณะกรรมการ 
๑๒. นายบุญช่วย ชินค า ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ คณะกรรมการ 
๑๓.นายบุญรักษ์ พลภักด ี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ คณะกรรมการ 
๑๔.นายนิกร ครองยุติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙ คณะกรรมการ 
๑๕.นายธนิต สังกะสี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ คณะกรรมการ 
๑๖.นายสุรชัย ไกรรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม คณะกรรมการ 
๑๗.นายฟ้าอ านวย ภูพันนา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่าง คณะกรรมการ 

/๑๘.นายสุริยนต์… 



๑๕ 

๑๘.นายสุริยนต์ หงส์ทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนปอ คณะกรรมการ 
๑๙.ด.ต.บุญสม ศรีจันทร์ เจ้าหน้าที่ สภ.หอค า คณะกรรมการ 
๒๐.พระครูสุวรรณจันทกิจ เจ้าคณะต าบลโนนสว่าง คณะกรรมการ 
๒๑.นายสมพัด ทีหอค า ประธานกลุ่มแพบักดาว-สาวเอ้ คณะกรรมการ 
๒๒.นายณรงค ์ไชยโภค ประธานกลุ่มประมงต าบลฯ คณะกรรมการ 
๒๓.นางบรรจง ลุสุข ประธานกลุ่มสตรีต าบลฯ  คณะกรรมการ 
๒๔.นางวันเพ็ญ หลักชัย ประธานกลุ่มเสริมสร้างสุขภาพต าบลฯ คณะกรรมการ 
๒๕.นางนฤมล พละกลาง ประธานสภาองค์กรชุมชนต าบลฯ คณะกรรมการ 
๒๖.นายจ านง สุทธิประภา ประธาน อสม. หมู่ ๑ คณะกรรมการ 
๒๗.นายบุญเลิศ จันทร์สวยดี ประธาน อสม. หมู่ ๒ คณะกรรมการ 
๒๘.นายอุทัย ลุสุข ประธาน อสม. หมู่ ๓ คณะกรรมการ 
๒๙.นายประมวล ชัยยนต์ ประธาน อสม. หมู่ ๔ คณะกรรมการ 
๓๐.นายจันไทย เรืองมนตรี ประธาน อสม. หมู่ ๕ คณะกรรมการ 
๓๑.นายประยูร ค ามูล ประธาน อสม. หมู่ ๖ คณะกรรมการ 
๓๒.นายบุญมา รองทอง ประธาน อสม. หมู่ ๗ คณะกรรมการ 
๓๓.นายค าพัน ลือทองจักร ประธาน อสม. หมู่ ๘ คณะกรรมการ 
๓๔.นางบุญหลาย หัดค าหมื่น ประธาน อสม. หมู่ ๙ คณะกรรมการ 
๓๕.นางสาวอมรพรรณ เดชเจริญ ประธาน อสม. หมู่ ๑๐ คณะกรรมการ 
๓๖.นายศักดิ์ดา สายศรี ประธาน อสม. หมู่ ๑๑ คณะกรรมการ 
๓๗.นางหนูพิศ โคระถา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ 
๓๘.นายไสว สารสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการ 
๓๙.นายกฤตพร บุญฤทธิ์ รองประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการ 
๔๐.นางไพวัลย์ มงคลชู สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการ 
๔๑.นายสมคิด บุตรดา สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการ 
๔๒.นายประดอม ไพรสน ผอ.รพ.สต.โนนสว่าง คณะกรรมการ 
๔๓.นายอธิวัฒน์ เฉยฉิว ผอ.รพ.สต.บ้านดอนปอ คณะกรรมการ 
๔๔.นางวิลัย ผิวข า หน.ศพด.บ้านนาดี คณะกรรมการ 
๔๕.นายบัณฑิต ภาคโพธิ์ นิติกรปฏิบัติการ คณะกรรมการ 
๔๖.นายสุนทร ไชยมาตร  ประธานสภาเด็กและเยาวชน หมู่ที่ ๙ คณะกรรมการ 
๔๗.นางประภัสสรป์ จิตธรรมวงศา รองปลัดเทศบาล คณะกรรมการและเลขานุการ 
๔๘.นางศรีประไพร พิมพ์บุตร หน.ฝ่ายอ านวยการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

/๔๙.นางสาวคุณัญญา.... 



๑๖ 

๔๙.นางสาวคุณัญญา ฉัตรเดชา นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้าที ่
๑. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ และด าเนินการเพ่ือให้เกิดการท างาน

ร่วมกันในระดับพ้ืนที่ 
๒. ส ารวจ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งสถานการณ์ของระบบสุขภาพเพ่ือจัดท าเป็นรายงาน 
๓ จัดเวทีประชาคมเพ่ือรับฟังปัญหา เพ่ือหาทางแก้ไข 
๔ ด าเนินงานเพื่อให้การจัดท าธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นท่ี 
๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
    

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

(นายประครอง โคระถา) 
นายกเทศมนตรีต าบลโนนสว่าง 


