
 
 

 
                                  

เกริ่นนํา 

ธรรมนูญตำบล  

“ธรรมนูญตำบลเชิงชุม ฉบับจุมหัวโสเหล 5 ดี” 

ธรรมนูญตำบลเชิงชุม เป็นเครื่องมือในการดำเนินการ โดยมีจุดหมายปลายทาง 

ที่มุ่งหวังเดียวกันคือ “เชิงชุม ตำบลแห่งความสุข” ภายใต้วิถีการดำเนินชีวิตในพ้ืนที่ของ 

ชาวตำบลเชิงชุมที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยธรรมนูญตำบลฉบับนี้เป็น 

เจตนารมณ์ร่วมและพันธะร่วมกันของสังคม ของชาวตำบลเชิงชุม ให้สามารถใช้อ้างอิง 

สำหรับการพัฒนาเพื ่อกำหนดทิศทางและเป้าหมายของระบบสุขภาพในอนาคต 

กระบวนการจัดทำสาระสำคัญและกระบวนการแปลงธรรมนูญระบบสุขภาพไปสู่การ 

ปฏิบัติในอนาคตนั้น จะเป็นกลไกลและกระบวนการทางสังคมเชื่อมโยงและขับเคลื่อน 

การพัฒนาระบบสุขภาพ บนหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ 

การสร้างสุขภาวะของตนเองสมาชิกในครัวเรือน และการส่งความสุขมวลรวมของสมาชิก 

สังคมทั ่วไป อีกทั ้งเป็นเครื ่องมือสำคัญขององค์กร กลุ ่มชุมชน และประชาชนที่ 

ประกอบการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพรวมถึงอาจใช้เป็นเครื่องมือ 

สำคัญในการขอรับการสนับสนุนงบประมานของรัฐและภาคีเครือข่ายสร้างสุขภาพที่มี 

ทรัพยากรในการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ที่เอื ้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ การ 

ป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ ธรรมนูญตำบล ฉบับนี ้ไม่ใช่ 

กฎหมาย แต่เป็นเครื่องมือของการสร้างสุขภาวะของประชาชนทั่วไป 

ข้อที่ 1 ธรรมนูญนี้เรียกว่า “ธรรมนูญตำบลเชิงชุม ฉบับหุ้มหัวโสเหล่ 5 ดี 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

ข้อที่ 2 ในธรรมนูญนี้ "คนดี ” หมายถึง คนตำบลเชิงชุม ที่มีคุณธรรม มีจิต สาธารณะ

รู้จักหน้าที่และเคารพสิทธิของผู้อื่น ตํารงตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

“สุขภาพดี” หมายถึง ภาวะสุขภาพของคนตำบลเชิงชุม ที่มีความความ สมบูรณ์

ทั้ง ทางกาย ทางจิต สังคม และทางปัญญา เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล 

“รายได้ดี” หมายถึง การประกอบสัมมาอาชีพ โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจ ะ 

พอเพียง 

“สังคมดี” หมายถึง คนตำบลเชิงชุมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่

ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้กฎกติกาเดียวกัน ตามบริบทประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

“สิ่งแวดล้อมดี” หมายถึง ภาวะสมดุลทางธรรมชาติ ระหว่าง คน สัตว์ สิ่งของ

ที่เอ้ือต่อการดำรงชีพของคนตำบลเชิงชุมอย่างปกติสุข 

“สถานบริการของรัฐ” หมายถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานศึกษา 

และหน่วยงานของรัฐในพ้ืนที่ตำบลเชิงชุม 

“หน่วยงานนอกพื้นที่” หมายถึง หน่วยงานราชการอ่ืนๆ ที่ตั้งอยู่นอกพ้ืนที่ 

และเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายหรือดำเนินกิจกรรมต่างๆ 

“องค์กรกลุ่มชุมชน” หมายถึง องค์กรหรือกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันโดยมีการ

จัดตั้งจากหน่วยงานของรัฐ หรือตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง หรือก่อตั้งเองภายใน

พ้ืนที่ และเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป โดยมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
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   ประกาศองค์ตำบลเชิงชุม 

           เรื่อง การประกาศใช้ธรรมนูญตำบลเชิงชุมฉบับจุ้มหัวโสเหล่ 5 ตี พ.ศ. 2562 
             (ฉบับปรับปรุงแก้ไข  ฉบับที่ 3 ปี 2566) 

**************************** 
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม และองค์กรภาคีได้ร่วมกันจัดทำธรรมนูญ  

สุขภาพตำบลเชิงชุม เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ โดยมีจุดหมายปลายทาง 
มุ่งหวังเดียวกันคือ “เชิงชุม ตำบลแห่งความสุข” ภายใต้วิถีการดดำเนินชีวิตในพ้ืนที่ของ
ชาวตำบลเชิงชุมที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ได้จัดกิจกรรมมหกรรมสุขภาพชุมชนตำบลเชิงชุม
ครัง้ที่ ๓ และได้มีการนำธรรมนูญตำบลเชิงชุมมาทบทวนเพื่อให้ธรรมนูญสุขภาพดังกล่าว
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม และองค์กร
ภาคีเครือข่ายในการจัดธรรมนูญสุขภาพตำบลเชิงชุม จึงขอประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพ
ตำบลเชิงชุม ประกาศใช้ธรรมนูญตำบลเชิงชุมฉบับจุ้มหัวโสเหล่ 5 ตี พ.ศ. 2562 (ฉบับ
ปรับปรุงแก้ไข  ฉบับที่ 3 ปี 2566) 

โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม  2565 เป็นต้นไป 
       ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม  2565 เป็นต้นไป 

                    (ลงชื่อ)       
                                                            ( นายประคิน     อันสุข) 
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      11.นางขจรจิตร  เหง้าละคร       ประธานกลุ่มสตรีตำบลเชิงชุม    คณะทำงาน 
      12. นางสาวมนัสวรี์  จันทรังษี     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชิงชุม คณะทำงาน 
      14. นางกมลกรณ์  คำผาย         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชิงชุม คณะทำงาน  
      15. นางพัชราภา  ผ่านสวุรรณ     ครู กศน.ตำบลเชิงชมุ    คณะทำงาน 
      16. นายประทาน  ทัศน์จันดา      ประธานชมรมผู้สูงอายุ   คณะทำงาน 
      17. นางเรณุกา   ครโสภา       ผู้อำนวยการกองคลัง    คณะทำงาน 
      18. นายสามารถ  ถามะพันธ์        ผู้อำนวยการกองช่าง    คณะทำงาน 
      19. นางสาวนิตติยา สวุรรณ        หวัหน้าสำนักปลัด    คณะทำงาน 
      20. นายบุญซ้อน    ทัศน์จันดา     ผู้ใหญ่บ้านบ้านเชิงชุม ม.1      คณะทำงาน 
      21. นางวันเพ็ญ      อันสุข        ผู้ใหญ่บ้านบ้านเชิงชุม ม.2      คณะทำงาน  
      23. นายวิมล     รัตนะอาษา        ผู้ใหญ่บ้านบ้านเชิงชุม ม.3      คณะทำงาน 
      24. นายขวัญชัย   ปาทา       ผู้ใหญ่บ้านบ้านเชิงชุม ม.4      คณะทำงาน 
      25. นายเกษมสุข   จันลา       ผู้ใหญ่บ้านบ้านเชิงชุม ม.5      คณะทำงาน 
      26. นายอภิชิต   เบ้าคำ       ผู้ใหญ่บ้านบ้านเชิงชุม ม.6      คณะทำงาน 
      27. นายรุ้งเพชร  ทิลารกัษ์       ผู้ใหญ่บ้านบ้านเชิงชุม ม.8      คณะทำงาน 
      28. นายปัญญา   ทิลารกัษ์       ผู้ใหญ่บ้านบ้านเชิงชุม ม.10     คณะทำงาน 
      29. นายสุทิน   ทิลารักษ์        ผู้ทรงคุณวุฒ ิ    คณะทำงาน 
      30. นายชัยพิชิต  นาโควงค์         ประธานสภาวฒันธรรม  ต.เชิงชุม คณะทำงาน   
      31. นางสิตานัน สังวร        นักวิเคราะห์ฯ   คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
     มีหน้าที่ในการพิจารณา ทบทวน ปรับปรุงธรรมนูญตำบลตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนตำบลเชิงชุมและให้สอดคล้องกับสถานกราณ์ปัจจุบัน 
 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม  2565 
         สั่ง ณ วันที่ 1 เดือนตุลาคม  2565 

                                (ลงชื่อ)       
   (นายประคิน  อันสุข ) 
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“คุณธรรม” หมายถึง คุณความดีท่ีคนตำบลเชิงชุมพึงสำนึกในจิตใจตนในเรื่อง 

ความจริง ความดีงามและใช้เป็นหลักดำเนินชีวิต 

“จริยธรรม” หมายถึง แนวทางที่เป็นกฎเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ 

ถูกต้องดีงามตามหลักคุณธรรมของคนในตำบลเชิงชุม 

“เศรษฐกิจพอเพียง” หมายถึง แนวทางที่ยึดหลักความพอประมาณ มีเหตุผล 

มีระบบภูมิคุ้มกันตามสมควรตามวัฒนธรรมและภูมิปัญญาประกอบด้วยความซื่อสัตย์ มี 

สติและปัญญา ตั้งแต่ระดับประชาชน ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชนในพ้ืนที่ตำบลเชิงชุม ประกอบกันอย่างสมดุล และพร้อมรองรับ ต่อการ 

เปลี่ยนแปลงต่างๆจากสังคมภายนอก 

“การมีส่วนร่วม” หมายถึง หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชน ใน 

ตำบลเชิงชุมมีการ ร่วมคิด 

ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วม 

ประเมินผล ในกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินการในพ้ืนที่ 

“จิตอาสาสาธารณะ” หมายถึง คนในตำบลเชิงชุมที่มีจิตใจนิยมช่วยเหลือ 

ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้อ่ืนและให้ความสำคัญของ

ผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 

“ประเพณีและวัฒนธรรม” หมายถึง กิจกรรมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็น 

เอกลักษณ์ของคนในตำบลเชิงชุม 

“สัมมาอาชีพ” หมายถึง คนในตำบลเชิงชุมมี อาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนเองไม่ 

เบียดเบียนผู้อ่ืนไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมและมีรายได้มากกว่ารายจ่าย คนในตำบล 

เชิงชุม 
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“การสร้างเสริมสุขภาพ” หมายถึง ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในตำบลเชิงชุม 
มี สุขภาวะทางกาย จิต ปัญญาและสังคม โดยสนับสนุนพฤติกรรมบุคคลและการจัดการ 

สิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคคล ครอบครัว 

ชุมชน และสังคม 

“การป้องกันโรค” หมายถึง คนในตำบลเชิงชุม การกระทำหรืองดกระทำสิ่งที่ 

ทำให้เกิดให้เกิดความเจ็บป่วยหรือเป็นโรค การป้องกันไม่ให้เกิดกลับเป็นซ้ำในกรณีท่ี 

หายจากการเจ็บป่วยหรือเป็นโรคแล้ว แบ่งออกได้ 3 ระดับได้แก่ การป้องกันก่อนการ 

เกิดโรค การป้องกันในระยะที่เกิดโรค การป้องกันโรคและฟ้ืนฟูหลังจากการหายจา 

การเจ็บป่วยด้วยโรคแล้ว 

“การควบคุมโรค” หมายถึง การกระทำท่ีไม่ให้เกิดการระบาดของโรค ไม่ให้ 

เกิดการติดต่อของโรคเพ่ือลดความสูญเสียต่อสุขภาพ 

“พาหะนำโรค” หมายถึงตัวการที่นำโรคมาติดต่อต่อคนในตำบลเชิงชุม เช่น 

ยุงลาย หนู แมลงวัน แมลงสาบ สุนัขและแมว เป็นต้น 

“การบริการสาธารณสุข” หมายถึง การบริการต่างๆ อันเกี่ยวกับการสร้าง 

เสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาวะการตรวจวินิจฉัย 

และการบำบัดสภาวะการเจ็บป่วย และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของบุคคล ครอบครัว และ 

ชุมชนในตำบลเชิงชุม 

“ตัวช้ีวัดสุขภาวะ” หมายถึง สิ่งที่แสดงให้เห็นผลต่อการกระทำใดๆ ต่อการ 

ดำเนินงานด้านสุขภาวะในตำบลเชิงชุม 

 “เกณฑ์การประเมิน” หมายถึง ตัวกำหนดที่ถูกตั้งขึ้นมาเพ่ือใช้สำหรับการ 

ประเมินผลการดำเนินงาน 5 ดี ของตำบลเชิงชุม 
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คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม 

ที่ 524 / 2565 
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสำนักธรรมนูญตำบลเชิงชุม 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
ตามท่ีสำนักธรรมนูญตำบลเชิงชุม ได้รับงบประมาณจากศูนย์ประสานงานภาคี

พัฒนาจังหวัดสกลนคร สมาคมพัฒนาประชาสังคมไทยสกล ภายใต้โครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น สร้างตำบลน่าอยู่ - ตำบลสุขภาวะทั่วประเทศ 
พ.ศ. 2561 - 2562  ขับเคลื่อนการจัดทำ ธรรมนูญตำบลให้มีความยั่งยืน โดยยึดหลัก
ร่วมคิด ร่วมทำร่วมติดตาม และร่วมรับผลประโยชน์ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายใน
พ้ืนทีแ่ละคณะทำงานชุดเดิมได้ครบวาระในการดำรงแหน่ง 

องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุมในฐานะผู้รับผิดชอบหลัก จึงแต่งตั้ง
คณะทำงานเพ่ือขับเคลื่อนธรรมนูญตำบลเชิงชุม โดยมีรายชื่อดังนี้ 
       1. นายประคิน   อันสุข  นายก อบต.เชิงชุม  ประธานคณะทำงาน 
       2. นายวิริยะ  ทัศน์จันดา  รองนายก อบต.เชิงชุม   รองประธานคณะทำงาน 
       3. นายสันติ  ทิลารักษ์      รองนายก อบต.เชิงชุม   รองประธานคณะทำงาน  
       4. นางรุ่งทิพย์  สมไชยมาด เลขานุการนายกอบต.เชิงชุม         คณะทำงาน 
       5. นายฉันทพงษ์ ฤาชัยราม  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม คณะทำงาน 
       6. นายเรืองชัย นาโควงค์  กำนันตำบลเชิงชุม    คณะทำงาน 
       7. นางเตือนใจ  วรรณทะนะ  ผอ.รพ.บ้านนาขาม   คณะทำงาน 
       8. นางลำไย   บาตร์ดี           พยาบาลวิชาชีพ รพ.บ้านนาขาม   คณะทำงาน 
       9. นายนิวัฒน์ชัย  ทัศจันดา   ประธาน อสม.เชิงชุม   คณะทำงาน 
      10. นายสมศักดิ์  ปัญญาประชุม  ประธาน อปพร.ตำบลเชิงชุม     คณะทำงาน 
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ออกเป็นมติประชาคมเพ่ือแก้ไขธรรมนูญฉบับนี้ ให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นไป ต้อง 
มีความเห็นชอบไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมเวทีประชุมสมัชชา 

ข้อที่ 37 สำนักธรรมนูญตำบลตำบลเชิงชุม ตั้งอยู่ องค์การบริหารส่วนตำบล 

เชิงชุม หมู่ 1 ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยให้สำนักธรรมนูญ 

ตำบลตำบลเชิงชุม กำกับดูแลและขับเคลื่อนให้เป็นไปตามธรรมนูญตำบลฉบับนี้ และ 

เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดตั้งองค์กร/คณะกรรมการ ตามธรรมนูญตำบล จัดทำและ 

เลือกตัวชี้วัดสุขภาพครัวเรือน เกณฑ์การประเมินสุขภาวะโดยใช้กระบวนการมีส่วน 

ร่วมกับชุมชน 

ข้อที่ 38 กรณีที่มีการละเมิดธรรมนูญตำบลฉบับนี้ ให้สำนักธรรมนูญตำบลนำ 

ประเด็นดังกล่าวเข้าปรึกษาหารือในเวทีประชาคมระดับตำบล เพื่อเสนอให้ใช้มาตรการ 

ทางสังคมดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 

ข้อที่ 39 ธรรมนูญตำบลตำบลเชิงชุม สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไข 

เพ่ิมเติมโดยคณะกรรมการธรรมนูญตำบลในเวทีสมัชชาระดับตำบล ให้องค์การบริหา
ส่วนตำบลเชิงชุม เป็นเจ้าภาพดำเนินการกระบวนการสรรหาคณะกรรมการในสำนักงาน 

ธรรมนูญตำบล ไม่น้อยกว่า 25 คน โดยให้มีผู้แทนจากทุกหมู่บ้าน โดยกระบวนการ 

สรรหาต้องยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน การแก้ไขเพ่ิมเติมธรรมนูญฉบับนี้ 

กระทำโดยผ่านเวทีสมัชชาระดับตำบล โดยให้สำนักงานธรรมนูญตำบลนำประเด็น 

หลักการและเหตุผลประกอบที่ชัดเจน มติการแก้ไขเพ่ิมเติม ต้องมีผู้เห็นชอบไม่น้อยกว่า 

กึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมในเวทีสมัชชา 
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“ผู้ด้อยโอกาส” หมายถึง ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ตำบลเชิงชุม ที่อยู่ในภาวะ
ยากลำบากในการดำเนินชีวิต ทั้งด้านฐานะทางเศรษฐกิจ สาธารณสุข การศึกษา สังคม 
และการเมือง วัฒนธรรม“ภาคีเครือข่าย” หมายถึง หน่วยงานของภาครัฐภาคเอกชน 
องค์กร กลุ่มชุมชน ที่ร่วมกันดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาวะ 
ชุมชนในพ้ืนที่ตำบลเชิงชุม 

“เจ้าหน้าที่สาธารณสุข” หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่มีความรู้ด้านการ 
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสภาพ การคุ้มครอง 
ผู้บริโภคโดยผ่านการศึกษาจากสถาบันที่ได้รับการรับรองหลักสูตร 

“ภูมิปัญญาท้องถิ่น” หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ 
ประกอบด้วย ด้านสาธารณสุข การศึกษา สังคม และการเมือง วัฒนธรรมที่สั่งสม 
และถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง 

“การเข้าถึงข้อมูล” หมายถึง คนในตำบลเชิงชุมสามารถ รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ 
จำเป็นต่อสุขภาวะ หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์และไม่ขัดต่อกฎหมาย 

“สมัชชาสุขภาพ” หมายถึง กระบวนการ เวทีพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบ 
กัลยาณมิตร ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง 5 ด้านของคนในตำบลเชิงชุมโดยเน้นการมี 
ส่วนร่วม 

“สำนักธรรมนูญตำบลเชิงชุม” หมายถึง คณะกรรมการที่เป็นเจ้าภาพหลัก 
ที่มารวมตัวกันเพ่ือขับเคลื่อนธรรมนูญตำบลให้เป็นรูปธรรมและตั้งอยู่ที่องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลเชิงชุม 

“เกษตรอินทรีย์” หมายถึง กิจกรรมทางเกษตรกรรมที่มีการลด ละ เลิก การใช้ 
สารเคมี โดยผู้ผลิตมีจิตสำนึกที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคผลิตผล 
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“หลัก 3 อ. 3 ส.” หมายถึง หลักการส่งเสริมสุขภาพให้คนในตำบลเชิงชุมมี 
สุขภาพดีโดยใช้หลัก 
  หลัก 3 อ. 
        1) อ.อาหาร กินครบ 5 หมู่ 
        2) อ.อารมณ์ รู้จักผ่อนคลายอารมณ์เครียด พักผ่อนให้เพียงพอ 
        3) อ.ออกกำลังกาย โดยเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ 

หลัก 3 ส. 
 1) ไม่สูบบุหรี่ 2) ไม่ดื่มสุรา 3) ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

ข้อที่ 3 ธรรมนูญตำบลฉบับจุ้มหัวโสเหล่ 5 ดี เป็นข้อปฏิบัติให้ใช้กับประชาชน 
หน่วยงาน องค์กร กลุ่มของชุมชนอ่ืนๆ ประกาศใช้เป็นต้นไป 
 

 

ข้อที่ 4 คนในตำบลเชิงชุมดำรงตนอยู่ในศีลธรรม มีความเสียสละ และ 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของคนในชุมชน ร่วมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดี 
งามของท้องถิ่น 

ข้อที่ 5 คนในตำบลเชิงชุมมีจิตสาธารณะหรือจิตอาสา ช่วยเหลืองานและ 
กิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ของชุมชน และงานของส่วนราชการ 

ข้อที่ 6 คนในตำบลเชิงชุม มีความรู้และนำความรู้ที่เป็นประโยชน์ มาพัฒนา 
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
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ข้อที่ 32 ห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่ เช่น ปลา กบ เขียด ในแหล่งน้ำใน 

พ้ืนที่ตำบลเชิงชุมและช่วยเหลือในการทำความสะอาดลำห้วย ขุดลอกคูคลองให้มีความ 

สะอาด และสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ทิ้งขยะ สารเคมี ลงในแหล่งน้ำ และลำห้วย
สาธารณะ 
                                         บทเฉพาะกาล 

การระดมทรัพยากรและงบประมาณ 
 

ข้อที่ 33 ภาคีเครือข่าย ชุมชน และประชาชนในพื้นที่ สนับสนุนการ 

ดำเนินงาน เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาวะตามธรรมนูญฉบับนี้ 

ข้อที่ 34 องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุมเป็นเจ้าภาพหลักในการ จัดสรร 

งบประมาณในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ธรรมนูญธรรมดำบลเชิงชุม 

ที่กำหนดไว้ตามธรรมนูญฉบับนี้ 

ข้อที่ 35 องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุมต้องส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายในตำบล 

เชิงชุม ได้ร่วมกันเสนอข้อบัญญัติตามมติประชาคม ที่เก่ียวข้องกับสุขภาวะต่อสภา 

องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม เพ่ือให้ออกเป็นข้อบัญญัติบังคับใช้ตาม 

กฎหมายที่ให้อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ 

ข้อที่ 36 องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุมและภาคีเครือข่ายในตำบล จัดให้มี 

ประชุมสมัชชาระดับพ้ืนที่ตำบลเชิงชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อระดมความคิด 
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หมวดที ่1 คนด ี



 
 

 
 
 
ข้อที่ 28 ผู้นำชุมชน ชุมชน รว่มกับภาคีเครือข่าย จัดให้มีการทำความ 

สะอาดครัวเรือน ถนนหนทาง สถานที่สาธารณะให้สะอาด ร่มรื่นสวยงาม 
ข้อที่ 29 ผู้นำชุมชน ชุมชน รว่มกับภาคีเครือข่าย ส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการ 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะ และที่ส่วนบุคคล ห้ามเผาขยะในเขต 
ชุมชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการขยะแต่ละประเภทอย่างถูกวิธีมี 
การคัดแยก ขยะต้นทางก่อนทิ้งมีรายได้จากการจำหน่ายขยะท่ีคัดแยกและสามารถขาย 
ได้และ ใช้ประโยชน์จากขยะ เช่นการทำปุ๋ยหมัก โดยการทำปุ๋ยอินทรีย์ การใช้ซ้ำและ 
นำกลับมาใช้ใหม่ได้ มีศูนย์เรียนรู้ในระดับชุมชน 

ข้อที่ 30 ห้ามตัดต้นไม้ในเขตป่าชุมชน และที่สาธารณประโยชน์ และห้าม 
หาของป่าในเขตป่าชุมชนและ ที่ส่วนบุคคลก่อนได้รับอนุญาต 

ข้อที่ 31 ผู้นำชุมชน ชุมชน รว่มกับภาคีเครือข่าย มีการดำเนินการทำข้อลง 
ในการดูแลรักษา ป่าชุมชนในเขตตำบลเชิงชุม ดังนี้ 

1. จัดตั้งคณะกรรมการ ในระดับหมู่บ้านและตำบล เพ่ือเฝ้าระวัง แจ้งเตือน 
และให้ความช่วยเหลือในกรณีที่เกิดไฟไหม้ป่าชุมชนในเขตตำบลเชิงชุม 

2. ร่วมกันจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการปลูกป่า 
3. ไม่ให้มีการหาของป่าและการล่าสัตว์ ในเขตป่าชุมชนโดยมีการกำหนด 

ระยะเวลาในการ ปิดป่าชุมชนเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ระหว่างเดือน พฤษภาคม – 
พฤศจิกายน ของทุกปี 
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ข้อที่ 7 คนในตำบลเชิงชุมรู้จักหน้าที่และเคารพสิทธิของผู้อ่ืน ไม่ละเมิด 
กฎหมาย ข้อห้าม ข้อตกลงของคนในชุมชน 

ข้อที่ 8 คนในตำบลเชิงชุมดำรงตน โดยยึดหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 
 หมวดที่ 2 สุขภาพดี 
 
 

 
ข้อที่ 9 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขามเป็นหน่วยงานหลักท่ี 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย มีความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพอย่าง 
ถูกต้องเหมาะสม และนำหลัก 3 อ. 3 ส. มาใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพและมีการ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือให้ห่างไกลโรค 

ข้อที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุมเป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดให้มีเวที 
สมัชชาสุขภาพหรือกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพ่ือขับเคลื่อน 
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ความรู้ ประสบการณ์และ นวัตกรรมที่จะนำมาเสริมสร้างสุขภาพ 
และการป้องกันควบคุมโรคในชุมชน 

ข้อที่ 11 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขามเป็นหน่วยงานหลักจัดให้
มีการให้ความรู้ในการประเมินสุขภาวะของคนในชุมชน กำหนดเกณฑ์ประเมินสุขภาวะ
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

ข้อที่ 12 คนในตำบลเชิงชุมทุกครัวเรือนสามารถประเมินสุขภาพของตนเอง 
และครัวเรือนได้อย่างถูกต้องและแก้ไขปัญหา เมื่อพบสิ่งผิดปกติจาการประเมินสุขภาวะ 
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หมวดที ่2 สุขภาพด ี

หมวดที ่5 สิ่งแวดล้อม 



 
 

ข้อที่ 13 อสม.ตำบลเชิงชุม มีความรู้สามารถทำแผนสุขภาพส่วนบุคคล และ 
ครอบครัวได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
บ้านนาขามเป็นพ่ีเลี้ยง 

ข้อที่ 14 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขาม จัดให้มีการพัฒนา 
ศักยภาพส่งเสริมความรู้ พัฒนาศักยภาพของ อสม.อย่างต่อเนื่อง เพ่ือช่วยเหลือและ 
ดูแลสุขภาพของคนในชุมชน 

ข้อที่ 15 ภาคีเครือข่ายในตำบลเชิงชุมส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการจัด 
กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ และการป้องกันควบคุมโรคมีการนำสมุนไพร การนวดแผน 
ไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมภายใต้การดูแลควบคุมของ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขาม 

ข้อที่ 16 ผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านจัดให้มีครอบครัวตัวอย่าง ในการปลูก 
สมุนไพร และมีการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ครอบคลุมใน 5 ดี 

ข้อที่ 17 การดูแลผู้สูงอายุ / คนพิการ /ผู้ด้อยโอกาส 
1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขาม ส่งเสริมให้ทุก 

ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุในครัวเรือมีความรู้ และดูแลผู้สูงอายุตลอดจนประเมินสุขภาพ 
ผู้สูงอายุได้ด้วยตนเอง 

2) องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา 
ชมรมผู้สูงอายุตำบลเชิงชุมให้มีกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือสุขภาวะที่ดีข้ึน 
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ข้อที่ 26 ผู้นำชุมชน ร้านค้าในชุมชน ร่วมกับภาคีเครือข่าย ส่งเสริม รณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์งานศพ ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ และการพนัน 

ข้อที่ 27 ผู้นำชุมชน ชุมชน รว่มกับภาคีเครือข่าย จัดทำระเบียบข้อตกลง 
ร่วมกันรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน สอดส่องเป็นหูเป็นตาแจ้งข่าว เตือนภัย เพื่อ 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนในตำบลเชิงชุม ดังนี้ 

1. ห้ามผู้ขับรถเสียงดัง ขับรถเร็วในเขตชุมชน 
2. ห้ามเปิดเครื่องเสียงดังไม่เกิน 4 ทุ่ม (ยกเว้น ในกรณีท่ีมีงานบุญหรือ 

งานประเพณีในชุมชน 
3. บรรทุกดินวิ่งในหมู่บ้าน ห้วงเดือน มิถุนายน ถึง กันยายน 
4. ห้ามทะเลาะวิวาทในงานบุญ งานประเพณี 
5.ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย 
6. ห้ามเรี่ยไร หรือรับบริจาค เว้นแต่ได้รับอนุญาต 
7. ก่อนที่จะทำการก่อสร้างหรือถมดินให้ไปยื่นคำร้องขออนุญาตที่ อบต. 

เชิงชุมให้ถูกต้องตามระเบียบ 
8. คนในชุมชนต้องมีจิตอาสาร่วมทำกิจกรรมส่วนรวม และกิจกรรม 

สาธารณประโยชน์ร่วมกันโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 
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หมวดที ่4 สังคมด ี



 
 

ชุมชนและให้กรรมการชุดนี้มีภาระหน้าที่ สุ่มตรวจผลิตภัณฑ์สินค้า 
อาหารและบริการพร้อมทั้งรายงานผลเสียที่กระทบต่อผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ 

4) คณะกรรมการดูแลและคุ้มครองผู้บริโภคตำบลเชิงชุม จัดให้มีการเผยแพร่ 
ข้อมูลข่าวสารสำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการผู้บริโภคท่ีมีประโยชน์และมีผลกระทบต่อชุมชน 
อย่างรวดเร็วและเท่าทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
 
 
 

ข้อที่ 23 องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบ 
สัมมาอาชีพ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้มีรายได้เพ่ิมในการประกอบอาชีพ 
เสริม เช่น การทำเกษตรอินทรีย์ การทอผ้าย้อมคราม ทอเสื่อ เป็นต้น 

ข้อที่ 24 องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุมร่วมกับภาคีเครือข่าย ส่งเสริม 
สนับสนุนให้มีการออมในระดับครอบครัวและชุมชน เพื่อเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย โดยการ 
จัดทำบัญชีครัวเรือนเพ่ือให้มีทุนสำรองในเวลาเจ็บป่วยหรือฉุกเฉิน 

ข้อที่ 25 องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุมร่วมกับภาคีเครือข่าย ส่งเสริม 
สนับสนุนการบริหารจัดการตนเองเพ่ือความเข้มแข็งของกลุ่มต่างๆ ในชุมชน เช่น 
กองทุนเงินออมแห่งชาติ กองทุนสวัสดิการชุมชน กลุ่มธนาคารโคกระบือ กลุ่มเลี้ยง 
สัตว์ตำบลเชิงชุม กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ศูนย์สาธิตเพ่ือการตลาด กลุ่ม 
ธนาคารข้าว ธนาคารขยะ เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน กลุ่มทอผ้าย้อมคราม 
องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุมร่วมกับภาคีเครือข่าย 
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3) องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม สนับสนุนให้มีจัดตั้งโรงเรียน 
ผู้สูงอายุตำบลเชิงชุม เพ่ือพัฒนาพื้นที่ ให้ผู้สูงอายุได้มีการพบปะพูดคุยและทำกิจกรรม 
การออกกำลังกาย กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมกลุ่มตามความสนใจ 

4) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขาม มีระบบดูแลผู้สูงอายุ 
ที่มีภาวะพ่ึงพิงและผู้ป่วยติดเตียงโดยแกนนำสุขภาพในชุมชน 

ข้อที่ 18 ประชาชนทั่วไป กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยเรื้อรัง ในตำบลเชิงชุม 
1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขาม ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนที่มี

ผู้ป่วยเรื้อรังในครัวเรือนมีความรู้ และดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ได้แก่ เบาหวาน ความดันไขมัน
ในเส้นเลือดสูง โรคไต โรคกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรง ตลอดจนประเมินสุขภาพได้ด้วย
ตนเอง ไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกันได้ จากพฤติกรรมของตนเอง เช่น 
การออกกำลังกาย การปรุงอาหาร และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพของผู้ป่วยเรื้อรัง 
เช่น บุหรี่ สุรา ยาเสพติด 

2) ผู้นำชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมออกกำลังกายตามสภาพ 
ของผู้ป่วยและบริบทของพ้ืนที่ 

3) องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดให้มี 
สวนสาธารณะเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมนันทนาการ 

4) ผู้นำชุมชนร่วมกับเกษตรตำบลส่งเสริมให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพ 
เข่น การปลูกพืชโดยใช้เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารเคมี 

5) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขามร่วมกับภาคเครือข่ายจัด 
ประกวดแกนนำสุขภาวะ 5 ดี 
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หมวดที ่3 รายได้ด ี



 
 

ข้อที่ 19 กลุ่มแม่และเด็ก 
1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขามร่วมกับภาคีเครือข่ายให้ 

ความรู้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถแม่และเด็ก.ในการดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง เช่น 
การฝากครรภ์ การคลอดการดูแลหลังคลอด ตลอดจนลูกได้รับการตรวจสุขภาพ ได้รับ 
วัคซีนตามเกณฑ์มาตรฐาน ครบถ้วนสมบูรณ์ 

2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขามร่วมกับภาคีเครือข่าย 
ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน และจัดเวทีแลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์ระหว่างแม่มือใหม่ด้วยกัน พร้อมเปิดโรงเรียน พ่อ แม่ ในชุมชน 

ข้อที่ 20 กลุ่มเด็กและเยาวชน (ท้ังในและนอกสถานศึกษา) 
1) องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุมและภาคีเครือข่าย ส่งเสริมและ 

สนับสนุนให้ สภาเด็กและเยาวชนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเยาวชนได้ทำ 
กิจกรรมหรือจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์การสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี 

2) องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับภาคีเครือข่ายส่งเสริม รณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเด็กและเยาวชนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปที่ใช้ใน 
ชีวิตประจำวัน 

3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขามร่วมกับภาคีเครือข่าย 
ส่งเสริม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้มีการจัดกิจกรรมเรื่องเพศศึกษาอย่างถูกต้อง และ 
ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

ข้อที่ 21 การควบคุมป้องกันปัจจัยคุกคามต่อสุขภาพ 
1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขามร่วมกับภาคีเครือข่าย 

ส่งเสริม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้และการควบคุมป้องกันโรคจากพาหะนำ 
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โรคได้อย่างถูกต้อง เช่น การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามภาชนะท่ีมีในครัวเรือน 
และให้ทุกครัวเรือน 

2) ผู้นำชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายชุมชนจัดให้มีการทำความสะอาด 
ครัวเรือน ถนนหนทาง สถานที่สาธารณะให้สะอาด ร่มรื่นสวยงามในวันสำคัญตาม 
ประเพณีนิยม 

3) สำนักธรรมนูญตำบลเชิงชุม จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้าง 
องค์ความรู้ระดับชุมชน โดยการจัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถอดบทเรียน 

4) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขามร่วมกับภาคีเครือข่ายจัด 
ให้มีการประกวดหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย หมู่บ้านน่าอยู่น่ามอง ครัวเรือนตัวอย่าง ใน 
ระดับตำบล 

ข้อที่ 22 การคุ้มครองผู้บริโภค 
1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขามร่วมกับภาคีเครือข่ายให้ 

ความรู้เพื่อให้คนในตำบลเชิงชุมสามารถเลือกซ้ือและใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้มาตรฐาน 
ผ่านการรับรองความปลอดภัย ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

2) ผู้นำชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ได้มาตรฐาน ไม่ให้ 
เข้ามาจำหน่ายในชุมชน และมีมาตรการสำหรับผู้ที่เข้ามาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ 
มาตรฐาน 

3) องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลและคุ้มครอง 
ผู้บริโภค ตำบลเชิงชุม ให้มีสัดส่วนกรรมการมาจากตัวแทนกลุ่มและองค์กรต่างๆ ใน 
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