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ธรรมนูญสุขภาพตำบลเปือย	 ๒		

นิยามศัพท์		 	 ๔		

หมวดที่	๑	 ปรัชญาและแนวคิดหลักของระบบสุขภาพตำบลเปือย	 ๖		

หมวดที่	๒	 คุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป้าหมายของระบบสุขภาพ		

	 ตำบลเปือย	 ๖		

หมวดที่	๓	 การจัดให้มีหลักประกันการคุ้มครองผู้บริโภค	การควบคุมโรค		

	 และปัจจัยคุกคามด้านสุขภาพตำบลเปือย	 ๗		

หมวดที่	๔	 การสร้างเสริมสุขภาพ	 ๘		

หมวดที่	๕	 อนุรักษ์และการพัฒนา	ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ	 ๑๐		

หมวดที่	๖	 การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพ	 ๑๐		

หมวดที่	๗	 การสร้างและการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข	 ๑๑		

หมวดที่	๘	 การเงิน	การคลังด้านสุขภาพ	 ๑๑		

หมวดที่	๙	 คณะกรรมการสำนักธรรมนูญสุขภาพ	 ๑๒		

หมวดที่	๑๐	บทเฉพาะกาล	 ๑๓		

ภาคผนวก	 	 ๑๔	
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เกริ่นก่อนกล่าว 
 ตำบลเปอืย	 อำเภอลอือำนาจ	 จงัหวดัอำนาจเจรญิ	 เปน็พืน้ทีห่นึง่ทีเ่ปน็ 

“ชุมชนเข้มแข็ง”	 ที่มีทุนทางสังคมหลากหลาย	 ประกอบด้วย	 ศูนย์เมตตา

ธรรมวัดโพธิ์ศิลา	 สถานีวิทยุชุมชนเสมาพันปี	 กองบุญสัจจะสวัสดิการไทบ้าน	

ปราชญ์ชาวบ้าน	 ประชาชนมีการศึกษา	 พื้นฐานเศรษฐกิจเข้มแข็ง	 หลาก

หลายวัฒนธรรม	ผู้นำท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์กว้างไกล	ขณะเดียวกัน	“บริบทของ

สุขภาพ”	 กลับพบว่ายังมีการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อที่สามารถป้องกันได้	 เช่น	

อุจจาระร่วง	โรควัณโรค	โรคไข้เลือดออก	และการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง	 เช่น	

โรคเบาหวาน	 โรคความดันโลหิตสูง	 อีกทั้งยังพบว่าเยาวชนมีปัญหาการติด

สารเสพติด	

	 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	หมวด	๕	มาตรา	๔๖,	

๔๗	 และ	 ๔๘	 ซึ่งว่าด้วยธรรมนูญระบบสุขภาพแห่งชาติ	 เป็นเครื่องมือและ	 

กลไกลที่ให้โอกาสประชาชน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 รวมทั้งหน่วยงาน

ภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ	 ดูแล	 สุขภาวะของ

ประชาชน	 ภายใต้ศักยภาพของทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม	 สอดคล้องกับ

บริบทของพื้นที่ด้วยหลักการมีส่วนร่วมและการพึ่งตนเอง	

	 ด้วยมูลบทและเหตุผลดังกล่าว	 เทศบาลตำบลเปือย	 ชาวตำบลเปือย	

และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน	 จึงมีความเห็นร่วมและร่วมใจกันจัดทำ	

“ธรรมนูญสุขภาพตำบลเปือย ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔”  
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	 โดยกระบวนการมสีว่นรว่มทกุขัน้ตอน	ภายใตโ้ครงการ	“เปอืยรุง่โรจน”์ 

ทั้งนี้โดยมุ่งหวังเป้าหมายสูงสุด	 คือ	 สุขภาวะของชาวตำบลเปือยในอีก	 ๕	 ปี	 

ข้างหน้า	 ด้วยปรัชญาและหลักการแนวคิดสุขภาวะที่ว่า	 “คนตำบลเปือย 

อยู่ดีมีแฮง ฮักแพงแบ่งปัน สร้างสรรค์เฮียนฮู้ อยู่เย็นเป็นสุขถ้วนหน้า 

ภายในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า”	 อนึ่งเพื่อให้การถักทอธรรมนูญสุขภาพ

ตำบลเปือยสู่นโยบายสาธารณะของเทศบาลตำบลเปือยอย่างเป็นรูปธรรม		 

จึงกำหนดให้	 “สำนักธรมนูญสุขภาพตำบลเปือย”	 เป็นกลไกลถักทอภาคี

เครือข่ายในการขับเคลื่อน	ดังนี้	

 ข้อที่ ๑	 ธรรมนูญนี้เรียกว่า	 “ธรรมนูญสุขภาพตำบลเปือย	 ฉบับที่	 ๑	

พ.ศ.	๒๕๕๔”	

 ข้อที่ ๒	 การประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพตำบลเปือยให้มีผลบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่	๒๐	มีนาคม	๒๕๕๔	เป็นต้นไป	
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 ข้อ ๓	ธรรมนูญฉบับนี้	

 “ระบบหลักประกันสุขภาพ” หมายความว่า	การจัดให้มีหลักประกัน

และความคุ้มครองให้เกิดสุขภาพ	 รวมทั้งครอบคลุมการจัดการกับปัจจัย

ทั้งหมดที่เกี่ยวกับสุขภาพทั้งปัจจัยส่วนบุคคล	 ปัจจัยด้านระบบบริการ	 และ

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม	

 “การเสริมสร้างสุขภาพ”	 หมายความว่า	 การส่งเสริมและสนับสนุน

ให้บุคคลมีสุขภาวะทางกาย	 จิต	 สังคมและปัญญา	 โดยสนับสนุนพฤติกรรม

บุคคลและการจัดการสิ่งแวดล้อมและสภาพสิ่งแวดล้อม	 เพื่อส่งเสริมสุขภาพ

และคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคคล	ครอบครัว	ชุมชน	และสังคม	

 “เศรษฐกิจพอเพียง”	 หมายความว่า	 แนวทางปฏิบัติที่ยึดหลักความ

พอเพียง	 ความมีเหตุผล	 มีระบบความคุ้มกันตามสมควรตามวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญา	 ประกอบด้วยความซื่อสัตย์	 มีสติ	 และปัญญา	 ตั้งแต่ระดับ

ประชาชน	ครอบครัว	ระดับชุมชน	จนถึงระดับรัฐ	ประกอบอย่างสมดุล	

 “สุขภาพ”	 หมายความว่า	 ภาวะของประชาชนชาวตำบลเปือยที่

สมบูรณ์ทั้ง	 ทางกาย	 ทางจิตใจ	 ทางปัญญา	 และทางสังคม	 เชื่อมโยงกันเป็น

องค์รวมอย่างสมดุล	

 “คุณธรรม”	หมายความว่า	คุณความดีที่วิญญูชนพึงสำนึกในจิตใจตน	

ในเรื่องความจริง	ความดีงาม	และใช้เป็นหลักดำเนินชีวิต	

 “จริยธรรม”	 หมายความว่า	 แนวทางแห่งความประพฤติที่ยึดหลัก	 

คุณธรรม	
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 “การป้องกันโรค”	 หมายความว่า	 การกระทำ	 หรืองดกระทำบางสิ่ง	

บางอย่างเพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยหรือเป็นโรค	 และการป้องกันไม่ให้เกิด

กลับเป็นซ้ำในกรณีที่หายจากการเจ็บป่วยหรือเป็นโรคแล้ว	 สามารถแบ่งออก

ได้เป็น	 ๓	 ระดับ	 คือ	 การป้องกันก่อนการเกิดโรคหรือก่อนการเจ็บป่วย		 

การป้องกันโรคในระยะที่เกิดโรคหรือเจ็บป่วยขึ้นแล้ว	และการป้องกันโรคและ

ฟื้นฟูสภาพเมื่อหายจากการเจ็บป่วยด้วยโรคแล้ว	

 “โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล”	 หมายความว่า	 โรงพยาบาล	 

ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปือย	บ้านน้ำท่วม	มีหน้าที่ให้การบริการด้านรักษา

พยาบาล	 ควบคุมป้องกันโรค	 ส่งเสริมสุขภาพ	 และฟื้นฟูสภาพ	 ตามเกณฑ์

มาตรฐานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	

 “บุคลากรทางสาธารณสุข”	 หมายความว่า	 เจ้าหน้าที่ทุกประเภทที่

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	

 “การบริการสาธารณสุข”	 หมายความว่า	 การบริการต่างๆ	 อันเกี่ยว

กับการสร้างเสริมสุขภาพ	 การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคาม

สุขภาพ	 การตรวจวินิจฉัยและบำบัดสภาวะการเจ็บป่วย	 และการฟื้นฟู

สมรรถภาพของบุคคล	ครอบครัว	และชุมชน	

  “การควบคุมโรค”	 หมายความว่า	 การควบคุมโรคระบาด	 โรคไม่

ติดต่อ	 โรคติดต่อ	 โรคติดต่ออันตรายต่างๆ	 รวมทั้งโรคที่เกิดจากการปนเปื้อน

ของสารต่างๆในสิ่งแวดล้อม	 อาหาร	 และโรคอื่นๆ	 เพื่อให้สามารถลดความ	 

สูญเสียสุขภาพชีวิตและทรัพยากรได้หากมีการตรวจพบแต่เนิ่นๆ	

 “ภาคีเครือข่าย”	 หมายความว่า	 หน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	

องค์กรชุมชน	 ที่ร่วมกันดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ	 สุขภาวะชุมชนใน

พื้นที่ตำบลเปือย	
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 “จิตสาธารณะ”	 หมายความว่า	 ผู้ที่มีจิตใจนิยมช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่

คิดหวังสิ่งตอบแทน	

 ข้อ ๔	 ธรรมนูญฉบับนี้ใช้เป็นกรอบและแนวทางการดำเนินชีวิต	 

การดำเนินงานของชาวเทศบาลตำบลเปือย	 หน่วยงานรัฐ	 องค์กรท้องถิ่น		 

ภาควิชาการ/วิชาชีพ	 ภาคเอกชน	 และภาคประชาสังคม	 กองทุนสุขภาพ

ตำบล	ในเทศบาลตำบลเปือย	

หมวดที่ ๑ 
ปรัชญาและแนวคิดหลักของระบบสุขภาพ ตำบลเปือย 

 

 ข้อ ๕	 คนตำบลเปือย	 อยู่ดีมีแฮง	 ฮักแพงแบ่งปัน	 สร้างสรรค์เฮียนฮู้	

อยู่เย็นเป็นสุขถ้วนหน้า	ภายในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า	

 

หมวดที่ ๒ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป้าหมายของระบบสุขภาพ ตำบลเปือย 

 

 ขอ้ ๖	คนตำบลเปอืย	มคีณุธรรม	จรยิธรรมประจำใจ	โดยการรกัษาศลี 

มีจิตสำนึกสาธารณะและมีสุขภาพจิตที่ดี	มีจิตใจที่งดงาม	

 ข้อ ๗	 คนตำบลเปือย	 ร่วมสร้างสุขภาพโดยการส่งเสริมสุขภาพของ

ตนเอง	 ครอบครัวและชุมชน	 มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้น่าอยู่		 

เอื้อต่อการมีสุขภาพดี	 มีการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน	 ภาคีเครือข่ายสุขภาพ		 

มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพ	 ตลอดทั้งมีการอนุรักษ์	 สืบทอด		 
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ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเพณีขนบธรรมเนียมที่ดีงาม	 เพื่อให้คนตำบลเปือย	 

มีสุขภาวะอย่างยั่งยืน	

 

หมวดที่ ๓ 
การจัดให้มีหลักประกันการคุ้มครองผู้บริโภค การควบคุมโรค  

และปัจจัยคุกคามด้านสุขภาพ ตำบลเปือย 

 

 ข้อ ๘	 คนตำบลเปือย	 ร่วมสร้างหลักประกันสุขภาพอย่างมั่นใจด้วย

การสมัครเป็นสมาชิกกองบุญสัจจะสวัสดิการไทบ้าน	

 ข้อ ๙	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปือย	 และโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำท่วม	 จัดและพัฒนาบริหารสุขภาพให้มีคุณภาพ

มาตรฐานและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และ	 

ผู้ป่วยไว้อย่างต่อเนื่อง	

 ขอ้ ๑๐	จดับรกิารตรวจสขุภาพแกเ่ดก็	 เยาวชน	สตร	ีผูพ้กิาร	ผูส้งูอาย ุ

และผู้ด้อยโอกาสรวมทั้งผู้มีปัจจัยเสี่ยงต่างๆ	เป็นประจำทุกปี	

 ข้อ ๑๑	 อาสาสมัครสาธารณสุข	 หมอพื้นบ้าน	 และอาสาสมัครอื่นๆ	

ช่วยสนับสนุนการมีสุขภาพในชุมชนอย่างเข้มแข็ง		

 ข้อ ๑๒	คนตำบลเปือย	ดูแลครอบครัวด้วยความรัก	สร้างความอบอุ่น

เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันทางด้านสุขภาพ	

 ข้อ ๑๓	 คนตำบลเปือย	 ช่วยกันสร้างมาตรการข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ

สุขลักษณะและความปลอดภัยของที่อยู่อาศัย	 สถานที่สาธารณะ	 สถาน

ประกอบการ	พื้นที่การเกษตร	รวมทั้งช่วยกันสอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติจริง	



8 ธรรมนูญสุขภาพตำบลเปือย

 ข้อที่ ๑๔	คนตำบลเปือย	ที่เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือรุนแรงได้รับความช่วย

เหลือในเบื้องต้นและบริการส่งต่อเพื่อรับการรักษาพยาบาลอย่างทัน

เหตุการณ์	

 ข้อที่ ๑๕	จัดตั้งกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ประกอบไปด้วย	

	 	 -	 ตัวแทนภาครัฐ	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	 ๒	 คน	

ตัวแทนโรงเรียน	๒	คน	ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๔	คน,	ผู้แทนฝ่าย

ปกครอง	๔	คน	

	 	 -	ตัวแทนผู้บริโภคทุกหมู่บ้าน	หมู่บ้านละ	๑	คน	

  - ตวัแทนผูป้ระกอบการทกุหมูบ่า้น	หมูบ่า้นละ	๑	คน	มหีนา้ที ่

สุ่มตรวจผลิตภัณฑ์สินค้า	 อาหารและการบริการพร้อมรายงานผลกระทบต่อ

สุขภาพของคนในชุมชน	ให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยเดือนละ	๑	ครั้ง	

 

หมวดที่ ๔ 
การสร้างเสริมสุขภาพ 

 

 ข้อ ๑๖	 คนตำบลเปือย	 กินอาหารที่หลากหลาย	 เพียงพอ	 ปลอดภัย	 

มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย	 ลดอาหาร	 หวาน	 มัน	 เค็ม	 รวมทั้ง	 

ส่งเสริมการปรุงอาหารเองในครัวเรือน	

 ข้อ ๑๗	 คนตำบลเปือย	 ทุกคน	 มีการออกกำลังกายที่เหมาะสม	 

กับเพศและวัยอย่างน้อย	๓	วันต่อสัปดาห์อย่างสม่ำเสมอ	

 ข้อ ๑๘	 คนตำบลเปือย	 มีอารมณ์แจ่มใส	 จิตใจเบิกบาน	 โดย	 

การทำบุญตักบาตร	 สวดมนต์ไหว้พระ	 เข้าวัดฟังธรรม	 เข้าโบสถ์	 ร่วมพิธี	 
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ทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ	๑	ครั้งและเป็นชุมชนแห่งความเอื้ออาทร	

 ข้อ ๑๙	 คนตำบลเปือย	 ได้รับการอบรม	 ศีล	 สมาธิ	 ภาวนาวิปัสสนา

กรรมฐาน	ในศาสนสถาน	เพื่อพัฒนาจิตใจ	อย่างน้อยปีละ	๑	ครั้ง	

 ข้อ ๒๐	 คนตำบลเปือย	 พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่	 “หน้าบ้านสวย		 

หลังบ้านสวน	ในบ้านงาม”		

 ข้อ ๒๑	 ชุมชนตำบลเปือย	 ปลอดอบายมุข	 เช่น	 งดเหล้าเข้าพรรษา	

งดเหล้าและการพนันในงานศพ	 งานบุญประเพณีปลอดเหล้า	 (กฐิน,	 บวช)	

เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน		

 ข้อ ๒๒	คนตำบลเปือย	มีความตระหนักต่อภัยทางสุขภาพ	มีการปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องสุขภาพที่ไม่เหมาะสมในด้านต่างๆ	เช่น	ด้านการบริโภค	

การขับขี่ปลอดภัย	 การสูบบุหรี่	 การดื่มสุรา	 การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

และปลอดภัย		

 ข้อ ๒๓ คนตำบลเปือย	 ผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	 ในการทำการ

เกษตรปลอดสารพิษตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

  ข้อ ๒๔	 ชุมชนตำบลเปือย	 จัดให้มีเขตอภัยทานเพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์

ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และพักผ่อนหย่อนใจ	

 ข้อ ๒๕ ชุมชนตำบลเปือย	 ช่วยกันรักษาป่าชุมชนเพื่อเป็นแหล่ง

อาหารตามธรรมชาติ		
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หมวดที่ ๕ 
อนุรักษ์และการพัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 

 

 ข้อ ๒๖	 คนตำบลเปือย	 สนับสนุนเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น		 

เพื่อสืบทอดและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย	การแพทย์พื้นบ้าน	

และแพทย์ทางเลือกอื่น	นำมาเผยแพร่และใช้ในชุมชนอย่างเหมาะสม	

 ข้อ ๒๗	 คนตำบลเปือย	 ร่วมเรียนรู้	 ปลูกและใช้สมุนไพรไทยรวมทั้ง

แปรรูปเพื่อใช้อย่างเหมาะสม	

 

หมวดที่ ๖ 
การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพ 

 

 ข้อ ๒๘	 คนตำบลเปือย	 ร่วมพัฒนาทางด้านสื่อสารและจัดการเรียนรู้	

ในชุมชนโดยหอกระจายข่าว	 วิทยุชุมชน	 ระบบอินเตอร์เน็ต	 ศูนย์เรียนรู้หรือ

ห้องสมุด	ทั้งนี้ตามความเหมาะสม	

 ข้อ ๒๙	 คนตำบลเปือย	 สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารความรู้ด้าน

สุขภาพจากสื่อต่างๆ	 อย่างหลากหลายเป็นประจำและนำไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจำวันได้อย่างเท่าทัน	

 ข้อ ๓๐	 ให้นำธรรมนูญสุขภาพ	 ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ปราชญ์ชาวบ้าน	

เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนของโรงเรียน	
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 ข้อ ๓๑	 จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพแก่อาสาสมัครทางด้านสุขภาพ	

ได้แก่	 อาสาสมัครด้านสาธารณสุข	 อาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน	

(อย.น้อย)	หมอพื้นบ้าน	เป็นต้น	อย่างน้อยเดือนละ	๑	ครั้ง	

 

หมวดที่ ๗ 
การสร้างและการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข 

 

 ข้อ ๓๒ ภาคีเครือข่ายทางด้านสุขภาพ	 อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ	 

ที่บ้าน,	 อาสาสมัครด้านสาธารณสุข,	 อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน	 ได้รับ

การพัฒนาศักยภาพอย่างน้อยเดือนละ	 ๑	 ครั้ง	 ตามหลักสูตรทางด้าน

สาธารณสุขอย่างเหมาะสม	

 ข้อ ๓๓	 เทศบาลตำบลเปือย	 จัดทำแผนพัฒนารองรับ	 เพื่อสนับสนุน

การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขและสนับสนุนทุนการศึกษาหลักสูตร

สาธารณสุขให้เพียงพอ	

 

หมวดที่ ๘ 
การเงิน การคลังด้านสุขภาพ 

  

 ข้อ ๓๔	 ให้เทศบาลตำบลเปือย	 สนับสนุนงบประมาณจากเงินรายได้

ประจำปีของเทศบาล	 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามธรรมนูญสุขภาพ

ตำบลเปือย	
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 ข้อ ๓๕	ให้มีกองทุนสุขภาพชุมชน	โดยอาจมีรายได้จาก	เงินสนับสนุน

จากเทศบาลตำบลเปือย	การรับบริจาค	และวิธีการระดมทุนจากทุกครัวเรือน	

 ข้อ ๓๖	 หน่วยงาน	 องค์กรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	 ควรจัดสรรงบ

ประมาณให้การสนับสนุนที่ เพียงพอและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม	

ประเพณีวัฒนธรรม	อาชีพของชุมชน	

 ข้อ ๓๗	 จัดให้มีคณะกรรมการกองทุน	 โดยมีสัดส่วนคณะกรรมการ	 

ที่ประกอบไปด้วย	

	 -	ผู้แทนทางศาสนา		 	 	 จำนวน	๕	รูป/คน	

	 -	ผู้แทนภาครัฐ		 	 	 จำนวน	๔	คน	

	 -	ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 จำนวน	๔	คน	

	 -	ผู้แทนจากภาคประชาชน	 	 จำนวน	๑๓	คน	

	 -	ผู้แทนฝ่ายปกครองท้องที่	 	 จำนวน	๑๓	คน	

  

 มีหน้าที่	 จัดหาทุนและตรวจสอบผลการดำเนินงานของกองทุน

สุขภาพชุมชน	

 

หมวดที่ ๙ 
คณะกรรมการสำนักธรรมนูญสุขภาพ 

 

 ข้อ ๓๘	 การบริหารจัดการของสำนักธรรมนูญสุขภาพตำบลเปือย		 

ให้เป็นไปตามระเบียบ	ข้อบังคับ	ของสำนักธรรมนูญสุขภาพตำบลเปือย	โดยมี

คณะกรรมการสำนักธรรมนูญสุขภาพเป็นคณะทำงาน	
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 ขอ้ ๓๙ กรณทีีม่กีารละเมดิธรรมนญูฉบบันี	้ใหส้ำนกัธรรมนญูตำบลเปอืย

นำประเด็นดังกล่าวเข้าปรึกษาหารือในสมัชชาสุขภาพตำบลเปือยประจำปี	

และเสนอให้ใช้มาตรการทางสังคมดำเนินการตามความเหมาะสม	

 

หมวดที่ ๑๐ 
บทเฉพาะกาล 

 

 ข้อ ๔๐	 การยื่นแก้ไขธรรมนูญสุขภาพตำบลเปือย	 ต้องประกอบด้วย

ประชาชนในพื้นที่ตำบลเปือย	 จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งพันคนของประชากรใน

พื้นที่	 หรือคณะกรรมการธรรมนูญสุขภาพตำบลเปือย	 ไม่น้อยกว่าสองในสาม

ของคณะกรรมการทั้งหมด	

 ข้อ ๔๑	 การแก้ไขเพิ่มเติมธรรมนูญสุขภาพตำบลเปือยฉบับนี้		 

ต้องยึดหลักเหตุผล	 ความจำเป็น	 และประโยชน์ที่จะเกิดแก่คนในตำบลเปือย		 

การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม	 ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ

ธรรมนูญสุขภาพตำบลเปือย	และต้องแจ้งวาระดังกล่าวต่อสาธารณะชนทราบ	

ก่อนการจัดทำเวทีรับฟังความคิดเห็น	 ไม่น้อยกว่า	 ๓๐	 วัน	 และมติการแก้ไข

ต้องมีผู้เห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมเวทีดังกล่าว	
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ประกาศเทศบาลตำบลเปือย 

 เรื่อง การประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพตำบลเปือย ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

**************************** 

	 	 ด้วยเทศบาลตำบลเปือย	 และองค์กรภาคีได้ร่วมกันจัดทำธรรมนูญ	 

สุขภาพตำบลเปือย	 เพื่อยับยั้งโรคติดต่อและเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนตำบลเปือย

ซึ่งได้มีการประชุมประชาคมร่างธรรมนูญสุขภาพดังกล่าวไปเรียบร้อยแล้ว	

 

	 	 ดังนั้น	 เทศบาลตำบลเปือย	 และองค์กรภาคีเครือข่ายในการจัด

ธรรมนูญสุขภาพตำบลเปือย	 จึงขอประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพตำบลเปือย	 ฉบับที่	 ๑	

พ.ศ.	๒๕๕๔	โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่	๒๐	มีนาคม	๒๕๕๔	เป็นต้นไป	

 

	 	 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน	

   

	 	 	 ประกาศ	ณ	วันที่	๑๖	มีนาคม	๒๕๕๔	เป็นต้นไป	

 

      

	 	 	 	 	 (นายรุ่งโรจน์	โฉมรักษ์)	

	 	 	 	 							นายกเทศมนตรีตำบลเปือย	
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คำสั่งเทศบาลตำบลเปือย 
ที่ ๕๑ / ๒๕๕๔ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักธรรมนูญสุขภาพ 
************************************************ 

	 ด้วย	 ตำบลเปือย	 อำเภอลืออำนาจ	 จังหวัดอำนาจเจริญ	 ได้มีการจัดทำ
ธรรมนูญสุขภาพตำบลเปือย	 เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่คนในตำบลขึ้น	 โดยมีการ
ประกาศใช้ไปแล้วในวันที่	๒๐	มีนาคม	๒๕๕๔	นั้น	
	 ดังนั้น	 เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนการสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน	
และเพื่อให้เป็นไปตามธรรมนูญสุขภาพที่ได้จัดทำขึ้น	 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น
คณะกรรมการสำนักธรรมนูญสุขภาพ	
๑.	นางลิขิตติยา	 หล้ามาชน														ผู้อำนวยการสำนักธรรมนูญ	
๒.	นางสาวรัชฎาภรณ์	 ห้าวหาญ																											รองผู้อำนวยการฯ	
๓.	นางสุรีรัตน์		 ราชชมพู	 คณะกรรมการ	
๔.	นางนงคราญ	 ลูกอินทร์	 	คณะกรรมการ	
๕.	นายอุทัย	 จอมศรี	 	คณะกรรมการ	
๖.	นายอินตา	 สุดชาวงค์	 	คณะกรรมการ	
๗.	นายวิเชียร	 นนทศิริ	 	คณะกรรมการ	
๘.	นายสมบัติ	 ใจธรรม	 	คณะกรรมการ	
๙.	นายถวิล	 ศรีสุวรรณ	 	คณะกรรมการ	
๑๐.	นายวีระ	 อุนาพันธ์	 	คณะกรรมการ	
๑๑.	นางสมพร	 สายคำ	 	คณะกรรมการ	
๑๒.	นางสายันต์	 สำราญสุข	 	คณะกรรมการ	
๑๓.	นายใหญ่	 ประทุมชาติ	 	คณะกรรมการ	
๑๔.	นายอนันต์	 นิลมาลี	 	คณะกรรมการ	
๑๕.	นางยุพาพรรณ	 สมเนตร	 	คณะกรรมการ	
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๑๖.	นายอดุลย์	 ปาวรีย์	 	คณะกรรมการ	
๑๗.	นายวินัย	 สายสิน	 	คณะกรรมการ	
๑๘.	นายบัวเรียน	 บุญเสริฐ	 	คณะกรรมการ	
๑๙.	นางจินตนา	 ใจธรรม	 	คณะกรรมการ	
๒๐.	นางสุภัสสร	 แสงวงค์	 	คณะกรรมการ	
๒๑.	นายคำปั่น	 ศรีเพชร	 	คณะกรรมการ	
๒๒.	นายอรัญ	 ปาวรีย์	 	คณะกรรมการ	
๒๓.	นายประจิม	 วันดีวงค์	 	คณะกรรมการ	
๒๔.	นายเทียบ	 ดวงมาลย์	 	คณะกรรมการ	
๒๕.	นางสนธยา	 มั่นแสง	 	คณะกรรมการ	
๒๖.	นางประเสริฐ	 ชัยชนะ	 	คณะกรรมการ	
๒๗.	นางสงวน		 ประสงค์พันธ์	 	คณะกรรมการ	
๒๘.	นายสุระพล	 ใกล้ผล	 	คณะกรรมการ	
๒๙.	นายสุทัศน์	 ไกยพันธ์	 	คณะกรรมการ	
๓๐.	นางทิพวรรณ	 ชัยสุวรรณ	 	คณะกรรมการ	
๓๑.	นายปรีดา	 จันทนาค	 	คณะกรรมการ	
๓๒.	นายศรีอำนาจ	 ไกยสิทธิ์	 	คณะกรรมการ	
๓๓.	นายสวัสดิ์	 วันดีวงค์	 	คณะกรรมการ	
๓๔.	นางพัดชา	 ชาญสอน																					กรรมการและเลขานุการ	
๓๕.	นางสาวสุพรรษา	 จันทาธอน															กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ	
 
	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	
 
	 	 สั่ง	ณ	วันที่	๒๓	เดือน	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๔	
 
 
 
	 	 											(นายรุ่งโรจน์	โฉมรักษ์)	
		 	 								นายกเทศมนตรีตำบลเปือย	
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คำสั่งเทศบาลตำบลเปือย 
 ที่ ๒๕๗ / ๒๕๕๔ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามธรรมนูญสุขภาพตำบลเปือย 
******************************************** 

 
	 	 ด้วย	 เทศบาลตำบลเปือยได้มีการจัดธรรมนูญสุขภาพตำบลเปือย	 ฉบับที่	 ๑	
ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อวันที่	 ๒๐	 มีนาคม	 ๒๕๕๔	 เป็นต้นไป	 เพื่อเป็นการส่งเสริมการมี
สุขภาพอนามัยที่ดีของชาวชุมชนตำบลเปือย	 อยู่ดีมีแฮง	 ฮักแพงแบ่งปัน	 สร้างสรรค์
เฮียนฮู้	อยู่เย็นเป็นสุขถ้วนหน้า	ภายในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า	
 
		 ดังนั้น	 เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	 ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานระหว่างกัน	เทศบาลตำบลเปือย	จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคตามธรรมนูญสุขภาพ	ดังต่อไปนี้	
 
 ๑. ที่ปรึกษาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
	 	 ๑.๑	พระครูอุดมโพธิกิจ	 รักษาการเจ้าคณะตำบลเปือย	
	 	 ๑.๒	นายรุ่งโรจน์	โฉมรักษ์	 นายกเทศมนตรีตำบลเปือย	
	 	 ๑.๓	นายเกิด	ร่มเย็น	 ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอลืออำนาจ	
	 	 ๑.๔	นายทวี	ศรีสะอาด	 ประธานที่ปรึกษานายกฯภาคประชาชน		
  
 ๒. คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
	 	 ๒.๑	นายประยูร	แผลงศร	 ตัวแทนฝ่ายปกครอง	 ประธาน	
	 	 ๒.๒	นางสำลี	ไกยสิทธิ์	 ตัวแทนรพสต.	 รองประธาน	
	 	 ๒.๓	นายมงคล	ปาวรีย์	 ตัวแทนอปท.	 รองประธาน	
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	 	 ๒.๔	นางผุสดี	มหาโยธี		 ตัวแทนรพสต.		 กรรมการ	
	 	 ๒.๕	นางวิมลรัตน์	โฉมรักษ์		 ตัวแทนโรงเรียน		 กรรมการ	
	 	 ๒.๖	นางกัศรา	ธารารมย์	 ตัวแทนโรงเรียน		 กรรมการ		
	 	 ๒.๗	นายอินตา	สุดชาวงค์	 ตัวแทนอปท.	 กรรมการ	
	 	 ๒.๘	นายนคร	ประทุมชาติ	 ตัวแทน	อปท.	 กรรมการ	
	 	 ๒.๙	นายวินัย	สายสิน	 ตัวแทนฝ่ายปกครอง	 กรรมการ	
	 	 ๒.๑๐	นายวิเชียร	นนทศิริ	 ตัวแทนฝ่ายปกครอง	 กรรมการ	
	 	 ๒.๑๑	นายสิทธิ์	นิลแสง	 ตัวแทนฝ่ายปกครอง	 กรรมการ	
	 	 ๒.๑๒	นางสงวน	ประสงค์พันธ์		 ตัวแทนผู้บริโภค		 กรรมการ	
	 	 ๒.๑๓	นายประสิทธิ์	จันทะโมคา	ตัวแทนผู้บริโภค		 กรรมการ	
	 	 ๒.๑๔	นางสายันต์	สำราญสุข		 ตัวแทนผู้บริโภค		 กรรมการ	
	 	 ๒.๑๕	นางรุ่งนภา	บึงไกล		 ตัวแทนผู้บริโภค		 กรรมการ	
	 	 ๒.๑๖	นายสมหวัง	จันทร์หอม		 ตัวแทนผู้บริโภค		 กรรมการ	
	 	 ๒.๑๗	นายเทียบ	ดวงมาลย์		 ตัวแทนผู้บริโภค		 กรรมการ	
	 	 ๒.๑๘	นายปรีดา	จันทนาค		 ตัวแทนผู้บริโภค		 กรรมการ	
	 	 ๒.๑๙	นายชุมพล	พิมพาบุตร		 ตัวแทนผู้บริโภค		 กรรมการ	
	 	 ๒.๒๐	นายบุญชู	อามาตย์มนตรี	ตัวแทนผู้บริโภค		 กรรมการ	
	 	 ๒.๒๑	นายทวี	ศรีสุวรรณ		 ตัวแทนผู้บริโภค		 กรรมการ	
	 	 ๒.๒๒	นางนงคราญ	ลูกอินทร์		 ตัวแทนผู้บริโภค		 กรรมการ	
	 	 ๒.๒๓	นายปัญญา	ลูกอินทร์		 ตัวแทนผู้บริโภค		 กรรมการ	
	 	 ๒.๒๔	นางพรศรี	นามปัญญา		 ตัวแทนผู้ประกอบการ	 กรรมการ					
	 	 ๒.๒๕	นางเปี่ยม	บุญประสม		 ตัวแทนผู้ประกอบการ	 กรรมการ	
	 	 ๒.๒๖	นางอุลัย	ปาวรีย์		 ตัวแทนผู้ประกอบการ	 กรรมการ	
	 	 ๒.๒๗	นางพนาวรรณ	ศรีงาม		 ตัวแทนผู้ประกอบการ	 กรรมการ	
	 	 ๒.๒๘	นางสมบูรณ์	ผ่อนผัน		 ตัวแทนผู้ประกอบการ	 กรรมการ	
	 	 ๒.๒๙	นายนพดล	ธรรมสาร		 ตัวแทนผู้ประกอบการ		กรรมการ	
	 	 ๒.๓๐	นางสายฝน	ชมพูศรี		 ตัวแทนผู้ประกอบการ	 กรรมการ	
	 	 ๒.๓๑	นางเข็มพร	นิลมาลี		 ตัวแทนผู้ประกอบการ	 กรรมการ	
	 	 ๒.๓๒	นายสมาน	ปาวรีย์		 ตัวแทนผู้ประกอบการ	 กรรมการ	
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	 	 ๒.๓๓	นางทองสืบ	โสคำภา		 ตัวแทนผู้ประกอบการ	 กรรมการ	
	 	 ๒.๓๔	นายประสาน	สุระสาย		 ตัวแทนผู้ประกอบการ	 กรรมการ	
	 	 ๒.๓๕	นายสง่า	บัวใหญ่		 ตัวแทนผู้ประกอบการ	 กรรมการ		
	 	 ๒.๓๖	นางพัดชา	ชาญสอน	ตัวแทน	อปท.	กรรมการและเลขานุการ	
	 	 ๒.๓๗	นางกินรี	นามโคตร	 ตัวแทนผู้บริโภค		ผู้ช่วยเลขานุการ	
	 	 ๒.๓๘	นายไสว	ใจแก้ว						ตัวแทนผู้ประกอบการ	ผู้ช่วยเลขานุการ	
 
  มีหน้าที่ ออกระเบียบข้อบังคับ	 การจัดให้มีหลักประกันการคุ้มครองผู้บริโภค
และปัจจัยคุกคามด้านสุขภาพตำบลเปือย	 แต่งตั้งคณะกรรมการหรืออนุกรรมการใน
การดำเนินงาน	 สุ่มตรวจผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารและบริการพร้อมทั้งรายงานผลกระทบ
ต่อสุขภาพของคนในชุมชนให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยเดือนละ	๑	 ครั้ง	 และหน้า
ที่อื่นๆ	ที่สอดคล้องเกี่ยวเนื่องกับธรรมนูญสุขภาพตำบลเปือย		
 
	 ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าว	 ดำเนินหน้าที่ในการบริหารงานและประสานงาน	
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน	
 
	 ทั้งนี้	 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	
 
	 	 	 สั่ง	ณ	วันที่	๑๑	ตุลาคม	๒๕๕๔	
 
 
 
	 	 	 (นายรุ่งโรจน์	โฉมรักษ์)	
		 	 																																				นายกเทศมนตรีตำบลเปือย	
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คำสั่งเทศบาลตำบลเปือย  
 ที่ ๒๕๘ / ๒๕๕๔ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสุขภาพชุมชนตามธรรมนูญสุขภาพตำบลเปือย 
 

**************************************** 
 
	 ด้วย	 เทศบาลตำบลเปือยได้มีการจัดธรรมนูญสุขภาพตำบลเปือย	 ฉบับที่	 ๑		 
ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อวันที่	 ๒๐	 มีนาคม	 ๒๕๕๔	 เป็นต้นไป	 เพื่อเป็นการส่งเสริมการมี
สุขภาพอนามัยที่ดีของชาวชุมชนตำบลเปือย	 อยู่ดีมีแฮง	 ฮักแพงแบ่งปัน	 สร้างสรรค์
เฮียนฮู้	อยู่เย็นเป็นสุขถ้วนหน้า	ภายในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า	
	 	 ดังนั้น	 เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	 ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานระหว่างกัน	เทศบาลตำบลเปือย	จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
กองทุนสุขภาพตามธรรมนูญสุขภาพตำบลเปือย	ดังต่อไปนี้	
 
๑. ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนสุขภาพชุมชน  
	 ๑.๑	นายรุ่งโรจน์	โฉมรักษ์	 นายกเทศมนตรีตำบลเปือย	
	 ๑.๒	นายเกิด	ร่มเย็น	 ประธานสภาวัฒนธรรมฯ	
	 ๑.๓	นายมงคล	มุทาไร	 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	
	 ๑.๔	นายทวี	ศรีสะอาด	 ประธานที่ปรึกษานายกฯภาคประชาชน	
๒. คณะกรรมการกองทุนสุขภาพชุมชน   
	 ๒.๑	พระครูอุดมโพธิกิจ	 ผู้แทนทางศาสนา	 	ประธาน	
	 ๒.๒	พระมหาสุดใจ	จนฺทสาโร		 ผู้แทนทางศาสนา	 	รองประธาน	
	 ๒.๓	นายประยูร		แผลงศร	 ผู้แทนฝ่ายปกครอง	 	รองประธาน	
	 ๒.๔	นายวินัย		สายสิน	 ผู้แทนฝ่ายปกครอง	 	รองประธาน	
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	 ๒.๕	หลวงปู่พร		วรปญฺโญ	 ผู้แทนทางศาสนา	 	กรรมการ	
	 ๒.๖	หลวงปู่ประมวล	ธมฺโร	 ผู้แทนทางศาสนา	 	กรรมการ	
	 ๒.๗	บาทหลวงคำดี	ทองมาตร	 ผู้แทนทางศาสนา	 	กรรมการ	
	 ๒.๘	นายคำตัน	เดชผล	 ผู้แทนภาครัฐ	 	กรรมการ	
	 ๒.๙	นายนริศ	เชื้ออ่ำ	 ผู้แทนภาครัฐ	 	กรรมการ	
	 ๒.๑๐	นายสมคิด	สุบิน	 ผู้แทนอปท.	 	กรรมการ	
	 ๒.๑๑	นายใหญ่	ประทุมชาติ	 ผู้แทนอปท.	 	กรรมการ	
	 ๒.๑๒	นายทองปน	จอมหงส์	 ผู้แทนอปท.	 	กรรมการ	
	 ๒.๑๓	นางนันทวัน	ชมภูศรี	 ผู้แทนภาคประชาชน		 	กรรมการ	
	 ๒.๑๔	นางจินตนา	ใจธรรม	 ผู้แทนภาคประชาชน	 	กรรมการ	
	 ๒.๑๕	นายสุทัศน์	ไกยพันธ์	 ผู้แทนภาคประชาชน	 	กรรมการ	
	 ๒.๑๖	นางสวรรค์	ปรากฏ	 ผู้แทนภาคประชาชน	 	กรรมการ	
	 ๒.๑๗	นางอบรม	ฉลองคุณ	 ผู้แทนภาคประชาชน	 	กรรมการ	
	 ๒.๑๘	นางบังอร	ไกยพันธ์	 ผู้แทนภาคประชาชน	 	กรรมการ	
	 ๒.๑๙	นางพัชรินทร์	ทองพรม	 ผู้แทนภาคประชาชน	 	กรรมการ	
	 ๒.๒๐	นายสมร		ประทุมชาติ	 ผู้แทนภาคประชาชน	 	กรรมการ	
	 ๒.๒๑	นางสำราญ	ปาวรีย์	 ผู้แทนภาคประชาชน	 	กรรมการ	
	 ๒.๒๒	นายอนันต์	นิลมาลี	 ผู้แทนภาคประชาชน	 	กรรมการ	
	 ๒.๒๓	นายอรัญ	ปาวรีย์	 ผู้แทนภาคประชาชน		 	กรรมการ	
	 ๒.๒๔	นางสมพร	สายคำ	 ผู้แทนภาคประชาชน	 	กรรมการ	
	 ๒.๒๕	นางสังวาลย์	เรืองธรรม		 ผู้แทนภาคประชาชน	 	กรรมการ	
	 ๒.๒๖	นายวิเชียร	นนทศิริ	 ผู้แทนฝ่ายปกครองท้องที่	 	กรรมการ	
	 ๒.๒๗	นายสมบัติ	ใจธรรม	 ผู้แทนฝ่ายปกครองท้องที่	 	กรรมการ	
	 ๒.๒๘	นายอดุลย์	ปาวรีย์	 ผู้แทนฝ่ายปกครองท้องที่	 	กรรมการ	
	 ๒.๒๙	นายวินัย		สายสิน	 ผู้แทนฝ่ายปกครองท้องที่	 	กรรมการ	
	 ๒.๓๐	นายประจิม	วันดีวงค์	 ผู้แทนฝ่ายปกครองท้องที่	 	กรรมการ	
	 ๒.๓๑	นายเทียบ	ดวงมาลย์		 ผู้แทนฝ่ายปกครองท้องที่	 	กรรมการ	
	 ๒.๓๒	นายปรีดา	จันทนาค	 ผู้แทนฝ่ายปกครองท้องที่	 	กรรมการ	
	 ๒.๓๓	นายมนต์ชัย	ฤทธิ์ธนสมบูรณ์		ผู้แทนฝ่ายปกครองท้องที่	 	กรรมการ	
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	 	๒.๓๔	นายศรีอำนาจ	ไกยสิทธิ์	 ผู้แทนฝ่ายปกครองท้องที่	 	กรรมการ	
	 ๒.๓๕	นายถวิล	ศรีสุวรรณ	 ผู้แทนฝ่ายปกครองท้องที่	 	กรรมการ	
	 ๒.๓๖	นายบัวเรียน	บุญเสริฐ	 ผู้แทนฝ่ายปกครองท้องที่	 	กรรมการ	
	 ๒.๓๗	นายวีระ	อุนาพันธ์	 ผู้แทนฝ่ายปกครองท้องที่	 	กรรมการ	
	 ๒.๓๘	นายสมบัติ	ไกยสิทธิ์		 ผู้แทนภาครัฐ	กรรมการและเลขานุการ	
	 ๒.๓๙	นางบังอร	เสาหงส์		 ผู้แทนภาครัฐ										ผู้ช่วยเลขานุการ	
	 ๒.๔๐	นางชัชชญา	วันดี		 ผู้แทน	อปท.											ผู้ช่วยเลขานุการ	
 
 มีหน้าที่	 ออกระเบียบข้อบังคับ	 ดำเนินการจัดให้มีกองทุนสุขภาพชุมชน		 
การระดมทุนจากครัวเรือนจัดหาทุนและตรวจสอบผลการดำเนินงานของกองทุน
สุขภาพชุมชน	 แต่งตั้งคณะกรรมการหรืออนุกรรมการดำเนินงานและหน้าที่อื่นๆ		 
ที่สอดคล้องกับธรรมนูญสุขภาพตำบลเปือย	
 
	 ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าว	 ดำเนินหน้าที่ในการบริหารงานและประสานงาน	
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน	
 
	 ทั้งนี้	 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	
 
	 	 	 สั่ง	ณ	วันที่	๑๑	ตุลาคม	๒๕๕๔	
 
 
 
 
	 	 	 	(นายรุ่งโรจน์	โฉมรักษ์)	
		 	 																																		นายกเทศมนตรีตำบลเปือย	
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	 ธรรมนูญสุขภาพตำบลเปือย	 ฉบับที่	 ๑	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 ซึ่งได้เปิดตัวโครงการ	 
ตั้งแต่วันที่	 ๑๑	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๓	 เป็นต้นมา	 โดยความร่วมมือ	 ร่วมคิด	 ร่วมคิด		 
ร่วมทำ	 ร่วมขับเคลื่อนของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในตำบลเปือย	 เพื่อที่จะ	 สร้าง	 นำ	
ซ่อมสุขภาพ	 ของคนตำบลเปือย	 บ้านหัวดง	 บ้านน้ำท่วม	 และบ้านนาดูน	 ทั้ง	 ๑๓	
หมู่บ้าน	๑,๖๘๒	ครัวเรือน	๗,๒๐๐	คน		
	 ขอกราบอนุโมทนา	 พระครูวัฒนคุณาธาร	 เจ้าคณะตำบลเปือย	 ที่เมตตาร่วม
เป็นสักขีพยานในวันเปิดตัวโครงการ,	 พระครูอุดมโพธิกิจ	 เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศิลา	 และ
เจ้าอาวาสวัดทุกวัด	 พร้อมทั้งบาทหลวง	 ที่เมตตาเอื้อเฟื้อสถานที่และร่วมให้ข้อคิดใน
การสร้างกระบวนการจัดทำธรรมนูญเป็นอย่างดี	
	 ขอบคุณและชื่นชม	อาจารย์วิรัตน์	พุ่มจันทร์	รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
อำนาจเจริญ,	 สาธารณสุขอำเภอลืออำนาจ	 และวิทยากร	 ที่เป็นพี่เลี้ยงในการสร้าง
กระบวนการจัดทำธรรมนูญ	
	 ขอบคุณและชื่นชม	 อาจารย์นิติธร	 ธนธัญญา	 จากสำนักงานสุขภาพแห่งชาติ	
(สช.)	 ที่มาให้กำลังใจคณะทำงานและกรุณาให้คำแนะเสนอแนะที่ดีๆ	 ต่อธรรมนูญ
สุขภาพของเรา		
	 ขอบคุณและชื่นชม	ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน	 กล่าวคือ	 นายสมภพ	 ร่วมญาติ	
นายอำเภอลืออำนาจ,	 คุณพ่อเกิด	 ร่มเย็น,	 ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง	 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำท่วม,	 คณะครูอาจารย์,	 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	 
ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปือยและบ้านน้ำท่วม,	 กำนันตำบลเปือย	 ผู้ใหญ่บ้าน	 ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน	 ทุกหมู่บ้าน,	 ประธานสภา	 และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเปือย,	 ชมรมผู้สูง
อายุเปือย	 –	 บ้านหัวดง,	 สภาองค์กรชุมชน,	 สภาเด็กและเยาวชน,	 ผู้อำนวยการสถานี
วิทยุชุมชนเสมาพันปี	 และดีเจ	 ทุกคน,	 รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัครด้านสุขภาพ	 เช่น	 อสม.,	
อผส.,	อปพร.	เป็นต้น	
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	 ขอบคุณและชื่นชม	 คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล	 ที่เป็นหน่วยงาน
ประสานและสนับสนุนงบประมาณ	 และที่ลืมไม่ได้ขอบคุณและชื่นชมคนตำบลเปือย	 
ทุกคน	 ที่ เห็นความสำคัญด้านสุขภาพ	 ร่วมประชาคม	 แสดงความคิดเห็นอย่าง	 
หลากหลาย	 ร่วมแรง	 ร่วมใจเป็นพลังขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบลเปือยของเรา		 
จนสำเร็จเรียบร้อยด้วยดี	 นับได้ว่าเป็นธรรมนูญสุขภาพตำบลฉบับแรกของจังหวัด
อำนาจเจริญและของภาคอีสาน	
	 ๒๐	มีนาคม	๒๕๕๔	ธรรมนูญสุขภาพตำบลเปือย	ได้ประกาศใช้	หวังว่าคงเป็น
ธรรมนูญที่มีชีวิตที่คนตำบลเปือยและภาคีเครือข่าย	 จะนำไปเป็นเครื่องมือและเป็น	 
กลไกลในการขับเคลื่อนพัฒนางานด้านสุขภาพ	 เพื่อบรรลุเป้าหมายให้คนตำบลเปือย	
“อยู่ดีมีแฮง	ฮักแพงแบ่งปัน	สร้างสรรค์เฮียนฮู้	อยู่เย็นเป็นสุขถ้วนหน้า	ภายในปีสองพัน
ห้าร้อยห้าสิบเก้า”	
 
 
 
 
	 	 	 	 	 	 (นายรุ่งโรจน์		โฉมรักษ์)	
	 	 	 	 	 	 			นายกเทศมนตรี	


