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ธรรมนูญต ำบลศรีโนนงำม  พ.ศ.2564 

 ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ  คือ  กรอบและแนวทางในการด าเนินนโยบายยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพของประเทศ    เป็นเสมือนพิมพ์เขียวที่ภาคส่วนต่าง ๆ  มาร่วมกันก าหนดภาพของอนาคตที่พ่ึงประสงค์ของ
ระบบสุขภาพต าบลศรีโนนงาม  จึงร่วมกันคิดร่วมท า  และร่วมรับประโยชน์จากกรอบกติกา  ข้อตกลง  หรือแนวทาง
พัฒนา  จึงเกิด “ธรรมนูญต าบล”  จึงครอบคลุมด้านสุขภาพ  เศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดล้อม และใช้ธรรมนูญ
ต าบล  เป็นเครื่องมือที่จะน าสู่การยกระดับสร้างสุขภาพ   สร้างสังคม  สร้างเศรษฐกิจชุมชน และ สิ่งแวดล้อม  ของ
ต าบลศรีโนนงามให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไป 

 ธรรมนูญต าบลศรีโนนงาม  หมายถึง  กรอบกติกา  ข้อตกลง  หรือแนวทางพัฒนาซึ่งเกิดจากคนในชุมชน
ร่วมตัวกัน ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมมือกันปฏิบัติ เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนต าบลศรีโนนงาม 

 คณะกรรมการหมู่บ้าน  หมายถึง  คณะกรรมการหมู่บ้าน  ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องถิ่น  
พ.ศ.2475 

หมวดที่  1 
บททั่วไป 

 ข้อ 1  ธรรมนูญฉบับนี้  เรียกว่า  ธรรมนูญต าบลศรีโนนงาม 
 ข้อ 2  ธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3  ในธรรมนูญนี้ 
 “ต าบลศรีโนนงาม”  หมายความว่า  มีความสุขกาย  สบายใจ  สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขและดี
งาม 
 “การสร้างเสริมสุขภาพ” หมายความว่า  การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลมีสุขภาวะทางกาย  จิต  สังคม
และปัญญา  โดยสนับสนุนพฤติกรรมบุคคลและการจัดการสิ่งแวดล้อมและสภาพสิ่งแวดล้อม  เพ่ือส่ งเสริมสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม 
 “คนต าบลศรีโนนงาม”  หมายความว่า  ภาคีเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐซึ่งประกอบด้วย  บ้าน วัด  
โรงเรียน  และองค์การบริหารส่วนต าบล 
 “เศรษฐกิจพอเพียง”  หมายความว่า  แนวทางปฏิบัติที่ยึดหลักความพอเพียงความมีเหตุผล  มีระบบความ
คุ้มกันตามสมควรตามวัฒนธรรมและภูมิปัญญาประกอบด้วยความซื่อสัตย์  มีสติ และปัญญา  ตั้งแต่ระดับประชาชน  
ครอบครัวระดับชุมชน  จนถึงระดับรัฐ  ประกอบกันอย่างสมดุล 
 “สุขภาพ” หมายความว่า ภาวะของประชาชนชาวต าบลศรีโนนงามที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิตใจ ทาง
ปัญญา  ทางสิ่งแวดล้อมและทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล 
 “บ้าน”  หมายความว่า  หมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  พุทธศักราช 2457  
พระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง  พ.ศ.2522  และให้รวมถึงชุมชนที่จัดตั้ง
ขึ้นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 “วัด”  หมายความว่า  วัดบ้านโนนแก  วัดบ้านโนนงาม  วัดบ้านตาเหมา  วัดบ้านหนองรุง  วัดบ้านตาไทย  
ส านักสงฆ์บ้านโนนแกน้อย  วัดบ้านโนนหนองบัว 
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 “โรงเรียน”  หมายความว่า   โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี  โรงเรียนบ้านโนนแก  โรงเรียนบ้านหนองรุง  
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย 
 “องค์การบริหารส่วนต าบล”  ความหมายว่า  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 
 “โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล”  ความหมายว่า  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศรีโนนงาม 
 “ภาคีเครือข่าย” ความหมายว่า  หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  กองทุนสวัสดิการชุมชน  กิจกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพ  สุขภาวะชุมชนในพ้ืนที่ต าบลศรีโนนงาม 
 “คณะกรรมการหมู่บ้าน”  ความหมายว่า  คณะกรรมการหมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครอง
ท้องที่ และตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง 
 “ครอบครัว”  หมายความว่า  บ้านที่มีผู้อยู่อาศัยที่มีเลขท่ีตามกฎหมายทะเบียนราษฎร  และให้หมายรวมถึง  
บ้านชั่วคราวหรือท่ีพักอ่ืนใดที่มีคนอยู่อาศัยภายในหมู่บ้าน 
 “กลุ่ม”  ความหมายว่า  องค์กร  ชมรมหรือกลุ่มต่าง ๆ  ที่ทางราชการหรือหมู่บ้าน  หรือหมู่บ้านก าหนดขึ้น  
เพ่ือท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพ่ือเป็นตัวแทนด าเนินการด้านต่าง ๆ  ของหมู่บ้าน 
 “กองทุนพ่ึงพาตนเอง”  ความหมายว่า  กองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน  หรือกองทุนใด ๆ ที่ตั้งขึ้นมาเพ่ือพ่ึงพา
ตนเองของราษฎรในหมู่บ้าน 
 “ส านักงานธรรมนูญ”  หมายความว่า  ส านักงานธรรมนูญต าบลศรีโนนงาม 
 “เงินสมบท”  ความหมายว่า  เงินที่คณะกรรมการหมู่บ้านพิจารณามีมติเรียกเก็บจากผู้กระท าการการอัน
เป็นการก่อความไม่สงบเรียบร้อย  ผิดจารีตประเพณีขัดขวางความสงบสุขของประชาชนในหมู่บ้าน ตามที่ก าหนดใน
บทบัญญัติของธรรมนูญนี้  และให้คณะกรรมการหมู่บ้านน าเงินสมบทเข้ากองทุนพ่ึงพาตนเองของหมู่บ้านทั้งนี้เพ่ือให้
เกิดความเหมาะสม  คณะกรรมการหมู่บ้านอาจมีมติโดยความเห็นชอบของประชาคมหมู่บ้าน  ในการก าหนดจ านวน
เงินสมบทดังกล่าวตามความสมควรแก่กรณี  โดยท าเป็นกฎหมู่บ้านเพ่ิมเติมไว้ 
 “มาตรการทางสังคม”  หมายความว่า  วิธีการที่คณะกรรมการหมู่บ้านก าหนดขึ้นเพ่ือลงโทษบุคคลใด  หรือ
ลงโทษครอบครัวใดในหมู่บ้าน  นอกเหนือจากที่เป็นการลงโทษปรับหรือที่กฎหมายก าหนด  เช่น  การงดให้ความ
ช่วยเหลือด้านแรงงานการงดให้ยืมสิ่งของหรืออุปกรณ์ของส่วนรวม  การให้ความส าคัญในด้านการกู้ยืมเงินหรือ
สวัสดิการอื่นของหมู่บ้านเป็นล าดับท้ายสุดหรือการให้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  เป็นต้น  โดยก าหนดระยะเวลาการ
ด าเนินการลงโทษไว้  เช่น  ภายในกี่วันหรือก่ีเดือน  หรือก่ีครั้ง  เป็นต้น 
 ข้อ 4  ธรรมนูญนี้ใช้เป็นกรอบและแนวทางการด าเนินชีวิตให้ต าบลศรีโนนงามเป็นต าบลน่าอยู่  คนต าบลศรี
โนนงามมีสุขภาพดี  ชีวีสมบูรณ์  เป็นข้อตกลงใช้ร่วมกันกับประชาชนทุกคนในต าบลศรีโนนงาม  รวมถึง  หน่วยงาน  
องค์กร  กองทุน  กลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนต าบลศรีโนนงาม 
 ข้อ 5  หากมีระเบียบหรือกฎหมายใดบัญญัติให้กระท าการ  ห้ามกระท าการ  หรือก าหนดโทษไว้  ผู้ใดที่ได้
กระท าผิดหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าวย่อมมีความผิดและต้องถูกด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้น ๆ ก าหนด 
 กรณีธรรมนูญนี้  มีข้อห้ามหรือข้อก าหนดบัญญัติ ไว้เพ่ือเป็นมาตรการทางสังคมเพ่ือให้เกิดความสงบ
เรียบร้อยร่วมกัน ก็ให้มีการบังคับตามสมควรเท่าท่ีไม่ขัดหรือเกินกว่าระเบียบหรือกฎหมายตามวรรคหนึ่ง 
 ข้อ 6  หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดแย้งให้คณะกรรมการหมู่บ้านปรึกษาหารือมีมติโดยยึดหลักการตามหลัก
กฎหมายทั่วไปและจารีตประเพณีท้องถิ่นทั้งนี้  อาจขอความร่วมมือให้นายอ าเภอ  ปลัดอ าเภอ  ต ารวจ  อัยการ  
หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของทางราชการ  เข้าไปช่วยเหลือแนะน า 
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 ข้อ 7  หากมีกรณีที่สมควรหรือจ าเป็น  คณะกรรมการหมู่บ้านสามารถออกระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือวิธีการ
ด าเนินการใด ๆ  เพ่ิมเติม โดยขอความเห็นชอบจากประชาคมหมู่บ้านได้เท่าที่ไม่ขัดกฎหมาย  นโยบายของทาง
ราชการหรือจารีตประเพณีอันดีงามของสังคม 
 
 ข้อ 8  ให้ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงามเป็นผู้รักษาการตาม
ธรรมนูญฉบับนี้ 
 

หมวดที่  2 
ปรัชญำคนต ำบลศรีโนนงำม 

 ข้อ 9  “คนต าบลศรีโนนงาม”  ความหมายว่า  ร่วมสร้างสุขภาพของตนเอง  ลด  ละ เลิกสิ่งเสพติดทุกชนิด  
รวมถึง  ยาสูบ  บุหรี่  เครื่องดื่มแอลกฮอล์ทุกชนิด  และการพนันทุกประเภท  มีความรักและศรัทธา  เทิดทูนสถาบัน
ชาติ  ศาสนา  และสถาบันพระมหากษัตริย์เอาใจใส่ต่อครบบครัว  หมู่บ้าน  ท้องถิ่นโดยอาศัยหลักคุณธรรม  
จริยธรรม  ร่วมสืบสานวัฒนธรรม  ประเพณี  พัฒนา  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูมรดกทางภูมิปัญญาดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชาวต าบลศรีโนนงามอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 

หมวดที่  3 
ต ำบลศรีโนนงำมถิ่นคนดี  มีปัญญำ 

 
ข้อ 10  ให้คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบหลักในหมวดนี้ 
ข้อ 11  ทุกครอบครัวต้องธ ารงและรักษาไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย  เทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา  และ

พระมหากษัตริย์ 
ข้อ 12  สมาชิกทุกครอบครัวต้องรักษาศีล 5  หรือปฏิบัติตามหลักศาสนาที่นับถือ  เว้นจากการประพฤติชั่ว  

มีจิตส านึกดี  ท าแต่ความดีและปฏิบัติตามกฎข้อห้าม  ดังนี้ 
  (1)  ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการประทุษร้าย ทะเลาะวิวาท  ท าให้บุคคลอ่ืนเกิดความเดือดร้อน  หรือ
เสียหายแก่ร่างกายและทรัพย์สินทั้งส่วนตนและส่วนรวม 
  (2)  ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการลักทรัพย์  หรือยึดเอาทรัพย์ของบุคคลอ่ืนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต  
รวมทั้งห้ามท าลายหรือท าให้เสียซึ่งทรัพย์สินของผู้อื่นหรือทรัพย์สินของทางราชการหรือหมู่บ้าน 

  (3)  ห้ามมิให้ผู้ใดล่วงละเมิดประเวณี  หรือมีพฤติกรรมแสดงออกเชิงชู้สาว กับบุตร ภรรยายหรือ
สามีผู้อ่ืน 
  (4)  เฝ้าระวัง  ห้ามมิให้มีการหลอกลวง  ต้มตุ๋น  ใส่ร้ายป้ายสีต่อกัน 
  (5)  ส่งเสริมให้ลด ละ เลิก  สุรา  หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และห้ามเล่นการพนันผิดกฎหมาย
ทุกชนิด 
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หมวดที่  4 
คนมีสุขภำพด ี

 ข้อ 13  ห้ามมิให้ผู้ประกอบการ  ใช้เครื่องมือ  เครื่องจักรภายในเขตชุมชนของหมู่บ้าน  อันก่อให้เกิด
มลภาวะทางอากาศหรือทางเสียงจนเกิดเหตุร าคาญในระหว่างเวลา  17.00 น. – 08.00  น. 

  ห้ามมิให้ผู้ประกอบการ  ขุดดินถมดิน  หรือขับรถบรรทุกดิน วิ่งผ่านเขตชุมชนภายในหมู่บ้าน
ก่อให้เกิดความสกปรก  หรือกีดขวางการคมนาคม  ในระหว่างเวลา 17.00 น. – 06.00  น. ทั้งผู้ประกอบการต้อง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2560  
อย่างเคร่งครัด 

  ผู้ใดกระท าการในลักษณะดังกล่าวตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองให้คณะกรรมการหมู่บ้านว่ากล่าว
ตักเตือนและแนะน าให้แก้ไขให้ถูกต้อง  หากฝ่าฝืนต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนหมู่บ้านฯ จ านวน  500  บาท หรือ
หากกระทบต่อพ้ืนที่หรือทางสาธารณะให้แจ้งความด าเนินคดีตามกฎหมาย   

ข้อ 14  คนต าบลศรีโนนงามทุกครอบครัว ลด  ละเลิกการใช้สารเคมี  ได้แก่สารก าจัดแมลง  ยาฆ่าศัตรูพืช  
ในชุมชน  และแปลงเกษตรกรรมทุกชนิด  เพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองและคนอ่ืน 

ข้อ 15  ห้ามมิให้ผู้ใดถมดิน  หรือปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืน  อันเป็นการก่อผลกระทบหรือความ
เดือดร้อนแก่ผู้อ่ืนหรือแก่ส่วนร่วม  เช่น  การถมดินสูงเกินกว่าที่ควรท าให้ขัดขวางทางระบายน้ า  ก่อให้เกิดน้ าท่วม
พ้ืนที่หรือบ้านเรือนผู้อ่ืน  หรือ การถมดินหรือก่อสร้างอาคารกีดขวางทางสาธารณะและการสัญจรปกติของราษฎร  
รวมทั้งการด าเนินการอื่น  ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสวัสดิภาพและภยันตรายอื่น ๆ 

ผู้ใดกระท าการในลักษณะดังกล่าวให้คณะกรรมการหมู่บ้านว่ากล่าวตักเตือนและแนะน าให้แก้ไขให้ถูกต้อง  
หากฝ่าฝืนต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเข้ากองทุนฯ หมู่บ้าน  จ านวน  500  บาทหรือหากกระทบต่อพ้ืนที่หรือทาง
สาธารณะให้แจ้งความด าเนินคดีตามกฎหมาย 

ข้อ 16  คนต าบลศรีโนนงาม  ให้ทุกครัวเรือนก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในบริเวณบ้านของตนเอง  และ
หากตรวจพบลูกน้ ายุงลายภายในบริเวณบ้านดังกล่าวจะมีมาตราการ  แจ้งเตือนโดยวาจา(อ.ส.ม.)  หรือเป็นหนังสือ  
(ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน) และถ้ามิได้ด าเนินการแก้ไขจะถูกปรับ  20  บาท/ภาชนะ 

ข้อ 17  คนต าบลศรีโนนงาม  ไม่กินปลาดิบ  หรืออาหารสุกดิบ  เพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับ  (ป้องกัน
ปัจจัยเสี่ยงต่อมะเร็งท่อน้ าดี) 
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หมวดที่  5 
ครอบครัวอบอุ่น สังคมเข้มแข็ง 

 
ข้อ 18  ต าบลศรีโนนงามเป็นต าบลปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญ (งานศพ /กฐิน) หากผู้ใดฝ่าฝืน

ต้องจ่ายเงินสมบทเข้ากองทุนฯ หมู่บ้าน  ทั้งผู้ให้และผู้ดื่มกิน  คนละ  500  บาท   

ข้อ 19  ต าบลศรีโนนงาม  จะไม่ก่อเหตุความร าคาญในหมู่บ้าน  ขับรถเร็ว   แข่งรถ  หรือปรับแต่งท่อรถ
เสียงดัง  คณะกรรมการหมู่บ้านว่ากล่าวตักเตือน  หากฝ่าฝืนจะต้องจ่ายเงินเข้าสมทบกองทุนฯ  หมู่บ้าน จ านวน  
500  บาท 

ข้อ 20  คนต าบลศรีโนนงาม  จะไม่จุดพลุ สามเหลี่ยมในงานศพ  หากฝ่าฝืน  ให้คณะกรรมการหมู่บ้านว่า
กล่าวตักเตือน 

ข้อ 21  ผู้ใดยิงปืนหรือจุดประทัดหรือดอกไม้เพลิงโดยไม่มีเหตุอันควร ในหมู่บ้าน ชุมชน หากฝ่าฝืนจะต้อง
จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ  หมู่บ้าน   จ านวน  500  บาท 

ข้อ 22  ผู้ใดเปิดเครื่องขยายเสียง  ในลักษณะเสียงดังจนก่อให้เกิดเหตุร าคาญ  และควรปิด  ไม่เกินเวลา 
21.00 น. ยกเว้นมีเทศกาล  หากฝ่าฝืนจะต้องจ่ายเงินเข้าสมบทกองทุนฯ หมู่บ้าน จ านวน  500  บาท 

ข้อ 23  คนต าบลศรีโนนงาม  นิมนต์ พระสวดพระอภิธรรม (งานศพ) จ านวน  4  รูป  8  รูป  หรือ  12  
รูป แล้วแต่ตามความเหมาะสม 

ข้อ 24  ให้ทุกครอบครัวร่วมกิจกรรม  ในวันส าคัญทางศาสนา  ปฏิบัติศาสนกิจด้วยความเลื่อมใสศรัทธา  
ชักชวนลูกหลานเข้าวัดในวันพระและวันส าคัญ  ทางพุทธศาสนา  พระสงฆ์ในต าบลร่วมขับเคลื่อนต าบลให้มีความสุข
ความเจริญ 

ข้อ 25  คนต าบลศรีโนนงาม  น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในการด ารงชีวิต  ทุกครัวเรือน
และท าบัญชีครัวเรือนในทุกครัวเรือน 

ข้อ 26  ต าบลศรีโนนงาม  ร่วมกันอนุรักษ์  สืบสาน  พัฒนาองค์ความรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกด้าน  ให้คง
อยู่และสืบทอดต่อลูกหลาน ให้ทุกครัวเรือน ปลูกพืชสมุนไพรรักษาโรคเบื้องต้นตามภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน  ปราชญ์
ชาวบ้านและอนุรักษ์สืบสานให้คงอยู่ตลอดไป 

ข้อ 27  ต าบลศรีโนนงาม  ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(ตาสับปะรด)  และถ้ามีสมาชิกของ
ครอบครวั  ใด  เข้าไปยุ้งเกี่ยวกับยาเสพติดและถูกด าเนินคดีตามกฎหมายแล้วจะไม่ให้ได้รับการช่วยเหลือหรือใช้   
สิทธิต่าง ๆ ที่พึงมีในหมู่บ้าน  (ให้คณะกรรมการหมู่บ้านพิจารณาตามความเหมาะสม) 

ข้อ 28  คนต าบลศรีโนนงามจะไม่ทอดทิ้งเด็ก  คนชรา  ผู้ป่วยติดเตียง  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสทุกประเภท
ต้องได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม และท่ัวถึง 
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ข้อ 29  คนต าบลศรีโนนงามจะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้บุตรหลาน ได้เรียนโรงเรียนใกล้บ้านหรือในพ้ืนที่
ต าบลศรีโนนงาม 

ข้อ 30  ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการหรือก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท  ในงานมหรสพงานประเพณีท่ีส าคัญของ
หมู่บ้าน  หากการทะเลาะวิวาทนั้นท าให้การจัดงานไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้จนเสร็จงาน 

ผู้ใดที่กระท าการเลาะวิวาทหรือเป็นผู้ให้การสนับสนุนการกระท าผิดดังกล่าว จะต้องรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าจัดงานให้แก่เจ้าภาพผู้จัดงาน 1 ใน 3 ตามสัญญาจ้างและต้องจ่ายเงินสมบทเข้ากองทุนฯ หมู่บ้านจ านวนไม่
เกิน  3,000  บาทตามที่คณะกรรมการหมู่บ้านเห็นสมควร 

ข้อ 31  คนต าบลศรีโนนงาม  จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้บุตร  หลาน ได้เรียนในระบบหรือนอกระบบ
จนจบการศึกษาภาคบังคับ  เพ่ือให้สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและประกอบอาชีพได้ 

ข้อ 32  คนต าบลศรีโนนงาม  จะต้องร่วมกันสร้างเสริมและสนับสนุน  ให้เด็กเยาวชน  ปลอดภัยจากยาเสพ  
ติด  ปลอดภัยจากการเล่นเกมส์(อินเทอร์เน็ต)  ติดเกมส์  หรือมีสัมพันธ์ทางเพศก่อนวัยอันควร  

หมวดที่  6 
เป็นมิตรกับทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ข้อ 33  คนต าบลศรีโนนงามทุกครอบครัวมีหน้าทีค่ัดแยกขยะในครัวเรือน  ก่อนน าไปทิ้ง และทิ้งขยะใน
พ้ืนที่ที่ก าหนดให้ทิ้งเท่านั้น และไม่ทิ้งในที่สาธารณะ  หากฝ่าฝืนจะต้องจ่ายเงินเข้าสมทบกองทุนฯ  หมู่บ้าน  จ านวน  
500  บาท 

ข้อ 34  คนต าบลศรีโนนงาม  จะต้องไม่จับสัตว์น้ าในหนองน้ าสาธารณะในฤดูวางไข่ ในเดือน  พฤษภาคม  
มิถุนายน  กรกฎาคม  เพ่ือให้มีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภคของคนภายในต าบล หากฝ่าฝืนจะต้องจ่ายเงินเข้าสม
บทกองทุนฯ  หมู่บ้าน  จ านวน  2,000  บาท  

ข้อ 35  คนต าบลศรีโนนงาม  ต้องร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อมครอบครัว  หมู่บ้านให้สะอาด  น่าอยู่  และ
ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านอย่างน้อยเดือนละ  1  ครั้ง 

 ข้อ 36  คนต าบลศรีโนนงาม  จะต้องดูแลรักษาที่สาธารณะประโยชน์หรือทางสาธารณะ  ไม่ปลูกต้นไม้ใน
ไหล่ทางสาธารณะทุก ๆ ประเภท   หากฝ่าฝืนจะต้องจ่ายเงินเข้าสมบทกองทุนฯ  หมู่บ้าน   จ านวน 500  บาท 

หมวดที่  7 
วิถีพอเพียง 

 ข้อ 37  ให้คนต าบลศรีโนนงามเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบร่วมกันในหมวดนี้ 

 ข้อ 38  คนต าบลศรีโนนงามต้องน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดดุลยเดช  ใหหลวงรัชกาลที่ 9  เพื่อเรียนรู้และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
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หมวดที่  8 

ส ำนักงำนธรรมนูญต ำบลศรีโนนงำม 

ข้อ  39  ให้ส านักงานธรรมนูญต าบลศรีโนนงาม  โดยมีคณะกรรมการธรรมนูญต าบลศรีโนนงามเป็น
คณะท างาน ซึ่งท าหน้าที่ก ากับดูแลและขับเคลื่อนให้เป็นไปตามธรรมนูญต าบลศรีโนนงาม พ.ศ.2562 

    

หมวดที่  9 

   กำรแก้ไขเพิ่มเติมธรรมนูญต ำบลศรีโนนงำม 

ข้อ  40  การแก้ไขเพ่ิมเติมธรรมนูญต าบลศรีโนนงามจะกระท าได้  ก็แต่โดยเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน
ต าบลศรีโนนงามเท่านั้น  ญัตติการขอแก้ไขเพ่ิมเติมต้องมาจากคณะกรรมการธรรมนูญต าบลศรีโนนงาม  
จ านวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนคณะกรรมการทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่  หรือจากประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่า  200  คน 

 การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ต้องแจ้งวาระดังกล่าวให้ประชาชนทราบก่อนการ
จัดท าเวทีรับฟังความคิดเห็นไม่น้อยกว่า  30  วัน  และมติเห็นชอบการแก้ไขเพ่ิมต้องมีผู้เห็นชอบเกินกว่ากึ่ง
หนึ่งของผู้เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว 

 

..................................................... 

 

    

 

    
 
 
 
 
 
 
 

 



สำรบัญ 

          หน้ำ 

ธรรมนูญต ำบลศรีโนนงำม          

หมวดที่  1  บททั่วไป            1 

หมวดที่  2  ปรัชญำคนต ำบลศรีโนนงำม       3 

หมวดที่  3  ต ำบลศรีโนนงำมถิ่นคนดี  มีปัญญำ      3 

หมวดที่  4  คนมีสุขภำพดี        4 

หมวดที่  5  ครอบครัวอบอุ่น สังคมเข้มแข็ง      5 

หมวดที่  6  เป็นมิตรกับทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม    6 

หมวดที่  7  วิถีพอเพียง         6 

หมวดที่  8  ส ำนักงำนธรรมนูญต ำบลศรีโนนงำม      7 

หมวดที่  9   กำรแก้ไขเพิ่มเติมธรรมนูญต ำบลศรีโนนงำม     7 

ค ำสั่ง/ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีโนนงำม  
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำน  ธรรมนูญสุขภำพต ำบลศรีโนนงำม 

ภำคผนวก 

 

 

 

 

      

 

 

   

 

 

 



 
ค ำสั่ง/ประกำศ 

.................................... 
  ด้วยธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ  คือกรอบและแนวทางในการก าหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร์ด้วยสุขภาพของประเทศ  เป็นเสมือนพิมพ์เป็นที่ภาคส่วนต่าง ๆ มาร่วมกันก าหนดภาพอนาคตที่พ่ึง
ประสงค์ของระบบสุขภาพทุกหน่วยงาน  ทุกองค์กรรวมถึงชุมชนท้องถิ่น  จึงจะสามารถน ามาใช้อ้างอิงประกอบการ
จัดท าแผน  นโยบายรวมถึงกติการ่วมของชุมชนได ้
  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  ได้จัดประชุมเวทีสาธารณะประเด็นการสร้างการมีส่วนรวม
ในการขับเคลื่อนต าบลจัดการตนเองในการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชน  และมติที่ประชุมเห็นชอบแนวทางเคลื่อน  
“ธรรมนูญต าบล”  เป็นเครื่องมือที่จะน าสู่การยกระดับและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น/พ้ืนที่  อบต.ศรีโนนงาม  อันเนื่องจากการเกิดธรรมนูญสุขภาพเกิดจากคนในชุมชน  รวมตัวกัน  
ร่วมคิด  ร่วมท าขึ้น  เพ่ือให้เป็นกรอบกติกา  ข้อตกลงหรือแนวทางการพัฒนาสุขภาวะ  จัดปัญหาของคนในชุมช 
(หน่วยงานราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรกองทุน  ภาคประชาชน) 
  เพ่ือให้เป็นการขับเคลื่อนสู่ธรรมนูญสุขภาพต าบลศรีโนนงาม  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นต าบล
จัดการสุขภาพ และศูนย์เรียนรู้ของชุมชนได้อย่างแท้จริง  จึงแต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อและต าแหน่งเป็นคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนสู่ธรรมนูญสุขภาพต าบลศรีโนนงาม  ดังนี้ 

1.  คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 
1.1 นายอ าเภอศรีรัตนะ                 ประธานที่ปรึกษา 
1.2  พระครูสิริศิลวงศ์  เจ้าคณะต าบลพิงพวย/ศรีโนนงาม         รองประธานที่ปรึกษา 
1.3  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ            รองประธานที่ปรึกษา 
1.4  สาธารณสุขอ าเภอศรีรัตนะ               กรรมการที่ปรึกษา 
1.5 พระครูกฤษณะ  ธณปญโญ     เจ้าอาวาสวัดบ้านตาเหมา            กรรมการที่ปรึกษา 
1.6 ประธานชมรมผู้สูงต าบลศรีโนนงาม              กรรมการที่ปรึกษา 
มีบทบาทหน้าที่  ให้ค าปรึกษา  เสนอ  แนะน าทิศทางนโยบาย  ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ
โครงการสนับสนุน  เอื้ออ านวย  ประสานช่วยเหลือสมัชชาสุขภาพปฏิรูปต าบลศรีโนนงาม ให้
บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด 
 

2. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
2.1  นายอินศร  บุญสาง     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  ประธาน 
2.2  นายทองมูล  โยธี        ก านันต าบลศรีโนนงาม         รองประธาน 
2.3 นายสุดใจ  หัสดง         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม รองประธาน 
2.4 นายวิสุทธิ์  อายุวงศ์      ผู้อนวยการโรงพยาบาลส่วนเสริมสุขภาพฯ          กรรมการ 
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2.5  นายสุริยา  โพธิ์อุดม ประธาน อสม. ต าบลศรีโนนงาม            กรรมการ 
2.6  นายเฉลิมฤทธิ์  หม้อแก้ว  ผู้อ านวยการโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี          กรรมการ 
2.7  ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน                กรรมการ 
2.8  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงามทุกคน            กรรมการ 
2.9  นายปรัชญา  ปาณาตี ปลัด อบต.ศรีโนนงาม           กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
2.10 นายปภังกร  มีศิลป์  หัวหน้าส านักปลัด           กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
2.11 นายสมชาย  ดงเตย      นักพัฒนาชุมชน            กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
2.12 นางจินตนา  ศรีเมือง นักจัดการงานทั่วไป           กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
2.13 นายฉัตร์ชัย  บุญรินทร ์นักทรัพยากรบุคคล           กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
2.14 นางสิริญานี  กันแม้น     นักวิเคราะห์นโยบายฯ           กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
มีบทบาทหน้าที่  ก ากับดูแล  ติดตามอ านวยการ  ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ใน
การด าเนินการให้ไปด้วยความเรียบร้อย  ส าเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ 

3. คณะท ำงำนฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
3.1  นายปภังกร  มีศิลป์       หัวหน้าส านักปลัด          หัวหน้าคณะท างาน 
3.2  นางสิริญานี  กันแม้น     นักวิเคราะห์นโยบายฯ                   คณะท างาน 
3.3  นางจินตนา  ศรีเมือง     นักจัดการงานทั่วไป          คณะท างาน 
3.4  นายวิสุทธิ ์ อายุวงศ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมฯ         คณะท างาน 
3.5  ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน             คณะท างาน 
3.6  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม          คณะท างาน 
3.7  ประธาน อสม. ระดับหมู่บ้าน  ทุกหมู่บ้าน           คณะท างาน 
3.8  นายสมชาย  ดงเตย    นักพัฒนาชุมชน       คณะท างาน/เลขานุการ 
3.9  นางสาวสุพัฒตรา  โยธ ี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน              ผู้ช่วยเลขานุการ 
3.10  นายสุทธิพันธ์  สารพัฒน์  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ              ผู้ช่วยเลขานุการ 
3.11  พนักงานทุกคน        
ผู้ช่วยเลขานุการ 
มีบทบาทหน้าที่    ท าการประชาสัมพันธ์  ด้านสิ่งพิมพ์  หอกระจายข่าว  ก ากับดูแล  ติดตาม  
อ านวยการ  ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  ในการด าเนินการให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  ส าเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ 

4. คณะท ำงำนฝ่ำยประชำคม 
4.1 นายทองมูล  โยธี   ก านันต าบลศรีโนนงาม           หัวหน้าคณะท างาน 
4.2 นายปภังกร  มีศิลป์ หัวหน้าส านักปลัด          คณะท างาน 
4.3 นางศศิร์ภาพร  ไชยช่วยภาคิน เจ้าพนักงานสาธารณสุข          คณะท างาน 
4.4 นางสิริญานี  กันแม้น  นักวิเคราะห์นโยบายฯ         คณะท างาน 
4.5 นางจินตนา  ศรีเมือง  นักจัดการงานทั่วไป         คณะท างาน 
4.6 ประธาน  อสม. ระดับหมู่บ้าน  ทุกหมู่บ้าน           คณะท างาน 
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4.7  ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน             คณะท างาน 
4.8  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงามทุกคน         คณะท างาน 
4.9  ประธานอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนระดับหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน        คณะท างาน 
4.10  นายสมชาย  ดงเตย  นักพัฒนาชุมชน          คณะท างาน/เลขานุการ 
4.11  นางสาวสุพัฒตรา  โยธี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน       ผู้ช่วยเลขานุการ 
4.12  พนักงานจ้างของ  อบต.ทุกคน       ผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีบทบาทหน้าที่  จัดท าเวทีประชาคมร่างธรรมนูญสุขภาพต าบล  ระดับต าบล  เพ่ือให้
ประชาชน  ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  ให้มีส่วนร่วมรับทราบและตระหนัก  เห็น
ความส าคัญของการด าเนินการ(ตามแผนการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพต าบล) 

5. คณะท ำงำนฝ่ำยยกร่ำงธรรมนูญสุขภำพต ำบล 
5.1  นายปรัชญา  ปาณาตี ปลัดอบต.ศรีโนนงาม          หัวหน้าคณะท างาน 
5.2  พระกฤษณะ  ธณปณโญ  เจ้าอาวาสวัดบ้านตาเหมา        คณะท างาน 
5.3  นายทองมูล  โยธ ี ก านันต าบลศรีโนนงาม         คณะท างาน 
5.4  นายสุดใจ  หัสดง ประธานสภาอบต.ศรีโนนงาม        คณะท างาน 
5.5  นายผดุง  ชาติดอน ผอ.รร.โชติพันพุ์วิทยาสามัคคี        คณะท างาน 
5.6  นายสุริยา  โพธิ์อุดม ประธาน อสม. ต าบลศรีโนนงาม        คณะท างาน 
5.7  นางณัฐธยาน์  ปรารถนาชาติ ประธาน อสม.  หมู่ที่ 7        คณะท างาน 
5.8  นางพัชรีย์  ทรงงาม  นักวิชาการสาธารณสุข        คณะท างาน 
5.9  นายแสวง  ปลูกพันธ ์  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  2        คณะท างาน 
5.10 นายบุญน้อม  ภาษี  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  4        คณะท างาน 
5.11  อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนระดับหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน        คณะท างาน 
5.12  นายนพนันธ์    คันธบุตร ประธาน อพปร. ต าบลศรีโนนงาม        คณะท างาน 
5.13  นายปภังกร  มีศิลป์  หัวหน้าส านักปลัด    คณะท างาน/เลขานุการ 
5.14  นายสมชาย  ดงเตย   นักพัฒนาชุมชน        คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
5.15  นนายฉัตร์ชัย  บุญรินทร์ นักทรัพยากรบุคคล     คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
มีบทบาทมีหน้าที่  จัดท ายกร่างธรรมนูญสุขภาพต าบล 

6.  แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
คณะกรรมการที่ปรึกษา  (พระครูสิริศิลวงศ์  เจ้าคณะต าบลพิงพวย/ศรีรัตนะ 
คณะกรรมการอ านวยการ(นายกอบต.เป็นประธาน) 
คณะกรรมการวิชาการ(คณะท างานเป็นชุดย่อยตามกิจกรรม) 
คณะกรรมการการประเมิน(คณะกรรมการ มาจาก  ผู้แทนศาสนา สาธารณสุข  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ฝ่ายปกครอง  ผู้ทรงคุณวุฒิ  และด้านการศึกษา) 
 
 

 

 



กระบวนกำรจัดท ำร่ำงธรรมนูญสุขภำพ 

ล ำดับ รำยกำร ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1 เปิดเวทีสาธารณะสร้างความเข้าใจ  ความ

จ าเป็นในการจัดท าธรรมนูญ 
 

  

2 การค้นหาปัญหา  พัฒนาประเด็นวิเคราะห์
ปัญหา  จัดล าดับความส าคัญส ารวจข้อมูล
เพ่ิมเติม 

11  กันยายน  2563 อบต.ศรีโนนงาม 
ร่วมกับ กองทุน

หลักประกันสุขภาพ
อบต.ศรีโนนงาม 

3 ยกร่างธรรมนูญสุขภาพ ตุลาคม  2563 
 

คณะกรรมการยก
ร่างธรรมนูญ 

4 จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น  ร่างธรรมนูญ
สุขภาพ(เวทีย่อย/ประชาคม  หมู่บ้าน) แล้ว
ปรับปรุงร่างน าเข้าสู่เวทีใหญ่ระดับต าบล 

พฤศจิกายน  2563 อบต.ศรีโนนงาม 
คณะกรรมการ

วิชาการ 
5 จัดเวทีใหญ่ระดับต าบล  ลงมติร่างธรรมนูญ

สุขภาพต าบล (ประชาคมต าบล) 
 

ธันวาคม  2563  

6 การปรับปรุงร่างธรรมนูญสุขภาพให้สมบูรณ์
จัดท าเอกสารธรรมนูญ 
 

มกราคม  2564  

7 เสนอเข้าสภา  อบต.  เห็นชอบ  ประกาศใช้
ธรรมนูญสุขภาพ  การลงนามความร่วมมือ
ประกาศเจตนารมย์  ร่วมกัน 

มกราคม  2564  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก 
 
 

1 เปิดเวทสีาธารณะสร้างความเข้าใจ  ความจ าเป็นในการจัดท าธรรมนูญ 
 

     
 
 

     2.  การค้นหาปัญหา  พัฒนาประเดน็วิเคราะหปั์ญหา  จัดล าดับความส าคัญส ารวจข้อมูลเพิม่เตมิ 
 

  
 

      



3. ยกร่างธรรมนูญสุขภาพ 

       

 

4. จัดเวทรัีบฟังความคิดเหน็  ร่างธรรมนูญสุขภาพ(เวทย่ีอย/ประชาคม  หมู่บ้าน) แล้วปรับปรุงร่าง
น าเข้าสู่เวทใีหญ่ระดับต าบล 

         

 

 

 



5. จัดเวทใีหญ่ระดับต าบล  ลงมตร่ิางธรรมนูญสุขภาพต าบล (ประชาคมต าบล) 

     

6. การปรับปรุงร่างธรรมนูญสุขภาพให้สมบูรณจั์ดท าเอกสารธรรมนูญ 

     

7. เสนอเข้าสภา  อบต.  เหน็ชอบ  ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพ  การลงนามความร่วมมือประกาศ 
     เจตนารมณ ์ ร่วมกัน 

         

 



8.ประกำศใช้ธรรมนูญสุขภำพต ำบลศรีโนนงำม  เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์  2564 
 

 
 

 
 

 
..................................... 


