
โครงการ “อบต.น่าอยู่” (ศรีโนนงามน่าอยู่)  ประกาศใช้ “ธรรมนูญต าบลศรีโนนงาม” 
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  อ าเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
1.หลักการและเหตุผล 

 ด้านสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง  
ปัจจุบันต่าง ๆ ที่ส่งผงต่อคุณภาพชีวิต สุขภาพ และความเป็นอยู่ของประชาชน  ปัจจุบันประเทศไทยก าลังพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว มีการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมจ านวนมากขึ้น การก่อสร้างและการพัฒนา
สาธารณูปโภคเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว  เกิดปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมต่าง ๆอาทิ สารเคมี มลพิษอากาศ จนมาเป็น
ธรรมนูญสุขภาพต าบลศรีโนนงาม เพ่ือขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับการสร้างสุขภาพของตนเอง  
สุขภาวะของสมาชิกในครัวเรือนและส่งต่อเป็นความสุขมวลรวมของสมาชิกสังคมทั่วไป  ธรรมนูญสุขภาพจะเป็น
เครื่องมือส าคัญขององค์กร กลุ่มชุมชน และประชาชนที่จะใช้ประกอบการด าเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการสร้างสุข
ภาวะของประชาชน ทั่วไป 
 องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  จึงได้จัดท าโครงการ “อบต.น่าอยู”่ (ศรีโนนงามน่าอยู่) โดยมุ่งเน้นใน
กลุ่มชุมชน และประชาชนที่จะใช้ประกอบการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชน
และมีบทบาทส าคัญในการพัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  เพ่ือเป็นการพัฒนารูปแบบและกลไกลการด าเนินงาน
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลและภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง ชุมชนมีศักยภาพ  
เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน  ประชาชน ร่วมกันในการจัดการปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งเฝ้าระวัง 
และติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจจะเกิดข้ึนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและกลไกลการบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นและชุมชนอยู่อย่าง
บูรณาการประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อสร้างต้นแบบการจัดการปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชนน่าอยู่อย่างบูรณาการ 
 3. เพ่ือเสริมสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และเสริมสร้างขีดความสามารถของ   อสม.
แกนน าชุมชน  และประชาชน  ในการเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและชุมชนได้ 
 4. เพ่ือสานพลังการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย องค์การบริหารส่วนต าบล อสม. และประชาชนในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 5. เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ประชาชนประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมนูญประชาชนคนต าบล
ศรีโนนงาม 
 6. เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม/พัฒนาศักยภาพของประชาชนในต าบลศรีโนนงาม 
 7. เพื่อให้มีข้อตกลงในการจัดการสุขภาพชุมชน 
 8. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจในนโยบายรัฐ  นโยบายจังหวัด  นโยบายของผู้บริหาร 
 9. เพ่ือเป็นการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า otop และภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ ให้เผยแพร่
สินค้าและสร้างรายได้ 
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3. เป้าหมาย  ผู้เข้าร่วมงาน 350  คน 

  - นักเรียน(โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ 4 แห่ง) 
  - ประชาชน(ในเขตต าบลศรีโนนงาม) 
  - ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในเขตอ าเภอศรีรัตนะ 
  - ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่งในเขตอ าเภอศรีรัตนะ 
  - ก านันทุกต าบลในเขตอ าเภอศรีรัตนะ 
  - หัวหน้าส่วนราชการระดับอ าเภอ ทุกส่วนราชการ(อ าเภอศรีรัตนะ) 
  - ผู้บริหารสถานศึกษา ทุกแห่ง ในเขตต าบลศรีโนนงาม 
  - ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ในเขตต าบลศรีโนนงาม 
  - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนน
งามทุกท่าน 
 

4. วิธีด าเนินการ 
  4.1 เสนอโครงการ 
  4.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ และประสานงานกับคณะท างาน 
  4.3 การด าเนินโครงการดังนี้ 
   4.3.1. จัดกิจกรรมนิทรรศการกระบวนการขับเคลื่อนธรรมนูญต าบลศรีโนนงาม 
   1. กิจกรรมการศึกษาแนวคิดและวิธี ท าจากพ้ืนที่ตัวอย่าง 
   2. กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการ 
   3. กิจกรรมยกร่างฯ 
   4. กิจกรรมรับฟังความคิดเห็น ประชาเพื่อปรับปรุง 
   5. กิจกรรมประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพ 
   4.3.2 จัดกิจกรรมการออกร้าน OTOP 
   4.3.3 จัดกิจกรรมเกษตรสีเขียว 
   4.3.4 จัดกิจกรรมการแสดงประกอบพิธีเปิด และประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติตาม
ธรรมนูญต าบลศรีโนนงาม 
   4.3.5 สรุปและประเมินผลโครงการตามเอกสารและภาพถ่าย 

5. ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 
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6. งบประมาณด าเนินการ 

  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  หน่วยงานส านักปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  โครงการ อบต.น่าอยู่ (ศรีโนนงามน่าอยู่) 
ประกาศใช้ ธรรมนูญต าบลศรีโนนงาม  โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อนุมัติเมื่อวันที่ 
23 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  อ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ  โอนครั้งที่ 3 
เป็นเงิน 102,000  บาท(หนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน) โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

1. ค่าจัดท าป้ายโครงการ       เป็นเงิน  8,000  บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 350 คนๆละ 25 บาทจ านวน 2 มื้อ  เป็นเงิน  17,500 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน  350 คนๆละ 50 บาท จ านวน 1 มื้อ เป็นเงิน  17,500  บาท 
4. ค่าจัดท าเอกสาร(รูปเล่ม) ธรรมนูญศรีโนนงาม จ านวน 1,400  เล่มๆละ 30  บาท  

         เป็นเงิน 42,000  บาท 
5. ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง สถานที่     เป็นเงิน  9,000   บาท 
6. ค่าเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสีย      เป็นเงิน   8,000  บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  จ านวน  102,000  บาท(หนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน) 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  อ าเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  8.1 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล และชุมชนมีศักยภาพในการขับเคลื่อนธรรมนูญต าบล
ศรีโนนงาม 
  8.2 มีต้นแบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและสุขภาพ และมีพฤติกรรมอนามัย
สิ่งแวดล้อมแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี และสามารถเฝ้าระวังอนามัยและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและชุมชน 
  8.3 ประชาชนได้รับบริการในเชิงรุกในลักษณะของการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการ
ประชาชนเพิ่มช่องทางในการให้บริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
  8.4 ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจในนโยบายรัฐ นโยบายรัฐบาล  นโยบายจังหวัด นโยบายของ
ผู้บริหาร 
  8.5 ประชาชนได้รับการสนับสนุนการให้บริการด้านอาชีพ 
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     (ลงชื่อ)     ผู้เสนอโครงการ 
       (นายปภังกร  มีศิลป์) 
                 นักวิชาการเกษตร  รักษาราชการแทน 

  หัวหน้าส านักปลัด 
 
 
      
     (ลงชื่อ)    ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นายปรัชญา  ปาณาตี) 
     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 
 
 
 
     (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายอินศร  บุญสาง) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 
 
 
   


