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ธรรมนญูวา่ด้วยระบบสขุภาพ สู่ต าบลสขุภาวะของประชาชน 
เทศบาลเมืองล าพูน (ฉบบัที่ 1) พ.ศ. 2562 

12 หมวด 68 ขอ้ 
 

ค าปรารภ 
 

เนื่องจากพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ. 2550         
ที่ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2550 และธรรมนูญว่าด้วย
ระบบสุขภาพแห่ งชาติ  พ .ศ . 2552 มีสาระส าคัญ ในการ      
ก าหนดกรอบแนวทางของนโยบายการด าเนินงานทางยุทธศาสตร์
ด้านสุขภาพระดับประเทศ รวมทั้ งมีองค์กรและกลไก เพื่อให้       
เกิดการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน   
ทั้ งภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาชนอันจะน าไปสู่     
เป้าหมายในการสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งสามารถดูแลปัญหา     
ด้านสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ประกอบกับมติการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่  1         
พ .ศ . 2552 มีมติหลายประเด็นที่ ต้ องให้องค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น ด าเนินการตามกฎหมายและมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติในการจัดการสุขภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข้อที่  1 ธรรมนูญฉบับนี้เรียกว่า ธรรมนูญว่าด้วยระบบ
สุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะของประชาชน  เทศบาลเมืองล าพูน         
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 
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ข้อที่  2 การประกาศใช้ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ       
สู่ต าบลสุขภาวะของประชาชนเทศบาลเมืองล าพูน ให้มีผลเริ่มใช้
ภายใน.30.วันหลังจากคณะกรรมการธรรมนูญว่าด้วยระบบ
สุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะของประชาชนเทศบาลเมืองล าพูน          
มีมติเห็นชอบ 

 

นิยามศพัท ์
 

ข้อที่  3 ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะ     
ของประชาชนเทศบาลเมืองล าพูน หมายความว่า การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในเทศบาลเมืองล าพูน ที่ ร่วมกันจัดท าบันทึก
ข้อตกลงที่ว่าด้วยระบบสุขภาพ เพื่อใช้เป็นแนวทางการด ารงชีวิต
และกรอบการด าเนินงานของประชาชน หน่วยงาน องค์กร ชุมชน 
เอกชนในเทศบาลเมืองล าพูนรวมถึงบุคคล หน่วยงานองค์กรชุมชน
อื่นๆ ที่เข้ามาด าเนินกิจกรรมร่วมกัน ในพื้นที่เทศบาลเมืองล าพูน  
 สุขภาวะ หมายความว่า ภาวะของประชาชนเทศบาล         
เมืองล าพูน ที่สมบูรณ์พร้อมทั้งทางกาย ทางจิตใจ ทางปัญญา      
และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล 
 คุณธรรม หมายความว่า คุณความดีที่บุคคลพึงส านึก        
ในจิตใจตน ในเรื่องความจริง ความดีงาม และใช้เป็นหลักการ       
ในการด าเนินชีวิต 
 ผู้สูงอายุ หมายความว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเทศบาล     
เมืองล าพูน ทั้งเพศชายและเพศหญิงซึ่งมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 
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คนพิการ หมายความว่า ประชาชนที่อาศัยในเทศบาล        
เมืองล าพูน ซึ่งมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติชีวิตประจ าวัน หรือเข้าไป         
มีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการมองเห็น         
การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสารจิตใจ อารมณ์  พฤติกรรม 
สติปัญญา และการเรียนรู้ หรือความบกพร่องอ่ืนใด 

สิ่งแวดล้อม หมายความว่า สิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะทาง
กายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัว ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และสิ่งที่
ท าขึ้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ         
และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น 

จริยธรรม หมายความว่า แนวทางประพฤติที่ยึดคุณธรรรม 
 จิตส านึกสาธารณะ หมายความว่า การที่บุคคลมีจิตใจ
ค านึงถึงประโยชน์ของผู้อื่น และให้ความส าคัญต่อผลประโยชน์    
ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 

วัฒนธรรม หมายความว่า วิถีชีวิตแห่งความดีงามที่ประพฤติ
ปฏิบัติสืบต่อกันมาบนพื้นฐานแห่งการรับรู้ร่วมกัน ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน โดยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและธรรมชาติ      
ในเทศบาลเมืองล าพูน 
 ประเพณี หมายความว่า กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ด าเนินอยู่
อย่างสม่ าเสมอ 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายความว่า แนวทางปฏิบัติ     
ที่ยึดหลักความพอเพียง มีเหตุผล มีระบบภูมิคุ้มกันในตัวเองที่ดี 
สมควรต่อการมีผลกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง          
ทั้งภายนอกภายใน ทั้งน้ีต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและ 
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ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆมาใช้ในวางแผน     
และด าเนินการทุกขั้นตอน 
 การมีส่วนร่วม หมายความว่า การที่ทุกคนมีส่วนร่วม       
ในกระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมกิจกรรม ร่วมรับผลประโยชน์ 
ร่วมรับผิดชอบ และร่วมติดตามประเมินผลกิจกรรมต่างๆ            
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 

สถานบริการ หมายความว่า สถานที่ซึ่งให้บริการหรือ
อ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตของผู้คนในชุมชนเทศบาล
เมืองล าพูน 

สถานบริการของรัฐ หมายความว่า หน่วยงานราชการ    
ของรัฐในพื้นที่ เทศบาลเมืองล าพูน เช่น เทศบาลเมืองล าพูน      
ศาลากลางจังหวัดล าพูน โรงเรียน... เป็นต้น 

หน่วยงาน หมายความว่า หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน    
ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่และนอกพื้นที่ เทศบาลเมืองล าพูน และเข้าร่วมเป็น
ภาคีเครือข่ายหรือด าเนินกิจกรรมในเทศบาลเมืองล าพูน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความว่า ราชการส่วน
ท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่นนั้น มีอ านาจ
หน้าที่ ในการบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามกฎหมาย        
เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนในท้องถิ่นนั้น เช่น กรุงเทพมหานคร 
(กทม.) เมืองพัทยา เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)   
และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)           
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         องค์กร กลุ่มชุมชน หมายความว่า องค์กรหรือกลุ่มของ
ประชนชนที่รวมตัวกันโดยมีการจัดตั้ งจากหน่วยงานของรัฐ        
หรือตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง หรือก่อตั้งกันเองภายในพื้นที่ 
และเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่ วไป โดยมีกิจกรรมที่ เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมและสาธารณะ 

ศูนย์ข้อมูลกลาง หมายความว่า สถานที่รวบรวม จัดเก็บ 
น าเสนอข้อมูล ข่าวสารทางด้านสุขภาพ 

การคืนข้อมูล หมายความว่า การส่งมอบข้อมูลที่ผ่านการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ การแปรผลให้แก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ภาคีเครือข่าย หมายความว่า หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน องค์กรชุมชน ที่มีเจตจ านงร่วมด าเนินกิจกรรมสร้างสุขภาพ 
สุขภาวะของประชาชนเทศบาลเมืองล าพูน  
 การสร้างเสริมสุขภาพ หมายความว่า การกระท าที่มุ่ง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคล มีสุขภาวะ ทางกาย ทางจิตใจ         
ทางปัญญา และทางสังคม  สนับสนุนพฤติกรรมของบุคคล          
การจัดสภาพแวดล้อม ให้เหมาะสม ปลอดภัย เพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
คุณภาพชีวิตที่ดีของบุคคล ครอบครัว และสังคม 

การป้องกันโรค หมายความว่า การกระท าใดๆหรืองดเว้น
การกระท าอันใด มีความมุ่งหมายให้บุคคลไม่เจ็บป่วย ไม่ป่วย     
กลับซ้ า หรือไม่มีการแพร่ระบาดของโรค แบ่งออกเป็น 3 ระยะ     
คือ การป้องกันก่อนการเกิดโรค กระบวนการยับยั้งระหว่างการ    
เกิดโรค การฟื้นฟูสภาพหลังการเจ็บป่วยมิให้ป่วยซ้ า 
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การควบคุมโรค หมายความว่า การกระท าใดๆ ที่มีความมุ่ง
หมายจ ากัดการเกิดโรคมิให้มีการแพร่ระบาดรวมถึงการเตรียม
ความพร้อมในการควบคุมโรคเมื่อมีการระบาดของโรคทั้งโรคติดต่อ
โรคไม่ติดต่อ อันตรายจากสารเคมีต่างๆสารปนเปื้อนในอาหาร 

ภัยพิบั ติ  หมายความว่า ภัย  อัน เกิดจากเหตุทั้ งปวง            
ที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงเหตุจากภัยธรรมชาติ    
อันส่งผลให้เกิดการระบาดของโรค 
 การควบคุมป้องกันปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ หมายความว่า 
การจัดการกับปัจจัยต่างๆ ที่มีผลเสียต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็น
สิ่งแวดล้อมทาง กายภาพ ชีวภาพ เชื้อโรค สารเคมี ภัยธรรมชาติ 
รวมทั้ งระบบต่างๆ ในสังคมเพื่ อป้ องกันและลดผลกระทบ           
ต่อสุขภาพ รวมทั้งสร้างปัจจัยที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 
 พาหะน าโรค หมายความว่า ตัวการที่น าโรคมาติดต่อสู่ผู้อื่น 
 การบริการด้านสุขภาพ หมายความว่า การบริการต่างๆ     
อันเกี่ยวกับการสร้างสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค และปัจจัย     
ที่คุกคามสุขภาพ การตรวจวินิจฉัยและบ าบัดสภาวะการเจ็บป่วย 
และการฟื้นฟูสมรรถภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
 เกณฑ์ชี้วัดด้านสุขภาพ หมายความว่า สิ่งที่แสดงให้สามารถ
เห็นผลทีเ่กิดจากการกระท าใดๆต่อการด าเนินงานด้านสุขภาพ 
 สัมมาชีพ หมายความว่า การประกอบอาชีพที่ดีและสุจริต 
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จิตอาสา หมายความว่า ผู้ที่มีจิตใจนิยม ช่วยเหลือผู้อื่น   
โดยไม่คิดหวังส่ิงตอบแทน 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายความว่า ความรู้ ความสามารถ     
ในด้านต่างๆ ที่สร้างสมและถ่ายทอดกันมาในแต่ละรุ่นของชุมชน 

การจัดการความรู้ หมายความว่า การด าเนินการให้ความรู้
เหล่านั้นสามารถคงอยู่  และสืบทอดให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น        
ที่ต้องการ 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพ หมายความว่า การจัดให้
มีสถานที่พูดคุย  ปรึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่ อใช้ เป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ 

เกษตรอินทรีย์ปลอดภัยจากสารพิษ หมายความว่า การท า
การเกษตรโดยมีความเข้าใจในการใช้สารเคมีต่างๆ ทางการเกษตร 
และมีจิตส านึกที่ค านึงถึงความปลอดภัยในการบริโภค 

มาตรการทางสังคม หมายความว่า ข้อตกลงใดๆ ที่เกิดขึ้น
จากชุมชนส่วนรวม เพื่อให้เป็นผลบังคับและมีความมุ่งหมาย         
ให้มีการปฏิบัติตามข้อตกลงนั้น 

 

ข้อที่ 4 ธรรมนูญฉบับนี้ใช้เป็นแนวทางการด ารงชีวิตด้าน
สุขภาพและกรอบการด าเนินงานของประชาชน หน่วยงาน องค์กร 
ชุมชน ภาคเอกชนในเทศบาลเมืองล าพูน รวมถึงบุคคล หน่วยงาน 
องค์กรชุมชนอื่นๆ ที่เข้ามาด าเนินกิจกรรมร่วมกันในพื้นที่ เทศบาล
เมืองล าพูน 
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หมวดที ่1 ปรชัญาแนวคดิของระบบสขุภาพ 
 

 ข้อที่  5  การพัฒ นางานด้ านระบบสุขภาพ เทศบาล         
เมื อ งล าพู น  ร่ วมกั น ระดมความคิ ดที่ สอดคล้ อ งกั บภาวะ          
ปัญหาสุขภาพของประชาชน และสอดคล้องกับภาวะปัญหา     
สุขภาพของประชาชน ปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมนิสัยสุขภาพ           
โดยการร่วมสร้างสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน โดยอาศัย     
ความรัก ความเข้าใจ ความสามัคคีตามวิถีประชาธิปไตย และอาศัย
พื้นฐานทางคุณธรรม จริยธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อให้ประชาชนในเทศบาลเมืองล าพูนมุ่งสู่ “คนเวียงหละปูน      
ฮ่วมฮัก ฮอมบุญ เกื้อหนุนสุขภาวะ” 
 

หมวดที ่2 การสรา้งคณุลักษณะทีพ่ึงประสงคต์่อสขุภาวะ 
 

ข้อที่  6  ประชาชน เทศบาลเมื องล าพู น  มีคุณ ธรรม             
มีจริยธรรม มีจิตส านึกสาธารณะและยิ้มแย้มแจ่มใส 

ข้อที่ 7 มีสถานบริการของรัฐที่มีมาตรฐาน การบริการ     
และเอื้อต่อสุขภาพ 

ข้อที่ 8 มีการจัดการธรรมชาติให้ร่มรื่น และสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมต่อสุขภาพ 

ข้อที่ 9 มีสถานที่ส าหรับการพักผ่อนและการออกก าลังกาย
อย่างเหมาะสม รวมถึงมีกิจกรรมการออกก าลังกาย ที่สม่ าเสมอ    
ทุกเพศทุกวัย 
 ข้อที่ .10.ความร่วมมือกัน ในการจัดการสิ่ งแวดล้อม          
ที่เหมาะสมต่อสุขภาพ 
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ข้อที่  11 ส่งเสริมการอนุรักษ์ พัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม     
และประเพณีที่ดีงาม 

ข้อที่ 12 มีความร่วมมือ ในการรวมกลุ่มเพื่อท ากิจกรรม     
ที่เป็นประโยชน์ในชุมชน เช่น การรักษาสิ่งแวดล้อม การให้บริการ
ด้วยจิตอาสาในการสร้างประโยชน์ต่างๆ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 
อย่างสม่ าเสมอ และคนส่วนใหญ่เข้าร่วมในกิจกรรม 

ข้อที่ 13 ปลูกฝัง สร้างเสริมพฤติกรรมค่านิยมการบริโภค
ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี 

ข้อที่ 14 ส่งเสริมครอบครัวให้มีความอบอุ่น มีสุขภาพจิตดี 
ข้อที่  15 ปลูกผักและรับประทานพืชผัก ที่มาจากการ      

ท าเกษตรอินทรีย์ ผักปลอดภัย 
 

หมวดที ่3 การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ 
 

 ข้อที่ 16 ประชาชนเทศบาลเมืองล าพูนไม่กิน หวาน มัน
เค็ม 

ข้อที่ .17 .ร้านอาหาร กลุ่มแม่บ้ านที่ประกอบอาหาร 
เจ้าภาพ หลีกเลี่ยงการเลี้ยงอาหาร ที่มีรสหวาน มัน เค็ม   
 ข้อที่ 18 ประชาชนเทศบาลเมืองล าพูน หลีกเลี่ยงการถวาย
อาหารรสหวาน มัน เค็ม แด่พระภิกษุสงฆ์ 
 ข้อที่ 19 ชุมชนมีการจัดกิจกรรมการออกก าลังกายในพื้นที่
สาธารณะ 1 ชุมชน อย่างน้อย 1 กิจกรรม   
 ข้อที่ 20 เทศบาลเมืองล าพูนสนับสนุนให้ภาคครัวเรือน
ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ในรูปแบบ“สวนผักคนเมือง” 
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ข้อที่ 21 เทศบาลเมืองล าพูนจัดให้มีจุดจ าหน่าย พืชผัก 
ผลไม้ปลอดภัย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 
 ข้อที่ 22 ประชาชนเทศบาลเมืองล าพูน มีความรอบรู้และ
รู้ทันการดูแลสุขภาพตนเอง 
 ข้อที่ 23 สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองล าพูนมีการ
ปลูกฝังและน าหลักการสุขบัญญัติ 10 ประการมาด าเนินการ     
อย่างเป็นรูปธรรม 
 ข้อที่ 24 ประชาชนเทศบาลเมืองล าพูน งดดื่มสุรา และงด
สูบบุหรี่ในงานศพ 
  

หมวดที ่4 การดแูล สง่เสรมิสขุภาพผูสู้งอาย ุเทศบาลเมืองล าพูน 
 

ข้อที่ 25 ประชาชนเทศบาลเมืองล าพูน (อายุ 50-59 ปี) 
มีความรู้ในการเตรียมตัว เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 

ข้อที่  26 ผู้สู งอายุ เทศบาลเมืองล าพูน ร่วมกิจกรรม           
ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และต าบล 

ข้อที่  27 ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองล าพูน มีการรวมกลุ่ม       
ท ากิจกรรมตามความชอบ และความถนดั 

ข้อที่ 28 ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองล าพูน มีวัฒนธรรม/ค่านิยม
ร่วมกัน 

ข้อที่  29 ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองล าพูน ถ่ายทอดทักษะ
ศิลปวัฒนธรรมแก่ลูกหลาน และสมาชิกในครอบครัว และชุมชน 
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ข้ อที่  30  เทศบาล เมื อ งล าพู น /หน่ วยงานภาครัฐ /
ภาคเอกชน สนับสนุนในการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ 
ในหน่วยงานและพื้นที่สาธารณะ 

ข้ อที่  31  เทศบาล เมื อ งล าพู น /หน่ วยงานภาครัฐ /
ภาคเอกชน สนับสนุนส่งเสริมให้มีกิจกรรมเพื่อปลูกฝังค่านิยม/
ความกตัญญู และการอยู่ร่วมกันในสังคมผู้สูงอายุ 

ข้อที่  32 ผู้สู งอายุ เทศบาลเมืองล าพูน  ได้รับทราบ/        
การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของผู้สงูอายุ 

ข้อที่  33  ผู้สู งอายุ เทศบาลเมืองล าพู น  มี เวที ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญา/วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ข้อที่ 34 ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองล าพูน มีความรู้และน าไป
ปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพของตนเอง 

ข้อที่  35 ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองล าพูน ร่วมคิด ร่วมท า
กิจกรรม ร่วมรับผิดชอบ ร่วมประเมินผล และรับผลประโยชน์     
ด้านสุขภาพ 

ข้อที่ 36 ผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิง ในเทศบาลเมืองล าพูนได้รับ
การดูแลโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองล าพูน       
อย่างครอบคลุมทั่วถึงและต่อเน่ือง 
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หมวดที ่5 การดแูลแกไ้ขปรบัปรุงสิ่งแวดลอ้ม ทีเ่หมาะสม 
 

 ข้อที่  37  ประชาชนเทศบาลเมืองล าพู น  มีส่ วนร่วม          
ในการคัดแยกขยะตามแนวทางประชารัฐ 
 ข้ อที่  38  เทศบาล เมื อ งล าพู น /หน่ วยงานภาครัฐ /
ภาคเอกชน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะเพื่อเพิ่ม      
พื้นที่สีเขียว และลดการตัดต้นไม้ในเขตชุมชน 
 ข้อที่ 39 ประชาชนเทศบาลเมืองล าพูนดูแลรักษาความ
สะอาดบริเวณรั้วหน้าบ้านของตนเอง เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยสวยงาม 
 ข้อที่  40 ประชาชนเทศบาลเมืองล าพูน เฝ้าระวังเรื่อง      
เหตุร าคาญ ที่เกิดจากการประกอบกิจการต่างๆ เช่น น้ าเสีย เสียง 
กลิ่น ควัน และฝุ่นละออง 
 ข้อที่  41 มีการปลูกฝังความมีระเบียบวินัยเด็กในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ในระดับครอบครัว 
 ข้อที่  42 มีการก าหนดมาตรการ การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม และขยะที่เกิดขึ้นจากการจัดงานในเทศบาลเมืองล าพูน 
 ข้อที่ 43 ประชาชนเทศบาลเมืองล าพูน ร่วมมือร่วมใจ     
กับเทศบาลเมืองล าพูน ในการรักษาความสะอาด และด าเนิน
กิจกรรมท าความสะอาดในชุมชน เช่น นัดหมายวันท าความสะอาด
กวาดถนน ล้างท่อหรือรางระบายน้ าในชุมชน 
 ข้อที่  44 ภาคธุรกิจห้างร้านในเขตเทศบาลเมืองล าพูน       
ใช้วัสดุธรรมชาติ และภาชนะที่เหมาะสมทดแทนการใช้พลาสติก
และโฟม 
 ข้อที่  45 ศาสนสถาน งานบุญในชุมชน และประชาชน      
ในเขตเทศบาลเมืองล าพูนใช้ธูปไร้ควัน 
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หมวดที ่6 การบริหาร ตดิตาม ประเมนิผลด้านสขุภาพ 
 

ข้อที่ 46 กองการแพทย์ และเทศบาลเมืองล าพูนน าเสนอ
ผลการด าเนินงานด้านสุขภาพต่อชุมชน เทศบาลเมืองล าพูน       
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ข้อที่ .47.ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองล าพูน 
จั ด บ ริก ารต รวจและ/ห รื อ ป ระ เมิ น สุ ขภ าพ ระดั บ บุ ค คล          
รวมทั้งประเมินความพึงพอใจ ในการรับบริการด้านสุขภาพ 

ข้อที่ .48.กองการแพทย์มี ระบบประเมินผลงานวิจัย       
และการคืนข้อมูลด้านสุขภาพสู่ชุมชนเทศบาลเมืองล าพูน 

ข้อที่  49 คนในพื้นที่ เทศบาลเมืองล าพูน ร่วมก าหนด
ตัวชี้วัดด้านสุขภาพ และน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลไปใช้     
เป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการจัดระบบสุขภาพของประชาชนเทศบาล
เมืองล าพูน 

ข้อที่  50 เทศบาลเมืองล าพูนมีการตรวจประเมินการ    
ปฏิ บั ติ ต ามพระราชบัญ ญั ติ ควบคุม เครื่ อ งดื่ มแอลกอฮอล์          
และพระราชบัญญัติควบคุมยาสูบ อย่างเคร่งครัด 

ข้ อที่ .51.จั ด ให้ มี ช่ อ งทางรับแจ้ งเบ าะแสยาเสพติ ด          
และเรื่องอื่นๆ 
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หมวดที ่7 การคุม้ครองสิทธขิองผูบ้รโิภค 
 

ข้อที่  52 ต้องจัดให้มีคณะกรรมการดูแล และคุ้มครอง
ผู้บริโภคเทศบาลเมืองล าพูน 

ข้อที่  53 จัดให้มีและร่วมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารส าคัญ     
ที่มีประโยชน์ และกระทบต่อชุมชนอย่างรวดเร็ว เป็นปัจจุบัน 

ข้อที่  54 มีกลไกการเผ้าระวังผลิตภัณฑ์สินค้า อาหาร      
การบริการ และรายงานผลต่อชุมชน 

 

หมวดที ่8 การเผยแพรป่ระชาสมัพันธ์ความรู้ 
และบรกิารขอ้มลูดา้นสขุภาพ 

 

 ข้อที่ 55 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านสุขภาพ แก่ประชาชนเทศบาลเมืองล าพูน ด้วยวิธีการ    
ที่หลากหลาย 
 ข้อที่  56 ส านักธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพสู่ต าบล       
สุขภาวะของประชาชนเทศบาลเมืองล าพูนมีการบริการจัดการ
ข้อมูล สถานะสุขภาพ“เป็นศูนย์ข้อมูลกลาง/และหรือธนาคาร
ความรู”้ ทางด้านสุขภาพ 
 ข้อที่ 57 มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพอย่างน้อย     
ปีละ 1 ครั้ง 
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หมวดที ่9 เศรษฐกจิพอเพยีง พฒันาภูมปิญัญาทอ้งถิ่น 
แพทยแ์ผนไทยและแพทย์ทางเลือก 

 

 ข้ อที่  58 เท ศบ าล เมื อ งล าพู น /หน่ วยงานภาครั ฐ /
ภาคเอกชน สนับสนุนงบประมาณ บุคลากร เจ้าหน้าที่ เพื่อพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก 
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ข้ อที่  59 เท ศบ าล เมื อ งล าพู น /หน่ วยงานภาครั ฐ /
ภาคเอกชน สนับสนุนองค์ความรู้ บุคคล ครอบครัว กลุ่มจัดตั้งตาม
ภารกิจ“เกษตรอินทรีย์ปลอดภัยจากสารพิษ”ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
 ข้ อที่  60 เท ศบ าล เมื อ งล าพู น /หน่ วยงานภาครั ฐ /          
ภาคเอกชน สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการพัฒนา
ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก เกษตรอินทรีย์ปลอดภัยจากสารพิษ ครอบคลุมพื้นที่
เทศบาลเมืองล าพูน 
 ข้ อที่  61 เท ศบ าล เมื อ งล าพู น /หน่ วยงานภาครั ฐ /
ภาคเอกชน สนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มจัดตั้งตามภารกิจให้สามารถ
พึ่งตนเองโดยพัฒนาให้เป็นสัมมาชีพ 
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หมวดที ่10 การระดมทรพัยากร และสนบัสนุนงบประมาณ      
การด าเนินงานดา้นสุขภาพ 

 

ข้ อที่  62 เทศบาล เมื อ งล าพู น  จั ดสรรงบประมาณ 
สนับสนุนส่งเสริมการสร้างสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรคการฟื้นฟู
สภาพรวมถึงการสร้างแกนน าส่งเสริมสุขภาพ แกนน าควบคุม
ป้องกันโรค แกนน าฟื้นฟู และ/หรือ เยี่ยมบ้าน 

ข้อที่ 63 เทศบาลเมืองล าพูน จัดสถานที่ออกก าลังกาย     
จัดรถ และ/หรือหน่วยบริการควบคุมป้องกันโรค รวมถึงตั้งหน่วย
บริการฟื้นฟูสภาพ และ/หรือเย่ียมบ้าน 

ข้อที่ 64 เทศบาลเมืองล าพูน ออกค าสั่ง/ประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานระบบสุขภาพระดับเทศบาลเมืองล าพูน 
ครอบคลุมบุคลากร หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ข้อที่ 65 หน่วยงาน องค์กร ตัวแทนชุมชน บุคคลในพื้นที่
เทศบาลเมืองล าพูน มีส่วนร่วมเสนอเทศบัญญัติที่เกี่ยวกับสุขภาพ
ต่อสภาเทศบาลเมืองล าพูน และเสนอข้อก าหนดเพื่อบังคับใช้       
ในพื้นที่เทศบาลเมืองล าพูน 
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หมวดที ่11 ส านักธรรมนูญวา่ด้วยระบบสขุภาพสู่ต าบลสขุภาวะ
ของประชาชนเทศบาลเมอืงล าพนู 

 

 ข้อที่ .66.ที่ตั้ง.:.ตั้งในศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาล    
เมืองล าพูน เลขที่ 356/1 ถนนสันป่ายาง ต าบลในเมือง อ าเภอ
เมือง จังหวัดล าพูน 

1. อ านาจหน้าที่ 
1.1 เป็นองค์กรชุมชนควบคุมก ากับการท างานขับเคลื่อน

“ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะ ของประชาชน
เทศบาลเมืองล าพูน” 

1.2 นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน เป็นเจ้าภาพหลักในการ
จัดตั้งองค์กรต่างๆ ตามนัย“ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ สู่ต าบล
สุขภาวะของประชาชนเทศบาลเมืองล าพูน”และเป็นผู้มีอ านาจ    
ลงนามในประกาศ ตามการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 

2. การบริหารจัดการ ส านักธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ     
สู่ต าบลสุขภาวะของประชาชนเทศบาลเมืองล าพูน ให้เป็นไปตาม
ระเบี ยบ“ธรรมนูญ ว่ าด้ วยระบบสุขภาพ .สู่ ต าบลสุขภาวะ          
ของประชาชนเทศบาลเมืองล าพูน” 

2.1  คณะที่ปรึกษาส านักธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ         
สู่ต าบลสุขภาวะของประชาชนเทศบาลเมืองล าพูน ประกอบด้วย 

1. เจ้าคณะจังหวัดล าพูน 
2. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน 
3. สาธารณสุขอ าเภอเมืองล าพูน 
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2.2 คณะกรรมการธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพสู่ต าบล   
สุขภาวะของประชาชนเทศบาลเมืองล าพูน 

1. นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน                 ประธานกรรมการฯ 
2. รองนายกเทศมนตรีเมืองล าพูน         รองประธานฯ คนที่ 1 
3. รองนายกเทศมนตรีเมืองล าพูน         รองประธานฯ คนที่ 2 
4. รองนายกเทศมนตรีเมืองล าพูน         รองประธานฯ คนที่ 3 
5. ประธานสภาเทศบาลเมืองล าพูน        กรรมการ 
6. สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล าพูน        กรรมการ 
7. ผู้แทนโรงพยาบาลล าพูน         กรรมการ 
8. ผู้ทรงคุณวุฒิ                   กรรมการ 
9. ปลัดเทศบาลเมืองล าพูน         กรรมการ 
10. รองปลัดเทศบาลเมืองล าพูน                 กรรมการ 
11. ผู้อ านวยการกองการแพทย์                  กรรมการ 
12. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม        กรรมการ 
13. ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน       กรรมการ 
14. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      กรรมการ 
15. ประธานคณะกรรมการชุมชนไก่แก้ว                กรรมการ 
16. ประธานคณะกรรมการชุมชนมหาวัน                กรรมการ 
17. ประธานคณะกรรมการชุมชนช่างฆ้อง       กรรมการ 
18. ประธานคณะกรรมการชุมชนจามเทวี       กรรมการ 
19. ประธานคณะกรรมการชุมชนศรีบุญเรือง          กรรมการ 
20. ประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านท่า-ท่านาง     กรรมการ 
21. ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองล าพูน       กรรมการ 
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22. รองประธานชมรมผู้สูงอายเุทศบาลเมืองล าพูน  .กรรมการ  
23. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองล าพูน       กรรมการ  
24. ประธานกลุ่มลีลาศเทศบาลเมืองล าพูน กรรมการ 
25. ชมรมอาสาสมคัรสาธารณสุขเทศบาลเมืองล าพูน  กรรมการ 
26. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver)         กรรมการ 

2.3.คณะกรรมการส านักธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ         
สู่ต าบลสุขภาวะของประชาชนเทศบาลเมืองล าพูน ประกอบด้วย 

1. คณะอนุกรรมการฝ่าย ยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบ
สุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะของประชาชนเทศบาลเมืองล าพูน 

2. คณะอนุกรรมการฝ่าย รับฟังความคิดเห็น 
3. คณะอนุกรรมการฝ่าย ประชาสัมพันธ์ 
4. คณะอนุกรรมการฝ่าย ติดตามประเมินผล 
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หมวดที ่12 บทเฉพาะกาล 
 

ข้อที่ 67 การยื่นขอแก้ไขธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ      
สู่ต าบลสุขภาวะของประชาชนเทศบาลเมืองล าพูน ต้องประกอบ      
ไปด้วยประชาชนเทศบาลเมืองล าพูน จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 
ของจ านวนประชากรเทศบาลเมืองล าพูน และคณะกรรมการ
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะ ของประชาชน
เทศบาลเมืองล าพูน.จ านวนไม่น้อยกว่า.1.ใน.3.ของคณะกรรมการ
ทั้งหมด 

ข้อที่ 68 การแก้ไขเพิ่มเติมธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ    
สู่ต าบลสุขภาวะของประชาชนเทศบาลเมืองล าพูน  ฉบับนี้              
ให้ด าเนินการเสมือนการจัดท าหรือผ่านเวทีรับฟังแสดงความ
คิดเห็นของประชาชนเทศบาลเมืองล าพูน การเสนอต้องยึดหลัก
เหตุผลความจ าเป็น และประโยชน์ที่จะบังเกิดแก่ประชาชน
เทศบาลเมืองล าพูน การด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมต้องผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการธรรมนูญ ว่าด้วยระบบสุขภาพ            
สู่ต าบลสุขภาวะของประชาชนเทศบาลเมืองล าพูน และต้องแจ้ง
วาระดังกล่าวต่อสาธารณชนทราบก่อนการจัดท าเวทีรับฟั ง       
ความคิดเห็นไม่น้อยกว่า 30 วัน มติการแก้ไขต้องมีผู้เห็นชอบ    
เกินกึ่งหน่ึงของผู้เข้าร่วมเวทีดังกล่าว 
 

ประกาศใช ้ณ วันที่ 20 กันยายน 2562 
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บันทึกความร่วมมือการด าเนินงานธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ 
สู่ต าบลสุขภาวะของประชาชนเทศบาลเมืองล าพูน 
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ประมวลภาพกิจกรรม การขับเคลื่อนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ 
สู่ต าบลสุขภาวะของประชาชนเทศบาลเมืองล าพูน 

(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



23 

 

1. ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ธรรมนูญสุขภาพในพ้ืนที่ ณ เทศบาลต าบล
ริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน (วันที่ 7 - 8 กันยายน 2558)        
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

2. ท าความรู้จักธรรมนูญสุขภาพให้กับคนในชุมชน จัดตั้งคณะท างานธรรมนูญ
สุขภาพเทศบาลเมืองล าพูน (วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559) 
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3. ออกแบบเครื่องมือเก็บข้อมูลระบบสุขภาพเทศบาลเมืองล าพูน โดยใช้ระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ LMPHA Application.(วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2559)  
        
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

4. ลงพ้ืนที่ส ารวจ.และเก็บข้อมูลของประชาชนเทศบาลเมืองล าพูน 17 ชุมชน    
(เก็บข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2561) 
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5. เวทีรับฟังความคิดเห็น ทบทวนบริบททางสังคม ข้อมูลสุขภาพประเด็น
ปัญหาที่พบจากการเก็บข้อมูล (วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561) 
        
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 

 
 

6. ยกร่างธรรมนูญสุขภาพเทศบาลเมืองล าพูน และรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง
ฉบับแรก เน้นความร่วมมือจากหลายภาคส่วน (วันที่ 19 ธันวาคม 2561) 
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7. เวทีรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน ปรับแก้ไขและเพ่ิมเติมข้อคิดเห็น    
ต่อร่างธรรมนูญสุขภาพเทศบาลเมืองล าพูน (วันที่ 29 พฤษภาคม 2562) 
        
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 

 
 

8. การประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพเทศบาลเมืองล าพูน ในเวทีชุมชนท้องถิ่น 
และน าไปขับเคลื่อนสื่อสารสาธารณะ (วันที่ 20 กันยายน 2562) 
 
 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 






