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ค�ำปรารภ
ด้วยสถานการณ์ด้านประชากรของต�ำบลสายล�ำโพง อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัด

นครสวรรค์ ซึ่ง ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 90.63 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ
56,835 ไร่ รวม 16 หมู่บ้าน โดยประชาชนอาศัยอยู่ ปรากฏตามทะเบียนราษฎร์

จ�ำนวน 2,926 หลังคาเรือน มีประชากร 8,183 คน และมีผู้สูงอายุถึงร้อยละ 15.8

ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของระดับประเทศที่มส
ี ด
ั ส่วนอยูท
่ ่ี 14.7 ของประชากรทั้งหมด ซึ่ง

เป็นชุมชนสูงวัยที่สมบูรณ์ และจากการส�ำรวจข้อมูล เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 พบ
ว่า ต�ำบลสายล�ำโพงยังได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับสถานการณ์ดังกล่าวทั้ง

ด้านเศรษฐกิจรายได้ ด้านสุขภาพ ด้านสภาพแวดล้อม การเดินทาง ด้านสังคมและ
ความเป็นอยู่

ด้วยต�ำบลสายล�ำโพงที่มีองค์กร หน่วยงาน เครือข่าย และแกนน�ำที่เข้มแข็ง

ได้ศึกษาแล้วพบว่า ธรรมนูญสุขภาพ เป็นเครื่องมือนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมีสว
่ นร่วมที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างกรอบความร่วมมือ กติกา ความคาดหวังของ

คนในชุมชนหรือสังคมและสามารถน�ำมาใช้เพื่อการสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุใน
ต�ำบลสายล�ำโพงได้ จึงได้จัดท�ำธรรมนูญฯ ฉบับนี้ข้ึน

ธรรมนูญฯ ฉบับนี้ มิได้มุ่งประสงค์ไปที่ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุเท่านั้น แต่

ครอบคลุมถึงประชาชนที่ก�ำลังจะเข้าสูว
่ ัยผู้สูงอายุ เพราะการที่จะเป็นผู้สูงอายุท่ีมี
ความสุขจ�ำเป็นต้องเริ่มเตรียมตัว และเตรียมพร้อมในทุก ๆ ด้าน

ธรรมนูญฯ ฉบับนี้ ถือเป็นกติการ่วมกันของประชาชน และผูส
้ งู อายุใน ต�ำบล

สายล�ำโพง เพราะเกิดขึ้นจากการระดมสมองของประชาชน และผู้สูงอายุในต�ำบล
สายล�ำโพงอย่างกว้างขวาง ฉะนั้น ประชาชน และผู้สูงอายุในต�ำบลสายล�ำโพง จึง
เปรียบธรรมนูญฯ ฉบับนีเ้ ป็นสัญญาใจที่จะให้ความร่วมมือ และปฏิบต
ั ิตนให้เป็นไป
ตามเนื้อหาต่าง ๆ อย่างจริงจัง

คณะกรรมการการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุต�ำบลสายล�ำโพง

อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
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หมวดที่ 1

บททั่วไปและค�ำนิยาม
ข้อ 1 ธรรมนู ญ นี้ เ รี ย กว่ า “ธรรมนู ญ สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ ต� ำ บลสายล� ำ โพง

อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2561 จัดท�ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ รวม
4 ประการคือ

(1) ใช้เป็นเป้าหมาย ทิ ศทาง ข้อตกลง และกติ การ่วมกันของหน่วยงาน

องค์กร เครือข่าย แกนน�ำ ประชาชน และผู้สูงอายุในต�ำบลสายล�ำโพง
ทีจ
่ ะมาร่วมกันคิด ร่วมกันท�ำ เพื่อน�ำไปสูค
่ วามมีสข
ุ ภาพทีด
่ ข
ี องผูส
้ งู อายุ
และประชาชนในต�ำบลสายล�ำโพงทุกคน

(2) ใช้เป็นสิง่ เชื่อมโยงคน เครือข่าย หมูบ
่ า้ น หน่วยงานองค์กรที่อยูใ่ นต�ำบล

สายล� ำโพงให้เข้ามาท� ำงานร่วมกั นและให้เป็นไปในทิ ศทางเดี ยวกั น
ไม่ซ้�ำซ้อน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

(3) ใช้เป็นสิ่งระดมสรรพก�ำลังคน เงินทั้งงบประมาณและมิใช่งบประมาณ
เพื่อการท�ำงานที่มีเป้าหมายเดียวกัน

(4) ใช้เป็นเครื่องมือยืนยันเพื่อแสดงว่าประชาชนในต�ำบลเขาทองมีความรัก
สามัคคี เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ข้อ 2 ประกาศใช้ธรรมนูญฉบับนี้ต้ังแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2561 และมีผลนับ

ตั้งแต่วันประกาศใช้เป็นต้นไป

ข้อ 3 ในธรรมนูญฉบับนี้
“ธรรมนูญฯ” ในที่น้ีหมายถึง ธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุ ต�ำบลสายล�ำโพง

อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นรายละเอียดที่แสดงเป้าหมาย
ความคาดหวัง ข้อตกลง กติการ่วมกันของประชาชนในต�ำบลสายล�ำโพงที่อยากเห็น

อยากเป็น อยากมี อันจะน�ำไปสูค
่ วามมีสุขภาวะของประชาชนในต�ำบลสายล�ำโพง
โดยมุ่งเน้นที่ไปกลุ่มผู้สูงอายุ

อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

“สุขภาวะ” หมายถึง ความสมบูรณ์ของคนสายล�ำโพงทั้งทาง ร่างกาย จิตใจ

จิตวิญญาณ และสังคม

“ผู้สูงอายุ” หมายถึง ประชาชน ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์เป็นต้นไป ทั้งนี้

รวมถึงพระภิกษุสงฆ์ และผู้น�ำศาสนาอื่นด้วย

“ผู้เข้าสูว
่ ัยผู้สูงอายุ” หมายถึง ประชาชน ที่มีอายุตั้งแต่ 50-59 ปีบริบูรณ์

ทั้งนี้ รวมถึงพระภิกษุสงฆ์ และผู้น�ำศาสนาอื่นด้วย

“ประชาชนในต�ำบลสายล�ำโพง ”หมายถึง ประชาชนทั้งทีม
่ แ
ี ละไม่มท
ี ะเบียน

ราษฎร์ในต�ำบลและประชาชนทุกชาติ ทุกศาสนาที่มาอาศัยในต�ำบลสายล�ำโพงด้วย
“ต�ำบลสายล�ำโพง” หมายถึง พื้นทีห
่ นึง่ ของอ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

ประกอบด้วย 16 หมู่บ้าน

“องค์การบริหารส่วนต�ำบล”หมายถึง องค์การบริหารส่วนต�ำบลสายล�ำโพง
“ฝ่ายปกครองท้องที่” หมายถึง ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ชว
่ ย ผู้ใหญ่บ้าน และ

กรรมการหมู่บ้านทุกคนในต�ำบลสายล�ำโพง

“โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล” หมายถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�ำบลสายล�ำโพง

“วั ด” หมายถึ ง วั ด ส�ำนักสงฆ์และศาสนาสถานทุกแห่งที่ ตั้ งอยู่ในต� ำบล

สายล�ำโพง

“โรงเรียน” หมายถึง โรงเรียนทุกแห่ง และรวมถึงสถานศึกษาทุกรูปแบบที่

ท�ำงานในต�ำบลสายล�ำโพง

“แกนน�ำชุมชน” หมายถึง บุคคลส�ำคัญซึ่งเป็นตัวแทนของคนกลุ่มใหญ่ใน

การเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆ

“ภูมป
ิ ญ
ั ญาท้องถิ่น” หมายถึง ทุกสิง่ ทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดขึ้นได้เองและน�ำ

มาใช้ในการแก้ปัญหา เป็นเทคนิควิธเี ป็นองค์ความรู้ของชาวบ้าน ทั้งทางกว้างและ
ทางลึกที่ชาวบ้านคิดเอง ท�ำเอง โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยูแ
่ ก้ปัญหาการด�ำเนินชีวิต
ในท้ องถิ่ นได้ อย่างเหมาะสมกั บยุ คสมัยความเหมือนกั นของภูมิปัญญาไทยและ
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ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ เป็นองค์ความรู้ และเทคนิคที่น�ำมาใช้ในการแก้ปัญหาและ
การตัดสินใจ ซึ่งได้สืบทอดและเชื่อมโยงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

หมวดที่ 2

ปรัชญาแนวคิดของระบบสุขภาพ
ผู้สูงอายุต�ำบลสายล�ำโพง
ผู้สูงอายุต�ำบลสายล�ำโพง ร่วมสร้างสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน ด้วย

ความเข้าใจ ตั้งใจ เต็มใจ มีจิตส�ำนึกที่ดี และมีศรัทธาในการพัฒนา เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องอย่างยั่งยืน โดยมี “ธนาคารความดีต�ำบลสายล�ำโพง”

และ “โรงเรียนผู้สูงอายุต�ำบลสายล�ำโพง ” เป็นแหล่งสะสมความดี ส่งเสริม ยกย่อง

เชิดชูคนดี ปกป้องผู้คนในต�ำบลสายล�ำโพงให้ห่างไกลจากหนทางแห่งความเสื่อม
ของชีวิตทั้ งทางร่างกายและจิ ตใจ มุ่งสู่การเป็นต� ำบลน่าอยู่ ต� ำบลแห่งความสุข
มีการด�ำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิสัยทัศน์ในการพัฒนาผู้สูงอายุ
ต�ำบลสายล�ำโพง “สุขภาพดี วิถีพอเพียง ร้อยเรียงภูมิปัญญา พัฒนาชุมชน”

ข้อ 4 ผู้สูงอายุ ต�ำบลสายล� ำโพง ลดการบริโภคอาหาร หวานจั ด มันจั ด

เค็มจัด และออกก�ำลังกายเป็นประจ�ำอย่างน้อยวันละ 30 นาที เพื่อลดโรคหัวใจ
โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง

ข้อ 5 ผู้ สู ง อายุ ต� ำ บลสายล� ำ โพงที่ มี อ ายุ 60 ปี ข้ึ น ไปได้ รั บ การคั ด กรอง

สุขภาพประจ�ำปี โดย อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ข้อ 6 ผู้สูงอายุต�ำบลสายล�ำโพงที่มีอายุ 60 ปีข้ึนไป มีการออกก�ำลังกาย

อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง

ข้อ 7 งดเว้นการเลีย
้ งเหล้า เบียร์ ในงานศพ ตามโครงการงานศพปลอดเหล้า

ต�ำบลสายล�ำโพง

อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

ข้อ 8 งดเว้นการดื่มเหล้า เบียร์ในวัด โรงเรียน สถานีอนามัยในพื้นที่ต�ำบล

สายล�ำโพง

ข้อ 9 สนับสนุนให้มีร้านค้าสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุในต�ำบลสายล�ำโพง
ข้อ 10		 ทุกหลังคาเรือนของผู้สูงอายุมีการท�ำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย

ป้องกันโรคไข้เลือดออก ทุก 5-7 วัน

ข้อ 11		 สนับสนุนให้ทุกหลั งคาเรือนของผู้สูงอายุ ท่ี มีการเลี้ ยงสุนัข แมว

น�ำไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี

ข้อ 12		 หลังคาเรือนของผู้สูงอายุ ที่มีการเลี้ยงสัตว์ เช่น หมู วัว ควาย เป็ด

ไก่ ฯลฯ ต้องมีการจัดการควบคุม ก�ำจัดมูลสัตว์ท่ีเลี้ยงไม่ให้สร้างปัญหากลิ่นเหม็น
ก่อความร�ำคาญแก่ผู้อ่ ืน

ข้อ 13		 รณรงค์ให้ผู้สูงอายุให้มีการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
ข้อ 14		 สนับสนุนการก�ำจัดขยะในครัวเรือน โดยการหมักท�ำปุ๋ย
ข้อ 15		 งดเว้นการเผาขยะภายในครัวเรือน หากจ�ำเป็นต้องก�ำจัดโดยการเผา

ต้องไม่เผาขยะภายในหมู่บ้านในช่วงเวลาตอนเช้าและตอนเย็น

ข้อ 16		 งดเว้นการใช้สารเคมีในการก�ำจัดวัชพืช เช่น ยาฆ่าหญ้า
ข้อ 17		 ผูส
้ งู อายุตำ� บลสายล�ำโพงร่วมสนับสนุนนโยบายเพิม
่ เี ขียวเพื่อ
่ พื้นทีส

ลดโลกร้อน โดยการน�ำวัสดุทเ่ี หลือใช้มาประดิษฐ์ของใช้ทเ่ี ป็นประโยชน์ และส่งเสริม
การใช้ปิ่นโตแทนการใช้ถุงพลาสติกในการบรรจุอาหาร
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หมวดที่ 3

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อการมีสุขภาวะที่ดี
ของผู้สูงอายุต�ำบลสายล�ำโพง
การสร้างสุขภาวะด้านเศรษฐกิจและรายได้
ข้อ 18		 ผู้สูงอายุ ในต� ำบลสายล� ำโพงตระหนักถึ งการออม เพื่อสร้างหลั ก

ประกันทางรายได้อย่างจริงจัง โดยจะช่วยกันสร้างวินัยการออมให้เกิดขึ้นในต�ำบล
หน่วยงาน องค์กร แกนน�ำ และผู้น�ำครอบครัวจะส่งเสริมให้มีการออมทั้งในระดับ
ปัจเจกบุคคล ระดับครอบครัวและระดับชุมชนด้วยวิธก
ี ารต่างๆ ที่หลากหลาย

ข้อ 19		 องค์การบริหารส่วนต�ำบล ฝ่ายปกครองท้องที่ แกนน�ำชุมชนและ

ประชาชนในต�ำบลสายล�ำโพง ร่วมกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต�ำบลสายล�ำโพง

และแกนน�ำชุมชน พัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนหรือกองทุนสัจจะของประชาชนใน
ต�ำบลสายล�ำโพงเพื่อการสร้างสวัสดิการที่หลากหลาย

ข้อ 20		 องค์การบริหารส่วนต�ำบล ฝ่ายปกครองท้องที่ ร่วมกับหน่วยงาน

องค์กร และกลุ่มอาชีพต่างๆ ในต� ำบลจัดให้มีการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้

เพิ่มขึ้น โดยให้ความส�ำคัญและสนับสนุนภูมิปัญญาของผู้สูงอายุให้เกิดประโยชน์

มีการจัดตั้งกองทุนหรือสถาบันส�ำหรับให้สินเชื่อเพื่อน�ำไปประกอบอาชีพ รวมทั้ง
จัดให้มีร้านค้าหรือตลาดในรูปแบบสหกรณ์ชุมชน

ข้อ 21		 องค์การบริหารส่วนต�ำบล ฝ่ายปกครองท้องที่ มีหน้าทีร่ ว่ มกันในการ

หามาตรการเพื่ อ ลดหนี้ สิ น ของประชาชนในต� ำ บลสายล� ำ โพง โดยมุ่ ง เน้ น ไปที่
ผู้สูงอายุในต�ำบลสายล�ำโพงเป็นอันดับแรก

ข้อ 22		 ผู้ สู ง อายุ ใ นต� ำ บลสายล� ำ โพงยิ น ดี ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงาน

องค์กรต่างๆ ในการด�ำเนินงานด้านการออม สวัสดิการชุมชน การส่งเสริมอาชีพ
การลดหนี้สินอย่างเต็มก�ำลัง

อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

การสร้างสุขภาวะด้านสุขภาพ
ข้อ 23		 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ชมรมผู้สูงอายุต�ำบลสายล�ำโพง

กองทุนสุขภาพต�ำบล และหน่วยงาน องค์กรทีเ่ กีย
่ วข้อง จะด�ำเนินการเพื่อให้ผส
ู้ งู อายุ
ในต�ำบลสายล�ำโพงมีสุขภาวะที่ดีเหมาะสมกับกลุ่มวัย ดังนี้

(1) จั ด ให้ มี ก ารตรวจสุ ข ภาพทั่ ว ไปประจ� ำ ปี ให้ แ ก่ ผู้ สู ง อายุ ใ นต� ำ บล
สายล�ำโพงให้ครบทุกคน

(2) พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) และ
อาสาสมัครผู้สูงอายุประจ�ำหมู่บ้าน (อผส.) บุตรหลานผู้ดูแลผู้สูงอายุ

กลุม
่ จิตอาสา แกนน�ำ ให้มค
ี วามรูค
้ วามสามารถในการเป็นผูด
้ แ
ู ลสุขภาพ

ผู้สูงอายุ หรือผู้บริบาลผู้สูงอายุ สามารถให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และค�ำแนะน�ำแก่ผู้สูงอายุได้ และเป็นพลังในการท�ำงานดูแลผู้สูงอายุ
ในพื้นที่ต่อไปได้

(3) จัดกิจกรรมการอกก�ำลังกาย ให้ความรู้กับผู้สูงอายุในต�ำบลสายล�ำโพง

ทั้ ง ด้ า นการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ ป้ อ งกั น โรค การรั ก ษาและการฟื้ นฟู
ร่างกาย รวมทั้งพัฒนาระบบโภชนาการที่เหมาะสมส�ำหรับผู้สูงอายุ

(4) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ ในภาวะพึ่งพิง การส่งต่ อผู้ป่วยอย่าง
ถูกวิธี รวมทั้งการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายที่มีประสิทธิภาพ

(5) พัฒนาให้มีการน�ำแพทย์พ้ ืนบ้านและแพทย์แผนไทยมาใช้ในการดูแล
สุขภาพของผู้สูงอายุในต�ำบลสายล�ำโพง

(6) ตรวจสอบและขยายสิ ท ธิ ท างหลั ก ประกั น สุ ข ภาพของผู้ สู ง อายุ ใ ห้
ครอบคลุมทุกคน

(7) รณรงค์ให้ความรูท
้ ่ีถก
ู ต้องในการถวายอาหารและปัจจัยที่เหมาะสมแด่
พระสงฆ์ แก่ผู้สูงอายุในต�ำบลสายล�ำโพงอย่างต่อเนื่อง

ข้อ 24		 เกษตรต�ำบลสายล�ำโพง พัฒนาชุมชน ร่วมกับองค์กรหน่วยงานและ

แกนน�ำในชุมชน จัดให้มีการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ รณรงค์ให้มีการ
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ลด ละ เลิกการใช้สารเคมีในการท�ำเกษตรกรรม และเป็นแกนหลักในการส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์และมีตลาดหรือร้านค้าที่ขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในชุมชน

ข้อ 25		 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ร่วมกับองค์กรหน่วยงานและแกน

น�ำชุมชนจัดให้มก
ี ารส่งเสริมมาตรการอาหารปลอดภัย เช่น งดใช้น้ำ� มันทอดซ้�ำ การ

งดแช่ของสดในน้�ำแข็งบริโภค ลดบริโภคหวานมันเค็ม ลดดื่มเครื่องดื่มชูก�ำลัง ลด
บริโภคอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ เป็นต้น

ข้อ 26		 วัดจะเป็นแกนหลักในการสร้างสุขภาพทางจิตและจิตวิญญาณของ

ผู้ สู ง อายุ ต� ำ บลสายล� ำ โพง โดยจั ด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที่ เ หมาะสมกั บ ผู้ สู ง อายุ แ ละ

ประชาชนทุกกลุ่มวัย และร่วมกันดูแลพระสงฆ์ในสังกัดให้มีสุขภาวะที่ดีเหมาะสม
กับกลุ่มวัย

ข้อ 27 ผูส
้ งู อายุในต�ำบลสายล�ำโพงทุกคน ยินดีให้ความร่วมมือในการด�ำเนิน

งานขององค์กร และหน่วยงานต่างๆ ที่ดำ� เนินการเพื่อน�ำไปสูก
่ ารสร้างสุขภาวะด้าน
สุขภาพในพื้นที่อย่างเต็มที่

การสร้างสุขภาวะด้านสภาพแวดล้อมและที่อยูอ
่ าศัย
ข้อ 28 องค์การบริหารส่วนต�ำบล ฝ่ายปกครองท้องที่ร่วมกันประสานกับ

หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการส�ำรวจและปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบ้าน
ที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ ให้มีความปลอดภัยในการด�ำเนินชีวิต และมีสิ่งอ�ำนวยความ

สะดวกทีเ่ หมาะสม เช่น การสร้างบันไดบ้านทีม
่ รี าวให้ยด
ึ เกาะ การสร้างและปรับปรุง

ห้องน้�ำห้องส้วมให้อยูภ
่ ายในบ้านเป็นแบบนัง่ ห้อยเท้าและมีราวให้ยด
ึ เกาะ ห้องนอน
จั ดให้อยู่ช้ันล่าง มีห้องส�ำหรับผู้สูงอายุ เป็นการเฉพาะ ปรับปรุ งบ้านที่ ผุพังและ
หลังคารั่วให้อยูส
่ ภาพที่ดี และจัดบ้านเรือนให้สะอาด เป็นต้น

ข้อ 29 หน่วยงาน วัด โรงเรียนและองค์กรสาธารณะทุกแห่ง ปรับปรุงอาคาร

สถานที่ และถนนหนทางให้เอื้ อและเหมาะสมกั บการมาติ ดต่ อและเดิ นทางของ

ผู้สูงอายุ มีระบบป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ หกล้มของผู้มาติดต่อ โดยโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลจะจัดให้มีชอ
่ งทางพิเศษส�ำหรับผู้สูงอายุเป็นการเฉพาะ
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ข้อ 30 องค์ การบริหารส่วนต� ำบล ฝ่ายปกครองท้ องที่ ร่วมกั นเร่งรัดการ

ด�ำเนินการแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้มีการจัดการขยะและมลพิษต่างๆ ในชุมชน เช่น
การเผาถ่าน เผาอ้อย เผาซังข้าว เผาขยะ การเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ การจัดการน้�ำเสีย
การถมดินและขุดดิน การใช้เสียงในงานรื่นเริง เป็นต้น อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อ 31		 องค์การบริหารส่วนต�ำบล ฝ่ายปกครองท้องที่ร่วมกันจัดให้มีการ

จั ดท� ำผังชุ มชนก� ำหนดเขตควบคุมการปลูกสร้าง การจั ดตั้ งสถานประกอบการ
ร้านค้า การจราจร เพื่อให้เป็นต�ำบลที่น่าอยู่

ข้อ 3		 องค์ การบริหารส่วนต�ำบล ฝ่ายปกครองท้ องที่ ร่วมกั บหน่วยงาน

และองค์กรที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีสวนสาธารณะ เพิ่มพื้นที่สีเขียว มีป้ายจราจรและ
บอกสถานที่สำ� คัญ และส่งเสริมการใช้จักรยานในการสัญจรไปมาในชีวิตประจ�ำวัน
ที่ปลอดภัย

ข้อ 33		 ครั ว เรื อ นที่ มี ผู้ สู ง อายุ ปรั บ ปรุ ง บ้ า นเรื อ นให้ เ หมาะสม มี ค วาม

ปลอดภัยและมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

ข้อ 34		 ผู้สงู อายุต�ำบลสายล�ำโพงทุกคน ยินดีให้ความร่วมมือในการด�ำเนิน

งานขององค์กร และหน่วยงานต่างๆ ที่ดำ� เนินการเพื่อน�ำไปสูก
่ ารสร้างสุขภาวะด้าน
สภาพแวดล้อมและที่อยูอ
่ าศัยในพื้นที่อย่างเต็มที่

การสร้างสุขภาวะด้านสังคมและความเป็นอยู่
ข้อ 35 องค์การบริหารส่วนต�ำบล ฝ่ายปกครองท้องที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ

ในการประสานงานกั บแกนน�ำชุ มชนจั ดตั้ งและพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ ให้มีความ
เข้มแข็ง และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมของชมรม
ผู้สูงอายุน้ันอย่างต่อเนื่อง

ข้อ 36 องค์การบริหารส่วนต�ำบล ฝ่ายปกครองท้องที่รว
่ มกับโรงเรียน และ

สภาวัฒนธรรมต�ำบลสายล�ำโพง จัดให้มก
ี ารฟื้ นฟูศล
ิ ปวัฒนธรรม ภูมป
ิ ญ
ั ญาท้องถิ่น
และประเพณีท่ีดีงามของต�ำบลสายล�ำโพงให้ด�ำรงสืบต่อไป ด้วยวิธีการต่างๆ ที่

เหมาะสม สอดแทรกในวันและเทศกาลส�ำคัญอย่างต่อเนื่อง มีการถ่ายทอดให้กับ
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เด็ กและเยาวชน รวมทั้ งมีการยกย่องคนท�ำดี ประจ� ำเดื อนและประจ� ำปีเพื่อเป็น

แบบอย่ า งให้ กั บ ประชาชนในต� ำ บลสายล� ำ โพงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี ก ารพั ฒ นาเป็ น
หลักสูตรท้องถิ่นจัดเป็นแหล่งเรียนรูแ
้ ละเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวชุมชน น�ำมาเพื่อ
รายได้แก่คนสายล�ำโพง

ข้อ 37 องค์การบริหารส่วนต�ำบล ฝ่ายปกครองท้องที่ร่วมกันจัดให้มีกีฬา

และกิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์สำ� หรับผูส
้ งู อายุอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรักสามัคคี
ให้เกิดขึ้นในต�ำบลสายล�ำโพง

ข้อ 38 องค์การบริหารส่วนต�ำบล ฝ่ายปกครองท้องที่องค์กร หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง แกนน�ำชุมชน พ่อค้า ประชาชน จะร่วมกับวัด รณรงค์ให้ประชาชนใน
ต�ำบลสายล�ำโพงลด ละเลิก เหล้า เบียร์ บุหรี่ อบายมุข การพนัน ยาเสพติด และ
มีการสร้างแรงจูงใจให้เกิดบุคคลที่มีจิตอาสาให้เกิดขึ้นในต�ำบลอย่างกว้างขวาง

ข้อ 39 ผู้สูงอายุในต�ำบลสายล�ำโพงทุกคน ยึดถือและปฏิบัติตามศีล 5 ของ

พระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด

ข้อ 40 ผู้ สู ง อายุ ใ นต� ำ บลสายล� ำ โพงทุ ก คน ยิ น ดี ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการ

ด�ำเนินงานขององค์กร และหน่วยงานต่างๆ ทีด
่ �ำเนินการเพื่อน�ำไปสูก
่ ารสร้างสุขภาวะ
ด้านสังคมและความเป็นอยูใ่ นพื้นที่อย่างเต็มที่

อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

หมวดที่ 4

คุณภาพการบริหารด้านสุขภาพ
ผู้สูงอายุต�ำบลสายล�ำโพง
ข้อ 41 ร่วมกันสร้างตัวชีว้ ด
ั สุขภาพระดับครัวเรือน หมูบ
่ า้ น เพื่อก�ำหนดเป็น

เกณฑ์การประเมินหมู่บ้าน ตามโครงการต�ำบลสายล�ำโพง หมู่บ้านน่าอยู่ เคียงคู่
วัฒนธรรม

ข้อ 42 พัฒนากระบวนการให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุ โครงการออกเยี่ยม

ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง เพื่อเติมโอกาสให้ผู้สูงอายุ เป็นบริการสาธารณะเชิงรุ ก
แบบมีสว
่ นร่วมอย่างต่อเนื่องและครอบคลุม

ข้อ 43 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่มค
ี ณ
ุ ภาพ เป็นที่ยอมรับและสร้าง

ความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการในชุมชน

ข้อ 44 สนับสนุนการด�ำเนินงานของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
ข้อ 45		 มีการก�ำหนดวาระประชุมประชาคมต�ำบลสายล�ำโพงประจ�ำเดือน

ในการวิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามธรรมนูญสุขภาพต� ำบลสาย
ล�ำโพง และน�ำผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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หมวดที่ 5

การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ และบริการข้อมูล
ข้อ 46		 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ

เพื่อการปรับเปลีย
่ นพฤติกรรมสุขภาพต่อผูส
้ งู อายุตำ� บลสายล�ำโพง ทางเสียงตามสาย
ในชุมชนต�ำบลสายล�ำโพง ทุกสัปดาห์อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน

ข้อ 47		 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลสายล�ำโพง ส�ำรวจ เฝ้าระวัง ข้อมูล

สุขภาพผู้สูงอายุต�ำบลสายล�ำโพง และน�ำเสนอข้อมูลในที่ประชุมประชาคมต�ำบล

สายล� ำ โพงประจ� ำ เดื อ น อย่ า งน้ อ ยเดื อ นละ 1 ครั้ ง เพื่ อ สร้ า งการเรี ย นรู้ และ
กระบวนการจัดการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

ข้อ 48 ส่งเสริ มสนั บ สนุ น ให้ กั บ ผู้ เ ข้ า สู่วั ย ผู้ สู ง อายุ และผู้ สู ง อายุ ท่ี มี อ ายุ

60 ปี ขึ้นไป ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอน “โรงเรียนผู้สูงอายุต�ำบลสายล�ำโพง”

ข้อ 49		 พัฒนา “โรงเรียนผูส
้ งู อายุตำ� บลสายล�ำโพง” สู่ “ศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพ

ชีวิตผู้สูงอายุต�ำบลสายล�ำโพง”

ข้อ 50		 ให้องค์ การบริหารส่วนต�ำบลสายล�ำโพง จั ดสรรงบประมาณเพื่อ

สนับสนุนแก่ “โรงเรียนผู้สูงอายุต�ำบลสายล�ำโพง” และ “ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุต�ำบลสายล�ำโพง” เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานของศูนย์ฯ

ข้อ 51		 หน่วยงาน องค์กร กลุ่มประชาชน มีการประชุม วิเคราะห์ ติดตาม

ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนาประจ�ำเดือนๆ ละ 1 ครั้ง จัดประชุมสมัชชาสุขภาพ
ระดับพื้นที่ต�ำบลสายล�ำโพง ปีละ 1 ครั้ง และจัดประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อแจ้ง
วาระการประชุมสมัชชา ปีละ 1 ครั้ง

อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

หมวดที่ 6

การเงินและการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุต�ำบลสายล�ำโพง
ข้อ 52		 องค์การบริหารส่วนต�ำบลสายล�ำโพง สนับสนุนงบประมาณในการ

ด�ำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามธรรมนูญสุขภาพต�ำบลสายล�ำโพงตามอ�ำนาจหน้าที่
ที่สามารถกระท�ำได้

ข้อ 53 ให้ ก องทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพต� ำ บลสายล� ำ โพง ซึ่ ง ได้ รั บ การ

สนับสนุนงบประมาณจาก สปสช. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงาน

ชมรม องค์กรชุมชนภายในต� ำบลสายล�ำโพง ตามโครงการที่ด�ำเนินการเพื่อการ
ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพต�ำบลสายล�ำโพง

ข้อ 54 ให้หน่วยงาน องค์กร กลุ่มประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันสนับสนุนด้าน

การเงินเพื่อด�ำเนินการสร้างเสริมสุขภาพตามธรรมนูญสุขภาพฉบับนี้ตามสมควร

ข้อ 55 การให้สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ียากไร้ เจ็บป่วย ขาดผู้ดูแล

ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของการระดมทุมและการให้การช่วยเหลือตาม “โครงการ
ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ติดบ้าน ติดเตียง”

ข้อ 56 ให้องค์ การบริหารส่วนต� ำบลสายล� ำโพง หน่วยงาน องค์ กรกลุ่ม

ชุ ม ชนในพื้ น ที่ ต� ำ บลสายล� ำ โพง ร่ ว มกั น เสนอข้ อ บั ญ ญั ติ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สุ ข ภาพ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลสายล�ำโพง เพื่อใช้เป็นข้อก�ำหนดตามที่ขอ
้ บัญญัติ
รองรับให้มีสภาพบังคับใช้ในบางกรณีภายในพื้นที่ต�ำบลสายล�ำโพง
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หมวดที่ 7

การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
ข้อ 57		 องค์การบริหารส่วนต�ำบล เป็นเจ้าภาพร่วมกับฝ่ายปกครองท้องที่

ชมรมผู้สูงอายุต�ำบลสายล�ำโพงและหน่วยงานราชการในพื้นที่ จัดตั้งคณะท�ำงาน
เพื่อขับเคลื่อนธรรมนูญฯ โดยมีตัวแทนจากองค์กร หน่วยงาน เครือข่าย ข้าราชการ

บ�ำนาญ พ่อค้ าประชาชนทุกหมู่บ้าน เข้าร่วม เพื่อท� ำหน้าที่ ขับเคลื่ อนงานตาม

แนวทางประชาธิปไตยชุมชนให้เป็นไปตามธรรมนูญฯ อันจะน�ำมาซึ่งสุขภาวะของ
ผู้สูงอายุต�ำบลสายล�ำโพง

ข้อ 58		 องค์การบริหารส่วนต�ำบล จัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมเพื่อเป็น

ค่าใช้จ่ายในการท�ำงานของคณะท�ำงาน และด�ำเนินการตามแผนงานที่เกิดขึ้น

ข้อ 59		 หน่ ว ยงาน องค์ ก รต่ า งๆ ในต� ำ บลสายล� ำ โพงมี ก ารบู ร ณาการ

ฐานข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกั บผู้สูงอายุ ในต�ำบลสายล� ำโพง มีการจั ดท� ำแผนที่ ชุมชน
ที่ แสดงให้ เห็ น ถึ งครัว เรื อ นและการอยู่อ าศั ย ของประชาชนในต� ำ บลสายล� ำ โพง

รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อการสนับสนุนการด�ำเนินงานตามภารกิจตามทีป
่ รากฏ
ในธรรมนูญฯ อย่างเหมาะสม

ข้อ 60		 หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ภายนอกต�ำบลสายล�ำโพงหากมีการด�ำเนิน

งานกิ จกรรมต่ างๆ ในเขตพื้นที่ ต�ำบลสายล� ำโพงกิ จกรรมนั้น ต้ องไม่ขัดแย้งกั บ
ธรรมนูญฯ ฉบับนี้

ข้อ 61		 เสี ย งตามสายหมู่ บ้ า นเป็ น ก� ำ ลั ง หลั ก ร่ ว มกั บ วั ด โรงเรี ย น และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด�ำเนินงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของผู้สูงอายุต�ำบลสายล�ำโพง

ข้อ 62		 ให้คณะท�ำงานตามข้อ 57 จัดให้มีการติดตามประเมินผล รายงาน

ผลการด�ำเนินงานตามธรรมนูญฯ ให้กับผู้สงู อายุในต�ำบลสายล�ำโพงรับทราบอย่าง

ต่อเนื่อง และให้จัดเวทีสมัชชาเพื่อติดตามผล และทบทวน เพื่อแก้ไข ปรับปรุ ง
ธรรมนูญฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได้ในทุกปี

อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

รายชื่อคณะกรรมการจัดท�ำ
ธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุต�ำบลสายล�ำโพง
คณะกรรมการทีป
่ รึกษา
พระครูนิพันธ์ ธรรมคุด

เจ้าอาวาสวัดสายล�ำโพงเหนือ

นายมารุต ศรีผ้ึง

นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลสายล�ำโพง

นายสุทัศน์ ก้อนจันทร์เทศ

รองนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลสายล�ำโพง

นายประจักร ขันเล็ก

ก�ำนันต�ำบลสายล�ำโพง

นางสาวเพ็ญพยม สุม
่ ประดิษฐ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบลสายล�ำโพง

เจ้าคณะต�ำบลสายล�ำโพง

คณะกรรมการด�ำเนินงาน
นางบุบผา คงเพชรศักดิ์

ประธานชมรมผู้สูงอายุต�ำบลสายล�ำโพง

นายนนท์ สิงห์โหม

รองประธานชมรมผู้สูงอายุต�ำบลสายล�ำโพง

นายพัฒนกิจ นวมวัฒน์

ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

ประจ�ำสายล�ำโพงเหนือ
กรรมการ

นายวันลพ ฤทธิบ
์ �ำรุง

ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ�ำสายล�ำโพงใต้
กรรมการ
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ธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุต�ำบลสายล�ำโพง

นายทองใบ ยอดวิชา

ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขต�ำบลสายล�ำโพง

นายวีระ ซามี

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

กรรมการ

ต�ำบลสายล�ำโพง
กรรมการ

นางพัชรี เรือนสวัสดิ์

อาสาสมัครสาธารณสุขต�ำบลสายล�ำโพง

นางสุปรียา สาน้อยกุล

อาสาสมัครสาธารณสุขต�ำบลสายล�ำโพง

นายส�ำราญ คงเพชรศักดิ์

ปราชญ์ชาวบ้าน

สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ

กรรมการ

สมาชิกสภาองค์การบริหาร

กรรมการ

ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

กรรมการ

ว่าที่ ร.ท.อนุรักษ์ ทัพวิเศษ

หัวหน้าส�ำนักปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล

ต�ำบลสายล�ำโพง

ส่วนต�ำบลสายล�ำโพง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

สายล�ำโพง

กรรมการและเลขานุการ

อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

เส้นทางสู่การประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุ
ต�ำบลสายล�ำโพง
วันที่ 11 เมษายน
2561

ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อน ธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุ
ต�ำบลสายล�ำโพง เพื่อให้ประชาชนและผู้สูงอายุต�ำบล
สายล�ำโพงได้รับทราบแนวทางการด�ำเนินงาน

วันที่ 30 เมษายน

แต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินงาน ธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุ

วันที่ 9 พฤษภาคม

ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินงาน ธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุ

2561
2561

ต�ำบลสายล�ำโพง

ต�ำบลสายล�ำโพง ครั้งที่ 1

วันที่ 23 พฤษภาคม คณะกรรมการฯ น�ำเสนอ การด�ำเนินงานธรรมนูญสุขภาพ
2561

ผู้สูงอายุต�ำบลสายล�ำโพง ต่อคณะสมาชิกนิติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.) ณ บ้านหนองสะเอ้ง หมู่ท่ี 12

วันที่ 28 พฤษภาคม คณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมสุขภาวะผู้สูงอายุ
2561

ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท

วันที่ 6 มิถุนายน

น�ำเสนอความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการด�ำเนินงานธรรมนูญ

วันที่ 14 มิถุนายน

ประชุมคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ

วันที่ 4 กรกฎาคม

ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อวางแผนงานเวทีจัดท�ำ

2561
2561
2561

สุขภาพผู้สูงอายุต�ำบลสายล�ำโพง

การขับเคลื่อนจากทีมงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2

ร่างธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุต�ำบลสายล�ำโพง
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ธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุต�ำบลสายล�ำโพง

วันที่ 18 กรกฎาคม

เวทีพิจารณาจัดท�ำร่างธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุต�ำบล

วันที่ 26 กรกฎาคม

ประชุมคณะกรรมการฯ พร้อมผูเ้ กีย
่ วข้อง พิจารณาเพื่อรับรอง

วันที่ 6 สิงหาคม

พิธป
ี ระกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุต�ำบลสายล�ำโพง

2561
2561
2561

สายล�ำโพง ครั้งที่ 1

ร่างธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุต�ำบลสายล�ำโพง ครั้งที่ 2

อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

แผนที่ยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ
“ผู้สูงอายุมพ
ี ฤติกรรมสุขภาพทีด
่ ี อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข
เข้มแข็งและยั่งยืน”

ประชาชน

ผู้สูงอายุ มีโครงการโดยชุมชน

ผู้สูงอายุ มีมาตรการทางสังคม

ภาคี

คนดี คิดดี ท�ำดี สุขภาพดี

อบต.ขับเคลื่อนและสนับสนุน
งบประมาณอย่างเพียงพอ
และต่อเนื่อง

ภาครัฐ วัด โรงเรียน ชุมชน
สนับสนุนและประสานงาน
อย่างเข้มแข็ง

พื้นฐาน

กระบวนการ

ชมรมผู้สูงอายุขับเคลื่อนกิจกรรม
โครงการแบบมีสว
่ นร่วม

การท�ำงานแบบบูรณาการ
ของทุกภาคส่วน

ระบบการสื่อสารที่ดี
มีประสิทธิภาพ

ระบบข้อมูลที่มีคุณภาพ

องค์กรโปร่งใส เป็นธรรม
และเสียสละ

บุคลากรแกนน�ำมีความรู้ ทักษะ
และเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนา
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ธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุต�ำบลสายล�ำโพง

ชมรมผู้สูงอายุต�ำบลสายล�ำโพง

ภายใต้แนวคิด สุขภาพดี วิถีพอเพียง
ร้อยเรียงภูมิปัญญา พัฒนาชุมชน

การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

โรงเรียนผู้สูงอายุ
ต�ำบลสายล�ำโพง

ส่งเสริมสวัสดิการ
ของผู้สูงอายุในชุมชน

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุด้านสุขภาพ

ชมรมผู้สูงอายุ

แนวทางปฏิบัติ

-

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ
ส่งเสริมด้านสวัสดิการ
ส่งเสริมด้านสิทธิประโยชน์
ส่งเสริมด้านอาชีพ
ส่งเสริมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเพณีท้องถิ่น

กระบวนการขับเคลื่อน

-

จัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้
จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
สร้างเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ
ประชาชนหน่วยงานภาครัฐ/
เอกชนที่เกี่ยวข้อง
- จัดท�ำธรรมนูญสุขภาพ
- ออกระเบียบข้อก�ำหนดส�ำหรับ
กลุ่ม/องค์กร
- ธนาคารความดี

