
 
 

 

อ ำเภอเมืองรอ้ยเอ็ด 

ขอเสนอ ผูใ้หญบ่้ำนยอดเยีย่มเพือ่รบั

รำงวลัป ี๒๕๖๓ 

 

นำยค ำตำ   กนัลำ 

ผูใ้หญบ่ำ้น บำ้นปำ่เพิ่ม หมู่ที ่๑๑ 

ต ำบลสะอำดสมบรูณ ์อ ำเภอเมือง จงัหวัด



 
 

รอ้ยเอ็ด 

 

ค ำน ำ 

ก ำนนั ผูใ้หญ่บำ้น แพทยป์ระจ ำต ำบล สำรวติัก ำนนั และผูช่้วยผูใ้หญ่บำ้น เป็นต ำแหน่งนกัปกครอง

ทอ้งท่ี ซ่ึงเป็นกลไกลและเคร่ืองมือส ำคญัของรัฐและส่วนรำชกำรท่ีจะน ำนโยบำยของกระทรวง ทบวง กรม 

ไปปฏิบติัสู่ประชำชนในระดบัต ำบลและหมู่บำ้น ในกำร “บ ำบดัทุกข ์ บ ำรุงสุข” ใหก้บัรำษฏร จึงนบัไดว้ำ่

เป็นบุคคลท่ีมีควำมเสียสละและอุทิศเพื่อประชำชนโดยแท ้

ตำมท่ีกระทรวงมหำดไทย มีแนวนโยบำยสร้ำงขวญัและก ำลงัใจใหก้บัก ำนนั ผูใ้หญ่บำ้น แพทย์

ประจ ำต ำบล สำรวติัก ำนนั และผูช่้วยผูใ้หญ่บำ้น ท่ีมีผลกำรปฏิบติังำนดีเด่นในรอบปีงบประมำณเป็นประจ ำ

ทุกปี โดยไดด้ ำเนินกำรตำมระเบียบของกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรพิจำรณำรำงวลั ก ำนนั ผูใ้หญ่บำ้น 

แพทยป์ระจ ำต ำบล สำรวติัก ำนนั และผูช่้วยผูใ้หญ่บำ้น พ.ศ. ๒๕๕๖ และระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ย

หลกัเกณฑก์ำรแบ่งรำงวลั ก ำนนั ผูใ้หญ่บำ้น แพทยป์ระจ ำต ำบล สำรวติัก ำนนั และผูช่้วยผูใ้หญ่บำ้น พ.ศ. 

๒๕๔๖ และแกไ้ขเพิ่ม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 กระผม นำยค ำตำ   กนัลำ ต ำแหน่งผูใ้หญ่บำ้น บำ้นป่ำเพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑ ต ำบลสะอำดสมบูรณ์ อ ำเภอ

เมือง จงัหวดัร้อยเอด็ ดว้ยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรระดบัอ ำเภอเมืองร้อยเอด็ ผูน้  ำทอ้งท่ี ผูน้  ำทอ้งถ่ิน 

และพี่นอ้งประชำชนต ำบลสะอำดสมบูรณ์ กระผมจึงขอเสนอผลงำนกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีและงำนท่ีไดรั้บ

มอบหมำยในดำ้นต่ำงๆ เพื่อเขำ้รับพิจำรณำรับรำงวลัผูใ้หญ่บำ้นยอดเยีย่มประจ ำปี ๒๕๖๓ ตำมเอกสำร

ประกอบกำรพิจำรณำท่ีน ำเสนอไวใ้นเอกสำรฉบบัน้ี 

 

 

(นำยค ำตำ    กนัลำ) 

ผูใ้หญ่บำ้น บำ้นป่ำเพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑  



 
 

ต ำบลสะอำดสมบูรณ์ อ ำเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอด็ 

      

 

สำรบัญ 

ผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ใหญ่บ้ำน ทีเ่สนอช่ือให้รับรำงวลัผู้ใหญ่บ้ำนยอดเยีย่มประจ ำปี ๒๕๖๓  หน้ำ 

ประวติัส่วนตวั           ๑ 

ต ำแหน่งปัจจุบนัทำงสังคม         ๒ 

บริบทชุมชนหมู่บำ้น          ๔ 

ประวติัควำมเป็นมำหมู่บำ้น         ๔ 

ขอ้มูลทัว่ไปหมู่บำ้น          ๔ 

ลกัษณะประชำกร          ๕ 

กำรปกครองหมู่บำ้น          ๖ 

สภำพเศรษฐกิจ           ๖ 

กลุ่มเศรษฐกิจในหมู่บำ้น          ๖ 

ส่วนท่ี ๑ คุณลกัษณะเฉพำะบุคคล         

 ๑.๑ ดำ้นบุคลิกลกัษณะ        ๘ 

 ๑.๒ ดำ้นกำรส่งเสริมควำมสำมคัคี/ปรองดองสมำนฉนัท ์    ๑๒ 

 ๑.๓ ดำ้นประวติักำรถูกลงโทษตำมมำตรกำรกำรควบคุม    ๑๓ 

                       และก ำกบัดูแลกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของก ำนนัผูใ้หญ่บำ้น 

ส่วนท่ี ๒ ผลกำรปฏิบติังำน กำรบริหำรจดักำรของผูใ้หญ่บำ้น โดยใชก้ลไกล 

                คณะกรรมกำรหมู่บำ้น (กม.)/คณะกรรมกำรกลำงหมู่บำ้นอำสำพฒันำ 

               และป้องกนัตนเอง (อพป.) เพื่อแกไ้ขและพฒันำหมู่บำ้น 

 ๒.๑ ดำ้นอ ำนวยกำร         ๑๔ 

 ๒.๒ ดำ้นกำรปกครองและรักษำควำมสงบเรียบร้อย     ๑๕ 

 ๒.๓ ดำ้นแผนพฒันำหมู่บำ้น        ๒๐ 



 
 

 ๒.๔ ดำ้นส่งเสริมเศรษฐกิจ        ๓๑ 

 ๒.๕ ดำ้นสังคม ส่ิงแวดลอ้มและสำธำรณะสุข      ๓๓ 

 ๒.๖ ดำ้นกำรศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม       ๓๘ 

 

สำรบัญ (ต่อ) 

ส่วนท่ี ๓ ผลกำรปฏิบติังำนตำมนโยบำยท่ีส ำคญัของรัฐ กระทรวงมหำดไทย และกรมกำรปกครอง 

 ๓.๑ กำรด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำน ๙๐๔ วปร.   ๔๓ 

 ๓.๒ โครงกำรส่งเสริมวนิยักำรออมกบักองทุนกำรออมแห่งชำติ (กอช.)   ๔๕ 

 ๓.๓ กำรแกไ้ขปัญหำท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี         ๔๗ 

๓.๔ กำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำสังคม        ๖๒ 

๓.๕ กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบติักำรป้องกนัและแกปั้ญหำยำเสพติดประจ ำปี ๒๕๖๒ ๖๕ 

ส่วนท่ี ๔ ผลกำรปฏิบติังำน: ตำมนโยบำยของจงัหวดั/อ ำเภอ 

 ๔.๑ ศำสตร์พระรำชำ หลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง     ๖๖ 

 ๔.๒ โครงกำรผลิตขำ้วอินทรีย ์        ๖๙ 

ส่วนท่ี ๕ ผลกำรปฏิบติังำน: ตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีของผูใ้หญ่บำ้น 

 ๕.๑ กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีในฐำนะเป็นผูช่้วยเหลือนำยอ ำเภอ     ๗๐ 

 ๕.๒ กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย        ๗๑ 

 ๕.๓ กำรช่วยเหลือกิจกำรสำธำรณะประโยชน์ บ ำบดัป้องกนัภยัพิบติั    ๗๑ 

         ภยนัตรำยสำธำรณะและช่วยเหลือบรรเทำทุกขผ์ูป้ระสบภยัพิบติั    

 ๕.๔ กำรประสำนงำนหรืออ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่รำษฏร     ๗๒ 

                      ในกำรติดต่อขอรับบริกำรจำกหน่วยงำนต่ำงๆ 

 ๕.๕ กำรควบคุมดูแลและอบรมใหค้วำมรู้เร่ืองระเบียบกฎหมำยแก่รำษฏร   ๗๓ 

 ๕.๖ กำรจดัประชุมรำษฏรเป็นประจ ำทุกเดือน      ๗๔ 

 ๕.๗ กำรรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่ปกติท่ีเกิดข้ึนใหท้ำงรำชกำรทรำบ    ๗๕ 

 ๕.๘ กำรปฏิบติัภำรกิจตำมระเบียบกฎหมำยท่ีกระทรวง ทบวง กรม ไดม้อบหมำย  ๗๖ 



 
 

ส่วนท่ี ๖ ผลงำนดีเด่นเป็นพิเศษอ่ืนๆ 

 รำงวลัและเกียรติคุณ ประกำศชมเชย ท่ีไดรั้บ      ๗๗ 

 ประมวลรูปผลงำนเด่นท่ีผำ่นมำ       ๗๙ 

ภำคผนวก          ๘๓ 


