
 
หนา้ 1 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 

 

ผลการปฏบัิติงาน ของผู้ใหญ่บ้าน ทีเ่สนอช่ือให้รับรางวลั 

ผู้ใหญ่บ้านยอดเยีย่มประจ าปี ๒๕๖๓ 

ต าบลสะอาดสมบูรณ์ อ าเภอเมือง จังหวดัร้อยเอด็ 

 

ประวตัิส่วนตัว 

นายค าตา กนัลา มีภูมิล าเนา อยูท่ี่บา้นเลขท่ี ๒๖ หมู่ท่ี ๑๑ บา้นป่าเพิ่ม ต าบลสะอาดสมบูรณ์ อ าเภอเมือง 

จงัหวดัร้อยเอด็ 

ช่ือ-สกุล  นายค าตา กนัลา 

ช่ือเล่น พอ่สังข ์

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ๓-๔๕๐๑-๐๑๒๙๘-๘๕๕ 

เกดิเม่ือวนัที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๑๔ 

อายุ ๔๘  ปี 

สัญชาติ ไทย 
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เช้ือชาต ิไทย 

ศาสนา พุทธ 

การศึกษาระดับ ปริญญาตรี จากมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช มสท.วชิาการบริหารการปกครอง

ทอ้งท่ี 

บุตร จ านวน ๑ คน หญิง ๑ คน 

ภูมิล าเนา บา้นเลขท่ี ๒๖ หมู่ท่ี ๑๑ บา้นป่าเพิ่ม ต าบลสะอาดสมบูรณ์ อ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอด็ 

รหัสไปรษณย์ี ๔๕๐๐๐ 

เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๘-๑๙๔-๑๙๕๒ 

บิดาช่ือ นายหนา   กนัลา 

มารดาช่ือ นางสุข  กนัลา 

มีพีน้่อง  รวม  ๘  คน เป็นหญิง   ๓  คน เป็นชาย  ๕  คน 

ด ารงต าแหน่ง ผูใ้หญ่บา้น เม่ือวนัท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๔๔ 

นิสัยส่วนตัว  มนุษยส์ัมพนัธ์ดี ร่าเริง เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ ่ฯลฯ 

คติประจ าใจ  ท าวนัน้ีใหดี้ท่ีสุด 

งานอดิเรก ตรวจตรา ตรวจความเรียบร้อยภายในหมู่บา้น 

ความสามารถพเิศษ มีความรับผดิชอบ กลา้พูด กลา้แสดงออกและจิตสาธารณะ 

ต าแหน่งปัจจุบันทางสังคม 

๑. ผูใ้หญ่บา้น บา้นป่าเพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑ ต าบลสะอาดสมบูรณ์ อ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอด็ 

๒. ประธานธรรมนูญชุมชนต าบลสะอาดสมบูรณ์ฯ มาตรการส่งเสริมดา้นการเกษตรอินทรีย์

ปลอดสารเคมี มาตรการท่ี ๗ 

๓. คณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพต าบลสะอาดสมบูรณ์ 
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๔. คณะกรรมการโรงเรียนบา้นดงเคง็คุรุราษร์สามคัคี 

๕. ประธานโครงการแกไ้ขปัญหาความยากจน หรือ กข.คจ. บา้นป่าเพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑ 

๖. ประธานกลุ่มจกัสานไมไ้ผ ่บา้นป่าเพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑ 

๗. ประธานกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย ์บา้นป่าเพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑ 

๘. คณะกรรมการร้านคา้ชุมชน บา้นป่าเพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑ 

๙. คณะกรรมการศูนยจ์ดัการกองทุนชุมชน บา้นป่าเพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑ 

๑๐. คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต บา้นป่าเพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑ 

๑๑. คณะกรรมการธนาคารขา้วชุมชน บา้นป่าเพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑ 

๑๒. ประธานกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ บา้นป่าเพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑ 

๑๓. คณะกรรมการกลุ่มฌาปนกิจพอ่บา้น บา้นป่าเพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑ 

๑๔. คณะกรรมการโรงสีขา้วชุมชน บา้นป่าเพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑ 
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บริบทชุมชน บ้านป่าเพิม่ หมู่ที ่๑๑ ต าบลสะอาดสมบูรณ์ อ าเภอเมือง จังหวดัร้อยเอด็ 

ข้อมูลหมู่บ้าน 

ประวตัิความเป็นมา 

ชาวบา้นป่าเพิ่ม ไดอ้พยพยา้ยถ่ินฐานจากบา้นหินกองสองชั้น เขตอ าเภอสุวรรณภูมิ เม่ือปี ๒๒๖๐ 

ตั้งชุมชนข้ึนท่ีบา้นข้ีเหล็ก หมู่ท่ี ๑๐ ต าบลสะอาดสมบูรณ์ในปัจจุบนั ต่อมาชาวบา้นกลุ่มหน่ึงไดร้วมกนัตั้ง

บา้นใหม่ข้ึนท่ีบริเวณป่ารกเต็มไปดว้ยมนัเพิ่ม จึงตั้งช่ือบา้นวา่ “ป่าเพิ่ม” หมู่ท่ี ๑๑ มีคุม้บา้นท่ีชาวบา้นเรียก 

๒ คุม้ คือ คุม้ป่าเพิ่ม และคุม้ดอนเป้า ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนัมีผูใ้หญ่บา้นรวม ๑๐ คน ผูใ้หญ่บา้นคน

ปัจจุบนัคือ นายค าตา กนัลา ไดแ้บ่งการปกครองตามลกัษณะปกครองทอ้งท่ีออกเป็น ๖ คุม้ 

 

ข้อมูลทัว่ไปของหมู่บ้าน 

สภาพพืน้ที ่

 บา้นป่าเพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑ ต าบลสะอาดสมบูรณ์ ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีราบลุ่ม ดินร่วน ปนทราย อยูใ่กล้

แหล่งน ้าธรรมชาติ ๒ แหล่ง คือ หนองสิน และหนองชีช้ืน นอกจากน้ียงัมีแหล่งน ้าท่ีสร้างจากบ่อน ้าส่วนตวั 

และบ่อสาธารณะ 
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อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ จรด ต าบลหนองแกว้ อ าเภอเมือง  จงัหวดัร้อยเอด็ 

ทิศใต ้  จรด ต าบลน ้าใส  อ าเภอจตุรพกัตรพิมาร  จงัหวดัร้อยเอด็ 

ทิศตะวนัออก จรด หมู่บา้นหนองบานแย  ต าบลแคนใหญ่ อ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอด็ 

ทิศตะวนัตก จรด หมู่บา้นดงเคง็ หมู่ท่ี ๙ ต าบลสะอาดสมบูรณ์ อ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอด็ 

 

 ลกัษณะประชากร 

 ลกัษณะสังคมประชากรจดัเป็นแบบเครือญาติ อาศยักนัแบบชุมชนดั้งเดิม ประชากรในหมู่บา้นให้

ความเคารพนบัถือผูอ้าวโุส และเช่ือฟังผูน้ าของหมู่บา้น ปัจจุบนัในหมู่บา้นมีทั้งหมด ๘๕ ครัวเรือน 

ประชากร ๔๑๕ คน สัดส่วนเป็นผูห้ญิงมากกวา่ผูช้าย อายรุะหวา่ง ๑๘-๔๙ ปี ลกัษณะระบบสังคมของ

หมู่บา้นเป็นแบบครอบครัวขยาย คือบา้นแต่ละหลงัจะประกอบไปดว้ย พอ่บา้น แม่ ลูกหลาน หรือบา้นพี่

บา้นนอ้ง จะตั้งอยูใ่นบริเวณพื้นท่ีเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั ท าใหร้ะบบครอบครัวเครือญาติเกิดความอบอุ่น

พึ่งพาอาศยัช่วยเหลือเก้ือกูลต่อกนัอยา่งใกลชิ้ดแนบแน่น 

 ความสัมพนัธ์แบบเครือญาติในหมู่บา้นในอดีตท่ีผา่นมา ความอบอุ่นใกลชิ้ดสนิทสนมของสถาบนั

ครอบครัวนั้นนบัวา่มีความรักความสัมพนัธ์กนัอยา่งแนบแฟ้น ส าหรับในระดบัครอบครัวต่อครอบครัว หรือ

ในระหวา่งเพื่อนบา้นในหมู่บา้นเดียวกนัก็มีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผต่่อกนั ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั อาจกล่าไดว้า่การ

ปฏิสัมพนัธ์ของคนในหมู่บา้นจากในอดีตจนถึงปัจจุบนัยงัด าเนินไปแบบปฐมภูมิโดยแทแ้ละอยา่งต่อเน่ือง 

 หมู่บา้นถือวา่มีระบบการนบัถือผูอ้าวุโส ในเครือญาติเช่ือฟังคนแก่ การสืบทอดอ านาจของหมู่บา้น

ตั้งแต่อดีตท่ีผา่นมานั้นมกัจะใชว้ธีิคดัเลือกผูท่ี้มีความสามารถ มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผต่่อส่วนรวม มีความ
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เสียสละ เป็นบุคคลท่ีชาวบา้นใหค้วามเคารพนบัถือ และเกิดความศรัทธาในตวัผูน้ า โดยชาวบา้นจะเลือกให้

เป็นหวัหนา้หรือผูน้ าทั้งเป็นผูน้ าตามธรรมชาติและผูน้ าท่ีเป็นทางการ 

 ปัจจุบนับา้นป่าเพิ่ม ใชว้ธีิการเลือกตั้งผูน้  าทุกระดบัตามระบอบประชาธิปไตย โดยเลือกผูท่ี้จะมา

เป็นก านนั หรือผูใ้หญ่บา้นท่ีจะดูแลปกครองหมู่บา้น ชาวบา้นจะไปใชสิ้ทธ์ิในการเลือกตั้งดว้ยความสมคัรใจ 

ดั้งนั้น อ านาจของผูน้ า จึงมิไดถ่้ายทอดมาทางสายเลือด แต่จะเป็นบุคคลในหมู่บา้นท่ีมีคุณสมบติัท่ีชาวบา้น

เช่ือถือและศรัทธาเลือกข้ึนมาเป็นผูน้ า 

 วดั บา้นป่าเพิ่ม หมู่ ๑๑ มีวดัท่ีเป็นศาสนสถานอยู ่๒ แห่ง คือ วดัอุดมไพรสณฑ ์และ วดับา้นดอน

เป้า 

 ลกัษณะการปกครองหมู่บา้นมี นายค าตา กนัลา เป็นผูใ้หญ่บา้น มี ๒ คุม้ท่ีชาวบา้นเรียก คือ คุม้ป่า

เพิ่ม และคุม้ดอนเป้า แบ่งเป็น ๖ คุม้ตามการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 สภาพเศรษฐกิจ บา้นป่าเพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑ ต าบลสะอาดสมบูรณ์ อ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด ประชากร

ส่วนใหญ่มีอาชีพ ท านา เล้ียงสัตว ์อุตสาหกรรมในครัวเรือนคือจกัสานตะกร้าไมไ้ผ ่และคา้ขาย 

 กลุ่มเศรษฐกจิในหมู่บ้าน 

๑. ร้านคา้ชุมชน SML ๒ แห่ง 

๒. กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง ๑ กองทุน 

๓. กองทุน กข.คจ. ๑ กองทุน 

๔. กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต ๓ กลุ่ม 

๕. กลุ่มอาชีพจกัสาน ๑ กลุ่ม 

๖. กลุ่มท าการเกษตรปลูกผกัปลอดสารพิษ ๑ กลุ่ม 

๗. กลุ่มโรงสี ธนาคารขา้ว ๑ กลุ่ม 

๘. กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ ๑ กลุ่ม 

๙. การนวดแผนโบราณและการใชย้าสมุนไพรพื้นบา้น ๑ กลุ่ม 

๑๐. กองทุนฌาปฌกิจหมู่บา้น ต าบล กองทุนวนัละบาท 

๑๑. อาคารศูนยเ์รียนรู้ชุมชน ๑ แห่ง 
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ประเพณี ประเพณีท่ีส าคญัของบา้นป่าเพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑ ท่ีไดสื้บทอดมาแต่บรรพบุรุษ คือ 

- บุญผะเหวด 

- บุญขา้วจ่ี 

- ประเพณีสงกรานต ์

- บุญขา้วประดบัดิน 

- บุญขา้วสาก 

- บุญเล้ียงผปูีตา 

- บุญเล้ียงผตีาแฮก 
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ส่วนที ่๑ คุณลกัษณะเฉพาะบุคคล 

๑.๑ ด้านบุคลกิลกัษณะ 

ความประพฤติส่วนตัว 

นายค าตา กนัลา ต าแหน่งผูใ้หญ่บา้นบา้นป่าเพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑ ต าบลสะอาดสมบูรณ์ ดว้ยความเป็น

บุคคลท่ีมีบุคลิก สุขมุสุภาพ เรียบร้อย ไม่มีเร่ืองเส่ือมเสีย เป็นคนท่ีมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 

มีความอ่อนนอ้มถ่อมตน เป็นคนกลา้คิด กลา้พูด กลา้แสดงออก มกัชอบสร้างมิตรสหายเป็นกนัเอง เวลา

ท างานก็ท างานอยา่งจริงจงัและจริงใจ พร้อมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น มกัชอบช่วยเหลือเผื่อแผก่บัคน

ทัว่ไป ใหค้วามเคารพผูอ้าวุโสและลูกบา้น รักความยติุธรรม จนไดรั้บการยอมรับให้ด ารงต าแหน่งผูช่้วย

ผูใ้หญ่บา้นมาหลายสมยั และจนทา้ยท่ีสุดไดรั้บต าแหน่งผูใ้หญ่บา้นบา้นป่าเพิ่มโดยไม่ไดมี้การแข่งขนั ดว้ย

อายเุพียง ๔๘ ปี 

ดว้ยความตั้งใจท่ีจะท างานพฒันาหมู่บา้นป่าเพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑ ใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ มีช่ือเสียงเป็นท่ี

รู้จกัมากข้ึน จึงไดร่้วมกบัผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น บุคลากรในหมู่บา้น และชาวบา้นทุกคนร่วมมือช่วยกนัพฒันา

หมู่บา้นป่าเพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑ ให้มีความอยูดี่กินดี มีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น โดยน านโยบายของ

ภาครัฐเป็นกลไกลขบัเคล่ือนผา่นโครงการต่างๆ จนส าเร็จและก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่นอ้งประชาชน

ภายในหมู่บา้นทุกคน 

ภาวะความเป็นผู้น า 

 นายค าตา กนัลา จากบุคลิกท่ีมีความโดดเด่น มีทกัษะ มีความรู้ เขา้ใจในบทบาทอ านาจหนา้ท่ีของ

ตน วางแผนการท างานอยา่งเป็นระบบ ตรงไปตรงมา พฤติการณ์เป็นธรรมชาติ พูดจริง ท าจริง มีน ้าใจ

เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผต่่อเพื่อนร่วมงาน มีความเป็นผูน้ าและเป็นผูต้ามท่ีดี รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ไดมี้การ

กระจายอ านาจและจดัสรรหนา้ท่ีความรับผิดชอบใหบุ้คคลากรในหมู่บา้นใหมี้ส่วนร่วมมากท่ีสุด และใช้

หลกัการประชาธิปไตยในการสรุปมติในท่ีประชุม คอยประสานงานกบัหน่วยงานราชการใหเ้กิดผลส าเร็จ 

อีกทั้งเป็นนกัแกไ้ขปัญหาและบริหารความขดัแยง้ท่ีเกิดจากกระบวนการการท างานในหมู่บา้นของตน จึง

เป็นท่ีเคาระนบัถือและรักใคร่ของประชาชนในหมู่บา้น 
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 วสัิยทัศน์การท างาน 

 นายค าตา กนัลา ในฐานะเป็นผูใ้หญ่บา้นบา้นป่าเพิ่มหมู่ท่ี ๑๑ ท่ีมีประชากรในหมู่บา้น ๔๓๒ คน 

แบ่งเป็น ผูช้าย ๑๙๕ คน ผูห้ญิง ๒๓๗ คนนั้น เพื่อใหก้ารดูแลประชาชนในหมู่บา้นไดอ้ยา่งทัว่ถึง ครบรอบ

ดา้น จึงไดมี้การกระจายอ านาจ จดัสรร และมอบหมายหนา้ท่ีความรับผดิชอบใหบุ้คลากรในหมู่บา้น ตาม

ความถนดัและความสามารถใหดู้และรับผดิชอบงานต่างๆ โดยไดแ้บ่งงานต่างๆ ดงัน้ี 

โครงสร้างคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่าเพิม่ หมู่ที ่๑๑ 

๑. นายสมพงษ ์ แสนอินตา  ท่ีปรึกษา 

 ๒. นายอ่อนจนัทร์ นิลาทะวงษ ์ ท่ีปรึกษา 

 ๓. นายค าตา กนัลา   ประธานดา้นอ านวยการ 

 ๔. นายปล้ืม ตองติดรัมย ์  เลขานุการ 

 ๕. นางสมคิด เฉิดฉาย   ผูช่้วยเลขานุการ 

 ๖. นายปรีชา ผอ่นจรุง  เหรัญญิก 

 ๗. นายวรัิญ ภูเนตร   ประชาสัมพนัธ์ 

 ๘. นายเสถียร มาสนา   ประธานดา้นปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 

 ๙. นายทองอินทร์ กนัลา  ประธานดา้นแผนพฒันา 

 ๑๐. นางจนัลา นาสิงห์คาร  ประธานดา้นส่งเสริมเศรษฐกิจ 

 ๑๑. นางสายฝน จอมค าสิงห์  ประธานดา้นสังคม ส่ิงแวดลอ้มและสาธารณะสุข 

 ๑๒. นายสมหมาย กลัลา  ประธานดา้นศาสนาและวฒันธรรม 

 ๑๓. นางละมุล วาระมูลมี  กรรมการ 

 ๑๔. นางกองแกว้ เกณฑส์าคู กรรมการ  

 ๑๕. นายกิตติศกัด์ิ ขนุหอม  กรรมการ 

 ๑๖. นางชุตินนัท ์มาตยว์เิศษ  กรรมการ 

 ๑๗. นายเดช วรขนัธ์   กรรมการ 

 ๑๘. นายสายญั วชิยัศร   กรรมการ 

 ๑๙. นางมยรีุ เรืองศกัด์ิ  กรรมการ 

 ๒๐. นางศิริลกัษณ์ มูลอารีย ์ กรรมการ 
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 ๒๑. นางหนูไกร ขนัโยธา   กรรมการ 

 ๒๒. นางเภา อุประจนัทร์  กรรมการ 

 ๒๓. นายไกรสุวรรณ ปุณลา  กรรมการ 

 ๒๔. นางวงเดือน ศรีสมบติั กรรมการ 

 ๒๕. นางสมบูรณ์ ไชยสัตย ์ กรรมการ 

 ๒๖. นางบุญถนั วรนาม   กรรมการ 
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การแบ่งคุ้มการปกครองของบ้านป่าเพิม่ หมู่ที่ ๑๑ 

๑. คุม้เหนือชยัมงคล  ประธานคุม้ นายเสถียร  มาสนา 

 ๒. คุม้รุ่งอรุณ   ประธานคุม้ นางสายฝน  จอมค าสิงห์ 

 ๓. คุม้สันติสุข   ประธานคุม้ นายวรัิญ   ภูเนตร 

 ๔. คุม้พุทธรักษา   ประธานคุม้ นายสายญั  วชิยัศร 

 ๕. คุม้น าพาสามคัคี  ประธานคุม้ นายไกรสุวรรณ ปุณลา 

 ๖. คุม้ทกัษิณร่มเยน็  ประธานคุม้ นายปรีชา  ผอ่นจรุง
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๑.๒ ด้านการส่งเสริมความสามัคคี/ปรองดองสมานฉันท์ 

 ส่ิงหน่ึงท่ีนายค าตา กนัลา ให้ความส าคญัท าควบคู่กบัการด าเนินงานดา้นอ่ืน คือการสร้างความ

สามคัคีปรองดองสมานฉนัทใ์นหมู่บา้น โดยทุกๆ เดือนนายค าตา กนัลา จะจดัใหมี้การจดัประชุมสมาคม 

โดยเรียนเชิญประชาชนทุกคนในหมู่บา้น มาร่วมพูดคุย เพื่อแลกเปล่ียน รับฟังปัญหา ความคิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ และลงฉนัทามติในประเด็นท่ีส าคญัๆ และจดัการประชุมเพื่ออธิบายหวัขอ้ราชการท่ีเป็น

ประเด็นปัญหา หรือไม่ชดัเจน เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่บา้นไดเ้กิดความกระจ่างและเขา้ใจ โดยในการ

ประชุมทุกคร้ังนายค าตา กนัลา จะเป็นผูด้  าเนินการการประชุมทุกคร้ังและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ชาวบา้นผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคน อยา่งมีเกรียติ และเท่าเทียม 

   

 อีกทั้งยงัจดักิจกรรมร่วมกบัจิตอาสาและประชาชนภายในหมู่บา้นเพื่อพฒันา ท าความสะอาด ตาม

ร้ัว ตามถนน ท่อระบายน ้า ภายในหมู่บา้นเป็นประจ า เพื่อใหห้มู่บา้นมีความเป็นระเบียบ สะอาดสะอา้น น่า

อยู ่น่ามอง โดยทุกคร้ังจะไดรั้บความร่วมมือจากชาวบา้นเป็นอยา่งดี 
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๑.๓ ด้านประวตัิการถูกลงโทษตามมาตรการควบคุมและก ากบัดูแลปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน 

 นายค าตา กนัลา เป็นผูท่ี้มีประวติัดี และไม่เคยมีประวติัการถูกลงโทษทางวนิยั หรือเร่ืองเส่ือมเสีย 

ทั้งก่อนและหลงัการรับต าแหน่งผูใ้หญ่บา้น 
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ส่วนที ่๒ ผลการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการของผู้ใหญ่บ้าน โดยใช้กลไกลคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) /

คณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพฒันาและป้องกนัตนเอง (อพป.) เพ่ือแก้ไขปัญหาและพฒันาหมู่บ้าน 

๒.๑ ด้านอ านวยการ 

 - จดัใหมี้ป้ายท่ีท าการผูใ้หญ่บา้น พร้อมทั้งแสดงขอ้มูลประจ าหมู่บา้นทุกดา้น 

 

 - งานดา้นธุรการ ถือเป็นหวัใจส าคญัในการด าเนินงาน ทั้งหนงัสือค าสั่ง หนงัสือสั่งการ ระเบียบ

ขอ้ก าหนด แผนปฏิบติั ท่ีตอ้งยดึถือปฏิบติัตาม ท่ีผูป้ฏิบติัจะด าเนินการไปในแนวทางเดียวกนั การรับและส่ง

เอกสารตอ้งรวดเร็ว ถูกตอ้ง ชดัเจน  

 

 - ก าหนดใหมี้การประชุมประจ าเดือนทุกเดือน เพื่อช้ีแจงท าความเขา้ใจขอ้ราชการต่างๆ นโยบาย

ของรัฐ ระเบียบ ขอ้บงัคบั กฎหมาย และถือปฏิบติัอยา่งเคร่งคดั ใหเ้ป็นแนวทางเดียวกนั อีกทั้งรับฟังปัญหา

ความเดือดร้อนของพี่นอ้งประชาชนท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีหมู่บา้นท่ีไดรั้บผิดชอบ โดยผูใ้หญ่บา้นไดน้ าเสนอใน
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ท่ีประชุมและหาแนวทางแกไ้ขร่วมกนั พร้อมรับขอ้เสนอแนะเพื่อช้ีแจงใหป้ระชาชนในหมู่บา้นไดรั้บทราบ

ข่าวสารเดือนละ ๑ คร้ัง โดยก าหนดใหมี้การประชุมไม่เกินวนัท่ี ๑๐ ของทุกเดือน และไดเ้ชิญบุคลากรใน

หมู่บา้น และประชาชนในหมู่บา้นเขา้ร่วมประชุมดว้ย 

 

 อีกทั้งยงัไดใ้หก้ารตอ้นรับการจดัประชุมสัญจรต าบลสะอาดสมบูรณ์ โดยการประชุมสัญจรท่ีจดัข้ึน

โดยต าบลจะก าหนดใหทุ้กหมู่บา้นมีส่วนร่วม ซ่ึงบา้นป่าเพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑ ไดต้อ้นรับการจดัประชุมสัญจรหลาย

คร้ัง ล่าสุด เม่ือวนัท่ี ๑๔ ตุลาคม ๑๕๖๑  

   

๒.๒ ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 

 - ในฐานะผูใ้หญ่บา้นบา้นป่าเพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑ ไดร่้วมประชุมกบัประชาชนในหมู่บา้น เพื่อตั้ง

กฎระเบียบกติกาขอ้บงัคบัของหมู่บา้นข้ึน เพื่อเป็นแนวทางใหป้ระชาชนในหมู่บา้นไดร่้วมกนัปฏิบติัตาม 

เพื่อรักษาผลประโยชน์ ความเป็นระเบียบ และความสงบของหมู่บา้น 
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 - จดัใหมี้ศูนยด์ ารงธรรมข้ึนท่ีท่ีท าการผูใ้หญ่บา้น เพื่ออ านวยความเป็นธรรมแก่ประชาชนใน

หมู่บา้น ประนีประนอมขอ้พิพาทของประชาชน เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉนัทใ์หเ้กิดข้ึนในหมู่บา้น 

 

 การประนีประนอมขอ้พิพาทระดบัหมู่บา้น ก็ด าเนินการโดยมีการตั้งคณะกรรมการกลางระดบั

หมู่บา้นเป็นคณะพิจารณา ให้คู่กรณีทั้ง ๒ ฝ่ายตกลงกนัต่อหนา้ ผดิวา่ไปตามผดิ ถูกก็วา่กนัไปตามถูก แลว้

หาขอ้สรุปวา่จะประนีประนอมกนัอยา่งไรถึงจะพอใจกนัทั้ง ๒ ฝ่าย ทั้งน้ีเพื่อเป็นการลดขั้นตอนการ

ด าเนินคดีในชั้นสืบสวน ชั้นอยัการ และสามารถลดคดีความในชั้นศาลได ้ 
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ในรอบปี พ.ศ.๒๕๖๑/๑๕๖๒ มีการด าเนินไกล่เกล่ียขอ้พิพาทดงัน้ี 

๑. เม่ือวนัท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ คู่กรณีระหวา่งนางสาวชลธิชา ชูตา อาย ุ18 ปี ผูร้้อง และนายวนิยั ตน้

จ าปา อาย ุ๓๑ ปี ผูร้้อง เร่ืองเกิดเหตุรถชนกนัระหวา่งรถปิกอพั กบัรถมอเตอร์ไซด ์เกิดเหตุเม่ือวนัท่ี 

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ มีรถมอเตอร์ไซดต์ดัหนา้รถปิกอพั ท าใหร้ถปิกอพัซ่ึงวิง่มาทางจงัหวดัร้อยเอ็ด 

วิง่มาดว้ยความเร็ว เบรคไม่ทนั จึงไดเ้ฉ่ียวชนรถมอเตอร์ไซด ์เป็นเหตุท าใหเ้ด็กสาวทั้งสองบาดเจบ็ 

ต่อมาจึงไดไ้กล่เกล่ีย ยอมความไม่เอาความต่อกนั และผกูขอ้ต่อแขน ท าขวญั ใหค้นละ ๒,๐๐๐ บาท 

รวมเป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท โดยมีผูป้กครองทั้งสองฝ่าย และคณะกรรมการหมู่บา้นลงช่ือเป็นพยาน 

๒. เม่ือวนัท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๑๕๖๑ คู่กรณีนายแสงอรุณ นาริม อาย ุ42 ปี ผูร้้อง นายวนัชยั ศิริสุข 

ผูเ้สียหาย อาย ุ48 ปี ผูถู้กร้อง เร่ืองอุบติัเหตุรถมอเตอร์ไซด์ชนววั โดยทั้งสองฝ่ายไดต้กลงยอมความ

กนัได ้โดยฝ่ายผูถู้กร้องคือนายวนัชยั ศิริสุข ยอมชดใชค้่าเสียหายเป็นจ านวนเงิน ๒,๐๐๐ บาทถว้น 

ผูเ้สียหายจะไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ไดอี้กทั้งส้ิน ทั้งสองจึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้พื่อเป็นหลกัฐาน 

และมีคณะกรรมการหมู่บา้นลงช่ือเป็นพยาน 

๓. เม่ือวนัท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ คู่กรณีพรรณนางสาวนิภา กนัลา อาย ุ19 ปี ผูร้้อง และนายประสิทธ์ิ 

ภู่แม่น ้า อาย ุ51 ปี ผูถู้กร้อง เร่ืองเกิดรถชนกนัท่ี จงัหวดัขอนแก่น เวลา ๐๒.๐๐ น. 

๔. เม่ือวนัท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ คู่กรณีนายปล้ืม ตองติดรัมย ์อาย ุ57 ปี และนางสาวดวงฤทยั ขนัโยธา 

อาย ุ20 ปี เร่ือง หม่ินประมาทท าใหเ้กิดความเสียหาย โดยทั้งสองฝ่ายมีการตกลงยอมความ ซ่ึงทาง

นางสาวดวงเดือน ขนัโยธา ไม่ไดเ้รียกร้องค่าเสียหายแต่อยา่งไร ทางคณะกรรมการการ

ประนีประนอมไดมี้การกล่างตกัเตือนผูถู้กร้อง ทั้งสองฝ่ายไดต้กลงยอมความกนั จึงไดท้  าสัญญา

พร้อมทั้งลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และคณะกรรมการหมู่บา้นร่วมเป็นพยาน 

๕. เม่ือวนัท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ คู่กรณีนางบวัรอง ไชยพร อาย ุ๖๓ ปี ผูร้้อง และนายสุธี วรรณี อาย ุ๖๐ 

ปี ผูถู้กร้อง เร่ือง ขอ้พิพาทแนวเขตแดนโฉนด ทั้งสองฝ่ายยนิยอมใหมี้การลอ้มแนวเขตแดนให้

ชดัเจน ถา้หากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีการลุกล ้าฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด ทั้งสองฝ่ายไดท้  าสัญญาขอ้ตกลง ใหเ้อา

ตามแนวเขตเดิม จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน ซ่ึงหมายถึงต าแหน่งท่ีเจา้พนกังานท่ีดินจะเป็นผู ้

ช้ีต  าแหน่ง หลกัเขต หากเจา้พนกังานท่ีดินช้ีท่ีต าแหน่งใด ทั้งสองฝ่ายตอ้งยอมรับตามนั้น จึงไดท้  า

สัญญาพร้อมทั้งลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และคณะกรรมการหมู่บา้นร่วมเป็นพยาน 

๖. เม่ือวนัท่ี ๑๓ มกราคม ๑๕๖๑ คู่กรณี นายปล้ืม ตองติดรัมย ์ผูร้้อง อาย ุ๕๗ ปี และนายเดช วรขนัท ์

อาย ุ๖๑ ปี ผูถู้กร้อง เร่ืองรถยนตช์นกระบือ เม่ือวนัท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ผูเ้สียหายคือนายปล้ืม ตอง
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ติดรัมย ์ไดเ้รียกร้องค่าเสียหาย เป็นจ านวนเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท (หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น) ทางนาย

เดช วรขนัท ์ยอมจ่ายค่าชดใชใ้หต้ามขอ้ตกลงดงัต่อไปน้ี โดยนายเดช วรขนัท ์ยอมจ่ายชดเชย

ค่าเสียหายเป็นจ านวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท (หา้พนับาทถว้น) โดยจ่ายเงินใหภ้ายในวนัท่ี ๒๐ มกราคม 

๒๕๖๑ ทั้งสองฝ่ายจึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และคณะกรรมการหมู่บา้นร่วมเป็นพยาน 

๗. เม่ือวนัท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ คู่กรณีนายบุญโฮม วรนาม อาย ุ๕๖ ปี ผูร้้องและนางบวัรอง ไชยพร 

อาย ุ๖๔ ปี ผูถู้กร้อง เร่ืองสุนขักดัไก่ตายจ านวน ๔ ตวั โดยทั้งสองฝ่ายไดใ้หค้ณะกรรมการหมู่บา้น

ท าการประนีประนอมตกลงความเสียหาย โดยผูถู้กร้องไดเ้รียกร้องค่าเสียหายเป็นจ านวนเงิน ๔๐๐ 

บาท และนางบวัรอง ไชยพร ไดย้นิยอมจ่ายเงินค่าเสียหายเป็นจ านวนเงิน ๔๐๐ บาท จึงไดม้าท า

สัญญาไวต่้อหนา้พยานพร้อมทั้งลงลายมือช่ือไวห้ลกัเป็นหลกัฐาน และคณะกรรมการหมู่บา้นร่วม

เป็นพยาน 

๘. เม่ือวนัท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ คู่กรณีนายชูศกัด์ิ ไชยโคตร อาย ุ๔๒ ปี ผูร้้อง และนายวฒันา 

ประสบโชค อาย ุ๓๒ ปี เร่ืองการท าลายทรัพยสิ์นของทางโรงเรียน และขโมยตูล้  าโพง ไมค ์มิคซ์ 

ซ่ึงผูถู้กร้องไดน้ าทรัพยสิ์นท่ีขโมยไปกลบัมาคืนใหค้รบตามรายการแลว้ ซ่ึงทางคุณครูโรงเรียนบา้น

หนองพานแยไม่ติดใจเอาความและไม่สั่งด าเนินคดีและไม่แจง้ความต่อทางโรงพกัต ารวจ เพียงแต่

ตกัเตือนและใหป้ระพฤติปฏิบติัตนใหม่ ให้เป็นคนดี หากมีการลกัขโมยเกิดข้ึนอีก เป็นคร้ังท่ี ๒ จะ

ส่งด าเนินคดี ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย โดยไม่มีการละเวน้ โดยเด็ดขาด ทั้งสองฝ่ายจึงไดล้งลายมือช่ือ

ไวเ้ป็นหลกัฐาน และคณะกรรมการหมู่บา้นร่วมเป็นพยาน 

๙. เม่ือวนัท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ คู่กรณีนางสาวดารุณี ธุรกิจ อาย ุ๓๑ ปี ผูร้้องและนายบุญสงค ์โรม

จนัทร์ อาย ุ๓๖ ปี ผูถู้กร้อง เร่ืองรถชนเด็ก เม่ือวนัท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ ผูเ้สียหายคือนางสาวดารุณี 

ธุรกิจ ไดเ้รียกร้องขอค่าเสียหายเป็นจ านวนเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท (สองหม่ืนหกพนับาทถว้น) โดยนาย

บุญสงค ์โรมจนัทร์ ไดย้นิยอมจ่ายค่าเสียหายให ้โดยจ่ายก่อนเป็นจ านวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หน่ึง

หม่ืนบาทถว้น) ส่วนท่ีเหลือจะจ่ายใหภ้ายในวนัท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จึงใหท้างคณะกรรมการ

หมู่บา้นลงบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐาน และเม่ือวนัท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ตามท่ีคณะกรรมการไดบ้นัทึก

ขอ้ตกลงในการประนีประนอมระหวา่งผูร้้องและผูถู้กร้อง และผูถู้กร้องไดจ่้ายค่าเสียหายเป็น

จ านวนเงินท่ีคา้ง ๑๖,๐๐๐ บาท (หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น) บดัน้ีผูถู้กร้องไดจ่้ายเงินท่ีเหลือจนครบ

ตามจ านวนท่ีตกลงแลว้ทั้งสองฝ่ายจึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และคณะกรรมการหมู่บา้น

ร่วมเป็นพยาน 

 



 
หนา้ 19 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 

- ไดม้อบหมายแต่งตั้ง อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยบทบาทของสมาชิก

อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  มีหนา้ท่ีในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความ

ปลอดภยัภายในหมู่บา้น เช่น รักษาความสงบเรียบร้อยโดยจดัระเบียบจราจรและก าหนดพื้นท่ีหา้ม

เขา้ ร่วมป้องกนัโจรกรรม อาชญากรรมและการก่อความไม่สงบ และการสอดส่องดูแลทรัพยสิ์น

สาธารณะของชุมชน รวมทั้งบุคคลแปลกหนา้ท่ีเขา้มามัว่สุมในพื้นท่ีหรือมีพฤติกรรมท่ีน่าสงสัย 

เพื่อความสงบสุขของประชาชนในหมู่บา้น อีกทั้งก าหนดให ้อปพร. มีหนา้ท่ีในการป้องกนัภยัท่ีจะ

เกิดข้ึนและใหช่้วยเหลือพี่นอ้งประชาชนพื้นท่ีประสบภยัไดแ้ก่ ภยัจากวาตภยั ภยัจากอคัคีภยั ภยัจาก

การคมนาคมและขนส่ง ภยัแลง้ เป็นตน้ และไดช่้วยเหลือการอพยพผูป้ระสบภยั และให้การ

รักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ รวมทั้งร่วมกิจกรรมส าคญัของทางราชการหรือชุมชน เช่น ร่วมขบวนธงใน

งานพิธี งานจดัการแข่งขนักีฬา เป็นตน้  

สมาชิกอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) บา้นป่าเพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑ 

๑. นายค าตา กนัลา 

๒. นายเสถียร มาสนา 

๓. นายอุดร เพญ็ทองดี 

๔. นายอดุลย ์ จอมค าสิงห์ 

๕. นายไพบูลย ์ สีลาดเลา 

๖. นายทองอินทร์ กนัลา 

๗. นายอ าพนัธ์ เบญ็จะ 

๘. นายสมหมาย กลัลา 
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๒.๓ ด้านแผนพฒันาหมู่บ้าน 

 บา้นป่าเพิ่ม หมู่ ๑๑ ไดร่้วมกนัประชุมสมาคมเพื่อจดัท าแผนพฒันาหมู่เป็นประจ าทุกปี โดยให้

ครอบคลุมทั้ง ๘ ดา้น คือ  

๑. ดา้นเศรษฐกิจ  

๒. ดา้นสังคม  

๓. ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

๔. ดา้นการพฒันาสวสัดิการชุมชน  

๕. ดา้นความมัน่คงและความสงบเรียบร้อย  

๖. ดา้นภูมิปัญญา วฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ิน   

๗. ดา้นโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน  

๘. ดา้นบริหารจดัการ 

 

ภาพการประชุมสมาคมเพื่อจดัท าแผนพฒันาหมู่บา้น 
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๒.๔ ด้านส่งเสริมเศรษฐกจิ 

 บา้นป่าเพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑ โดยการน าของนายค าตา กนัลา ไดมี้การส่งเสริมใหป้ระชาชนในหมู่บา้นได้

ประกอบอาชีพเสริม นอกเหนือจากการท านา เช่น การปลูกผกัอินทรียป์ลอดสารเคมี การเล้ียงปลา การเล้ียง

หมู เล้ียงกบ เล้ียงววั โค กระบือ เพื่อใชบ้ริโภคในครัวเรือน ส่วนท่ีเหลือก็จะน าออกมาจ าหน่ายเป็นรายได้

เสริมเขา้ครัวเรือน โดยการประกอบอาชีพเสริม จะท ากนัเป็นกลุ่มๆ เช่น กลุ่มปลูกผกัปลอดสารเคมี กลุ่ม

เล้ียงโค กระบือ กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า กลุ่มจกัสาน เป็นตน้ 



 
หนา้ 32 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 

 

 

 

 



 
หนา้ 33 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

๒.๕ ด้านสังคม ส่ิงแวดล้อมและสาธารณะสุข 

 - กิจกรรมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการและผูด้อ้ยโอกาส พร้อมจดัสรรสวสัดิการ/

สงเคราะห์ในหมู่บา้น 

 บา้นป่าเพิ่มหมู่ท่ี ๑๑ ไดใ้หค้วามส าคญักบัเด็กและเยาวชน ซ่ึงจะเป็นก าลงัของประเทศชาติต่อไปใน

อนาคต โดยไดส่้งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีส าคญัๆ เช่น กิจกรรมงานกีฬาประจ าปี 



 
หนา้ 34 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 

กิจกรรมงานวนัแม่แห่งชาติ กิจกรรมวนัออกพรรษา เป็นตน้ ซ่ึงเด็ก เยาวชน ก็ไดใ้หค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี

ตลอดมา 

 

 

 อีกทั้งยงัไดม้อบเงินทุนเพื่อการศึกษาใหแ้ก่เด็กนกัเรียนท่ีมีความประพฤติ ปฏิบติัดี แต่ไม่มี

ทุนการศึกษา เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจใหศึ้กษาเล่าเรียน โดยตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา หมู่บา้นป่าเพิ่ม หมู่ท่ี 

๑๑ ก็ไดรั้บเงินสนบัสนุนจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อน าเงินบริจาค หรืองบประมาณท่ี

ไดรั้บ มอบเป็นทุกการศึกษาใหแ้ก่เด็ก นกัเรียน 

 



 
หนา้ 35 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 

 

- สนบัสนุนและส่งเสริม การอนุรักษแ์ละรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม ศิลปะ 

วฒันธรรมและการท่องเท่ียว 

- จดัใหมี้การบริหารจดัการขยะในพื้นท่ีใหถู้กสุขลกัษณะและเหมาะสม 

บา้นป่าเพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑ ใหค้วามส าคญักบัเร่ืองความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

โดยไดต้ั้งโครงการท่ีช่ือวา่ “โครงการขยะทองคุม้ครองสวสัดิการ” ข้ึน เพื่อรับซ้ือขยะ หรือ

ส่ิงของเหลือใชใ้นครัวเรือน เม่ือไดด้ าเนินการตามโครงการน้ี ท าใหป้ระชาชนในหมู่บา้นได้

ตระหนกั และใหค้วามส าคญักบัขยะ และส่ิงของเหลือใช ้มีการคดัแยก แบ่งหมวดหมู่ขยะ ก่อน

น ามาจ าหน่ายใหก้บักองทุน 

 

-  จดัหมู่บา้นให้เป็นระเบียบร้อย ถูกสุขลกัษณะและมีการปรับปรุงภูมิทศัน์หมู่บา้น ให้สวยงาม 

ทุก 2 เดือน บา้นป่าเพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑ ร่วมกบัสมาชิกกลุ่มจิตอาสา พร้อมทั้งอาสาสมคัรสาธารณะ

สุข (อสม.) ประจ าหมู่บา้น จะร่วมกนัออกพา เพื่อร่วมกนัปัดกวาด ตดัก่ิงไม ้ท าความสะอาด

ถนนหนทางในหมู่บา้น และรอบๆ หมู่บา้น ท าใหบ้า้นป่าเพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑ เป็นบา้นท่ีน่าอยู ่น่ามอง 

โดยไดรั้บการยกยอ่งจาก ชาวบา้นไกลเ้คียงท่ีสรจรผา่นไปผา่นมา 



 
หนา้ 36 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 

 

 

- ประสานงานระหวา่งเครือข่ายดา้นสาธารณะสุขในพื้นท่ี ใหมี้การจดัการดา้นสาธารณะสุขท่ีได้

มาตรฐาน 

บา้นป่าเพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑ มีอาสาสมคัรสาธารณะสุข หรือ อสม. อยู ่๑๐ คน โดยจะดูแลเก่ียวกบั

สุขภาพและโรคระบาดต่างๆ โดยจะตรวจลูกน ้า ยงุลาย การพน่หมอกควนั เพื่อป้องกนัยงุลาย การ

ตรวจเจาะเลือด ตรวจความดนั วดัระดบัน ้าตาลในเลือด  และใหค้  าแนะน า ประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูล

ดา้นสาธารณะสุขใหแ้ก่ประชาชนในหมู่บา้นโดยไดรั้บการสนบัสนุนจากโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นสังข-์สงยาง  



 
หนา้ 37 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 

 

 

 

 



 
หนา้ 38 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 

๒.๖ ด้านการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

 - ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส 

 บา้นป่าเพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑ ไดใ้หค้วามส าคญักบัการศึกษาทุกระดบั ทั้งระดบันกัเรียน นกัศึกษา โดยจะมี

การมอบทุนการศึกษาใหแ้ก่สถานศึกษาใกลบ้า้น เช่น โรงเรียนบา้นดงเคง็ โรงเรียนบา้นสังข-์สงยาง เป็นตน้ 

เป็นประจ าทุกปี และยงัไดแ้บ่งงบประมาณบางส่วนมอบทุนการศึกษาใหเ้ด็กนกัเรียน ท่ีเรียนดี แต่มีฐานะ

ยากจน ส่วนในระดบัประชาชนทัว่ไป บา้นป่าเพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑ ไดรั้บเงินสนบัสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อไป

ศึกษาดูงานนอกสถานท่ีอยูบ่่อยคร้ัง 

  

  

 



 
หนา้ 39 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 

  

  

  

 หลงัจากท่ีไดเ้ดินทางไปศึกษาดูงานเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ผูท่ี้ไดไ้ปศึกษาดูงานมาจะน าความรู้ต่างๆ ท่ี

ไดไ้ปดูมา มาปรับใชใ้หเ้ขา้กบับริบท และสภาพแวดลอ้มในหมู่บา้นของตน อีกทั้งยงัไดถ่้ายทอดให้

ประชาชนคนอ่ืนๆ ในหมู่บา้น ใหไ้ดรู้้เก่ียวกบัส่ิงท่ีมีประโยชน์อีกดว้ย 

- สนบัสนุนกิจกรรมดา้นศาสนาภายในทอ้งถ่ิน ประพฤติตนตามหลกัค าสอนของศาสนาท่ีตนน า

ถือ 



 
หนา้ 40 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 

บา้นป่าเพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑ มี วดั ซ่ึงเป็นศูนยร่์วมจิตใจทางพุทธศาสนาของประชาชนในหมู่บา้น อยู ่

๒ วดั คือ วดับา้นดอนเป้า และวดัอุดมไพรสณฑ ์โดยนายค าตา กนัลา ในฐานะผูน้ าหมู่บา้นได้

ใหก้ารสนบัสนุนและอุปการะวดัและพุทธศาสนาเป็นประจ า เช่น การเขา้วดัจ าศิลในช่วง

เขา้พรรษา การร่วมกบัชาวบา้นท าบุญกฐินสามคัคี การแห่เทียรเขา้พรรษา การท าบุญขา้วสาก 

บุญขา้วประดบัดิน บุญขา้วจ่ิ การงดเหล่าในช่วงเทศการเขา้พรรษา การท าบุญบา้นประจ าปี เป็น

ตน้ รวมถึงการซ่อมแซม ปรับปรุง ส่ิงก่อสร้างท่ีอยูใ่นวดั เช่น กฏิ โรงครัว โรงทาน ห้องน ้า 

โบสถว์หิาร หอระฆงั ห้องน ้ า  เป็นตน้ 

 

 



 
หนา้ 41 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 

 

 

 



 
หนา้ 42 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 



 
หนา้ 43 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 

 

ส่วนที ่๓ ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายทีส่ าคัญของรัฐบาล กระทรวงหาดไทย และกรมการปกครอง 

๓.๑ การด าเนินกจิกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. 

สังคมไทยในอดีตเป็นสังคมท่ีคนมีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผต่่อกนั ในรอบปีสองสามปีท่ีผา่นมา อารมณ์

ความรู้สึกเหล่าน้ีไดห้วนคืนกลบัมาอีกคร้ังหน่ึง ภาพของความสมคัรสมานร่วมมือร่วมใจของประชาชนชาว

ไทยมีใหเ้ห็นอยา่งสม ่าเสมอตามพื้นท่ีสาธารณะต่างๆ ผา่นโครงการ “หน่วยพระราชทานและประชาชนจิต

อาสา เราท าความ ดี ดว้ยหวัใจ” ท่ีไดร่้วมกิจกรรมบ าเพญ็สาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ ซ่ึงในภาพเป็น

จิตอาสาท่ีสวมเส้ือ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ สวมหมวกสีฟ้า และผา้พนัคอสีเหลือง จิตอาสา (Voluntary) 

มีท่ีมาจากการรวมกนัของค าสองค า คือค าวา่ “จิต” และค าวา่ “อาสา” จิต หมายถึง จิตใจหรือความรู้สึกนึกคิด 

ส่วน อาสา นั้น หมายถึงการท าส่ิงใดดว้ยความสมคัรใจโดยไม่มีผูใ้ดบงัคบั เม่ือน าสองค ามารวมกนัก็

กลายเป็น “จิตอาสา” ซ่ึงหมายถึง การกระท าส่ิงใดก็ตามท่ีเป็นการช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยความสมคัรใจโดยไม่

หวงัส่ิงใดตอบแทน ไม่วา่จะเป็นการช่วยเหลือดว้ยแรงกายหรือส่ิงของเงินทอง การเห็นประโยชน์ส่วนรวม

ส าคญั จ าเป็นมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม  

  

 ในฐานะผูใ้หญ่บา้นบา้นป่าเพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑ ไดป้ระกาศและเชิญชวนพี่นอ้งประชาชนในหมู่บา้น เพื่อ

เขา้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ผลปรากฏวา่มีพี่นอ้งประชาชนไดใ้หค้วามสนใจสมคัรเขา้ร่วมโครงการเป็นจ านวน

มาก จากท่ีรับสมคัรคร้ังแรก เม่ือ ปี ๒๕๖๐ ก็มีประชาชนในหมู่บา้นเขา้มาสมคัร จ านวน ๓๓ คน และต่อมา

ปี ๒๕๖๒ ก็ไดมี้ประชาชนในหมู่บา้นผูส้นใจมาสมคัรเพิ่มอีก จ านวน ๑๑ คน ท าใหต้อนน้ี ปี ๒๕๖๒ มี

สมาชิกในโครงการจิตอาสาทั้งหมด ๔๓ คน ซ่ึงตลอดปีท่ีผา่นมาสมาชิกในโครงการจิตอาสาไดร่้วมดว้ย

ช่วยกนัพฒันาหมู่บา้นมาโดยตลอด ทุกคร้ังท่ีไดท้  ากิจกรรม สมาชิกของโครงการจะเขา้ร่วมดว้ยความสมคัร



 
หนา้ 44 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 

ใจ มีความยิม้แยม้ แจ่มใส ปราบปล้ืม ยนิดี ท่ีไดอ้อกมาท ากิจกรรมเพื่อชุมชน โดยร่วมมือช่วยกนัท ากิจกรรม

จนแลว้เสร็จทุกคร้ัง ส่วนผูท่ี้ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกโครงการจิตอาสาก็จะบริจาคส่ิงของ เงินทอง น ้าด่ืม เพื่อเป็น

ขวญัและก าลงัใจใหก้นั เม่ือเสร็จส้ินการท ากิจกรรมแลว้ก็จะมีการรับประทานอาหารร่วมกนัทุกคร้ัง 

 

 ผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. นั้น ท าใหเ้กิดการรวมพลงั

จิตใจของประชาชนในพื้นท่ีของหมู่บา้นป่าเพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑ ท าใหเ้ห็นภาพความสมคัรสมาน ความสามคัคี

ปรองดอง ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่และความร่วมมือร่วมใจกนั ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อส่วนร่วม และสอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ี  
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๓.๒ โครงการส่งเสริมวนัิยการออมกบักองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 

 กอช. หรือ กองทุนการออมแห่งชาติ คือ กองทุนบ านาญ ส าหรับทุกคนท่ีมีอาชีพอิสระ ใหไ้ดมี้

หลกัประกนัความมัน่คงใหชี้วติยามเกษียณของตนเอง มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหป้ระชาชนมีการออมเงิน โดยมี 

กอช. เป็นหลกัประกนัการจ่ายบ านาญและใหป้ระโยชน์ตอบแทนเม่ือส้ินสุดการเป็นสมาชิก 

 วตัดุประสงคข์องการตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. 

๑. ส่งเสริมใหผู้ท่ี้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออยูน่อกระบบบ าเหน็จบ านาญของรัฐ หรือกองทุน

เอกชนท่ีมีนายจา้จ่ายสมทบ ไดอ้อมเงินเพื่อใชใ้นยามเกษียณ 

๒. สร้างหลกัประกนัใหก้บัชีวติในยามท่ีไม่มีรายไดป้ระจ า 

๓. ลดความเหล่ือมล ้าในสังคม 



 
หนา้ 46 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 

ในฐานะผูใ้หญ่บา้นบา้นป่าเพิ่มหมู่ท่ี ๑๑ เม่ือไดรั้บหนงัสือจากหน่วยงานราชการเก่ียวกบัโครงการ

การออมกบักองทุนการออมแห่งชาติ กอช. ก็ไดป้ระกาศ ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนในหมู่บา้นมา

ลงทะเบียน โดยไดอ้ธิบายหลกัการ เหตุผล และสิทธิประโยชน์ท่ีประชาชนจะไดรั้บเพื่อเขา้ร่วมโครงการน้ี 

ปัจจุบนัไดมี้ประชาชนในหมู่บา้นไดใ้หค้วามสนใจสมคัรเขา้ร่วมโครงการการออมกบักองทุนการออม

แห่งชาติ เป็นจ านวน ๗๑ คน โดยทุกๆ ตน้เดือน นายค าตา กนัลา ในฐานะผูป้ระสานงาน จะประกาศแจง้ให้

สมาชิกกองทุน กอช. ทราบ เพื่อใหน้ าเงินมาฝาก ณ ท่ีท าการผูใ้หญ่บา้น แลว้จึงน าเงินไปฝากเขา้บญัชีเงิน

ฝากของกองทุน กอช. ของสมาชิกแต่ละราย ท่ีท่ีวา่การอ าเภอเมืองร้อยเอด็ 
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รูปภาพแสดง การรณรงคเ์พื่อใหป้ระชาชนในหมู่บา้นไดใ้หค้วามส าคญักบัการเก็บออม 

 

๓.๓ การแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที่ 

 - โครงการกองทุนขยะทองคุม้ครองสวสัดิการ 

 แรกเร่ิมคือโครงการชุมชนไร้ถงั ท่ีเกิดข้ึนจากการประชุมประชาคมของประชาชนในหมู่บา้น เพื่อ

แกไ้ขปัญหาขยะ และส่ิงของเหลือใชใ้นชุมชน โดยใหทุ้กครัวเรือนเก็บและคดัแยกขยะ หรือของเหลือใช ้

เพื่อน าออกมาจ าหน่วยทุกๆ เดือน โดยทางผูน้ า ผูใ้หญ่บา้น จะคอยติดต่อ ประสานงานกบัผูรั้บซ้ือขยะ/

ร้านคา้ ใหเ้ขา้มารับซ้ือท่ีหมู่บา้น อีกทั้งเงินรายไดท่ี้ไดจ้ากการขายขยะ หรือส่ิงของเหลือใชจ้ะน าเขา้มาฝาก

เขา้กลุ่มออมทรัพย ์ครัวเรือนละ ๒๐ บาท เป็นประจ าทุกเดือน เพื่อเป็นเงินสะสมของครัวเรือน โดยมีการ

แต่งตั้งคณะกรรมการคอยดูแล 
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 หลงัจากนั้นปี ๒๕๖๑ ทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ไดริ้เร่ิมโครงการกองทุนขยะ

ทองคุม้ครองสวสัดิการข้ึน โดยไดใ้หห้มู่บา้นบา้นป่าเพิ่มหมู่ท่ี ๑๑ เป็นหมู่บา้นตน้แบบ ไดผ้า่นการประชุม

ประชาคม แลว้จึงก าหนดระเบียบ ขอ้บงัคบัของกองทุนข้ึนมา โดยจุดประสงคข์องโครงการน้ีเพื่อให้

ประชาชนเห็นคุณค่าของขยะและส่ิงของเหลือใชใ้นครัวเรือน โดยใหป้ระชาชนในชุมชนจดัการคดัแยกขยะ 

แลว้ทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลจะจดัหาผูป้ระกอบการเขา้มารับซ้ือขยะจากชาวบา้น และเงินท่ีไดจ้ากการ

จ าหน่วยขยะ หรือส่ิงของเหลือใชจ้ะถูกบนัทึกเขา้สมุดบญัชีเงินสะสมของแต่ละครัวเรือน เม่ือแต่ละ

ครัวเรือนน าขยะหรือส่ิงของเหลือใชม้าขายเป็นเวลา ๖ เดือน แลว้มียอดเงินฝากในสมุดบญัชีครบ ๓๐๐ บาท 

ก็จะท าใหเ้กิดการคุม้ครองสวสัดิการการเสียชีวติของสมาชิกในครอบ โดยเม่ือสมาชิกในครัวเรือนเกิด

เสียชีวติข้ึน ทางกองทุนขยะทองคุม้ครองสวสัดิการก็จะจ่ายใหค้นละ ๒๐ โดยจะหกัจากบญัชีเงินสะสมของ

สมาชิกทุกคน 

 หลงัจากการด าเนินโครงการขยะทองคุม้ครองสวสัดิการมาเป็นระยะเวลาท่ีผา่นมา ก็ท  าใหป้ริมาณ

ขยะในชุมชนไดล้ดลง สภาวะแวดลอ้มในครัวเรือน และในชุมชนดีข้ึน อีกทั้งท าใหค้รัวเรือนไดต้ะหนกัเห็น

ถึงการจดัระเบียนขยะและส่ิงของเหลือใชใ้ห้เกิดประโยชน์ ท าใหค้รัวเรือนมีรายไดเ้พิ่มจากการขายขยะ และ

ส่ิงขอเหลือใช ้เพราะเม่ือสะสมเงินในบญัชีมากกวา่ ๓๐๐ บาท ครัวเรือนจะสามารถเบิก หรือถอนเงินออกมา

เป็นเงินสดได ้
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 หลงัจากท่ีไดด้ าเนินโครงการน้ีโดยใหห้มู่บา้นบา้นป่าเพิ่มหมู่ท่ี ๑๑ เป็นหมู่บา้นตน้แบบแลว้ 

ปัจจุบนัทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดข้ยายโครงการน้ีออกไปยงัหมู่บา้นอ่ืนๆ ในต าบล เช่น บา้นหนอง

ผอื หมู่ท่ี ๑๓ บา้นกาหลง หมู่ท่ี ๒ บา้นดอนทอง หมู่ท่ี ๑ บา้นสงยาง หมู่ท่ี ๗ และหมู่ท่ี ๑๖ และทา้ยท่ีสุด

โครงน้ีจะขยายผลออกไปจนครบทั้งหมู่บา้นในต าบลสะอาดสมบูรณ์ 

 

 - โครงการแกไ้ขปัญหาหน้ีสิน 

 ในปี ๒๕๖๐ บา้นป่าเพิ่มหมู่ท่ี ๑๑ ไดจ้ดัตั้งกลุ่มศูนยจ์ดัการกองทุนชุมชนข้ึน โดยพฒันามาจากกลุ่ม

สถาบนัการจดัการเงินกองทุนชุมชนบา้นป่าเพิ่มท่ีไดด้ าเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ โดยมีส านกังานพฒันา

ชุมชน อ าเภอเมืองร้อยเอด็เป็นผูส้นบัสนุนการด าเนินการกองทุน ในขณะนั้นบา้นป่าเพิ่มมีประชาการจ านวน 

ครัวเรือน แบ่งการปกครองออกเป็น ๒ คุม้ ไดแ้ก่ คุม้ป่าเพิ่มและคุม้ดอนเป้า จากสภาพปัญหาประชาชนใน
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หมู่บา้นมีหน้ีส้ินทั้งในและนอกระบบเป็นจ านวนมาก บา้นป่าเพิ่มมีการด าเนินงานกลุ่มกองทุนต่างๆ ใน

ชุมชน ทั้งหมด ๑๑ กลุ่ม ประชาชนเป็นสมาชิกของกลุ่ม ทั้งหมด ๘๑ ครัวเรือน และมีสัญญาเงินกูย้มืทั้งหมด 

๑๙๔ สัญญา ซ่ึงนบัวา่สมาชิกในหน่ึงครัวเรือนมีสัญญากูย้ืมกบักองทุนต่างๆหลายสัญญา ท าใหเ้ม่ือถึง

ระยะเวลาช าระหน้ีบางครอบครัวไม่สามารถน าเงินมาช าระหน้ีตามก าหนดได ้เพราะแต่ละกลุ่มจะมีหว้ง

ระยะเวลาการช าระคืนไม่เหมือนกนั อีกทั้งแต่ละกองทุนมีเงินทุนหมุนเวยีนและอตัราดอกเบ้ียเงินกูไ้ม่เท่ากนั 

ท าใหส้ามาชิกบางคนบางคนไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งทุนท่ีเหมาะสมกบัสภาพตนเองได ้เน่ืองจากขดัต่อ

ระเบียบขอ้บงัคบัและนโยบายของกลุ่มนั้นๆ ท าใหเ้กิดปัญหาหน้ีสินในชุมชนตามมา 

 ดงันั้น จึงไดเ้กิดกลุ่มศูนยจ์ดัการกองทุนชุมชนบา้นป่าเพิ่มข้ึน โดยมีกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต 

เป็นแกนหลกัในการจดัตั้ง เพื่อด าเนินการรวมกลุ่มกองทุนต่างๆ ในหมู่บา้นทั้งหมด ๑๑ กลุ่ม เพื่อบริหาร

จดัการเงินทุนให้เป็นระบบ มีความเป็นเอกภาพ เป็นแหล่งเงินออมของชุมชน เป็นแหล่งเงินทุนและ

สวสัดิการของชุมชน แกไ้ขปัญหาหน้ีสินใหแ้ก่สมาชิก พฒันาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

 ทั้งน้ีทางคณะกรรมการและสมาชิกในกลุ่มไดมี้การประชุประชาคมข้ึน เพื่อท าขอ้ตกลงร่วมกนั โดย

ก าหนดใหทุ้กครัวเรือนจะตอ้งหน้ีทุกปี โดยใหส้มาชิกเก็บออมเงินครัวเรือนอยา่งนอ้ยปีละ ๑,๐๐๐ บาท เพื่อ

น ามาลดเงินตน้ โดยวธีิการสมาชิกทุกครัวเรือนตอ้งมีกระปุกออมสิน และส่วนหน่ึงสมาชิกจะตอ้งฝากเงิน

ออกกบักลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตเป็นประจ าทุกเดือน เดือนละ ๒๐ บาท เม่ือถึงวนัก าหนดเวลาช าระเงิน

ตามสัญญา จะมีการน าเงินจากกระปุกออกสิน (ผา่บั้ง) ออกมาเพื่อจะน ามาช าระหน้ีสิน 
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 ผลจากการด าเนินงานดงักล่าว ส่งผลใหเ้กิด ดา้นสังคมเป็นชุมชนท่ีเอ้ืออาทรต่อกนัและกนั ชุมชนมี

ส่วนร่วมในการพฒันาหาทางออกร่วมกนัระหวา่งสมาชิกและคณะกรรมการกองทุนฯ  ส่งเสริมการออมให้

คนในชุมชน เกิดเป็นชุมชนท่ีมีการบริหารจดัการตนเองท่ีดี เป็นการพฒันาชุมชนใหเ้ข็มแขง็ เป็นการสร้าง

กฎกติกาท่ีสามารถยอมรับร่วมกนัได ้อยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุขในดา้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการออม ส่งเสริม

อาชีพและบริหารจดัการหน้ีสินสมาชิกกองทุนไปสู่ ๑ สญัญา ๑ ครัวเรือน และทา้ยท่ีสุดท าใหห้น้ีสิน

ครัวเรือนลดลง หรือหมดไปได ้

 

 - โครงการแกไ้ขปัญหาจราจร (น ้าท่วมบา้น) 

 สืบเน่ืองบา้นป่าเพิ่มมีบา้นประชาชนอาศยัอยูก่นัอยา่งหนาแน่น มีการปลูกบา้น ถมท่ีดินอยูเ่สมอ ท า

ใหน้ ้าเม่ือเวลาฝนตก น ้าจะท่วมขงัตามถนนในหมู่บา้น ท าใหก้ารสัญจรไม่สะดวก และท าใหเ้กิดมลภาวะน ้า

เสียในหมู่บา้น ส่งผลใหห้มู่บา้นมีความไม่น่าอยู ่ดงันั้นจึงมีการประชุมสมาคมข้ึน เพื่อหาแนวทางแกไ้ข

ปัญหา โดยทางหมู่บา้นไดรั้บเงินงบประมาณจากโครงการประชารัฐ จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อน ามาขุด

ลอก ร่องระบายน ้า และจดัซ้ือวสัดุ เช่น ท่อระบายน ้า หิน ปูนทราย พร้อมทั้งติดตั้งใหทุ้กครัวเรือน โดยใช้

แรงงานประชาชนในหมู่บา้น 

 ผลเม่ือด าเนินการตามโครงการน้ี ท าใหก้ารจราจรบนทอ้งถนนมีความปลอดภยั และสวยงาม อีกทั้ง

ยงัเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจ ท าใหป้ระชากรในหมู่บา้นมีรายได ้
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 จากการด าเนินการตามโครงการน้ี ชุมชนในหมู่บา้นไดส้ร้างกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั โดยหา้มบุคคล 

หรือครัวเรือนถมดินท่ีร่องระบายน ้า และใหค้รัวเรือนร่วมกนัดูแลรักษาร่องระบายน ้า เพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนื 

 

 - โครงการแกไ้ขปัญหาไขเ้ลือดออก 

 สืบเน่ืองจากในต าบลสะอาดสมบูรณ์มีผูป่้ายท่ีเป็นโรคไขเ้ลือดออกประมาณ ๕๖ คน (ปี ๒๕๖๒) 

ดงันั้นบา้นป่าเพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑ จึงไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญักบัการป้องกนัโรคใขเ้ลือดออกข้ึน โดยทาง

ผูใ้หญ่บา้น และผูน้ าในหมู่บา้นไดช่้วยกนัการประสานงานกบั อสม. เพื่อร่วมกนัป้องกนัการระบาดของโรค

ไขเ้ลือดออก โดยมีขั้นตอน ดงัน้ีไปน้ี 

๑. อสม. แบ่งครัวเรือนรับผดิชอบ ในการดูแลก าจดัลูกน ้า ก าชบัครัวเรือนใหดู้แลความสะอาด 

ความเป็นระเบียบ ก าจดัขยะ ถ่ายเทน ้าในภาชนะ ตดัหญา้ท่ีรก ท่ีจะเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุของ

ยงุ 
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๒. อสม. ไดฉิ้ดพน่หมอกควนั เพื่อก าจดัยงุ ท่ีเป็นพาหะน าโรคไขเ้ลือดออก โดยจะพน่ทุก

ครัวเรือน รอบหมู่บา้น 

๓. ใหป้ระชาชนทุกครัวเรือนไดต้ะหนกัถึงการดูแลร่องน ้า ไม่ใหน้ ้าขงั และมีการก าหนดกติกา

ร่วมกนั โดยไม่ใหป้ระชาชนท าร่องระบายท่ีเป็นปูนคอนกรีต เพราะจะท าใหน้ ้าขงัเป็น

แหล่งเพาะพนัธ์ุของยงุซ่ึงเป็นพาหะของเช้ือโรคไขเ้ลือดออก 

  

ผลท่ีไดรั้บจากการด าเนินตามโครงการน้ี ท าใหป้ระชาชนในหมู่บา้นไม่มีผูป่้วยท่ีเป็นโรค

ไขเ้ลือดออกเลย ท าใหป้ระชาชนมีสุขภาพ อนามยัท่ีดี และท าใหส้ภาพแวดลอ้มในหมู่บา้นมีความ

เป็นระเบียบ เรียบร้อย น่าอยู ่น่าอาศยั 

 

 - กลุ่มจกัสานตะกร้าไมไ้ผ ่

 บา้นป่าเพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑ เป็นหมู่บา้นท่ีมีช่ือเสียงในการสานตะกร้าไมไ้ผ ่ซ่ึงเป็นงาน

หตัถกรรมท่ีสืบทอดมาจกสมยัปู่ยา่ ตายาย เป็นงานจกัสานเพื่อใชใ้นครัวเรือน ใส่ส่ิงของเคร่ืองใช้

ไปไหนมาไหนได ้เป็นของฝากส าหรับพี่นอ้งท่ีไปเยีย่มเยือนกนัท่ีบา้น เม่ือแต่ละครัวเรือนมีฝีมือใน

การจกัสานตะกร้า ท ากนัหลายครัวเรือนมากข้ึน มีพอ่คา้-แม่คา้มารับซ้ือถึงในหมู่บา้นมากข้ึน ทาง

กลุ่มจึงไดช้านกนัรวมกลุ่มจกัสานตะกร้าไมไ้ผข้ึ่น เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสนบัสนุนให้พี่นอ้งใน

หมู่บา้น โดยเม่ือพี่นอ้งในหมู่บา้นผลิตตะกร้าไมไ้ผแ่ลว้ ก็ไม่จ  าเป็นตอ้งน าไปจ าหน่ายเองให้

เสียเวลา พี่นอ้งสามารถน ามาจ าหน่ายใหก้บักองทุนตะกร้าไมไ้ผไ่ดต้ลอดเวลา โดยราคาท่ีรับซ้ือก็

เป็นราคาท่ีน่าสนใจ เช่น ตะกร้าไมไ้ผ ่(ไมส้านใหญ่) ราคาขาย ๕๕ บาท/ใบ  จะคืนเงินใหส้มาชิกท่ี

น ามาขาย ๕๓ บาท/ใบ ส่วนท่ีเหลืออีก ๒ บาทจะถูกเก็บเขา้กลุ่มเพื่อจดัสรรก าไร ตะกร้าไมไ้ผ(่ไม้
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สานเล็ก แบบละเอียด) มี  ๓ ขนาด คือ ขนาดเล็ก ราคาขาย ๑๕๐ บาท/ใบ, กลาง ๑๗๐ บาท/ใบ และ

ใหญ่ ราคา ๒๐๐ บาท/ใบ จ าหน่าย ณ ศูนยจ์  าหน่ายผลิตภณัฑ ์หรือศูนยเ์รียนรู้ชุมชนคุม้ป่าเพิ่ม ของ

สถาบนัการจดัการเงินชุมชนบา้นป่าเพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑ โดยมีพอ่คา้-แม่คา้ มารับซ้ือท่ีแหล่งรวมสินคา้เอง 

ทุกๆ ๑๐ วนัซ่ึงน าไปขายทั้งในจงัหวดัและต่างจงัหวดั เช่น จงัหวดัมหาสารคาม บุรีรัมย ์สุรินทร์ 

ชยัภูมิ กาฬสินธ์ มุกดาหาร ฯลฯ 

 กลุ่มจกัสานตะกร้าไมไ้ผบ่า้นป่าเพิ่ม หมู่ ๑๑ มีการต่อยอดการผลิตโดยไดง้บประมาณจาก

กรมพฒันาชุมชนตามโครงการยุทธศาสตร์กรมฯ สนบัสนุนหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 

๒๕๕๒ และไดง้บประมาณสนบัสนุนเพื่อรักษามาตรฐานหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงประจ าปี 

๒๕๕๔-๒๕๕๕ และมีปราชญท่ี์ไดรั้บการยกยองประกาศเกรียติคุณ ภูมิปัญญาไทยดา้นการจกัสาน 

คือ นายอ่อนจนัทร์ นิลทะวงษ ์อาย ุ๖๙ ปี 
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 - โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย ์

ท่ีมาและวตัถุประสงคโ์ครงการ เน่ืองจากเกษตรกรในหมู่บา้นใชปุ๋้ยเคมีกนัแพร่หลาย ทาง

กองทุนหมู่บา้นบา้นป่าเพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑ จึงตอ้งการเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายไดใ้หก้บัหมู่บา้น แต่ราคา

ปุ๋ยเคมีค่อนขา้งสูงและมีผลเสีย จึงมีมติใหจ้ดัท าปุ๋ยประชารัฐเพื่อพฒันาเศรษฐกิจเกษตรกร ซ่ึงเป็น

การผลิตปุ๋ยอินทรียใ์ชภ้ายชุมชน อีกทั้งยงัเป็นการลดการใชปุ๋้ยเคมี ลดตน้ทุนในการผลิต สร้าง

อาชีพ และรายไดใ้นชุมชน 

จุดเด่น คือ เป็นกองทุนผลิตปุ๋ยอินทรีย/์ชีวภาพในรูปแบบกองทุนหมู่บา้น ปุ๋ยอินทรียท่ี์ผลิต

มีคุณภาพดี ราคาถูก และตรงความตอ้งการของสมาชิกท่ีตอ้งการใชปุ๋้ยอินทรียเ์พื่อแกไ้ขปัญหา

สารพิษ สารเคมีตกคา้ง มีการจดักิจกรรมใหค้วามรู้ในเร่ืองการผลิตปุ๋ยอินทรีย/์ชีวภาพ ใหก้บั

ผูส้นใจ และส่งเสริมใหเ้กษตรกรหนัมาใชปุ๋้ยอินทรียแ์ทนปุ๋ยเคมี ลดตน้ทุนในการประกอบอาชีพ

เกษตรกร 
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ผลการด าเนินงาน สมาชิกกองทุนหมู่บา้นและประชาชนทัว่ไปไดเ้ป็นลูกคา้ในการซ้ือปุ๋ย

อินทรีย/์ชีวภาพ ทางกองทุนหมู่บา้นฯ จ าหน่ายปุ๋ยอินทรียใ์หก้บัสมาชิกกองทุนหมู่บา้นฯ และ

ประชาชนทัว่ไป ปัจจุบนัมีลูกคา้ประจ า ๔๔ ครัวเรือน จ าหน่ายปุ๋ยอินทรีย/์ชีวภาพไปแลว้ประมาณ 

๕๐๐กระสอบ รวมเป็นเงินจ านวน  ๒๔๐,๐๐๐ บาท แมใ้นช่วงแรกยงัไม่มีใครสนใจจะใชปุ๋้ย

อินทรีย/์ชีวภาพ แต่พอสมาชิกกองทุนหมู่บา้นฯ ไดน้ าปุ๋ยอินทรีย/์ชีวภาพไปลองใชเ้ป็นระยะเวลา

หน่ึง ไดรั้บผลตอบรับท่ีดี ทั้งจ  านวนผลผลิตท่ีเพิ่มมากข้ึน ช่วยลดค่าใชจ่้ายปุ๋ยเคมีท่ีมีราคาสูง และ

ยงัปลอดภยักบัผูบ้ริโภค เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เป็นท่ีน่าพึงพอใจใหก้บัสมาชิกกองทุนหมู่บา้นฯ 

และประชาชนทัว่ไป   

 

 - โครงการผลิตขา้วอินทรีย ์

บา้นป่าเพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑ ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นเทคนิค และวชิาการจากกรมส่งเสริม

การเกษตรฯ เพื่อจดัท า”โครงการส่งเสริมผลิตขา้วอินทรีย”์โดยกลุ่มเกษตรกรผูท้  านาบา้นป่าเพิ่ม ได้

รวมกลุ่มผูป้ลูกขา้ว ประกอบดว้ยสมาชิก ๖๐ คน  จดัตั้งเป็นกลุ่มผูป้ลูกขา้วอินทรียฯ์ ข้ึน  ปัญหา

หลกัพบวา่สมาชิกส่วนใหญ่ ปลูกขา้ว หรือท าเกษตรกรรมในฤดูท านา ในทุก ๆ ปีท่ีผา่นมา  

เกษตรกรตอ้งใชปุ๋้ยเคมีเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตในการท าการเกษตรซ่ึงเม่ือมีการใชติ้ดต่อกนัเป็น

เวลานาน  ส่งผลต่อคุณภาพของดิน ท าให้ดินเส่ือมโทรมลง ดินแน่นข้ึน มีความเป็นกรดเพิ่มสูงข้ึน 

ท าใหจุ้ลินทรียท่ี์เป็นประโยชน์ต่อพืชและดินลดปริมาณลงอยา่งมาก  อีกทั้งตอ้งเพิ่มปริมาณการใช้

ปุ๋ยเคมีมากข้ึนทุกปี  จึงท าให้ตน้ทุนการผลิตสูง  ท าใหผ้ลผลิตไม่มีคุณภาพ  และเป็นอนัตรายต่อ

ส่ิงแวดลอ้มและเกษตรกร  ดงันั้นทางสมาชิกกลุ่มผูป้ลูกขา้วอินทรียฯ์ จึงมีแนวคิดในการจะน า
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เกษตรอินทรียม์าปรับใชใ้นกลุ่มฯ โดยริเร่ิมจากการปลูกขา้วอินทรีย ์ ซ่ึงจะเป็นแนวทางท่ีจะท าให้

ดินท่ีเส่ือมสภาพกลบัคืนมาเป็นดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ 

                    เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความตอ้งการของชุมชน  และเป็นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

รวมทั้งสุขภาพอนามยัของเกษตรกรและผูบ้ริโภค  และลดตน้ทุนการผลิต  จึงไดจ้ดัท า”โครงการ

ส่งเสริมผลิตขา้วอินทรีย”์น้ี ข้ึน  โดยมีกิจกรรมด าเนินงาน ดงัต่อไปน้ี  การบรรยาย แนวทางการ

ผลิตขา้วอินทรียแ์ละการเตรียมดินก่อนเพาะปลูก ,เทคนิคการผลิตปุ๋ยหมกั ,การป้องกนัก าจดัศตัรู

ขา้ว ,การดูแลรักษาตน้ขา้วและการเก็บเก่ียว , การใชป้ระโยชน์ของเช้ือราบิวเวอเรียและไตรคเดอร์

ม่าในนาขา้วและการ ฝึกปฏิบติัการใชป้ระโยชน์ของเช้ือราบิวเวอเรียและไตรโคเคอร์ม่าในนาขา้ว  

เป็นตน้ 
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 - โครงการยุง้ฉางขา้ว 

ธนาคารขา้วของหมู่บา้นป่าเพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑ ถือเป็นหนทางเอาชนะความจนของชาวนา ก่อตั้ง

ข้ึนจากการท่ีชาวนาไม่มีขา้วไวบ้ริโภค ในช่วงท่ีรอฤดูท านาใหม้าถึง ชาวนาไดรั้บความยากล าบาก

อยา่งมาก ติดหน้ีเช่ือขา้วเป็นทิวแถว ซ ้ าเม่ือฤดูการท านามาถึง กลบัไม่มีตน้พนัธ์ุส าหรับท านา ตอ้ง

ไปซ้ือมาในราคาสูง ด าเนินจนเป็นวฏัจกัรส านกังานเกษตรฯ ร่วมกบัผูใ้หญ่บา้นสมยันั้น เห็นถึง

ตน้เหตุปัญหาจึงจดัตั้งกองทุนธนาคารขา้วข้ึนมา โดยทางส านกังานเกษตรฯ ผลสนบัสนุนยงุฉาง

ขา้ว และขา้วตั้งตน้จ านวน ๑๒๐ กิโลกรัม รวมถึงมีการระดมทุนจากชาวบา้น สมทบรวมกนัทั้งส้ิน

เป็นจ านวน ๘๐๐ กิโลกรัม ในปีหน่ึงจะเปิดยงุฉางใหป้ระชาชนกูย้มืขา้ว ๑ คร้ัง ตรงกบัช่วงเดือน

พฤษภาคมของทุกปี โดยปล่อยกู ้๑๒๐ กิโลกรัม ส่งคืน ๑๔๔ กิโลกรัม ทั้งน้ีสมาชิกตอ้งส่งคืนหลงั

ฤดูการเก็บเก่ียว ยกเวน้ถา้ปีไหนเกิดความแหง้แลง้ และภยัธรรมชาติ ก็สามารถส่งขา้วคืนไดใ้นปี

ถดัไป 

ปัจจุบนัธนาคารขา้ว มีขา้วเก็บราว ๙ ตนั โดยเป็นพนัธ์ขา้วหอมมะลิ ๑๐๕ และขา้วเหนียว 

กข.๖ ซ่ึงกรณีมีขา้วเหลือในธนาคาร ก็จะปล่อยกูร้อบสองในเดือนถดัไป บางส่วนจะน าไปเขา้โรงสี

ชุมชน เพื่อสีเป็นขา้วสารน าไปขายนัน่เอง ทั้งน้ีธนาคารขา้วมีสมาชิกทั้งหมด ๗๒ ครัวเรือน 

ชาวบา้นช่วยกนัดูแลในรูปแบบของคณะกรรมการ ซ่ึงทั้งหมดเป็นจิตอาสาเขา้มาท างาน เพื่อ

ช่วยเหลือชุมชน  

ทุกวนัน้ีชาวบา้นป่าเพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑ มีขา้วส ารองอยูใ่นธนาคารขา้ว เป็นหลกัประกนัความ

มัน่คงในชุมชน นบัเป็นหนทางแกจ้นอยา่งย ัง่ยนื 
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 - โครงการโรงสีขา้วชุมชน 

 โรงสีขา้วชุมชน ลดค่าใชจ่้ายเพื่อชาวนา “โรงสีมาคู่กบัชาวนา” จึงกลายเป็นตน้ทุนท่ีชาวนาไม่

สามารถหลีกเล่ียงได ้ดงันั้นการมีโรงสีประจ าชุมชนจะช่วยลดค่าใชจ่้ายใหช้าวนาไดม้าก เพราะ

ตน้ทุนถูกกวา่โรงสีเอกชนนัน่เอง 

ดว้ยความท่ีบา้นป่าเพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑ ท านากนัแทบทุกครัวเรือน จึงไดรั้บการจดัสรร

งบประมาณ จากโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้นและชุมชน หรือ SML ๒๐๐,๐๐๐ บาท แปร

เป็นโรงสีขา้วประจ าชุมชน โดยน าไปซ้ือเคร่ืองสีขา้ว อีกทั้งชาวบา้นช่วยกนัสร้างโรงเรือนบนท่ี

เอกชน จดัการเร่ืองไฟฟ้าส่วนหน่ึง ท่ีเหลือน าไปค่าบริหารจดัการภายใน ยงัมีการเปิดรับสมาชิก มี

การลงหุน้ครัวเรือนละ ๑๐๐ บาท ปันผลตามก าไรท่ีไดทุ้ก ๖ เดือน ซ่ึงปัจจุบนัมีสมาชิกร่วม ๘๐ กวา่

คน 
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ส าหรับรายไดข้องโรงสี ก็คือร าขา้ว ปลายขา้ว และแกลบ ซ่ึงจะมีคนมารับซ้ือถึงหนา้โรงสี 

โดยชาวบา้นนิยมน าร าขา้วไปเล้ียงววั ปลายขา้วน าไปเล้ียงไก่ ส่วนแกลบน าไปใส่ตน้ไม ้แถมบาง

รายยงัน าไปใชเ้ป็นพลงังานทดแทน ดา้นรายไดข้องโรงสี แบ่งออกเป็นสองส่วน ร้อยละ ๔๐ 

ส าหรับค่าจา้งคนสีขา้ว ร้อยละ๖๐ จะน ามาจดัสรรใหค้ณะกรรมการ ค่าจดัการ และปันผลใหก้บั

สมาชิก  

 

 

 - โครงการร้านคา้ชุมชน 

ร้านคา้ชุมชนบา้นป่าเพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑ ตั้งอยูติ่ดถนน คสล. ในหมู่บา้น ตั้งอยูบ่นท าเลท่ี

เหมาะสมเป็นเส้นทางผา่นของผูค้นส่วนใหญ่ในชุมชน  การเกิดข้ึนของร้านคา้ชุมชนตั้งอยูบ่นหลกั

คิดส าคญัของการตั้งร้านคา้ชุมชนไม่ใช่การแสวงหารายไดเ้พื่อเพิ่มรายรับให้แก่ครอบครัวผูล้งหุน้  

แต่เพื่อเป็นแหล่งทุนท่ีส าคญัในการหางบประมาณเพื่องานพฒันาสังคม จากการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีหนา้บา้นซ่ึงเป็นฐานการผลิตท่ีส าคญัของชาวประมงพื้นบา้นแถบน้ี แต่การ

อนุรักษจ์  าเป็นตอ้งมีเงินมาหล่อเล้ียง ร้านคา้ชุมชนจึงเป็นทางออกส าหรับเร่ืองน้ี “ร้านคา้ชุมชนบา้น

ป่าเพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑” จึงถือก าเนิดข้ึน ตามเจตนารมณ์เพื่อเป็นแหล่งทุนใหก้บัการอนุรักษแ์ละการ

พฒันาสังคม 

ก่อนท่ีจะเป็นร้านคา้ชุมชน เพื่อวางสินคา้จ าหน่าย แกนน าไดต้กผลึกทางความคิดท่ีจะท า

ใหร้้านคา้ชุมชนเกิดประโยชน์สูงสุด  และมีผลกระทบต่อร้านคา้ ร้านขายของช าอ่ืนๆ ในหมู่บา้น
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นอ้ยท่ีสุด  ดงันั้นร้านคา้ชุมชนจึงมุ่งเนน้ วสัดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นพื้นฐานทางการเกษตร การประมง  

ของใชส่้วนตวัและของใชใ้นครัวเรือน  แต่จะไม่จ  าหน่ายของสดหรืออาหารท่ีรับประทานประจ าวนั  

เน่ืองจากมีร้านคา้ในหมู่บา้นจ าหน่ายอยูแ่ลว้ 

ท าไมร้านคา้ชุมชนบา้นป่าเพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑ จึงอยูไ่ด ้ผา่นมรสุมและปัจจยัท่ีส่งผลกระทบ

มากมาย ดว้ยเพราะวา่ร้านคา้แห่งน้ีทุกคนรู้สึกร่วมการเป็นเจา้ของ เร่ิมแรกสมาชิกในกลุ่มตอ้ง

ผลดัเปล่ียนหมุนเวยีนกนัมาขาย สลบักนัไป เมือครบ ๑๕ วนัเช็คของคร้ังหน่ึง เม่ือครบ ๔ เดือนจึง

จา้งคนดูแลร้าน จากการท่ีผลดัเปล่ียนหมุนเวยีนกนัมาขายน่ีเอง ความเป็นเจา้ของจึงเกิดข้ึน 

ประกอบกบัญาติพี่นอ้ง เพื่อนฝงูต่างก็มาช่วยอุดหนุนเป็นการสร้างเครือข่ายลูกคา้อยา่งไม่ตั้งใจ  

ราคาสินคา้ชุมชนบา้นป่าเพิ่มไม่ข้ึนตามตลาด ซ้ือสินคา้มาเท่าไรขายจนหมด  จึงจะปรับราคา 

ในทางกลบักนัสินคา้ท่ีซ้ือมาตลาดปรับลดราคาสินคา้ ราคาสินคา้ในร้านก็ไม่ลดตอ้งช่วยซ้ือจนหมด 

บนฐานคิดน้ี เห็นไดว้า่กลไกของตลาดไม่มีผลต่อสินคา้ในร้าน และสินคา้ในร้านทุกช้ินมีการตั้ง

ก าไรไวแ้ลว้ ดงันั้นกล่าวไดว้า่สินคา้ร้านน้ีมีก าไรทุกช้ิน 

การระดมหุ้นมีฐานคิดท่ีความเท่าเทียมกนั โดยก าหนดหุ้นเป็นครอบครัว   หน่ึงครอบครัว

ลงหุน้ไดไ้ม่เกิน  ๒,๐๐๐ บาท  ในครอบครัวจะมีสมาชิก่ีคนก็ได ้ทั้งน้ีเพื่อเนน้การมีส่วนร่วมทั้ง

ครอบครัว  และขอบเขตท่ีตอ้งระบุเช่นน้ี เพื่อวา่จะเกิดการกระจายหุน้อยา่งทัว่ถึง และไม่กระจุกตวั

ท่ีคนใดคนหน่ึง หรือครอบครัวครอบครัวหน่ึง โดยเฉพาะ 

 

 - โครงการผกัขา้งบา้น ครัวขา้งร้ัว ครอบครัวพอเพียง หลีกเล่ียงการใชส้ารเคมี 
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๓.๔ การป้องกนัและแก้ไขปัญหาทางสังคม 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ ไดร่้วมกบัส านกังานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพต าบล 

ผูน้ าทอ้งถ่ิน ส่วนราชการทุกส่วนในเขตพื้นท่ี เละประชาคมต าบลสะอาดสมบูรณ์ ไดร่้วมกนัคน้หาแนวทาง

ในการแกปั้ญหาต่างๆ และแนวทางในการพฒันาต าบลเพื่อมุ่งสู่ความผาสุกและคุณภาพชีวติท่ีดีของ

ประชาชนอยา่งย ัง่ยนื จึงไดจ้ดัท าธรรมนูญชุมชนต าบลสะอาดสมบูรณ์ข้ึน เม่ือปี ๒๕๖๐ ดว้ยปรัชญาและ

แนวคิดท่ีวา่ “ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนน่าอยู ่มีความรู้ คู่คุณธรรม นอ้มน าวถีิชีวิตพอเพียง” การด าเนินการ

โดยใชธ้รรมนูญเป็นแนวทางในการพฒันาแกไ้ขปัญหา โดยใชชุ้มชนเป็นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาค

ส่วน สร้างความรักความสามคัคี สร้างภาคีเครือข่ายในการพฒันาเพื่อมุ่งสู่ “ต าบลสุขภาวะอยา่งย ัง่ยนื” 

 บา้นป่าเพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑ ไดน้ าหลกัธรรมนูญชุมชนต าบลสะอาดสมบูรณ์เพื่อเป็นแนวทางในการแกไ้ข

ปัญหาและพฒันาในหมู่บา้น ทั้งดา้นสังคม วฒันธรรม ตั้งแต่ระดบับุคคล ระดบัครอบครัว และระดบัชุมชน 

โดยในระดบับุคคล บา้นป่าเพิ่มหมู่ ๑๑ ไดแ้นะแนวการศึกษา ใหค้วามรู้แก่บุคคลกรในหมู่บา้นใหเ้ป็น
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แบบอยา่งท่ีดี เป็นคนดี มีคุณธรรม ประกอบอาชีพอยา่งซ่ือสัตย ์สุจริต มีจิตอาสา กลา้แสดงออก มีการสอน

และช้ีใหเ้ยาวชนไดเ้ห็นโทษของยาเสพติด ในระดบัครอบครัวใหส้มาชิกในครับครัวมีน ้าใจช่วยเหลือเก้ือกูล

กนั เคารพผูอ้าวุโสสืบทอดระบบเครือญาติอยา่งต่อเน่ือง ใหส้มาชิกในครอบครัวงดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร์ 

บุหร่ี การพนนั และส่ิงเสพติดใหโ้ทษ  ในระดบัชุมชนมีการปลูกจิตสนึกใหป้ระชาชนในหมู่บา้นมีจิตอาสา 

มีส่วนร่วมในการพฒันาหมู่บา้น 

 

 - การคา้มนุษย ์บา้นป่าเพิ่มหมู่ท่ี ๑๑ ไม่ไดมี้สถานบริการตอนกลางคืน โรงแรม หรือโรงงาน ท่ีผา่น

มาจึงไม่ปัญหาเร่ืองการคา้มนุษยแ์ต่อยา่งใด แต่หากวนัใดท่ีเกิดปัญหาการคา้มนุษยเ์กิดข้ึนในหมู่บา้น นายค า

ตา กนัลาในฐานะผูใ้หญ่บา้นและเป็นผูน้ ารับผดิชอบในการดูแลความสงบเรียบร้อยในหมู่บา้น จะแจง้

ผูบ้งัคบับญัชาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหรั้บทราบเพื่อหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 

 

 -อาชญากรในพื้นท่ี/ผูมี้อิทธิพล 

 ในพื้นท่ีหมู่บา้นบา้นป่าเพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑ มีปัญหาเร่ืองอาชญากรค่อนขา้งนอ้ย สืบเน่ืองจาก นายค าตา 

กนัลา ไดแ้ต่งตั้ง ชุดรักษาความปลอดภยัประจ าหมู่บา้น (ชรบ.) ข้ึน เพื่อใหก้ารดูแลเอาใจใส่ในเร่ืองการ

ป้องกนัชีวติและทรัพยสิ์นของพี่นอ้งประชาชนในพื้นท่ี โดยเหตุท่ีเกิดข้ึนในหมู่บา้นส่วนมากจะเป็นเร่ือง

เก่ียวกบั การลกัเล็กขโมยนอ้ย ซ่ึงก็ไม่ไดเ้กิดข้ึนบ่อยนกั ปีละคร้ัง และไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการ

คณะท างานตาสับปะรด เพื่อคอยดูแลสอดส่อง รักษาความสงบเรียบร้อย ติดตาม เฝ้าระวงัเหตุท่ีจะเกิดข้ึน 

และช่วยกนัแกไ้ขปัญหาหากเกิดข้ึนแลว้ 

 

 - ปัญหาดา้นแรงงานต่างดา้วผดิกฎหมาย  บา้นป่าเพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑ ยงัไม่มีโรงงาน หรือแรงงานต่างดา้ว

เขา้มาท างานในพื้นท่ีหมู่บา้น ท่ีผา่นมาจึงไม่มีปัญหาดา้นแรงงานต่างดา้วผดิกฎหมายแต่อยา่งใด แต่หากวนั

ใดท่ีเกิดปัญหาดา้นแรงงานต่างดา้วผดิกฎหมายเกิดข้ึนในหมู่บา้น นายค าตา กนัลาในฐานะผูใ้หญ่บา้นและ

เป็นผูน้ ารับผดิชอบในการดูแลความสงบเรียบร้อยในหมู่บา้น จะแจง้ผูบ้งัคบับญัชาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ใหรั้บทราบเพื่อหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 
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 - การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ประจ าปี ๒๕๖๑ 

ปัญหาการใชส้ารเสพติดในชุมชนในปัจจุบนันบัเป็นปัญหาทางสังคมท่ีนบัวนัยิง่ทวคีวามรุนแรง

มากข้ึน ก่อใหเ้กิดผลกระทบทั้งในครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

ดงักล่าวท่ีไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ อาจน าไปสู่ปัญหาทางสังคมในชุมชนตามมาอีกมากมาย ฉะนั้นการมี

ส่วนร่วมของชุมชนในการต่อสู้กบัปัญหาการแพร่ระบาดของสารเสพติดจึงเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัอยา่งยิง่  

บา้นป่าเพิ่มหมู่ท่ี ๑๑ ท่ีน าโดยนายค าตา กนัลา ไดต้ระหนกัและเห็นโทษและปัญหาพิษภยัของยาเสพติด จึง

ร่วมมือกบัประชาชนในหมู่บา้นร่วมมือกนัวางแผนป้องกนัยาเสพติดไม่ไหเ้ขา้มาในหมู่บา้นเพื่อใหลู้กหลาน

ท่ีจะเป็นอนาคตของชาติไม่ใหยุ้ง่เก่ียว และไดห่้างไกลจากยาเสพติดทั้งปวง การส่งเสริมแลมุ่งเนน้ใหเ้ยาวชน

สนใจเล่นกีฬา ส่งเสริมการออกก าลงักาย และใหมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีจดัข้ึนโดยต าบลก็เพื่อใหเ้ยาวชนใน

หมู่บา้นไดต้ระหนกัถึงโทษและพิษภยัของยาเสพติด 
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๓.๕ การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกนัและแก้ปัญหายาเสพติดประจ าปี ๒๕๖๒ 

 .ในฐานะท่ีเป็นผูใ้หญ่บา้นบา้นป่าเพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑ นายค าตา กนัลา ไดข้องบประมาณจากกองทุนแม่

ของแผน่ดิน ซ่ึงก็ไดผ้ลตอบรับเป็นอยา่งดี โดยไดรั้บเงินสนบัสนุนจากทางกองทุนฯ มาเป็นจ านวนเงิน 

๙,๖๐๐ บาท ซ่ึงเงินจ านวนน้ีไดผ้า่นการประชุมกบัคณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อใหน้ ามาเป็นทุนสนบัสนุนใน

การป้องกนัและแกปั้ญหายาเสพติด  
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ส่วนที ่๔ ผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของจังหวดั/อ าเภอ 

๔.๑ ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จประเจา้อยูห่วั รัชการท่ี ๙ ทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแนวทางการ

ด าเนินชีวติแก่พสกนิกรชาวไทย ตั้งแต่ก่อนเกิดวกิฤติการณ์ทางเศรษฐกิจและภายหลงัไดท้รงเนน้ย  ้าแนว

ทางแกไ้ขเพื่อใหร้อดพน้และสามารถด ารงชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คงและย ัง่ยนืภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์และ

ความเปล่ียนแปลงต่างๆ “หลกัเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาท่ีสามารถน ามาปฏิบติัไดทุ้กระดบั ตั้งแต่

ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน ไปจนถึงระดบัประเทศ ดว้ยเหตุน้ีรัฐบาลจึงไดใ้หค้วามส าคญัโดยการด าเนิน

นโยบาย “ศาสตร์พระราชา หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ข้ึนและถือเป็นนโยบายท่ีส าคญัยิง่ท่ีจงัหวดัและ

อ าเภอตอ้งใหเ้กิดการขยายผลข้ึนทุกพื้นท่ีในจงัหวดั เพื่อความเป็นอยูท่ี่ดีของพี่นอ้งประชาชนในหมู่บา้น 

นายค าตา กนัลา ผูใ้หญ่บา้นบา้นป่าเพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑ เป็นอีกบุคคลหน่ึงท่ีไดเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมศาสตร์

พระราชา หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ไดจ้ดัใหมี้การอบรมใหค้วามรู้ข้ึน หลงัจากไดรั้บ

การอบรมแลว้ นายค าตา กนัลา ผูใ้หญ่บา้นบา้นป่าเพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑ ไดน้ าความรู้ท่ีไดม้าปรับปรุง ปฏิบติัและ

ด าเนินการในหมู่บา้นของตนเพื่อเป็นตวัอยา่งวา่ศาสตร์พระราชาสามารถแกปั้ญหาความเป็นอยูไ่ดผ้ลจริง 

โดยการปรับเปล่ียนการท าวธีิท่ีการเกษตรแบบดั้งเดิม คือการปลูกพืชเชิงเด่ียว แลว้หนัมาปลูกพืชผสมผสาน 

ปลูกผกัปลอดสารพิษ ท าปุ๋ยอินทรีย ์เล้ียงสัตว ์เล้ียงปลา ท าทุกอยา่งท่ีสามารถท าและดูแลเองได ้และกินท่ี

ตวัเองปลูกและเล้ียง เพื่อลดการซ้ือ ลดรายจ่าย ส่วนท่ีเหลือก็สามารถแจกจ่ายใหเ้พื่อนบา้น หรือขายจ าหน่าย 

เพื่อเพิ่มรายไดใ้หค้รอบครัว พร้อมกนัน้ีนายค าตา กนัลา ในฐานะผูใ้หญ่บา้นไดแ้จกจ่าย อธิบายความรู้ท่ีได้

ผา่นการอบรมมา และท าเป็นแบบอยา่ง ใหช้าวบา้น ประชาชน ในหมู่บา้น ให้เขา้ใจ และปฏิบติัตามหลกัของ

ศาสตร์พระราชา เพื่อความอยูดี่ กินดี ของประชาชนในหมู่บา้น 
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บา้นป่าเพิ่มหมู่ท่ี ๑๑ ด าเนินรอยตามนโยบายศาสตร์พระราชา หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย

จดัตั้งกลุ่มต่างๆ ข้ึน คือ 

๑. กลุ่มการออม ซ่ึงมีอยู ่๓ กลุ่มดว้ยกนั คือกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต กลุ่มแม่บา้น และกลุ่มออม

ทรัพยเ์งินลา้น เพื่อใหป้ระชาชนไดเ้ก็บออม และเม่ือถึงเวลาท่ีก าหนดจะมีเงินปันผลใหแ้ก่

สมาชิก 

๒. กลุ่มธนาคารขา้ว เพื่อช่วยเหลือเอ้ืออาทรใหผู้ท่ี้ดอ้ยโอกาส หรือผูย้ากไร้สามารถกูย้มืขา้วได ้

๓. กลุ่มจกัสานตะกร้าไมไ้ผ ่เพื่อเป็นอาชีพเสริม ก่อให้เกิดรายไดแ้ก่ครอบครัว 

๔. กลุ่มผลิตอินทรียชี์วภาพ เพื่อลดตน้ทุน และแกไ้ขปัญหาการซ้ือปุ๋ยเคมีท่ีมีราคาสูง และเพื่อ

คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนของประชาชนในหมู่บา้น เพราะปราศจากสารเคมี 

๕. ร้านคา้ชุมชน เพื่อลดค่าครองชีพ และไดผ้ลก าไรจาการปันผล 

๖. กลุ่มปลูกผกัปลอดสารพิษ เพื่อผลิตผกัท่ีไม่มีสารเคมี เพื่อบริโภคในครัวเรือน และหากเหลือจา

การบริโภคก็จะจ าหน่ายใหเ้กิดรายไดแ้ก่ครอบครัว 

๗. กลุ่มเล้ียงปลา เล้ียงกบ เพื่อบริโภคในครัวเรือน และจ าหน่าย 

๘. กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า เพื่อบริโภคในครัวเรือน และจ าหน่าย 

๙. กลุ่มกองทุน กขคจ. เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนใหกู้ย้มื เพื่อน าไปประกอบอาชีพ 

๑๐. กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าหมู่บา้น มีอยู ่2 กลุ่ม เพื่อดูแล และสงเคราะห์สมาชิกในกรณี

เสียชีวติ 

๑๑. กองทุนขยะทองคุม้ครองสวสัดิการ เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่บา้นไดเ้ก็บออม พร้อมทั้งไดรั้บ

สวสัดิการเม่ือเสียชีวติ 
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๔.๒ โครงการผลติข้าวอนิทรีย์ 

 นายค าตา กนัลา ไดด้ าเนินการจดัตั้งกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วแบบเดิม ท่ีใชส้ารเคมี ยาฆ่าแมลงใน

การปลูกขา้ว ใหห้นัมาปลูกขา้วแบบอินทรีย ์ท่ีไม่ไดใ้ชส้ารเคมี และปลอดยาฆ่าแมลง โดยไดรั้บการ

สนบัสนุนทั้งงบประมาณ และความรู้จากรัฐบาล ซ่ึงปัจจุบนับา้นป่าเพิ่ม หมู่ ๑๑ มีอยูด่ว้ยกนั ๓ กลุ่ม มี

สมาชิกท่ีเขา้ร่วมทั้งหมด ๕๗ คน 
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ส่วนที ่๕ ผลการปฏิบัติงาน ตามอ านาจหน้าทีผู้่ใหญ่บ้าน 

๕.๑ การปฏิบัติหน้าทีใ่นฐานะเป็นผู้ช่วยเหลือนายอ าเภอ 

 ต าแหน่งผูใ้หญ่บา้น เป็นต าแหน่งผูห้วัหนา้นกัปกครองในระดบัหมู่บา้น โดยผูใ้หญ่บา้นตอ้งรับ

ค าสั่งและนโยบายจากนายอ าเภอ ในการน ามาถ่ายทอดและปฏิบติัใหเ้กิดผลส าเร็จในพื้นท่ีการปกครองของ

ตน ทั้งดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ดูแลดา้นความมัน่คงในพื้นท่ี เฝ้าระวงัภยัธรรมชาติ ดูแลสาธารณะ

ประโยชน์ ดูและรักษาป่าชุมชน ดูแลทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน ้า อีกทั้งตอ้งสร้างความสามคัคี สมานฉนัท ์

บ าบดัทุกข ์บ ารุงสุข โดยใหก้ารช่วยเหลือพี่นอ้งประชาชนในพื้นท่ีปกครอง ดว้ยเตม็ก าลงัความรู้และ

ความสามารถ เอาใจใส่ ใหค้วามส าคญัทุกเร่ือง ทุกงาน ใหส้ าเร็จลุล่วง 
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๕.๒ การรักษาความสงบเรียบร้อย 

บทบาทหนา้ท่ีส าคญัอีกดา้นหน่ึงท่ีประชาชนในหมู่บา้นป่าเพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑ ไดเ้ห็น คือภาพของนายค า

ตา กนัลา ในฐานนะของผูใ้หญ่บา้น คือภาพการดูแลรักษาความสงบในหมู่บา้น ร่วมกบัผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 

อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเจา้หนา้ท่ีจิตอาสาในหมู่บา้น ดว้ยผลงานเป็นประจกัษต่์อ

สายตาประชาชนในหมู่บา้น จึงไดรั้บความไวว้างใจจากพี่นอ้งประชาชนในหมู่บา้นให้เขา้มาดูและดา้นการ

รักษาความสงบเรียบร้อยในงานบุญและกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในหมู่บา้น ท่ีมีประชาชนเขา้ร่วมเป็นจ านวน

มาก และในงานท่ีจดัใหมี้มหรสพสมโภช หรือรถแห่ มโหรีภายในงาน ซ่ึงก็สามารถป้องกนัและระงบัเหตุ

ไม่ใหเ้กิดความสูญเสียทั้งเจา้ภาพและผูร่้วมงาน 

 

 

๕.๓ การช่วยเหลือกจิกรรมสาธารณะประโยชน์ บ าบัดป้องกนัภัยพบิัติ ภยนัตรายสาธารณะและช่วยเหลือ

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพบิัติ 
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ทุกคร้ังท่ีเกิดเหตุภยัธรรมชาติ จะสร้างความเสียหายแก่ชีวติและทรัพยสิ์น ตลอดจนกระทบความ

เป็นอยูข่องประชาชนในพื้นท่ี ในฐานะผูใ้หญ่บา้นบา้นป่าเพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑ ไดมี้การรายงานเหตุพร้อมส ารวจ

ความเสียหายเบ้ืองตน้พร้อมกบัถ่ายรูป เพื่อรายงานให้หน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้งตามล าดบั และประสานงาน

หน่วยงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณะภยัในทอ้งท่ีเขา้ให้การช่วยเหลือ ในรอบปี ๒๕๖๐/๑๕๖๑ ท่ีผา่นมา 

บา้นป่าเพิ่มหมู่ท่ี ๑๑ ไดป้ระสบกบัอุกทกภยัและวาตภยัหลายคร้ัง ท าใหก้ระทบความเป็นอยูข่องพี่นอ้ง

ประชาชน ทั้งดา้นชีวติ ทรัพยสิ์น ท่ีอยูอ่าศยัและพืชผลทางการเกษตร และไดมี้การประสานขอรับความ

ช่วยเหลือ เยยีวยา  

 

๕.๔ การประสานหรืออ านวยความสะดวกให้แก่ราษฏรในการติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานต่างๆ 

ในฐานะเป็นผูใ้หญ่บา้น ถือวา่เป็นหวัหนา้ราษฏรในชุมชน ตอ้งคอยประสาน งาน แจง้ประกาศ และ

อ านวยความสะดวกใหก้บัประชาชนในหมู่บา้นใหไ้ดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์อยา่งทนัท่วงที 

เพื่อใหป้ระชากรในหมู่บา้นไดผ้ลประโยชน์และสิทธิต่างๆ ท่ีประชาชนจะไดรั้บอยา่งทัว่ถึง อีกทั้งในบาง

กรณีในฐานะท่ีเป็นผูใ้หญ่บา้นไดมี้การจดัเตรียมยานพาหนะ รถยนต ์หรือรถโดยสาร เพื่อน าพาพี่นอ้ง

ประชาชนเขา้ไปติดต่อ หรือประสานงานราชการในตวัเมืองเป็นประจ า ท่ีไดก้  าหนดใหท่ี้บา้นของ

ผูใ้หญ่บา้นเป็นศูนยบ์ริการขอ้มูลข่าวสาร โดยประชาชนในหมู่บา้นสามารถเขา้มาพิมพเ์อกสาร ถ่ายเอกสาร

ท่ีส าคญั โดยไดจ้ดัเตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Computer) เคร่ืองปร้ินเตอร์ (Printer) เคร่ืองเสียง ไมโครโฟน 

และกล่องถ่ายรูป เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ประชาชนในหมู่บา้นโดยไม่คิดค่าใชจ่้ายใดๆ และท่ีท าการ

ผูใ้หญ่บา้นไดท้  าการติดตั้งหอกระจายข่าว เพื่อใหป้ระกาศเสียงตามสายใหป้ระชาชนในหมู่บา้นใหไ้ดย้นิ

และรับทราบขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งทัว่ถึงทุกครัวเรือนในหมู่บา้น โดยประกาศข่าวสารทางราชการท่ีมี

ความส าคญัๆ เช่น 
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๑. การข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูกขา้วนาปี ประจ าปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒ ของ สนง.เกษตรอ าเมือง

ร้อยเอด็ 

๒. การข้ึนทะเบียนเพื่อรับสวสัดิการแห่งรัฐ (ผูมี้รายไดน้อ้ย) ธนาคารออมสิน 

๓. การลงทะเบียนบญัชีเงินฝากพร้อมเพย ์(Prompt Play) ธนาคารออมสินและ ธกส. 

๔. การรับหมายเรียกบญัชีทหารกองเกิน สนง.สัสดีจงัหวดัร้อยเอด็ 

๕. การข้ึนทะเบียนผูพ้ิการและสูงอาย ุอบต.สะอาดสมบูรณ์ 

๖. การเขา้รับการตรวจสุขภาพประจ าตามก าหนด รพ.สต.บา้นสังขส์งยาง 

๗. การลงทะเบียนกองทุนการออมแห่งชาติ ธนาคารออมสิน ธกส. และคลงัจงัหวดัร้อยเอ็ด 

๘. การข้ึนทะเบียนเพื่อขอใชไ้ฟฟ้าเพื่อการเกษตร ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัร้อยเอ็ด 

๙. รับแจง้เพื่อขอบา้นเลขท่ี ท่ีวา่การอ าเภอเมืองจงัหวดัร้อยเอ็ด 

๑๐. การข้ึนทะเบียนผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ประจ าปี ๒๕๖๑/๒๕๖๑ ของ 

๑๑. การข้ึนทะเบียนสมคัรสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ประจ าปี ๒๕๖๑/๒๕๖๑ ของ สนง.สหกรณ์

การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด 

๑๒. การลงทะเบียนเพื่อรับสมคัรเป็นจิตอาสา 904 วปร. ปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒ ของอ าเภอเมือง

ร้อยเอด็ 

๑๓. การเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ของเหล่ากาชาดจงัหวดัร้อยเอด็ 

๑๔. การป้องกนัโรคระบาด โรคไขเ้ลือดออกรุนแรง ของกระทรวงสาธารณะสุข 

๑๕. การลงทะเบียนขดุเจาะบ่อน ้าบาดาลเพื่อการเกษตร ของ อบจ.จงัหวดัร้อยเอ็ด 

๑๖. ประกาศภยัน ้าท่วม ของ อบต.สะอาดสมบูรณ์ 

๑๗. สมทบทุนผา้ป่ากองทุนแม่ของแผน่ดิน ของอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 

๕.๕ การควบคุมดูแลและอบรมให้ความรู้เร่ืองระเบียบกฎหมายแก่ราษฏร 

 ณ ท่ีท าการผูใ้หญ่บา้นไดจ้ดัท าแผน่ป้ายกระดานขนาดใหญ่ เพื่อติดประกาศขอ้มูลข่าวสาร ขอ้

กฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั หนงัสือราชการ ไว ้เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น ไดเ้ขา้มาอ่าน ท าความเขา้ใจ แต่

หากมีขอ้สงสัยประชาชนก็สามารถสอบถามไดต้ลอดเวลา 
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๕.๖ การจัดประชุมราษฏรเป็นประจ าทุกเดือน 

 ทุกๆ เดือน นายค าตา กนัลา ในฐานะของผูใ้หญ่บา้น ไดป้ระกาศเสียงตามสายผา่นหอกระจายข่าว

ของหมู่บา้น เพื่อเรียนเชิญพี่นอ้งประชาชนในหมู่บา้นให้มาร่วมประชุมประจ าเดือน ณ ท่ีท าการผูใ้หญ่บา้น

บา้นป่าเพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑ โดยจุดประสงคข์องการประชุมประชาคมทุกเดือน เพื่อรับฟังปัญหา ความคิดเห็น และ

ขอ้เสนอแนะจากประชาชนในหมู่บา้น และในโอกาสน้ีผูใ้หญ่บา้นจะช้ีแจงอธิบาย น าเสนอ และแจง้ให้

ทราบขอ้มูลข่าวสาร นโยบาย และค าสั่งต่างๆ ของกระทรวง ทบวง กรม จงัหวดั ต าบล อ าเภอ หน่วยงาน

ต่างๆ หรืองานดา้นความมัน่คง ท่ีมีค  าสั่งใหช้ี้แจง ท าความเขา้ใจเพื่อใหพ้ี่นอ้งประชาชนไดรั้บทราบและ

เขา้ใจขอ้มูลข่าวสารท่ีรวดเร็ว ถูกตอ้ง และทัว่ถึง โดยในการประชุมประชาคมอาจจะมีขอ้โตแ้ยง้ หรือ

ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ขา้ร่วมประชุม แต่ทุกๆคร้ัง นายค าตา กนัลา ก็สามารถด าเนินการประชุมจนไดข้อ้สรุป

แลว้ไดอ้อกมาเป็นมติในท่ีสุด ซ่ึงผูใ้หญ่บา้นจะให้เกรียติ พร้อมรับฟังขอ้เสนอแนะต่างๆ อยา่งมีเหตุมีผล กบั

ผูร่้วมประชุมทุกคน 
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๕.๗ การายงานเหตุการณ์ไม่ปรกติทีเ่กดิขึน้ให้ทางราชการทราบ 

 ในฐานะผูใ้หญ่บา้น ถือวา่เป็นผูน้ าในชุมชน ท่ีอยูใ่กลชิ้ดกบัประชาชนในหมู่บา้นมากท่ีสุด ดงันั้น

หากเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่ปรกติข้ึน เช่น อุทกภยัธรรมชาติ วาตภยั ไฟไหม ้อุบติัเหตุ การชุลมุนวุน่วาย ต่างๆ 

เป็นตน้ หากเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่พึ่งประสงค ์หรือไม่ปรกติ ในฐานะผูน้ าชุมชนจะประสานงานและแจง้ให้

หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งโดยด่วนท่ีสุด  เพื่อใหช่้วยระงบัเหตุ หรือช่วยเหลืออยา่งทนัท่วงทีท่ีต่อไป 
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๕.๘ การปฏิบัติภารกจิตามระเบียบกฎหมายทีก่ระทรวง ทบวง กรม ทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 การท าหนา้ท่ีฝ่ายปกครองส่วนทอ้งถ่ินของผูใ้หญ่บา้น ส่วนหน่ึงท่ีตอ้งคอยสอดส่องดูแลความปิด

ปรกติท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีชุมชนอยูเ่สมอ และหากเกิดเหตุการณ์ผดิปรกติ ในฐานะผูใ้หญ่บา้นจะไดรั้บขอ้มูล

เหตุการณ์ก่อนซ่ึงเพราะอยูใ่กลพ้ื้นท่ี จะแจง้เหตุใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ เช่น 

การเกิดเหตุดา้นชีวติและทรัพยสิ์น การรวมกลุ่มบุคคลลกัษณะแชร์ลูกโซ่ การเขา้เป็นสมาชิกกลุ่มใดกลุ่ม

หน่ึงนอกพื้นท่ี ท่ีอาจเกิดการหลอกลวง และมีกลุ่มบุคคลแปลกหนา้เขา้มาในชุมชน ท่ีอาจจะกระทบดา้น

ความมัน่คงและอาจเกิดอนัตรายต่อชีวติและทรัพยสิ์นของพี่นอ้งประชาชนในหมู่บา้น 
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ส่วน ๖ ผลงานดีเด่นเป็นพเิศษอ่ืนๆ 

 ผลการด าเนินงานในอ านาจหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นบา้นป่าเพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑ และผลจากการด าเนินงาน

ตามนโยบายของภาครัฐ รวมทั้งผลงานจากท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา บญัชา งานท่ีผา่นการ

ประชาคม งานท่ีเกิดจากเหตุการณ์เฉพาะหนา้ งานเร่งด่านจ าเป็น และงานท่ีเกิดจากวสิัยทศัน์ของผูน้ า ท าให้

ท่ีผา่นในฐานะผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี ๑๑ ไดมี้ผลงานดีเด่นจนไดรั้บการประกาศเกีรยติคุณ และประกาศชมเชย 

จากหน่วยงานต่างๆ เป็นผลงานการด าเนินงานท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อราชการและต่อพี่นอ้งประชาชนใน

ชุมชนหมู่บา้น มีดงัน้ี 

๑. ไดรั้บใบประกาศเกียรติคุณจากส านกังานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพและเครือข่ายร่วมสร้าง

ชุมชนทอ้งถ่ินน่าอยู ่เพื่อเป็น “สุดยอดผูน้ าชุมชนทอ้งถ่ิน (The Top (Ultimate) Leader)” เม่ือวนัท่ี ๕ 

ตุลาคม ๒๕๖๒ 

๒. ไดรั้บใบประกาศเกียรติคุณจากส านกังานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพและองคก์ารบริหารส่วน

ต าบลสะอาดสมบูรณ์ ในเร่ือง “เป็นสุดยอดคนตน้แบบเลิกเหลา้ ๑ ต าบล ๑๐๐ คน เลิกเหลา้

เขา้พรรษา” เม่ือวนัท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๓. ไดรั้บใบประกาศเกียรติคุณจากชมรมก านนัผูใ้หญ่บา้น ในเร่ือง “เป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีดีเด่นดา้น

ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน สมควรไดรั้บการยงยอ่ง” เม่ือวนัท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

๔. ไดรั้บใบประกาศเกียรติคุณจากประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ผูว้า่ราชการจงัหวดัร้อยเอ็ด 

ประธานสภานิติบญัญติัแห่งชาติ วา่เป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ร่างรัฐธรรมนูญ

และประเด็นค าถามเพิ่มเติมในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นค าถามเพิ่มเติม 

วนัท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

๕. ไดรั้บใบประกาศเกียรติคุณจากชมรมก านนัผูใ้หญ่บา้น ในเร่ือง “เป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความวริิยะ

อุตสาหะ และช่วยเหลืองานราชการดว้ยดีเสมอมา สมควรไดรั้บการยกยอ่ง” 

๖. ไดรั้บวฒิุบตัรจากส านกังานคณะกรรมการการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ วา่เป็นผู ้

ไดผ้า่นการสัมมนาการมีส่วนร่วมขององคก์รชุมชนในการป้องกนัการทุจริตตามโครงการประชา

ศึกษาและชุมชนสัมพนัธ์ เม่ือวนัท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๑๕๕๐ 

๗. ไดรั้บประกาศจากจงัหวดัร้อยเอด็ ในเร่ือง “ไดรั้บการคดัเลือกเป็นหมู่บา้นตน้แบบมาตรฐาน” ตาม

โครงการหมู่บา้นตน้แบบเพื่อส่งเสริมความมัน่คงรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ประจ าปี 

๒๕๕๙ 



 
หนา้ 78 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 

๘. ไดรั้บใบประกาศเกียรติคุณจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ อ าเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด 

ในเร่ือง “บา้นป่าเพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑ ไดรั้บรางวลัหมู่บา้นชนะเลิศอนัดบัท่ี ๑ การประกวดต าบลน่าอยู ่

ผูค้นพอเพียง ตามรอยพระยคุลบาท”  ประจ าปี ๒๕๕๐ 

๙. ไดรั้บใบประกาศเกียรติคุณจากอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จงัหวดัร้อยเอด็ ในเร่ือง “บา้นป่าเพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑ 

เป็นหมู่บา้นสถาบนัการจดัการเงินทุนชุมชนตน้แบบ อ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด” ประจ าปี ๒๕๕๔ 

๑๐. ไดรั้บใบประกาศเกียรติคุณจากอ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด ในเร่ือง “บา้นป่าเพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑ เป็น

ตน้แบบบา้นท่ีบริหารจดัการกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตดว้ยหลกัธรรมาภิบาล ปี ๒๕๕๕ ” เม่ือ

วนัท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

๑๑. ไดรั้บใบประกาศเกียรติคุณจากอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด ในเร่ือง “ไดรั้บการคดัเลือกเป็นหมู่บา้นชนะเลิศ

ระดบัต าบลตามโครงการหมู่บา้นประชารัฐ มัง่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื” เม่ือวนัท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๑๒. ไดรั้บใบประกาศเกียรติคุณจาอ าเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด ในเร่ือง “บา้นป่าเพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑ เป็น

หมู่บา้นส่งเสริมวนิยัการออมระดบัดีเด่น มีสมาชิกเพิ่มข้ึนตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐” เม่ือวนัท่ี ๖ 

สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๑๓. ไดรั้บใบประกาศเกียรติคุณจากกองทุนการออมแห่งชาติ ในเร่ือง “บา้นป่าเพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑ เป็น

หมู่บา้นท่ีมีผลการด าเนินงานการส่งเสริมวนิยัการออมดีเด่น โครงการส่งเสริมวนิยัการออมกบั 

กอช. ในระดบัพื้นท่ี โดยการส่งเสริมของกระทรวงมหาดไทย” เม่ือวนัท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

๑๔. ไดรั้บใบประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงศึกษาธิการ ในเร่ือง “ชุมชนบา้นป่าเพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑ ไดรั้บ

ประกาศเป็นชุมชนตน้แบบตามโครงการไทยนิยม ย ัง่ยนื ระดบัต าบล ของส านกังาน กศน.” เม่ือ

วนัท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๑๕. ไดรั้บใบประกาศเกียรติคุณจากกรมพฒันาชุมชนร่วมกบัธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร ในเร่ือง “สถาบนัการจดัการเงินทุนชุมชนบา้นผา่เพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑ ไดผ้า่นการประเมินผล

การจดัตั้งสถาบนัการเงินทุนชุมชนของจงัหวดัร้อยเอด็ ประจ าปี ๒๕๕๔” เม่ือวนัท่ี ๑๖ สิงหาคม 

๒๕๕๔ 

๑๖. ไดรั้บใบประกาศเกียรติคุณจากอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด ในเร่ือง “แผนพฒันาชุมชนบา้นป่าเพิ่ม หมู่ท่ี ๑๑ 

ไดผ้า่นการรับรองมาตรฐานแผนชุมชน จงัหวดัร้อยเอด็ ประจ าปี ๒๕๕๖” เม่ือวนัท่ี ๑๐ สิงหาคม 

๒๕๕๖ 

 



 
หนา้ 79 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 



 
หนา้ 80 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 



 
หนา้ 81 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 

 

 



 
หนา้ 82 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 

 

 

 



 
หนา้ 83 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 

 

 

ภาคผนวก 

  



 
หนา้ 84 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 

 



 
หนา้ 85 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 

 



 
หนา้ 86 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 

 



 
หนา้ 87 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 

 



 
หนา้ 88 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 



 
หนา้ 89 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 



 
หนา้ 90 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 



 
หนา้ 91 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 



 
หนา้ 92 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 



 
หนา้ 93 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 



 
หนา้ 94 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 



 
หนา้ 95 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 



 
หนา้ 96 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 



 
หนา้ 97 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 



 
หนา้ 98 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 



 
หนา้ 99 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 



 
หนา้ 100 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 



 
หนา้ 101 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 



 
หนา้ 102 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 



 
หนา้ 103 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 



 
หนา้ 104 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 



 
หนา้ 105 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 



 
หนา้ 106 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 



 
หนา้ 107 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 



 
หนา้ 108 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 

 



 
หนา้ 109 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 

 



 
หนา้ 110 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 



 
หนา้ 111 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 

 



 
หนา้ 112 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 

 



 
หนา้ 113 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 

 



 
หนา้ 114 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 

 



 
หนา้ 115 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 

 



 
หนา้ 116 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 

 



 
หนา้ 117 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 

 



 
หนา้ 118 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 

 



 
หนา้ 119 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 

 



 
หนา้ 120 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 

 



 
หนา้ 121 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 



 
หนา้ 122 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 



 
หนา้ 123 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 



 
หนา้ 124 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 



 
หนา้ 125 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 



 
หนา้ 126 เอกสารเสนอผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่มเพ่ือรับรางวลัปี ๒๕๖๓ 

 


