แผนการดาเนินงานพิจารณารางวัลกานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน และผู้ชว่ ยผู้ใหญ่บ้าน ประจาปี ๒๕๕๘
ในระดับอาเภอและจังหวัด

ที่

กิจกรรม

๑. จังหวัดแจ้งอำเภอ เรื่องกำรพิจำรณำรำงวัลกำนัน
ผู้ใหญ่บ้ำน ฯลฯ
๒. จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำรำงวัล
ระดับจังหวัด
๓. จังหวัดจัดประชุมและกำหนดนัดหมำย
คณะกรรมกำรระดับจังหวัด เพื่อพิจำรณำ
คัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ฯลฯ
๔. อำเภอแต่งตั้งคณะกรรมกำรระดับอำเภอเพื่อ
พิจำรณำกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ฯลฯ
๕. คณะกรรมกำรระดับอำเภอพิจำรณำ
และนำเสนอผลต่อนำยอำเภอ
๖. นำยอำเภอแจ้งผลกำรคัดเลือกให้จังหวัดทรำบ
๗. คณะกรรมกำรระดับจังหวัดดำเนินกำร
ประเมินผล และพิจำรณำรำงวัลกำนัน
ผู้ใหญ่บ้ำน ฯลฯ
๘. จังหวัดส่งประกำศผลกำรพิจำรณำรำงวัลกำนัน
ผู้ใหญ่บ้ำน ฯลฯ และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ให้
กระทรวงมหำดไทย ภำยในวันที่ ๓๑ มกรำคม
๒๕๕๘

ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๑-๑๕ ๑๖-๓๑ ๑-๑๕ ๑๖-๓๐ ๑-๑๕ ๑๖-๓๑

มกราคม
กุมภาพันธ์
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๑-๑๕ ๑-๓๑ ๑-๑๕ ๑๖-๒๘

หมายเหตุ
ให้จังหวัด และอำเภอเร่งรัด
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินกำรภำยในระยะเวลำ
ที่กำหนด และให้ถือเป็น
เรื่องที่ต้องให้ควำมสำคัญ
และเอำใจใส่เป็นพิเศษ
* ทั้งนี้ จังหวัดสำมำรถ
ดำเนินกำรพิจำรณำคัดเลือก
กำนัน ผู้ใหญ่บำ้ น ฯลฯ เข้ำ
รับรำงวัลประจำปี โดยมิต้อง
รอหนังสือสั่งกำรจำก
กระทรวงมหำดไทย ตำม
หนังสือ กระทรวงมหำดไทย
ที่ มท ๐๓๑๐.๒/ว ๓๑๓๘
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๕๓

แบบ ๑
แบบประวัตแิ ละสรุปผลงานของกานัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจาปี ๒๕๕๘
ติดรูปถ่ำยสี
ขนำด ๑ นิว้
แต่งเครื่องแบบ
ปกติขำว
๑. คำนำหน้ำนำม……………………ชื่อ…………………………………………………….นำมสกุล………………………..……………………….
๒. เลขประจำตัวประชำชน ๑๓ หลัก………………………………………………………………………..ส่วนสูง………….………………ซ.ม.
ขนำดเสื้อแจ็คเก็ต...................... เสื้อยึดคอปก...................... ซองปืนถนัดมือ.......................
๓. ตำแหน่ง………………………………………………………………………..หมู่ท…ี่ ………..ตำบล……………………………………………….
อำเภอ…………………….……………………………………………………..…จังหวัด………………..……..…………………………………….
๔. เกิดวันที่…………………..เดือน………………………………….…………………พ.ศ……….……………………… อำยุ………..………….ปี
๕. ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่………………….เดือน…………………..……………………………………พ.ศ………………………………..……
๖. อยู่บ้ำนเลขที…่ ……………หมู่ท…ี่ ……..ตำบล…………………………………..…อำเภอ………………..………………………………….
จังหวัด…………………………………….หมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้……………………………………………………………..……….
๗. จบกำรศึกษำสูงสุด…………………………………………………………….………………………………………………………………………
๘. ศำสนำ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๙. อำชีพ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๑๐. เคยได้รับรำงวัลผู้ใหญ่บำ้ นยอดเยี่ยม มำแล้ว………..ครั้ง โดย ครั้งที่ ๑ เมื่อปี พ.ศ………… ครั้งที่ ๒
เมื่อปี พ.ศ………….. ครัง้ ที่ ๓ เมื่อปี พ.ศ……….. และในปี ๒๕๕๗ นี้ เป็นกำรรับรำงวัลผู้ใหญ่บ้ำนยอดเยี่ยม
ครั้งที…่ …………
๑๑. เคยได้รับรำงวัลกำนันยอดเยี่ยม มำแล้ว………..ครั้ง โดย ครั้งที่ ๑ เมื่อปี พ.ศ………… ครั้งที่ ๒ เมื่อปี พ.ศ……….
ครั้งที่ ๓ เมื่อปี พ.ศ……….. และในปี ๒๕๕๗ นี้ เป็นกำรรับรำงวัลกำนันยอดเยี่ยม ครั้งที…่ …………
๑๒. ผลงำนดีเด่น ปี ๒๕๕๗ (๑ ตุลำคม ๒๕๕๖ ถึง ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๗) สรุปโดยย่อ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๓. วัดผลกำรปฏิบัติงำนตำมแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ นำย/นำง/นำงสำว…………………………………………….
………………………………………ได้คะแนน………………….คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ………….……………………………
เป็นลำดับที…่ ……………………..ของจังหวัด………………………………………………………………………….……………………….
(ลงชื่อ)…………………………………………………..ผู้รับรองข้อมูล
(..………………………………………………)
จ่ำจังหวัด………………………………………………..
……………../………………/……………….

แบบ 2
แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ที่

ประเด็นในการประเมิน

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ

1 คุณลักษณะเฉพาะของบุคคล

100

1.1 การประพฤติตนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม เช่น ปฏิบัติตนตามหลักคา
สอนในศาสนาที่ตนนับถือ มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดา ครูอาจารย์ และ
ผู้มีพระคุณ การแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
ทาหน้าที่เป็นพลเมืองดีของประเทศ เป็นต้น
1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ และประชาชน
1.3 มีภาวะผู้นาแบบประชาธิปไตย เช่น การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีการ
ตัดสินใจที่เด็ดขาด สามารถชักนา จูงใจประชาชนให้ไปในทางที่ดี สามารถเป็นที่
ปรึกษาหรือเป็นแบบอย่างที่ดใี ห้กับประชาชน สามารถบริหารความขัดแย้งที่เกิด
จากกระบวนการทางานในพื้นที่ได้ มีความเสียสละ เป็นต้น
1.4 มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย และ
ระเบียบวิธีปฏิบัติของทางราชการ มีการวางแผนการทางานอย่างเป็นระบบ
เป็นต้น
1.5 มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เสริมสร้างการทางาน ให้ประสบ
ผลสาเร็จ เป็นต้น

20

20
20

20
20

2 ผลการปฏิบตั งิ าน : การบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา
หมูบ่ า้ นโดยกลไกคณะกรรมการหมูบ่ า้ น (กม.) / คณะกรรมการกลาง
หมูบ่ า้ นอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ทุกด้าน เป็นทีมงาน ดังนี้

600

2.1 ด้านอานวยการ
2.1.1 มีการจัดทาป้ายที่ทาการกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประวัติความเป็นมาของ
หมู่บ้าน ชื่อคณะกรรมการหมู่บ้านพร้อมรูปถ่าย ป้ายประชาสัมพันธ์ผลงานหรือผล
การดาเนินงาน เป็นต้น
2.1.2 มีระบบการจัดการงานธุรการและเอกสารต่างๆ ของหมู่บ้าน
2.1.3 เป็นผู้เอาใจใส่ในการนาข้อราชการ ประกาศ ระเบียบ กฎหมาย และ
นโยบายของรัฐไปประชุมชี้แจงให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบ โดยมีการจัดประชุม
คณะกรรมการหมู่บ้านและการประชุมหมู่บ้าน อย่างน้อย เดือนละ 1 ครัง้
2.1.4 การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน และทรัพย์สินของหมู่บ้าน
2.1.5 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในหมู่บ้าน เช่น ผ่านทาง หอกระจายข่าว
ติดประกาศในที่สาธารณะต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบบทบาท อานาจ
หน้าที่ และผลงานของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน
2.1.6 การประสานงานและติดตามการทางานของคณะทางานด้านต่างๆ
2.1.7 มีการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการ
ปกครอง และส่วนราชการอื่นจนเกิดผลดียิ่ง
2.1.8 ให้ความร่วมมือ ประสานงานกับหน่วยราชการที่เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่
รวมทั้งสนับสนุนหน่วยราชการในการจัดกิจกรรม หรือฝึกอบรมประชาชนตาม
โครงการต่าง ๆ
2.1.๙ มีการจัดทารายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
ในรอบปี

100
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1

10
10
10
10
10
10
10
10

ที่

ประเด็นในการประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ
2.2 ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย (ฝ่ายปกครอง/ฝ่ายป้องกัน
100
และรักษาความสงบเรียบร้อย)
2.2.1 การส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎ กติกา ข้อบังคับ
ของหมู่บ้าน
2.2.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กลไกของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน ด้วยการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะ ยาเสพ
ติด การดาเนินการให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบาบัดรักษาฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดแบบบูรณาการ การดาเนินการแก้ไขปัญหากลุ่ม
ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่ เช่น
1) มีกลุ่มหรือองค์กรที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน
เช่น คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ผู้ประสานพลังแผ่นดิน (25 ตาสับปะรด) ฯลฯ
(โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร)
2) กลุ่มหรือองค์กรที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประชุมกันอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง
3) มีข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน (ธรรมนูญหมู่บ้าน)
4) มีการจัดตั้งกองทุนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น กองทุน
แม่ของแผ่นดิน กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน กองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน ที่นา
ผลประโยชน์มาใช้แก้ไขปัญหายาเสพติด ฯลฯ และมีผลการดาเนินงานที่เข้มแข็ง
เช่น การระดมทุนต่อยอด
5) มีการประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อค้นหาและตรวจสอบ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง
6) มีการนาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบาบัดฟื้นฟูฯ
ตามนโยบายรัฐบาล (ค้นพบต้องนาเข้าบาบัดทันที)
7) มีการติดตามผลและให้ความช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ที่ผ่าน
การบาบัดฟื้นฟู เช่น การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
8) มีการควบคุมดูแลไม่ให้มีแหล่งมั่วสุมในพื้นที่/จัดกิจกรรม
เชิงป้องกันยาเสพติด อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
9) มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับกิจกรรม
สาธารณประโยชน์อื่นๆ
10) มีการตรวจสอบสถานะของหมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านเข้มแข็งปลอดยา
เสพติด (บันทึกคดีของสถานีตารวจภูธร เรื่องร้องเรียน (ศพส.อ./ศพส.จ. ศูนย์
ดารงธรรมฯ สานักงาน ป.ป.ส.)
2.2.3 มีระบบการคุ้มครองดูแลรักษาทรัพย์สิน อันเป็นสาธารณประโยชน์
ของหมู่บ้าน
2.2.4 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และภยันตรายของหมู่บ้าน
1) การสร้างสิ่งป้องกัน หรือการดัดแปลงภูมิประเทศเพื่อการป้องกัน
หมู่บ้าน
2) การเตือนภัย เครื่องมือสื่อสาร และการแจ้งข่าวสาร (เช่น กะลอ
หอกระจายข่าว วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ ฯลฯ)
3) มีแผนปฏิบัติการในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย มีการซักซ้อม
อยู่เป็นประจา มีเครื่องมือ ที่เพียงพอ และมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
2.2.5 เอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และ
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
2
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5

ที่

ประเด็นในการประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ
2.2.6 เป็นผู้เอาใจใส่ตรวจตราท้องที่ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
5
ตาบล หมู่บ้าน และการป้องกันภัยพิบัติต่างๆ
2.2.7 เป็นผู้เอาใจใส่ในการสืบสวนเหตุการณ์และความเคลื่อนไหวอันอาจ
5
เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติและราชบัลลังก์ และหาทางป้องกันภยันตราย
ดังกล่าวอย่างเต็มความสามารถ
2.2.8 ส่งเสริม สนับสนุนภารกิจและนโยบายการจัดระเบียบสังคม โดย
5
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ตรวจตรา กวาดล้างแหล่งอบายมุข บ่อนการพนันหรือรายงาน
แหล่งอบายมุขที่ปฏิบัติผิดกฎหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อดาเนินการ
ตามกฎหมาย
2.2.9 การปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนให้เข้า
5
มามีส่วนร่วมในการดาเนินการกับภาครัฐ ในการปราบปราม
2.2.10 การตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อทาให้ปัญหา
10
อาชญากรรม หรือแหล่งอบายมุขในตาบล หมู่บ้าน ลดลงหรือไม่มีเลย
1) มีการจัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และปฏิบัติภารกิจ
อย่างต่อเนื่อง
2) มีคาสั่งการจัดเวรยามหมู่บ้านและหลักฐานการจัดชุดเวรยามที่เป็น
ปัจจุบัน
3) มีการป้องกันอาชญากรรม หรือการทะเลาะวิวาทในพื้นที่หมู่บ้าน
4) มีการประสานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือตารวจ ในการตรวจตรา
เวรยามหมู่บ้าน
2.2.11 จัดตั้งเครือข่ายการข่าวในการป้องกันเหตุร้าย การปราบปราม
5
อาชญากรรมร่วมกับอาเภอ จังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2.12 จัดตั้งชุดปฏิบัติการประจาตาบล หมู่บ้าน ที่มีความพร้อม ในการ
10
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ/อุบัติเหตุ เช่น ชรบ. อปพร. หมู่บ้านหรือตาบล หรือ
จัดให้มีวัสดุอปุ กรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตลอดจนมีเครือข่ายที่รายงาน
ข่าวภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็ว
2.2.13 อานวยความยุติธรรมแก่ประชาชน ประนีประนอมข้อพิพาทของ
10
ประชาชน เพื่อสร้างความสมานฉันท์ รวมทั้งมีการสนับสนุนให้คณะกรรมการ
หมู่บ้านทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างประชาชนในท้องที่ได้
อย่างเป็นรูปธรรม และมีผลในทางปฏิบัติ
2.3 ด้านแผนพัฒนาหมู่บ้าน
100
2.3.1 มีการจัดเก็บและจัดทาข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ของหมู่บ้าน
20
อย่างเป็นระบบ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้
2.3.2 มีกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านตามปฏิทินจัดทาแผนประจาปี
20
โดยมีการประชุมวางแผนและประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่าง
กว้างขวาง
2.3.3 มีการประสานจัดทาโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้าน
20
กับคณะทางานด้านต่างๆ เพื่อดาเนินการหรือเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ
2.3.4 มีการประสานและบูรณาการเชื่อมโยงแผนกับองค์กรปกครองส่วน
20
ท้องถิ่น อาเภอ และส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.3.5 มีการทบทวนและปรับปรุงแผนเป็นประจาทุกปี
10
2.3.6 มีการติดตามผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนา
10
หมู่บ้าน
3
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ประเด็นในการประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ
2.4 ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ (ฝ่ายพัฒนา/ฝ่ายการคลัง)
100
2.4.1 มีการนาแนวคิดมาขยายผลการดาเนินงานตามโครงการ
15
อันเนื่องมาจากพระราชดาริในพื้นที่อย่างน้อย 1 โครงการ/กิจกรรม เช่น การน้อมนา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดาเนินชีวิตและขยายผลสู่ราษฎร
ในพื้นที่ตาบล/หมู่บ้าน
2.4.2 มีการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมเพื่อให้
10
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.4.3 สนับสนุนและส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสและผู้ว่างงานในหมู่บ้าน
10
ให้สามารถพัฒนาไปสู่ความพออยู่พอกิน ซึ่งเป็นเป้าหมายขั้นต้นของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2.4.4 มีการส่งเสริมการตลาดเพื่อกระจายผลผลิต เช่น แหล่งขาย หรือ
10
ช่องทางการจาหน่ายสินค้าที่เป็นผลผลิตจากโครงการต่างๆในหมู่บ้าน
2.4.5 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้บัญชีรายรับ-รายจ่าย
10
ของโครงการในหมู่บ้าน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ตรวจสอบและ
ประเมินผล
2.4.6 มีการประสานเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ ให้คา
10
แนะนาการส่งเสริมอาชีพและบริหารจัดการโครงการเป็นระยะๆ
2.4.7 สนับสนุนและส่งเสริมการลดต้นทุนและปัจจัยในการผลิตด้านต่างๆ
10
เช่น ด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้
ลดรายจ่าย สร้างโอกาสในอาชีพ และเพิ่มขีดความสามารถ ในการพัฒนา
เศรษฐกิจระดับฐานราก
2.4.8 ส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินงานด้านเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองใน
15
พื้นที่ เช่น มีการจัดร้านค้า/ลานค้าชุมชน การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ มีการจัดตั้ง
ศูนย์สาธิตการเกษตร มีผลให้เกษตรกรนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ มีการสร้าง
เครือข่ายร้านค้าชุมชน เป็นต้น
2.4.9 มีการบูรณาการกองทุนต่างๆ ในหมู่บ้าน โดยใช้กองทุนกลางพัฒนา
10
หมู่บ้าน เป็นเครื่องมือ
2.5 ด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข(ฝ่ายสวัสดิการและสังคม/ฝ่าย
100
สาธารณสุข)
2.5.1 มีกิจกรรมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
15
2.5.2 มีการจัดสวัสดิการในหมู่บ้าน
15
2.5.3 มีการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ หรือผู้ด้อยโอกาส
10
2.5.4 สนับสนุนและส่งเสริม การอนุรักษ์และรักษาทรัพยากร ธรรมชาติ
15
สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
2.5.5 มีการจัดหมู่บ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ และ มีการ
15
ปรับปรุงภูมิทัศน์ตาบล/หมู่บ้าน ให้สวยงาม เช่น มีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ประดับ
ภายในตาบล/หมู่บ้าน จัดบ้านเรือนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีป้ายบอกชื่อ
ตาบล หมู่บ้าน หรือบอกทางเข้าตาบล/หมู่บ้าน เป็นต้น
2.5.6 สนับสนุนและส่งเสริมการใช้และอนุรักษ์พลังงานหรือพลังงานทดแทน
15
หรือพลังงานทางเลือก
2.5.7 มีการประสานระหว่างเครือข่ายด้านสาธารณสุขในพื้นที่ให้มีการ
15
จัดการด้านสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน เช่น หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เป็นต้น
2.6 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฝ่ายการศึกษาและวัฒนธรรม)
100
2.6.1 มีการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส เช่น
ร่วมเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนในท้องที่ จัดหาทุนการศึกษาให้แก่
35
นักเรียนยากจนแต่เรียนดี สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน เป็นต้น
4
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ประเด็นในการประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ
2.6.2 สนับสนุนกิจการด้านศาสนาภายในท้องที่ เช่น ร่วมกิจกรรมสาคัญทาง
35
ศาสนาอย่างสม่าเสมอ ประพฤติตนตามหลักคาสอนของศาสนาที่ตนนับถือ และ
ส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน หันมาสนใจและปฏิบัติ ตามหลักศาสนา หรือมีส่วน
ร่วมในการจัดหาทุน หรือสร้างสิ่งก่อสร้างทางศาสนา เพื่อเป็นสถานที่ดาเนิน
กิจกรรมทางศาสนาของประชาชน
2.6.3 มีการสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
30
ท้องถิ่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ การอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือสามารถ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ได้เป็นอย่างดี เป็นต้น

3 ผลการปฏิบตั งิ าน : ตามนโยบายที่สาคัญของรัฐบาล
3.1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่นการส่งเสริมสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริมาประยุกต์ให้เข้ากับพื้นที่ตาบล หมู่บ้าน
3.2 การรักษาความมั่นคงของรัฐ เช่น ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การค้า
มนุษย์ แรงงานต่างด้าว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
3.3 การลดความเลื่อมล้าของสังคมและการสร้างโอกาส การเข้าถึงบริการของรัฐ
เช่น การสงเคราะห์ผู้พิการ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
3.4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เช่น การเชิญ
ชวนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา การอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมประเพณี
3.5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพประชาชน เช่น
การเฝ้าระวังโรคระบาด การรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ
3.6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ เช่น การแนะนาให้ความรู้ในการลดต้นทุน
การผลิต
3.๗ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เช่น การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
การปลูกป่า
3.๘ การส่งเสริมการบริหาราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เช่น การให้บริการประชาชน
โดยไม่เรียกร้องผลประโยชน์ ความซื่อสัตย์ สุจริต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

4 ผลการปฏิบตั งิ าน : ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง เช่น
4.1 การส่งเสริมความสามัคคีและสมานฉันท์ของประชาชนในหมู่บ้าน
4.2 นายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
4.3 นาค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ มาเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติตน
4.4 มีการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานอยู่เสมอเช่น
การศึกษาเพิ่มเติม การเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทางานเชิงรุก การนา
เทคโนโลยีมาใช้ในการทางาน วางตัวเป็นกลาง รณรงค์ให้ประชาชนใช้สิทธิในการ
เลือกตั้งในระดับต่าง ๆ ด้วยความมบริสุทธิ์ ยุติธรรม
4.5 การช่วยเหลือสนับสนุนภารกิจของศูนย์ดารงธรรม /ชปต.
๔.๖ การดาเนินการตามโครงการ ๑ ผู้ใหญ่บ้าน ๑ ผลงาน ๑ เดือน

5 ผลการปฏิบตั งิ าน : ตามอานาจหน้าที่ของกานัน/ผู้ใหญ่บา้ น
5.1 การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ช่วยเหลือนายอาเภอ
5.2 การประสานหรืออานวยความสะดวกให้แก่ราษฎรในการติดต่อขอรับบริการ
จากหน่วยงานต่างๆ
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100
๒๐
๑๕
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๕

100
๑๕
๑๕
๑๐
๒๐

๒๐
๒๐

50

ที่

ประเด็นในการประเมิน
5.3 การสนับสนุน อานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่
5.4 การควบคุมดูแล และอบรมให้ความรู้เรื่องระเบียบกฎหมายแก่ราษฎร
5.5 ปฏิบัติภารกิจตามระเบียบกฎหมาย กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย
5.6 ฯลฯ

6

การสร้างความพร้อมของประชาชนในการเข้ าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน ในปี 2558 เช่น

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ

20

- สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของประชาชนทั้งในระบบและนอกระบบ
- การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาสาคัญอื่น ๆ ในอาเซียน
- การสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานวิชาชีพต่าง ๆ ที่จาเป็น
- การจั ดทาข้อมูลคนต่า งด้าวในพื้นที่ หรือการป้องกันการลักลอบหลบหนี
เข้าเมือง

7 ผลงานดีเด่นเป็นพิเศษอืน่ ๆ

30

มีผลงานดีเด่นเป็นพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ หรือประชาชนอย่าง
กว้างขวาง หรือผลงานที่สนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม
ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ทุ่มเท เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ จนบังเกิดผลดีอย่างยิ่ง
หรือปฏิบัติงานที่เสี่ยงอันตรายต่อชีวิต หรือปฏิบัติงานพิเศษที่ได้รับมอบหมายจาก
ทางราชการเกิดผลดียิ่ง เช่น ปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามโจรผู้ร้ายร่วมกับเจ้าหน้าที่
ปราบปรามจับกุมผู้ค้า ยาสพติด ค้าของเถื่อน ค้ามนุษย์ ด้านการข่าว ด้วยความ
กล้าหาญ หรือร่วมมือกับราชการในการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
โดยไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพล ที่อาจจะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของตน หรือ
จนได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นๆ
ฯลฯ
อธิบาย...................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………..
.....................................................................................................................
คะแนนรวม
คิดเป็นร้อยละ

1,000
100

ความเห็นเพิ่มเติม
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
..........................................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ
กรรมการผู้ประเมิน
(.....................................................................)
ตาแหน่ง.......................................................................
วันที่................./.........................../................
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แบบ ๓

ประกาศจังหวัด………………………………………
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลกานัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจาปี ๒๕๕๘
------------------------ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้จัดให้มีการมอบรางวัลแก่กานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล
สารวัตรกานัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
เป็นประจาทุกปี
บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ผู้มีผลงานดีเด่น ประจาปี ๒๕๕๘ ระดับจังหวัด
ตามคาสั่งจังหวัด…………………………………..ที่………………../…………………….ลงวันที…่ …………………………………………
ได้พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก เสร็จสิ้นแล้ว
อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพิจารณารางวัลกานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล สารวัตร
กานัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๘ ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแบ่งชั้น
รางวัลกานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลกานัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจาปี
๒๕๕๘ เรียงตามลาดับ ดังนี้
ตำแหน่งกำนันยอดเยี่ยม
๑. นาย/นาง/นางสาว……………………………………..……………….เลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลัก
………………………………………………………………….กานันตาบล………………………………อาเภอ………………………………
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ……………………………….
ฯลฯ
ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้ำนยอดเยีย่ ม
๑. นาย/นาง/นางสาว……………………………………..……………….เลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลัก
…………………………………………………ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท…ี่ ………..ตาบล………………………………อาเภอ………………………
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ……………………………….
ฯลฯ
ทั้งนี้ จังหวัด…………………………………..จะได้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ และพิจารณา
ประกาศรายชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัลกานัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ต่อไป
ประกาศ ณ วันที…่ …………………………………………..พ.ศ…………………………

(…………………………………………………)
ผู้ว่าราชการจังหวัด………………………..

แบบ ๔

ประกาศจังหวัด………………………………………
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกกานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้มีผลงานดีเด่น ประจาปี ๒๕๕๘
------------------------ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้จัดให้มีการมอบรางวัลแก่กานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล สารวัตร
กานัน และผู้ช่ว ยผู้ ใ หญ่ บ้า น เพื่ อเป็ นการสร้า งขวัญ กาลังใจในการปฏิบั ติ งานให้ แก่กานัน ผู้ใหญ่ บ้าน ฯลฯ
เป็นประจาทุกปี
บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ผู้มีผลงานดีเด่นประจาปี ๒๕๕๘ ระดับจังหวัด
ตามคาสั่งจังหวัด…………………………………..ที่………………../…………………….ลงวันที่…………………………………………..
ได้พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน และผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพิจารณารางวัลกานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อ ๘ ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแบ่งชั้นรางวัลกานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงประกาศ
ผลการพิจารณาคัดเลือกกานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีผลงานดีเด่น
ประจาปี ๒๕๕๘ ดังนี้
รางวัลชั้นที่ ๑
๑. รางวัลชั้นที่ ๑ ของแพทย์ประจาตาบล ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่นาย/นาง/นางสาว.…………………
……………………………………………………..แพทย์ประจาตาบล………………………………อาเภอ…………………………………
๒. รางวัลชั้นที่ ๑ ของสารวัตรกานัน ผู้ได้รบั รางวัล ได้แก่นาย/นาง/นางสาว.………………………..
……………………………………………………..สารวัตรกานันตาบล………………………………อาเภอ………………………………..
๓. รางวัลชั้นที่ ๑ ของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่นาย/นาง/นางสาว.………..……..……
……………………………………………………..ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมูท่ ี่……..ตาบล………………………อาเภอ………………………
รางวัลชั้นที่ ๒
๑. รางวัลชั้นที่ ๒ ของกานัน ได้แก่
๑.๑ นาย/นาง/นางสาว……………………………………….กานันตาบล……………………
อาเภอ………………..
๑.๒ นาย/นาง/นางสาว……………………………………….กานันตาบล……………………
อาเภอ………………..
ฯลฯ
/๒. รางวัลชั้นที…่

-๒๒. รางวัลชั้นที่ ๒ ของผู้ใหญ่บ้าน ได้แก่
๒.๑ นาย/นาง/นางสาว………………………..ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท…ี่ ..ตาบล……………อาเภอ………………..
๒.๒ นาย/นาง/นางสาว………………………..ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท…ี่ ..ตาบล……………อาเภอ………………..
ฯลฯ
๓. รางวัลชั้นที่ ๒ ของแพทย์ประจาตาบล ได้แก่
๓.๑ นาย/นาง/นางสาว………………………….แพทย์ประจาตาบล……………………อาเภอ………………..
๓.๒ นาย/นาง/นางสาว…………….……………แพทย์ประจาตาบล……………………อาเภอ.…….…………
ฯลฯ
๔. รางวัลชั้นที่ ๒ ของสารวัตรกานัน ได้แก่
๔.๑ นาย/นาง/นางสาว…………………………สารวัตรกานันตาบล……………………อาเภอ………………..
๔.๒ นาย/นาง/นางสาว…………………………สารวัตรกานันตาบล……………………อาเภอ………………..
ฯลฯ
๕. รางวัลชั้นที่ ๒ ของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้แก่
๕.๑ นาย/นาง/นางสาว………………ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ท…ี่ ..ตาบล……………… อาเภอ………………..
๕.๒ นาย/นาง/นางสาว………………ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ท…ี่ ..ตาบล……………… อาเภอ………………..
ฯลฯ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที…่ …………………………………………..พ.ศ…………………………

(…………………………………………………)
ผู้ว่าราชการจังหวัด………………………..

แบบ ๕
รายชื่อผู้สมควรจะได้รับรางวัล
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประจาปี ๒๕๕๘
อาเภอ………………………………………………………จังหวัด…………………………………………………
ที่
ชื่อ - สกุล
๑ …………………………………………………
(เลขประจำตัวประชำชน………………)
๒ …………………………………………………
(เลขประจำตัวประชำชน………………)
๓ …………………………………………………
(เลขประจำตัวประชำชน………………)
๔ …………………………………………………
(เลขประจำตัวประชำชน………………)
๕ …………………………………………………
(เลขประจำตัวประชำชน………………)

ตาแหน่ง
เสนอชื่อเข้ารับรางวัล
กำนัน ตำบล………………………………… กำนัน ชั้นที…่ ……….

เคยได้รบั รางวัล….ชั้นที…
่ เมื่อ พ.ศ…….
หมายเหตุ
เคยได้รับรำงวัล……..ชั้นที…่ …พ.ศ…….. กรณีเสนอสำรวัตร
กำนัน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้ำนหมูท่ ี่……ตำบล………………. ผู้ใหญ่บ้ำน ชั้นที่…………..
เคยได้รับรำงวัล……..ชั้นที…่ …พ.ศ…….. ผู้ใหญ่บ้ำน มำกกว่ำ
หนึ่งคนให้พิมพ์
แพทย์ประจำตำบล……………………… แพทย์ประจำตำบล ชั้นที…่ . เคยได้รับรำงวัล……….ชั้นที…่ …พ.ศ…….. รำยชื่อเรียง
ตำมลำดับ
สำรวัตรกำนัน ตำบล…………………… สำรวัตรกำนัน ชั้นที…่ ………. เคยได้รับรำงวัล……..ชั้นที…่ …พ.ศ……..
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ท…ี่ ..ตำบล………

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน ชั้นที…่ ….

(ลงชื่อ)……………………………………………………
(…………………………………………)
นำยอำเภอ………………………………………………….
………………/……………../……………….

เคยได้รับรำงวัล……..ชั้นที…่ …พ.ศ……..

แบบ ๖
งบหน้าการจัดสรรเงินรางวัลกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจาปี ๒๕๕๘
จังหวัด…………………………………………………………
๑. งบหน้าการจัดสรรเงินรางวัลกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
จำนวน
อำเภอ

กำนัน
ยอดเยี่ยม ชั้นที่
๒
(คน)
(คน)

ผู้ใหญ่บ้ำน
ยอดเยี่ยม ชั้นที่
๒
(คน)
(คน)

แพทย์ประจำตำบล
ชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒
(คน)

(คน)

สำรวัตรกำนัน
ชั้นที่ ๑
จำนวน จำนวน
รำงวัล
คน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน

ชั้นที่ ๒
จำนวน จำนวน
รำงวัล
คน

ชั้นที่ ๑
จำนวน จำนวน
รำงวัล
คน

ชั้นที่ ๒
จำนวน จำนวน
รำงวัล
คน

๒. รางวัลสาหรับกานัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม
อาวุธปืนสั้น
(จานวน)

กานันยอดเยี่ยม
อาวุธปืนลูกซองยาวห้านัด
(จานวน)

โล่เกียรติยศ
(จานวน)

อาวุธปืนสั้น
(จานวน)

ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม
อาวุธปืนลูกซองยาวห้านัด
(จานวน)

(ลงชื่อ)…………………………………………………………ผู้รับรองข้อมูล
(……………………………………………………..)
จ่ำจังหวัด……………………………………………………….
……………/……………../……………..

โล่เกียรติยศ
(จานวน)

รวม
ทั้งสิ้น
(คน)

เปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะอาวุธปื นสั้นรางวัลกานัน ผูใ้ หญ่บา้ นยอดเยีย่ ม
คุณลักษณะเฉพาะอาวุธปื นสั้นเดิม
รางวัลอาวุธปื นสั้นลูกโม่ ชนิดสแตนเลส ขนาด .๓๘ นิ้ว ความยาวลากล้ อง ๔ นิ้ว
จานวนประมาณ ๑๓๔ กระบอก โดยอาวุธปื นแต่ละกระบอกจะต้ องมีคุณลักษณะเฉพาะ
และอุปกรณ์ประจาปื น ดังนี้
๑. คุณลักษณะเฉพาะอาวุธปื นของกานันยอดเยีย่ ม
(๑) เป็ นปื นลูกโม่ (รีวอลเวอร์) ขนาด .๓๘ นิ้ว ความยาวลากล้ อง ๔ นิ้ว
(๒) ขนาดความจุ ๖ นัด ตัวปื นเป็ นสแตนเลสทั้งกระบอก
(๓) ประกับปื นเป็ นไม้ ผลิตจากโรงงานในต่างประเทศโดยตรง
(๔) นา้ หนักปื นระหว่าง ๓๕ – ๔๑ ออนซ์ (ไม่รวมการบรรจุกระสุนปื น)
(๕) ความยาวปื นทั้งกระบอก ประมาณ ๒๓.๕ ซ.ม. หรือ ๙.๒๕ นิ้ว
และศูนย์หลังปรับได้
(๖) อาวุธปื นต้ องเป็ นผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต โดยไม่มีการ
ดัดแปลงแก้ ไขเพิ่มเติมตัวปื นและส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใด
(ยกเว้ นการทาเครื่องหมายอาวุธปื นหรือตามข้ อกาหนดอื่นใด
ของทางราชการ)
รางวัลอาวุธปื นสั้นลูกโม่ ชนิดเหล็กรมดา ขนาด .๓๘ นิ้ว ความยาวลากล้ อง ๔ นิ้ว
จานวนประมาณ ๑๓๔ กระบอก โดยอาวุธปื นแต่ละกระบอกจะต้ องมีคุณลักษณะเฉพาะ
และอุปกรณ์ประจาปื น ดังนี้
๑. คุณลักษณะเฉพาะอาวุธปื นของผูใ้ หญ่บา้ นยอดเยีย่ ม
(๑) เป็ นปื นลูกโม่ (รีวอลเวอร์) ขนาด .๓๘ นิ้ว ความยาวลากล้ อง ๔ นิ้ว
(๒) ขนาดบรรจุ ๖ นัด ตัวปื นเป็ นเหล็กรมดาทั้งกระบอก

คุณลักษณะเฉพาะอาวุธปื นสั้นเพิม่ เติม/เปลีย่ นแปลง (ใหม่)
รางวัลอาวุธปื นสั้นลูกโม่ ชนิดสแตนเลส ขนาด .๓๘ นิ้ว ความยาวลากล้ อง ๔ นิ้ว
หรือชนิดออโตเมติก ขนาด ๙ ม.ม. ความยาวลากล้ อง ๓-๕ นิ้ว จานวนประมาณ ๑๓๔
กระบอก โดยอาวุธปื นแต่ละกระบอกจะต้ องมีคุณลักษณะเฉพาะ และอุปกรณ์ประจาปื น
ดังนี้
๑. คุณลักษณะเฉพาะอาวุธปื นของกานันยอดเยีย่ ม
(๑) เป็ นปื นลูกโม่ (รีวอลเวอร์) ขนาด .๓๘ นิ้ว ความยาวลากล้ อง ๔ นิ้ว
หรือปื นออโตเมติก ขนาด ๙ ม.ม. ความยาวลากล้ อง ๓-๕ นิ้ว
(๒) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖ นัด ตัวปื นเป็ นสแตนเลสทั้งกระบอก
หรือลากล้ องและฝาครอบลากล้ องเป็ นสแตนเลสและมีระบบห้ ามไกปื น
(๓) ประกับปื นเป็ นไม้ หรือวัสดุอ่นื ใด ที่ผลิตจากโรงงานในต่างประเทศโดยตรง
(๔) อาวุธปื นต้ องเป็ นผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต โดยไม่มีการ
ดัดแปลงแก้ ไขเพิ่มเติมตัวปื นและส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใด
(ยกเว้ นการทาเครื่องหมายอาวุธปื นหรือตามข้ อกาหนดอื่นใด
ของทางราชการ)
รางวัลอาวุธปื นสั้นลูกโม่ ชนิดเหล็กรมดา ขนาด .๓๘ นิ้ว ความยาวลากล้ อง ๔ นิ้ว
หรือชนิดออโตเมติก ขนาด ๙ ม.ม. ความยาวลากล้ อง ๓-๕ นิ้ว จานวนประมาณ ๑๓๔
กระบอก โดยอาวุธปื นแต่ละกระบอกจะต้ องมีคุณลักษณะเฉพาะ และอุปกรณ์ประจาปื น
ดังนี้
๑. คุณลักษณะเฉพาะอาวุธปื นของผูใ้ หญ่บา้ นยอดเยีย่ ม
(๑) เป็ นปื นลูกโม่ (รีวอลเวอร์) ขนาด .๓๘ นิ้ว ความยาวลากล้ อง ๔ นิ้ว

๒

คุณลักษณะเฉพาะอาวุธปื นสั้นเดิม
(๓) ประกับปื นเป็ นไม้ ผลิตจากโรงงานในต่างประเทศโดยตรง
(๔) นา้ หนักปื นระหว่าง ๓๕ - ๔๑ ออนซ์ (ไม่รวมการบรรจุกระสุนปื น)
(๕) ความยาวปื นทั้งกระบอก ประมาณ ๒๓.๕ ซ.ม. หรือ ๙.๒๕ นิ้ว
และศูนย์หลังปรับได้
(๖) อาวุธปื นต้ องผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต โดยไม่มีการดัดแปลง
แก้ ไขเพิ่มเติมตัวปื นและส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใด (ยกเว้ นการทา
เครื่องหมายอาวุธปื นหรือตามข้ อกาหนดอื่นใดของทางราชการ)

คุณลักษณะเฉพาะอาวุธปื นสั้นเพิม่ เติม/เปลีย่ นแปลง (ใหม่)
หรือปื นออโตเมติก ขนาด ๙ ม.ม. ความยาวลากล้ อง ๓-๕ นิ้ว
(๒) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖ นัด ตัวปื นเป็ นเหล็กรมดาทั้งกระบอก
หรือลากล้ องและฝาครอบลากล้ องเป็ นเหล็กรมดาและมีระบบห้ ามไกปื น
(๓) ประกับปื นเป็ นไม้ หรือวัสดุอ่นื ใด ที่ผลิตจากโรงงานในต่างประเทศโดยตรง
(๔) อาวุธปื นต้ องเป็ นผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต โดยไม่มีการ
ดัดแปลงแก้ ไขเพิ่มเติมตัวปื นและส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใด
(ยกเว้ นการทาเครื่องหมายอาวุธปื นหรือตามข้ อกาหนดอื่นใดของ
ทางราชการ)

แบบ ๗
หนังสือรับรองคุณสมบัติและความประพฤติของผู้ได้รบั รางวัล
กานัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจาปี ๒๕๕๘

จังหวัด……………………………………………..ขอรับรองว่า
ผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลกานันยอดเยี่ยม
๑. …………………………………………………………………………………………………………………………
๒. …………………………………………………………………………………………………………………………
๓. …………………………………………………………………………………………………………………………
๔. ......................................................................................................................................
ผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม
๑. …………………………………………………………………………………………………………………………
๒. …………………………………………………………………………………………………………………………
๓. …………………………………………………………………………………………………………………………
๔. ......................................................................................................................................
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและความประพฤติเหมาะสมอย่างยิ่ง สมควรได้รับรางวัลกานัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม
ประจาปี ๒๕๕๘ ของกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ จังหวัดได้ตรวจสอบประวัติ สอบสวนข้อมูลจากบุคคล และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยความละเอียดรอบคอบตามสมควรแล้ว ปรากฏว่า
๑. เป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการสอบสวนว่ า กระทาผิ ด วิ นั ย หรื อ ถู ก ฟ้ อ งคดี อ าญา หรื อ
ถูกลงโทษทางวินัย
๒. เป็นผู้ที่ไม่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
๓. เป็นผู้ที่ไม่มีพฤติการณ์เป็นผู้มีอิทธิพล
๔. เป็นผู้ ที่ ไม่ มี พฤติก ารณ์ ที่จะหาผลประโยชน์ โดยการกระทาทุ จริ ตหรื อพฤติ กรรม
ผิดกฎหมาย

(ลงชื่อ)
(..…………………………………………)
ผู้ว่าราชการจังหวัด………………………………..

แบบสรุปผลการให้คะแนนของคณะกรรมการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ได้รับการเสนอชื่อรับรางวัลกานัน ผู้ใหญ่บา้ นยอดเยี่ยม
๑. ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลกานัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว…………………………………………….ตาแหน่ง……………………………………หมู่ที่…………
ตาบล…………………………………………..อาเภอ………………………………………จังหวัด…………………………………
๒. คณะกรรมการประเมินผลระดับจังหวัด ตามคาสั่งจังหวัด…………………………………….ที่………………………..
ลงวันที่……………………………………………..ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของ นาย/นาง/นางสาว………………
………………………………………………………….ตาแหน่ง…………………………………………………………………………
ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว ให้คะแนนร้อยละเป็นรายบุคคล ดังนี้
๒.๑ นาย/นาง/นางสาว……………………………………ตาแหน่ง………………………ให้คะแนนร้อยละ……………
๒.๒ นาย/นาง/นางสาว……………………………………ตาแหน่ง………………………ให้คะแนนร้อยละ……………
๒.๓ นาย/นาง/นางสาว……………………………………ตาแหน่ง………………………ให้คะแนนร้อยละ……………
๒.๔ นาย/นาง/นางสาว……………………………………ตาแหน่ง………………………ให้คะแนนร้อยละ……………
๒.๕ นาย/นาง/นางสาว……………………………………ตาแหน่ง………………………ให้คะแนนร้อยละ……………
๒.๖ นาย/นาง/นางสาว……………………………………ตาแหน่ง………………………ให้คะแนนร้อยละ……………
๒.๗ นาย/นาง/นางสาว……………………………………ตาแหน่ง………………………ให้คะแนนร้อยละ……………
๒.๘ นาย/นาง/นางสาว……………………………………ตาแหน่ง………………………ให้คะแนนร้อยละ……………
๒.๙ นาย/นาง/นางสาว……………………………………ตาแหน่ง………………………ให้คะแนนร้อยละ……………
๓. การคานวณค่ าเฉลี่ ยร้ อยละของคณะกรรมการระดับจั งหวั ด โดยคานวณจากผลรวมของคะแนน
ร้อยละของคณะกรรมการทั้งหมด ตามข้อ ๒. หารด้วยจานวนคณะกรรมการทั้งหมด ผลปรากฏว่า
นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………ตาแหน่ง……………………………………………………
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ………………ได้คะแนนเฉลี่ยเป็นลาดับที…่ …………ของจังหวัด……………………………

ลงชื่อ
กรรมการและเลขานุการ
(………………………………………………………)
จ่าจังหวัด

หมายเหตุ ผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยร้อยละมากที่สุด (เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย เท่าจานวนรางวัลที่แต่ละจังหวัด
จะพึงมีได้ ตามข้อ ๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การแบ่งชั้นรางวัลกานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจา
ตาบล สารวัตรกานัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.๒๕๔๖) จะได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัลกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ยอดเยี่ยม ของจังหวัด (ตามแบบ ๓)

