
 

ที่  ลย  ๗๕๑๐๑/ว๐๓๐                                                     ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
                                                                       ถนนด่านซ้าย-ปากหมัน   ลย.  ๔๒๑๒๐ 
 

  ๑๗    มิถุนายน   ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง    ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
เรื่อง    การคัดเลือกประเภทผู้สูงอายุ  ที่เป็นผู้น าด้านคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี   
         ประจ าปี  ๒๕๖๒ 
   

เรียน     ก านันต าบลนาดี/ผู้ใหญ่บ้านในเขตต าบลนาดี/สมาชิกสภา  อบต.นาดี  ทุกหมู่บ้าน     

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑.  ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  ลงวันที่  ๑๕   มีนาคม ๒๕๖๒    จ านวน   ๑  ชุด                              
                       เรื่อง  การคัดเลือกประเภทผู้สูงอายุ  ผู้น าด้านคุณธรรมจริยธรรมฯ 
         ๒.  เอกสารประกอบการคัดเลือกฯ            จ านวน  ๑  ชุด 
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  จะด าเนินการคัดเลือกผู้สูงอายุที่ได้รับการยกย่อง             
เชิดชูเกียรติประเภทผู้สูงอายุที่เป็นผู้น าด้านคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี   
ประจ าปี ๒๕๖๒ เพ่ือมอบรางวัลเนื่องในงาน วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค ์
เพ่ือให้ผู้สูงอายุที่ได้มีความภาคภูมิใจ และเป็นขวัญก าลังแก่ผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างท่ีดีด้านคุณธรรม 
และจริยธรรมบ าเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชน   
 

   ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
วัตถุประสงค์  องค์การบริหารส่วนต าบลนาดีจึงขอความร่วมมือมายังท่านประชาสัมพันธ์โครงการฯ  ดังกล่าว      
ให้ประชาชนในพืน้ที่ที่มีความสนใจเข้าร่วมสมัครรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ 
 

   จึงเรียนมาเพ่ือปรดทราบและประชาสัมพันธ์         
                                            

       ขอแสดงความนับถือ  

                                                                      
     

                                          (นายสงคราม   ศรีบุตรตา) 
                                                             นายองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี     
ส านักงานปลัด. 
โทร. ๐  ๔๒๐๗  ๘๔๔๔ 
โทรสาร ๐  ๔๒๐๗  ๘๔๔๔ 
 
 

  

“เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน ภายใต้การพัฒนาที่ย่ังยืน” 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
เรื่อง  การคัดเลือกประเภทผู้สูงอายุ ผู้น าด้านคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 

                                                        ประจ าปี  ๒๕๖๒ 
*********************************************************** 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  จะด าเนินการคัดเลือกผู้สูงอายุที่ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติประเภทผู้สูงอายุ  ผู้น าด้านคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพ่ือมอบรางวัลเนื่องใน
งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจ าปี  ๒๕๖๒  ภายใต้โครงการจัดงาน “สูงวัย  สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาประเทศไทย 
๔.๐”ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒   เพ่ือให้ผู้สูงอายุที่ได้มีความภาคภูมิใจ  และเป็นขวัญก าลังแก่ผู้สูงอายุที่
เสียสละเวลาอันเป็นส่วนตัวและบ าเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชน  โดยมีหลักเกณฑ์เงื่อนไข  ดังนี้ 

-ประเภทผู้สูงอายุ  ผู้น าด้านคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
(รายละเอียดแนบท้าย ก) 

ระยะเวลาสมัคร 
         -ระหว่างวันที่ ๑๘-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ส่งได้ท่ีงานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี                                 

  ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก 
-  คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้ได้รับการคัดเลือก  ภายในวันที่ ๓  เมษายน ๒๕๖๒  

และประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกภายในวันที่  ๕  เมษายน  ๒๕๖๒ ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ป้ายประชาสัมพันธ์
หน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  อ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 
  พิธีมอบรางวัล 

- จัดพิธีมอบใบเกียรติบัตรและของรางวัลให้แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก                                                   
ในวันเสาร์ที่ ๑๓  เมษายน  ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ น. ในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และประเพณีวันสงกรานต์     
ประจ าปี  ๒๕๖๒  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  อ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 
 
  จึงประกาศให้ทราบ  และประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนที่สนใจทราบโดยทั่วกัน      

 

  ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๕    เดือน  มีนาคม   ๒๕๖๒ 
 

                                  
                   (นายสงคราม   ศรีบุตรตา) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
 

   
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/9/90/Tra-Khrut.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/9/90/Tra-Khrut.gif


 
 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สูงอายุ   ผู้น าด้านคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
คุณสมบัติของผู้สูงอายุที่เป็นผู้น าด้านคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

๑.  ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดเลือกต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐  ปีขึ้นไป 
๒.  มีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
๓.  เป็นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม  และกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ  ในชุมชน  
การสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
       -ระหว่างวันที่ ๑๘-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒  งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี    
อ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย                              
หลักฐานการคัดเลือก 
๑.  ใบตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีตั้งไว้   (รับได้ที่งานพัฒนาชุมชน) 
๒.  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๓.  ส าเนาบัตรประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔.  รูปถ่ายผู้สูงอายุที่ขอรับการคัดเลือก  ขนาด  ๔*๖ นิ้ว   

เกณฑ์การคัดเลือกผู้สูงอายุที่เป็นผู้น าด้านคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
คณะกรรมการคัดเลือกจะตัดสินผู้ขอรับการคัดเลือกท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
๑.  ต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ  ๖๐ ปีขึ้นไป 
๒.  มีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
๓.  เป็นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม  และกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ  ในชุมชน  เช่น  กิจกรรมวันแม่  วันพ่อ  
และกิจกรรมองค์การบริหารส่วนต าบลนาดีได้จัดข้ึน   
๔.  เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ที่บ่งบอกว่าเป็นจิตอาสาโดยไม่หวังผลตอบแทน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดแนบท้าย ก. 



ค าขอรับการคัดเลือกผู้สูงอายุท่ีเป็นผู้น าด้านคุณธรรมจรยิธรรมและการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
๑.  ประวัติย่อ 
 ๑.๑  ชื่อ นาย/นาง/นางสาว...................................................นามสกุล................................................ .. 
เกิดวันที่..............................เดอืน......................................พ.ศ.................................อายุ.. ..........................ปี 
เชื้อชาติ...................................................สัญชาติ................................... .........ศาสนา................................... 
ที่อยู่เลขที่...................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย...........................................ถนน............. .......................... 
แขวง/ต าบล.........................................อ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์   ๔๒๑๒๐ 
หมายเลขบัตรประชาชน.......................................................โทรศัพท์............................................ ................. 
 ๑.๒  ชื่อ สามี/ภรรยา................................................. ...นามสกุล............................................................ 
เกิดวันที่..............................เดอืน......................................พ.ศ.................................อายุ.. ..........................ปี 
จบการศึกษา................................................................อาชพีปัจจุบัน............................................................  

สถานภาพการสมรส  □   อยู่ด้วยกัน  □   หย่า 

    □   สามีถึงแก่กรรม  เมื่อ  พ.ศ.......................... 
๑.๓  จ านวนบุตร............................คน ชาย..............................คน หญิง...........................คน 
 

๑.๔  การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืน  และสังคม 
............................................................................................................... ............................................................. 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
๒.  ประวัติของผู้สูงอายุรวมทั้งคุณธรรม  และการบ าเพ็ญประโยชน์ที่ควรยกย่อง 
………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

๒.๑  คุณธรรมที่ควรยกย่อง  (ขอให้กรอกโดยละเอียด  โดยแยกเป็นเอกสารแนบท้ายเพ่ิมเติมก็ได้) 
............................................................................................................................. ............................................... 
.............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................... .......................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

๒.๒  การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและสังคม  (ขอให้กรอกโดยละเอียดโดยแยกเป็นเอกสารแนบท้าย
เพ่ิมเติมก็ได้) 
.................................................................................................................................. ..................................... 
............................................................................................. ......................................................................... . 
............................................................................................................................. .......................................... 
.......................................................................................................................................... ............................ 

 
๓. ผู้เสนอ... 



-๒- 
 

๓. ผู้เสนอ 
 
 

(ลงชื่อ)................................................. 
  (...............................................) 

วันที่................./.................../............. 

สถานที่ติดต่อ............................................................................................................................. ................. 
 
เบอร์โทรศัพท์............................................................................................................................. ................. 
***หมายเหตุ -  ส าเนาบัตรประชาชน  ๑  ใบ 
  -  รูปถ่าย  ๑  รูป 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 
ครั้งที่   ๕/๒๕๖๒ 

วันที่   ๒   เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี   อ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

ผู้เข้าประชุม 
ล าดับ

ที ่
 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

ลายมือชื่อ 
 

หมายเหตุ 
๑. นายสงคราม  ศรีบุตรตา นายก อบต.นาดี สงคราม ศรีบุตรตา  
๒. นายผดุงศักดิ์ วงษ์หอมทอง รองนายก อบต.นาดี คนที่ ๑ ผดุงศักดิ์  วงษ์หอมทอง  
๓. นายหน่วง เหมบุรุษ รองนายก อบต.นาดี คนที่ ๒ หน่วง  เหมบุรุษ  
๔. นางบานเย็น  แสนประสิทธิ์ เลขานุการนายก อบต.นาดี บานเย็น  แสนประสิทธิ์  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ
ที ่

 
ชื่อ - สกุล 

 
ต าแหน่ง 

 
ลายมือชื่อ 

 
หมายเหตุ 

๑. ส.ต.อ.สุขสันต ์ สุขใจ ปลัด อบต.นาดี สุขสันต์   สุขใจ  
๒. นางสาวจีระพร แสนใจ หัวหน้าส านักงานปลัด จีระพร    แสนใจ  
๓. นางสาวสมัญชา บุญสายยัง ผู้อ านวยการกองคลัง สมัชญา   บุญสายยัง  
๔. นายสุวิทย์ เชื้อบุญมี นายช่างโยธาอาวุโส สุวิทย์      เชื้อบุญมี  
๕. นางจุมพร แสงสว่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จุมพร        แสงสว่าง  
๖. นางสยุมพร สังปัสสา นักพัฒนาชุมชนช านาญการ                                  สยุมพร      สังปัสสา  

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 เมื่อถึงเวลาประชุม  นายสงคราม   ศรีบุตรตา  ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ  ได้ท าหน้าที่ประธาน
ในที่ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  การด าเนินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี   หมู่ที่ ๑-๙  ซึ่งได้มี
การออกพ้ืนที่ประชาคมเพ่ือชี้แจงและท าความเข้าใจกับผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯครบทุก
หมู่บ้านแล้ว  จึงขอความร่วมมือให้คณะกรรมการกองทุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยประชาสัมพันธ์ให้ทาง
หมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบให้ทราบและเข้าใจอีกทางหนึ่งด้วย 
-ที่ประชุม -รับทราบ- 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
- ที่ประชุม    -รับรอง- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องพิจารณาคัดเลือกประเภทผู้สูงอายุ  ที่เป็นผู้น าด้านคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี ประจ าปี  ๒๕๖๒ 
ประธานกรรมการฯ     ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  จะด าเนินการคัดเลือกผู้สูงอายุที่ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติประเภทผู้สูงอายุ  ผู้น าด้านคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี                         
เพ่ือมอบรางวัลเนื่องในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจ าปี  ๒๕๖๒  ภายใต้โครงการจัดงาน “สูงวัย  สูงคุณค่า 



-๒- 
ร่วมพัฒนาประเทศไทย ๔.๐”ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  เพ่ือให้ผู้สูงอายุที่ได้มีความภาคภูมิใจ  และเป็น 
ขวัญก าลังแก่ผู้สูงอายุที่เสียสละเวลาอันเป็นส่วนตัวและบ าเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชน   ให้นางสยุมพร    
สังปัสสา  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ ได้แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือเข้าร่วมโครงการฯ ให้ที่ประชุมได้
ร่วมพิจารณาคัดเลือกด้วย 
นางสยุมพร   สังปัสสา      ขออนุญาตชี้แจงรายชื่อของผู้สูงอายุที่ได้สมัครและผ่านการคัดเลือกตามแนบท้าย
ประกาศโครงการฯ ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่เป็นผู้น าด้านคุณธรรมจริยธรรม  และการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและ
พร้อมขับเคลื่อนไปตามนโยบายการด าเนินงานภายใต้โครงการจัดงาน  “สูงวัย  สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาประเทศ
ไทย ๔.๐” ซึ่งทางหมู่บ้านเองก็ได้ด าเนินการคัดเลือกตัวแทนผู้สูงอายุที่ได้เป็นเกียรติมาร่วมงานและรับเกียรติ
บัตร  รายชื่อปรากฏดังนี้ 
 ล าดับที่ ๑. หมู่ที่  ๑ บ้านนาดี  คุณตาบุญเกิด    เหมือนศรีชัย  บ้านเลขท่ี ๙๔ อายุ ๖๙ ปี 
 ล าดับที่ ๒. หมู่ที่  ๒ บ้านนาหมูม่น คุณยายชอุ่ม  สิงห์สถิตย์    บ้านเลขท่ี ๒๗ อายุ ๗๔  ปี 
 ล าดับที่ ๓. หมู่ที่  ๓ บ้านห้วยปลาฝา คุณตาสุเมธ  เหมือนศรีชัย บ้านเลขท่ี ๓๐ อายุ ๗๘ ปี 
 ล าดับที่ ๔. หมู่ที่  ๔ บ้านหนองทุ่ม คุณตาเสด็จ   โยเฮือง        บ้านเลขที่  ๑๖ อายุ ๖๙ ปี 
 ล าดับที่ ๕. หมู่ที่  ๕ บ้านกกแหนเก่า คุณตาแพง  ฤทธิศักดิ์        บ้านเลขท่ี  ๓   อายุ ๖๑ ปี 
 ล าดับที่ ๖. หมู่ที่ ๖ บ้านแก่วตาว   คุณตาชุน     เนตรแสงศรี      บ้านเลขท่ี ๑๑ อายุ ๗๑ ปี 
 ล าดับที่ ๗. หมู่ที่ ๗ บ้านแก่งม่วง  คุณตาค าเพียร  เนตรแสงศรี    บ้านเลขท่ี ๑๐ อายุ ๗๙ ปี 

ล าดับที่ ๘. หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยลาด  คุณตาทบ   ฤทธิศักดิ์      บ้านเลขท่ี ๓   อายุ ๗๑  ปี 
 ล าดับที่ ๙. หมู่ที่ ๙ บ้านกกแหนใหม่  คุณตาอรุณ ฤทธิศักดิ์        บ้านเลขท่ี ๔  อายุ ๖๒  ปี 

โดยจะมีการจัดพิธีมอบใบเกียรติบัตรโดยท่านนายกสงคราม   ศรีบุตรตา  นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาดี และมอบของรางวัลให้แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันเสาร์ที่ ๑๓  เมษายน  ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และประเพณีวันสงกรานต์ ประจ าปี  ๒๕๖๒  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
นาดี  อ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

ที่ประชุม  -รับทราบ- 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องอ่ืนๆ 

  -ไม่มี- 

เลิกประชุมเวลา   ๑๒.๐๐  น.

   (ลงชื่อ)   สงคราม   ศรีบุตรตา   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายสงคราม   ศรีบุตรตา)     
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

 

 (ลงชื่อ)     ศรีสุดา   ทับทิมจันทร์    ผู้จดรายงานการประชุม 
          (นางสาวศรีสุดา  ทับทิมจันทร์) 
      ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป  อบต.นาดี 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  ได้แจ้งแนวทางให้แก่ผู้ น าหมู่บ้านทั้ง ๙  หมู่บ้านให้
ด าเนินการคัดเลือกตัวแทนผู้สูงอายุเพ่ือรับเกียรติบัตรประเภทผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้น าด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน   ในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และประเพณีวันสงกรานต์  ประจ าปี  
๒๕๖๒  ภายใต้โครงการจัดงาน “สูงวัย  สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาประเทศไทย ๔.๐” (นโยบายประเทศไทย ๔.๐ 
คืออะไรก็คือนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยให้เป็นไปตามกลไกที่เหมาะสมเข้ากับยุค
สมัยที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทั้ง  ๔  ด้าน ๑. เปลี่ยนจากสินค้าบริโภคให้เป็นไปตามเชิงนวัตกรรม(แนวความคิด)  ๒. 
การขับเคลื่อนประเทศด้านอุตสาหกรรมไปสู่ด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์  ๓. เปลี่ยนจากการเน้นผลิต
สินค้าไปสู่การบริการมากขึ้น  ดังนั้น เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มีความภาคภูมิใจ  และเป็นขวัญก าลังแก่ผู้สูงอายุที่เป็น
ผู้น าด้านคุณธรรมจริยธรรม  และการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและพร้อมขับเคลื่อนไปตามนโยบายการ
ด าเนินงานภายใต้โครงการจัดงาน “สูงวัย  สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาประเทศไทย ๔.๐” ซึ่งทางหมู่บ้านเองก็ได้
ด าเนินการคัดเลือกตัวแทนผู้สูงอายุที่ได้เป็นเกียรติมาร่วมงานและรับเกียรติบัตร  รายชื่อปรากฏดังนี้ 

ล าดับที่ ๑. หมู่ที่  ๑ บ้านนาดี  คุณตาบุญเกิด    เหมือนศรีชัย  บ้านเลขท่ี ๙๔ อายุ ๖๙ ปี 
 ล าดับที่ ๒. หมู่ที่  ๒ บ้านนาหมูม่น คุณยายชอุ่ม  สิงห์สถิตย์    บ้านเลขท่ี ๒๗ อายุ ๗๔  ปี 
 ล าดับที่ ๓. หมู่ที่  ๓ บ้านห้วยปลาฝา คุณตาสุเมธ  เหมือนศรีชัย บ้านเลขท่ี ๓๐ อายุ ๗๘ ปี 
 ล าดับที่ ๔. หมู่ที่  ๔ บ้านหนองทุ่ม คุณตาเสด็จ   โยเฮือง        บ้านเลขที่  ๑๖ อายุ ๖๙ ปี 
 ล าดับที่ ๕. หมู่ที่  ๕ บ้านกกแหนเก่า คุณตาแพง  ฤทธิศักดิ์        บ้านเลขท่ี  ๓   อายุ ๖๑ ปี 
 ล าดับที่ ๖. หมู่ที่ ๖ บ้านแก่วตาว   คุณตาชุน     เนตรแสงศรี      บ้านเลขท่ี ๑๑ อายุ ๗๑ ปี 
 ล าดับที่ ๗. หมู่ที่ ๗ บ้านแก่งม่วง  คุณตาค าเพียร  เนตรแสงศรี    บ้านเลขท่ี ๑๐ อายุ ๗๙ ปี 

ล าดับที่ ๘. หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยลาด  คุณตาทบ   ฤทธิศักดิ์      บ้านเลขท่ี ๓   อายุ ๗๑  ปี 
 ล าดับที่ ๙. หมู่ที่ ๙ บ้านกกแหนใหม่  คุณตาอรุณ ฤทธิศักดิ์        บ้านเลขท่ี ๔  อายุ ๖๒  ปี 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


