
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน 
เร่ือง รับสมัครบุคคล เพ่ือประกาศเกียรติคุณเป็น “คนดีศรีบางขัน”

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคคลท่ีทำคุณประโยขน์ให้แก่ 
ประขาซน สังคมและประเทศชาติ จึงได้จัดทำโครงการ "คนดีศรีบางขัน” ข้ึน เพ่ือยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลที่ 
มีคุณธรรม จริยธรรม อุทิศกำลังกายและกำลังความคิดทำประโยชน์แก่สังคม มีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ และไม่ให้ 
คนดี หายไปจากสังคมไทย จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น '‘คนดีศรีบางขัน”
รายละเอียดดังนี้

๑. คุณสมบัติโดยท่ัวไป
๑) เป็นผู้ท่ีมีซ่ือและทะเบียนบ้านอยู่ในพ้ืนท่ีตำบลบางขัน (ยกเว้นประเภทนักบริหาร)
๒) เป็นผู้อุทิศตน ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความมุ่งม่ัน ทุ่มเทและเสียสละ 
๓) เป็นผู้ท่ียีดม่ัน'ในความ'ซ่ือสัตย์ สุจริต บีองกันและปราบปรามการทุจริต 
๔) เป็นผู้ท่ีใช้ชีวิตอย่างพอเพียงประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี 
๕) ไม่เคยถูกโทษวินัยหรืออยู่ระหว่างสอบสวนวินัย ไม่อยู่ระหว่างสอบสวนชองพนักงาน 

สอบสวนในคดีอาญา หรืออยู่ระหว่างการดำเนินคดีอาญาในศาล เว้นแต่เป็นคดีท่ีได้ 
กระทำโดยประมาทหรือความลหุโทษ 

๖) มีความประพฤติ ปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม
๗) เป็นบุคคลท่ีได้รับการยอมรับ ยกย่องในเพ่ือน สังคมร่วมงานอย่างเปิดเผยทั้งต่อหน้า 

และสับหลัง
๘) ประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่อย่างสมั่าเสมอ เต็มใจ มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีจิตมุ่งผลสัมฤทธ้ีฃองงานท่ีรับผิดชอบ 
๙) มีผลงานปรากฏอย่างเด่นขัดเป็นที่ประจักษ์ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ส่วนราชการ 

ประชาขนมากกว่าผู้อ่ืน 
๒. คุณสมบัติโดยเฉพาะในแต่ละประเภท 

๒.® ประเภทคุณธรรม จริยธรรม
๑) เป็นผู้ประพฤติตนด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต เท่ียงตรงและเท่ียงธรรม 
๒) เป็นผู้ท่ีส่งเสริมสนับสนุนทางราชการในการรณรงค์บีองกันและปราบการทุจริต 
๓) เป็นผู้อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมโดยมีจิต 

สาธารณะ
๒.๒ ประเภทเกษตรกรดีเด่น

๑) เป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักและดำรงตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง

๒) เป็นผู้มีบทบาทและพัฒนาผลงานด้านการเกษตรท่ีมีประโยชน์ต่อชุมชน 
๓) เป็นผู้มีบทบาทในการเผยแพร่ ถ่ายทอดข้อมูลความรู้ด้านการเกษตร



๒

๒.๓ ประเภทอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน
๑) ปฏิบัติหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยความทุ่มเท ต่อเน่ืองสม่ําเสมอ 
๒) เป้นผู้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ี 

ได้รับมอบหมายจนประสบความสำเร็จและบังเกิดผลดี 
๓) ได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน และสังคมว่าเป็นผู้เสียสละและอุทิศตนในการ 

ปฏิบตงานและเป็นแบบอย่างท่ีดี
๒.๔ ประเภทการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมขุมซน

๑) เป็นผู้มีบทบาทและผลงานด้านอนุรักษ์สิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
๒) มีบทบาทในการเผยแพร่ข้อมูลถ่ายทอดความรู้ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ 

ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมขุมซน 
๓) เป็นผู้สนับสนุนและส่งเสริมให้ขุมซนมีบทบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดล้อม
๒. ๕  ประเภทสนับสบุนและส่งเสริมการท่องเท่ียวของตำบล

๑) เป็นผู้ริเร่ิมส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเท่ียวของตำบล 
๒) มีบทบาทในการเผยแพร่ถ่ายทอดข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือประโยชน์ชองชุมชน 

๒.๖ ประเภทส่งเสริมการศึกษา
๑) เป็นผู้มีบทบาทและส่งเสริมการศึกษาในขุมซน 
๒) เป็นผู้อุทิศตน พัฒนาการศึกษาในชุมชน 

๒.๗ ประเภทส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา 
๑) เป็นผู้ท่ีทำคุณประโยชน์ต่อศาสนา
๒) เป็นผู้มีบทบาทส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมทางศาสนา 

๒.๘ ประเภทส่งเสริมศึลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน
๑) เป็นผู้มีผลงานด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน
๒) เป็นผู้ที่มีบทบาทในการเผยแพร่ถ่ายทอดข้อมูลความรู้ด้านศึลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
๒.๙ ประเภทส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณสุข 

๑) เป็นผู้มี'บทบาทและผลงานด้านสาธารณสุข-
๒) เป็นผู้เสียสละ ส่งเสริมสนับสนุน และช่วยเหลือสังคม ชุมชนในการดูแลสุขภาพ 

๒.๑0 ประเภทจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สาธารณกุศลเพ่ือสังคม
๑) เป็นผู้เสียสละ อุทิศกำลังกาย กำลังความคิดเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 

สาธารณกุศลเพ่ือสังคมและชุมชน
๒) เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสบุนกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สาธารณกุศล 

๒.©๑ ประเภทการบริหารดีเด่น
๑) เป็นผู้นำ หรือนักบริหารของหน่วยงาน หรือองค์กรท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ท่ีประสบ 

ความสำเร็จจนเป็นท่ียอมรับ เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและชุมชน 
๒) เป็นผู้ท่ีมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์และคุณประโยชน์ต่อตำบลบางขัน 
๓) เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีบทบาทและพัฒนาทักษะความสามารถใน 

การปฏิบัติงาน



๓

๒.๑๒ ประเภทผู้ชำระภาษีดีเด่น
๑) เป็นผู้ชำระภาษีบำรุงท้องท่ี ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีฟ้าย ภายในเวลากำหนด 

โดยไม่ผ่อนชำระ
๓) เป็นผู้ชำระภาษีที่มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส โดยไม่บิดเบือนหรือปกปีดข้อมูลพร้อม 

เปีดเผยข้อมูลรายละเอียดท่ีเป็นประโยซนโนการจัดเก็บภาษี 
๒.๑๓ ประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่น

๑) อายุไม,เกิน ๒๕ ปี นับถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
๒) เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติดี มีส่วนร่วมและพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน มีผลงานท่ี 

เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
๒.๑๔ ประเภทสตรีดีเด่น

๑) เป็นผู้ท่ีมีบทบาทและผลงานในการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนสถานภาพสตรีอัน 
เป็นท่ียอมรับของชุมชนและสังคม

๒) เป็นผู้ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีและอุทิศตนในการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรีและความเสมอภาค 
๒.๑๕ ประเภทผู้สูงอายุดีเด่น 

๑) อายุต้ังแต่ ๗๕ ปี ฃ้ีนไป
๒) เป็นผู้ท่ีมีสุขภาพดีท้ังในด้านกาย จิต ฟ้ญญา สังคมดำรงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

โดยรวมและเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สาธารณซนได้ 
๒.๑๖ ประเภทพนักงานดีเด่น

๑) เป็นพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน 
ตำบลบางขัน ท่ีมีมีผลงานดีเด่นเป็นท่ีประจักษ์ และได้รับการยอมรับจากเพ่ือน 
ร่วมงาน

๒) ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
๓. รางวัลท่ีได้รับ

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน 
เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างท่ีดีฃององค์กรและสังคม

๔. การรับสมัคร
๔.๑ ส่งใบสมัครด้วยตนเองโดยสามารถเสนอซ่ือตนเอง หรือเสนอซ่ือบุคคล และหน่วยงาน 

ในวัน เวลาราชการ ท่ีสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน หรือผ่านไลน์ อบต. 
บางขัน หรือโทร ๐๗๕ ๘๐๓๗๗๕ ภายในวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๔.๒ด าว น ์โ ห ล ด ใบ ส ม ัค ร ไ ด ้ท ี่เว ็บ ไ ซ ต ์อ งค ์ก าร บ ร ิห าร ส ่ว น ต ำบ ล บ างข ัน  
www.bangkhan.go.th หรือ เฟซบุ๊ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน 

๕. การประกาศผลคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน จะประกาศผลการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน ทาง 
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน www.bangkhan.go.th

ประกาศ ณ วันท่ี 99  มีนาดแ พ ศ

http://www.bangkhan.go.th


ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก “ คนดีศรีบางขัน”

ประเภท

คำช้ีแจง
๑. การสมัครสามารถเสนอซ่ือตนเอง หรือเสนอซ่ือบุคคลอ่ืนได้ 
๒. “ผลงาน” ท่ีกำหนดในส่วนท่ี ๓ ให้ส่งพร้อมใบสมัคร
๓. สอบถามรายละเอียดที่ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน 

โทรศัพท ๐๗๔ ๘๐๓๗๗๕ ต่อ ๑๒ หรอ ๐๘๘ ๗๘๑ ๓๔๙๙

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลผู้สมัคร/ข้อมูลบุคคลที่ถูกเสนอซื่อ

๑. ซ่ือ นาย/นาง/นางสาว...................................................นามสกุล........................................................
๒. เกิดวันที.่............. เด ือน................................... พ.ศ.................... อ าย ุ...............ปี ............... เดือน
๓. ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี........................ หมู่ท่ี..................... ตำบล.............................. อำเภอ.......................

จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์.......................... หมายเลขโทรศัพท์................................
๔. วุฒิการศึกษา..........................................................................................................................................
๔. สถานภาพการสมรส........................................ ,.....................................................................................
๖. อาชีพปัจจุบัน.........................................................................................................................................

ท่ีต้ัง....................................................................................... หมายเลขโทรศัพท์...................................

ส่วนที ๒ ข้อมูลผู้เสนอซื่อ (กรณีเสนอซ่ือตนเอง ให้ข้ามไปส่วนท่ี ๓)
๑. ซ่ือ นาย/นาง/นางสาว.................................................. นามสกุล........................................................
๒. เกิดวันที่.............. เด ือน................................... พ.ศ.................... อ าย ุ............... ปี ............... เดือน
๓. ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขที่........................หมู่ที่..................... ตำบล.............................. อำเภอ.......................

จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์...........................หมายเลขโทรศัพท์................................
๔. วุฒิการศึกษา..........................................................................................................................................
๔. อาชีพปัจจุบัน...................................................ตำแหน่ง.........................................................................

ท่ีต้ัง....................................................................................... หมายเลขโทรศัพท์...................................
๖. ความเกี่ยว1ข้องกับผู้ท่ีถูกเสนอ'ซ่ือ............................................................................................................

ส่วนท่ี ๓ ผลงานที่สำคัญและเป็นประโยชน์แก่สังคมหรือองค์กรโดยรวม อย่างต่อเนื่อง
คำช้ีแจง ะ ๑) เรียงลำดับผลงานท่ีโดดเด่นและเป็นท่ีประจักษ์มากท่ีสุด เป็นสำดับแรก

๒) แนบเอกสารเสนอผลงาน ได้แก่ รายละเอียดผลงาน และรูปภาพ ความยาวไม่เกิน ๑ หน้า 
กระดาษ A๔ ต่อ ๑ ผลงาน ประกอบด้วย ซ่ือผลงาน ลักษณะกิจกรรม พ้ืนท่ีทำกิจกรรม และ 
ผลสำเร็จ หน้าท่ีรับผิดขอบในกิจกรรม รูปแสดงผลงาน (โปรดระบุรายละเอียดในส่วนท่ี ๔)

ลำดับท่ี ผลงาน



Is

ส่วนท่ี ๔ เกียรติประวัต ิผลงานเพื่อเข ้ารับการคัดเลือกเป็น “คนดีศรีบางขัน”

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงซ ื่อ ............................................. ผู้สมัคร/ผู้เสนอซื่อบุคคล
1 ( )

วันที่..................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองและยินยอมให้เสนอซื่อ

ลงซ ื่อ ............................................. บุคคลที่ถูกเสนอซื่อ
( )

วันที่..................................................


