
    
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การคัดเลือก กิจกรรม เชิดชูเกียรติ คนดีศรีต าบล”แม่ดีเด่น” ต าบลโนนประดู่ ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 **************************************** 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ ก าหนดจัดกิจกรรม เชิดชูเกียรติ คนดีศรีต าบล “แม่ดีเด่น” 
ต าบลโนนประดู่ ประจ าปี ๒๕๖๐ โดยถือวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นวัน
แม่แห่งชาติ วัตถุประสงค์ส าคัญของกา รจัดงาน เพ่ือเทิดทูนและเ ผยแพร่พระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ เพ่ือเผยแพร่พระคุณ และบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สัง คม และ
ประเทศชาติ เพ่ือยกย่องแม่ที่ดีเด่น กิจกรรมที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การเชิดชูเกียรติ คนดีศรีแผ่นดิน “แม่ดีเด่น” 
เพ่ือยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่น เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีให้ปรากฏกาสาธารณชน 
และเพ่ือให้สังคมได้ตระหนักถึงบทบาท และหน้าที่อันส าคัญยิ่งของสตรีผู้ที่เป็นแม่ 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก คนดีศรีต าบล “แม่ดีเด่น” ต าบลโนนประดู่ ประจ าปี ๒๕๖๐ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ มีดังนี้ 
๑. ประเภทของแม่ดีเด่น แบ่งเป็น ๓ ประเภท  ดังนี้ 

๑.๑ แม่ผู้เป็นเกษตรกร   คัดเลือกจากแม่ท่ีมีอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งประกอบอาชีพด้วยความ
ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต อบรมเลี้ยงดูลูกด้วยความรัก ความเอาใจใส่ ความมานะอดทน ท าให้ลูกได้รับการศึกษา 
มีอาชีพสุจริต มีความประพฤติดี เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

๑.๒ แม่ผู้เสียสละและอยู่ในภาวะยากล าบาก  คัดเลือกจาก แม่ที่มีลกพิการ ไม่สม ประกอบ หรือ
ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง หรือมีลูกท่ีเคยติดตาเสพติด ซึ่งได้อบรมเลี้ยงดูด้วยความรัก ความเอาใจใส่ ความเสียสละ ความ
มานะอดทน มุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร ไม่ย่อท้อ ด ารงอยู่ในความดีงาม ท าให้ลูกด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ หรือลูกสามารถ
เลิกยาเสพติดได้ มีอาชีพที่สุจริต มีความประพฤติดี เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและสังคม 

๑.๓ แม่ผู้ท าประโยชน์ต่อสังคม  คัดเลือกจากแม่ผู้บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืนและสังคม 
ด้วยความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคม ท าหน้าที่บุพการีและภรรยาโดยไม่บกพร่องและท าหน้าที่ของแม่ที่ดี ให้การ
อบรมเลี้ยงดูลูกให้มีความรู้ ความประพฤติดี มีอาชีพสุจริต 
 ๒. คุณสมบัติของแม่ดีเด่น  นอกจากคุณสมบัติตามข้อที่กล่าวแล้วในข้อ ๑ แม่ดีเด่นจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑ มีสัญชาติไทย  ๒.๒ มีความประพฤติด ี
  ๒.๓ มีสุขภาพดี   ๒.๔ มีความเป็นแม่ท่ีดี 
  ๒.๕ มีอายุไม่ต่ ากว่า ๕๐ ปี   
  ๒.๖ มีครอบครัวเป็นที่ยอมรับ และเป็นแบบอย่างของสังคม 
  ๒.๗ เป็นผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและสังคม 
  ๒.๘ เป็นผู้นิยมและรักษาเอกลักษณ์ของไทย 
  ๒.๙ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พรมหากษัตริย์ และเลื่อมใสการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 

/๓.การเสนอชื่อแม่ดีเด่น......................... 



-๒- 
 ๓. การเสนอชื่อแม่ดีเด่น 
  ผู้ที่เสนอชื่อ แม่ดีเด่น จะต้องส่งเอกสารและหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
   ๓.๑  ประวัติของผู้ที่รับการเสนอชื่อเป็นแม่ดีเด่นตามแบบกรอกประวัติ     จ านวน   ๑    ชุด 
   ๓.๒  ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อเป็นแม่ดีเด่นตามแบบกรอกประวัติ         จ านวน   ๑    ฉบับ 
   ๓.๓  ส าเนาบัตรประชาชนผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ๑ ชุด                      จ านวน   ๑    ฉบับ 
   ๓.๔  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว จ านวน ๑ รูป ( ติดแบบฟอร์ม ) 
 ๔. การคัดเลือกแม่ดีเด่น 
  คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกแม่ดีเด่น เป็นผู้คัดเลือกตามจ านวน ดังนี้  
   ๔.๑  แม่ผู้เป็นเกษตรกร      จ านวน    ๑ คน 
   ๔.๒  แม่ผู้เสียสละและอยู่ในภาวะยากล าบาก จ านวน  ๑ คน 
   ๔.๓  แม่ผู้ท าประโยชน์ต่อสังคม   จ านวน  ๑ คน 
 ๕. ก าหนดการเสนอชื่อ แม่ดีเด่น 
  ให้เสนอชื่อ แม่ดีเด่นพร้อมทั้งส่งเอกสารและหลักฐาน ภายในวันศุกร์ที่ ๔ เดือนสิงหาคม พ .ศ.๒๕๖๐ 
ณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ ในวันและเวลาราชการ 

  จึงประกาศเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  
 

                                        ประกาศ  ณ วันที่ ๒๕  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
 

วีรวิทย์    เคียนจังหรีด 
( นายวีรวิทย์     เคียนจังหรีด ) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

 
                 

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 



 
                                                       แบบกรอกประวัติ 
        ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นคนดรศรีต าบล “แม่ดีเด่น” ต าบลโนนประดู่ ประจ าปี ๒๕๖๐ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 
************************************* 

ประเภท      แม่ผู้เป็นเกษตรกร 
      แม่ผู้เสียสละและอยู่ในภาวะยากล าบาก 
      แม่ผู้ท าประโยชน์ต่อสังคม 

๑. ประวัติย่อ 

๑.๑  ชื่อ...................................................................นามสกุล.......................................................................... 

      เกิดวันที่.................เดือน.....................................................พ.ศ. .............................................................. 

      สัญชาต.ิ............................ศาสนา..............................................อายุ.......................................................ป ี

      ที่อยู่เลขท่ี.............................ตรอก/ซอย.....................................ถนน........................................................ 

 หมู่ที.่................................แขวง/ต าบล.....................................เขต/อ าเภอ............................................... 

 จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท.์.......................................... 

 บัตรประชาชน เลขที่.................................................................................................................................. 

การศึกษา................................................................................................................................................... 

อาชีพเดิม.................................................................................................................................................... 

อาชีพปัจจุบัน.............................................................................................................................................. 

         ๑.๒   ชื่อสามี..........................................................นามสกุล............................................................................... 
        เกิดวันที่.....................เดือน.................................................พ.ศ. ............................................................. 
                 อายุ.......................ปี  การศึกษา................................................................................................................ 
        อาชีพเดิม................................................................................................................................................... 
        อาชีพปัจจุบัน............................................................................................................................................ 

         สถานภาพการสมรส     อยู่ด้วยกัน 
                                         หย่า 

                                         สามีถึงแก่กรรม  เมื่อ พ.ศ. .................................... 

         ๑.๓  จ านวนบุตร ........................................คน   ชาย..........................คน  หญิง.............................คน 

 

 

/๒.คุณธรรมที่ควรยกย่อง........................ 



-๒- 

๒. คุณธรรมและการบ าเพ็ญประโยชน์ของแม่ 

๒.๑ คุณธรรมที่ควรยกย่อง  (ขอให้กรอกโดยละเอียดในเรื่องการเป็นผู้มีความประพฤติดี  นิยมและรักษา
เอกลักษณ์ของไทย  มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเลื่อมใสในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย  โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข  สามารถแยกเป็นเอกสารแนบเพิ่มเติมได้) 
.................................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 

๒.๒  ความเป็นแม่ที่ดีควรยกย่อง  (ขอให้กรอกโดยละเอียดในเรื่องการเลี้ยงดูบุตร  การดูแลครอบครัว  ตลอดจนมี
ความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นที่ยอมรับ  และเป็นแบบอย่างของสังคมได้  สามารถแยกเป็นเอกสารแนบเพิ่มเติมได้ ) 
.................................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 

๒.๓  การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและสังคม   (ขอให้กรอกให้ละเอียดในการบ าเพ็ญประโยชน์ของแม่ต่อผู้อื่น 
และสังคม  สามารถแยกเป็นเอกสารแนบเพิ่มเติมได้) 
.................................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
๓. ประวัติของลูก  (ขอให้กรอกประวัติให้ละเอียดทุกคน) 

๓.๑  บุตรคนที่ ๑   ชื่อ..................................................นามสกุล........................................อายุ............................ปี  
   เกิดวันที่...................เดือน..........................................................พ.ศ. ............................................................ 
   ก าลังเรียนชั้น/จบการศึกษา............................................สถานศึกษา............................................... 
   อาชีพ................................................................ต าแหน่ง.................................................................................. 
   สถานที่ท างาน............................................................................................................................................ 
   ที่อยู่เลขท่ี...............................ตรอก/ซอย.......................................ถนน........................................................ 
   หมู่ที.่......................แขวง/ต าบล.............................................เขต/อ าเภอ...................................................... 
   จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย.์................................................................................... 
   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อที่บ้าน................................................ที่ท างาน......................................................... 
      ......................................................................................................................................................................... 

 
/คุณธรรมและการบ าเพ็ญ.......................... 

 



-๓- 
 

  คุณธรรมและการบ าเพ็ญประโยชน์ของลูกท่ีควรยกย่อง 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 

    ๓.๒   บุตรคนที่ ๒  ชื่อ..................................................นามสกุล..........................................อายุ............ปี  
   เกิดวันที่...................เดือน..........................................................พ.ศ. ............................................................ 

   ก าลังเรียนชั้น/จบการศึกษา..........................................สถานศึกษา............................................................. 
   อาชีพ...........................................................ต าแหน่ง.................................................................................. 
   สถานที่ท างาน............................................................................................................................................... 
   ที่อยู่เลขท่ี...............................ตรอก/ซอย...................................ถน.............................................................. 
   หมู่ที.่......................แขวง/ต าบล..............................................เขต/อ าเภอ...................................................... 
   จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์................................................................................... 
   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อที่บ้าน......................................................ที่ท างาน..................................................... 
      ....................................................................................................................................................................... 
  คุณธรรมและการบ าเพ็ญประโยชน์ของลูกท่ีควรยกย่อง 
................................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 

๓.๓  บุตรคนที่ ๓   ชื่อ....................................................นามสกุล..........................................อายุ............ปี  
     เกิดวันที่...................เดือน...........................................................พ.ศ. ......................................................... 
   ก าลังเรียนชั้น/จบการศึกษา...............................................สถานศึกษา........................................................... 
   อาชีพ....................................................................ต าแหน่ง.............................................................................. 
   สถานที่ท างาน.............................................................................................................................................. 
   ที่อยู่เลขท่ี...............................ตรอก/ซอย.......................................ถนน......................................................... 
   หมู่ที.่......................แขวง/ต าบล..............................................เขต/อ าเภอ..................................................... 
   จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย.์................................................................................ 
   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อที่บ้าน..................................................ที่ท างาน........................................................ 
      ......................................................................................................................................................................... 

 
/คุณธรรมและการบ าเพ็ญ................................. 



-๔- 
 

  คุณธรรมและการบ าเพ็ญประโยชน์ของลูกท่ีควรยกย่อง  
.................................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
๓.๔     บุตรคนที่ ๔   ชื่อ....................................................นามสกุล..........................................อายุ............ปี  
       เกิดวันที่...................เดือน.............................................................พ.ศ. ..........................................................
   ก าลังเรียนชั้น/จบการศึกษา.................................................สถานศึกษา....................................................... 
   อาชีพ...................................................................ต าแหน่ง.............................................................................. 
   สถานที่ท างาน................................................................................................................................................. 
   ที่อยู่เลขท่ี.........................ตรอก/ซอย.......................................ถนน............................................................ 
   หมู่ที.่......................แขวง/ต าบล................................................เขต/อ าเภอ.................................................... 
   จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย์.............................................................................. 
   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อที่บ้าน......................................................ทีท่ างาน.................................................... 
      ......................................................................................................................................................................... 
  คุณธรรมและการบ าเพ็ญประโยชน์ของลูกท่ีควรยกย่อง    
.................................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 

 ๓.๕    บุตรคนที่ ๕   ชื่อ....................................................นามสกุล..........................................อายุ............ปี  
   เกิดวันที่...................เดือน.........................................................พ.ศ. ............................................................ 
   ก าลังเรียนชั้น/จบการศึกษา.................................................สถานศึกษา....................................................... 
   อาชีพ...........................................................ต าแหน่ง.................................................................................. 
   สถานที่ท างาน............................................................................................................................................. 
   ที่อยู่เลขท่ี...............................ตรอก/ซอย.......................................ถนน......................................................... 
   หมู่ที.่......................แขวง/ต าบล...................................................เขต/อ าเภอ............................................... 
   จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย.์................................................................................... 
   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อที่บ้าน......................................................ที่ท างาน................................................... 
      ...................................................................................................................................................................... 

 
/คุณธรรมและการบ าเพ็ญ.......................... 

 



-๕- 
  คุณธรรมและการบ าเพ็ญประโยชน์ของลูกท่ีควรยกย่อง   
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................  
๔.  ประวัติของแม่และลูกรวมทั้งคุณธรรมและการบ าเพ็ญประโยชน์ที่ควรยกย่องโดยสรุป 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

๕. ผู้เสนอ  (ต้องไม่ใช่บุคคลเดียวกับข้อ ๖ และข้อ ๗ ) 

 

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

 (.............................................................)           (..........................................................) 

                     สมาชิกสภา อบต.           กรรมการชุมชน  

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

 

๖. ผู้รับรอง  (ผู้รับรอง ต้องไม่ใช่บุคคลในครอบครัวและต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้เสนอในข้อ ๕ แต่ต้อง

เป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ และต้องไม่เป็นกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่น ) 

ค ารับรอง 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

 

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

                                                       (......................................................................) 

สถานที่ติดต่อ

.......................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

โทรศัพท.์................................................................................................................................................ 
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๗. บุคคลที่อ้างอิงได ้
 

๑. ชื่อ........................................................นามสกุล.................................................................. 

     สถานที่ติดต่อ ................................................................................................................................................ 
     โทรศัพท.์.............................................................................................................................................. 

๒. ชื่อ.......................................................นามสกุล................................................................ 

     สถานที่ติดต่อ.......................................................................................................................................... 
     โทรศัพท.์............................................................................................................................................... 

 
 
หมายเหตุ  ๑. ให้เสนอแบบกรอกประวัติ  จ านวน  ๑  ชุด 
       อนึ่ง  ส าหรับแม่ที่มีบุตรเกิน  ๕  คน  กรุณาพิมพ์เพ่ิมเติม  

๒.  โปรดแนบหลักฐานของแม่  ดังต่อไปนี้ 
๒.๑  ส าเนาทะเบียนบ้าน  ๑ ชุด 
๒.๒  ส าเนาบัตรประชาชน  ๑  ชุด 
๒.๓  รูปถ่ายหน้าตรง  ขนาด  ๒  นิ้ว  จ านวน  ๑  รูป  ( ไม่ควรเกิน  ๒  ปี ) 
๓. ให้เสนอชื่อแม่ดีเด่นพร้อมหลักฐาน  ภายในวันศุกร์ที่  ๔  สิงหาคม ๒๕๖๐ 
    ณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 
    เบอร์ประสาน นักวิชาการศึกษา โทร. ๐ - ๙๒๘๐ - ๙๙๑๙ - ๗ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค าแนะน าการกรอกรายละเอียดในแบบกรอกประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น 

 คนดีศรีแผ่นดิน “แม่ดีเด่น”ต าบลโนนประดู่ ประจ าปี ๒๕๖๐ 

การกรอกประวัติ 
ข้อ ๑  ประวัติ 
              ที่อยู่ที่ของแม่  หากที่อยู่จริงและท่ีอยู่ในส าเนาทะเบียนบ้านต่างกัน  ขอให้ใส่ที่อยู่จริงของแม่ (เพ่ือความสะดวก 

ในการติดต่อ) 

ข้อ ๒   คุณธรรมและการบ าเพ็ญประโยชน์ของแม่ 
 ๒.๑  คุณธรรมที่ควรยกย่อง   ขอให้เขียนถึงความดีของแม่ในการปฏิบัติตน เป็นผู้มีความประพฤติดี  นิยม
และรักษาเอกลักษณ์ของไทย มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษั ตริย์  และเลื่อมใสในระบอบ
ประชาธิปไตย  โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๒.๒  ความเป็นแม่ที่ดีควรยกย่อง  ขอให้เขียนถึงความดีของแม่ที่เก่ียวกับการดูแลครอบครัว  กรอบรมเลี้ยง
ดูลูก  และมีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่เป็นแบบอย่างได้  โดยเฉพาะแม่ท่ีเสนอให้เป็นแม่ประเ ภทผู้มีความมานะ
อดทนขยันหม่ันเพียร  ส าหรับข้อนี้ขอให้บรรยายโดยละเอียดตั้งแต่เริ่มสร้างครอบครัว  การอบรมเลี้ยงดูลูกว่ามีความ
ยากล าบากเพียงใด 
  * ให้พิมพ์แบบกรอกประวัติใหม่ได้  หรือ  พิมพ์เป็นเอกสารแนบ * 
 ๒.๓  การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและสังคม  ขอให้เขียนถึงการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและ สังคมของแม่  
โดยเฉพาะแม่ท่ีเสนอให้เป็นแม่ประเภทแม่ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   ส าหรับข้อนี้  ขอให้บรรยายโดยละเอียด  
ว่าได้บ าเพ็ญประโยชน์ในเรื่องใด เมื่อใด  หากมีต าแหน่งในองค์การการกุศล  มูลนิธิฯ  กรุณาระบุชื่อองค์การ  
ต าแหน่ง  และหน้าที่ที่รับผิดชอบในการริเริ่มที่เป็นประโยชน์ต้ององค์การนั้นๆๆ 
  * ให้พิมพ์แบบกรอกประวัติใหม่ได้  หรือ  พิมพ์เป็นเอกสารแนบ * 
ข้อ ๓  ประวัติลูก 
  ขอให้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับลูกทุกคนให้ครบตามแบบกรอกประวัติก าหนด  รวมทั้งการศึกษา  
ความส าเร็จในหน้าที่การงานและการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมของลูก  หากมีลูกเกิน ๕ คน ขอให้พิมพ์เพ่ิมเติมให้ครบ 
  ส าหรับแม่ที่เสนอให้เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติประเภทแม่ของลูกผู้ท าให้ ประโยชน์ต้ องสังคมและ
ประเทศชาติ  กรุณาเขียนรายละเอียดให้ครอบคลุมตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 

๑. การบ าเพ็ญประโยชน์ของลูกต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ 

๒. ลูกเป็นผู้มีความประพฤติดีมีคุณธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมและประสบความส าเร็จในชีวิต  

๓. แม่มีความประพฤติดีงามเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกและเสียสละบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  

๔. แม่และลูกเป็นผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และ / หรือ สนับสนุนกิจกรรมสามธรณกุศลขององค์การใน

การพระบรมราชูปถัมภ์  และในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

๕. แม่และลูกเป็นผู้นิยมและรักษาเอกลักษณ์ของไทย 

 หากมีเอกสารที่สามารถน ามาเป็นหลักฐาน  กรุณาแนบส าเนามาด้วย  หรือ  ลูกท างานใน
องค์การสังคมสงเคราะห์  กรุณาระบุชื่อองค์การ  ต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

        * ให้พิมพ์แบบกรอกประวัติใหม่ได้  หรือ  พิมพ์เป็นเอกสารแนบ * 
/ข้อ ๔ ประวัติของแม่และลูก.................... 
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ข้อ ๔   ประวัติของแม่และลูกรวมทั้งคุณธรรมและการบ าเพ็ญประโยชน์ที่ควรยกย่องโดยสรุป  

  ขอให้สรุปความดีเด่นของแม่และลูก  ท้ังด้านคุณธรรม  บ าเพ็ญประโยชน์ ต่อสังคมและความ
ดีเด่นของแม่ท่ีสมควรยกย่องให้เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ  ตามประเภทท่ีเสนอ 

ข้อ ๕  ผู้เสนอ 
 ผู้เสนอจะเป็นบุคคลในครอบครัว  หรือ  องค์การ / หน่วยงานใดเป็นผู้เสนอก็ได้  แต่ต้องไม่ใช่บุคคล
เดียวกับผู้รับรองและบุคคลที่อ้างอิงได้ในข้อ ๖ และข้อ  ๗  และต้องไม่เป็นกรรมการหรืออนุกรรมการคัดเลือกแม่
ดีเด่นแห่งชาติ 

ข้อ  ๖  ผู้รับรอง 
 ผู้รับรองต้องไม่ใช่บุคคลในครอบครัวและต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้เสนอในข้อ  ๕  ต้องเป็นที่สามารถ
ให้ข้อมูลเพิ่มได้  และต้องไม่เป็นกรรมการหรืออนุกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ 

ข้อ ๗  บุคคลที่อ้างอิงได้ 
 บุคคลที่อ้างอิงได้ต้องเป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้ท่ีได้รับการเสนอปละต้องไม่เป็นบุคคล
เดียวกับผู้เสนอในข้อ  ๕  และผู้รับรองในข้อ ๖  สามารถให้ช่ือผู้ที่อ้างอิงได้เกินว่า ๒ คน  และต้องไม่เป็น
กรรมการหรืออนุกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ 

ข้อ  ๘   ๑.  รับเอกสารแบบกรอกประวัติได้ที่  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  อบต .โนนประดู่                                                                                  
ตั้งแต่วันที่ ๒๕  กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป  หรือ  www.nonpradoo.go.th 

  ๒   ส่งเอกสารแบบกรอกประวัติพร้อมหลักฐาน  ภายในวันศุกร์ที่  ๔  สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ข้อ  ๙  สถานที่ส่งเอกสาร  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  อบต.โนนประดู่   
           โทร. ๐-๔๔๙๗ -  ๗๐๐๘ , ๐-๙๒๘๐-๙๙๑๙-๗ 

http://www.nonpradoo.go.th/

