หลักเกณฑ์การคัดเลือก “คนดีศรีสงคราม”
เนื่องในงานมหกรรมเทศกาลปลาลุ่มน้าสงคราม ประจ้าปี 2562
1. หลักการและเหตุผล
งานมหกรรมเทศกาลปลาลุ่มน้าสงครามเป็นงานประเพณีที่อ้าเภอศรีสงคราม ร่วมกับทุกภาคส่วนร่วมกัน
ด้าเนินการเพื่อสะท้อนและฟื้นฟูวิถีชีวิตของคนลุ่มน้าสงคราม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม รวมถึงเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น ให้ประชาชนทังอ้าเภอมี
ส่วนร่วม รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งในปี 2562 ได้ก้าหนดจัดงานในวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2562 ในการจัดงาน
ครังนีได้ก้าหนดกิจกรรมการคัดเลือก “คนดีศรีสงคราม” เพื่อมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลที่กระท้าความดี
เสียสละต่อสังคม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคคลทั่วไปในอ้าเภอศรีสงครามต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสรรหา คัดเลือกประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่กระท้าความดีมีความเสียสละเพื่อส่วนรวม ให้ประจักษ์
แก่บุคคลทั่วไป อันเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นและเป็นขวัญก้าลังใจในการกระท้าความดี
2.2 เพื่อกระตุ้นให้สังคมอ้าเภอศรีสงครามเกิดความตระหนักในการกระท้าความดี อุทิศตนมีความ
เสียสละต่อการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน
2.3 เพื่อรณรงค์เผยแพร่ผลงานของ “คนดีศรีสงคราม”
เป้าหมาย
สรรหาคัดเลือก และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่กระท้าความดีเหมาะสมกับการเป็น “คนดีศรีสงคราม”
โดยมีทังหมด 3 ประเภท คือ
1) ประเภทเยาวชน รางวัลชนะเลิศ
1 รางวัล รับโล่เกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 1 รางวัล รับใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 1 รางวัล รับใบประกาศเกียรติคุณ
2) ประเภทบุคคลทั่วไป รางวัลชนะเลิศ
1 รางวัล รับโล่เกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 1 รางวัล รับใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 1 รางวัล รับใบประกาศเกียรติคุณ
3) ประเภทผู้สูงอายุ รางวัลชนะเลิศ
1 รางวัล รับโล่เกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 1 รางวัล รับใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 1 รางวัล รับใบประกาศเกียรติคุณ
ซึ่งมีคณะกรรมการระดับอ้าเภอด้าเนินการคัดเลือก”คนดีศรีสงคราม” จ้านวน 9 คน โดยแยกเป็น
ประเภทละ 3 รางวัล และมอบรางวัลในพิธีเปิดงานมหกรรมเทศกาลปลาลุ่มน้าสงคราม วันที่ 22 ธันวาคม 2561
การรับสมัคร
1. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
1.1 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นผู้เสนอชื่อ “คนดีศรีสงคราม” ประเภทละ 1 คน
1.2 ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก “คนดีศรีสงคราม” สามารถสมัครด้วยตนเองที่ส้านักงานพัฒนา
ชุมชนอ้าเภอศรีสงคราม ที่ว่าการอ้าเภอศรีสงคราม ชัน 2
2. เงื่อนไขการเสนอชื่อ/รับสมัคร
ส่งรายชื่อหรือส่งผลงานได้ ตังแต่ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

คุณสมบัติของคนดีศรีสงคราม
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุตามเกณฑ์ ดังนี
2.1 ประเภทเยาวชน มีอายุตังแต่ 15-25 ปี
2.2 ประเภทบุคคลทั่วไป มีอายุตังแต่ 26-60 ปี
2.3 ประเภทผู้สูงอายุ มีอายุเกิน 60 ปี ขึนไป
3. เป็นบุคคลที่มีภูมิล้าเนาอยู่ในเขตพืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเทศบาลอยู่ในเขตอ้าเภอ
ศรีสงคราม
4. บุคคลในครัวเรือนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและประพฤติตนเป็นผู้มีอิทธิพล
5. ตนเองและครอบครัวเป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างของชุมชนและสังคม
6. เป็นผู้บ้าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7. เป็นผู้ด้ารงชีวิตโดยยึดค่านิยม 12 ประการ ประกอบด้วย ดังนี
1) ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทังทางตรง และทางอ้อม
5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7) เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9) มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท้า รู้ปฏิบัติตามพระราชด้ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10) รู้จักด้ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด้ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ้าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ้าหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการ
เมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11) มีความเข้มแข็งทังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ้านาจฝ่ายต่้า หรือกิเลส มีความละอายเกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12) ค้านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
8. มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา อันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข
9. ไม่เคยเป็นบุคคลที่เคยได้รับรางวัล “คนดีศรีต้าบล” และ “คนดีศรีสงคราม” มาก่อน

กรอบคุณลักษณะคนดีศรีสงครามและตัวชีวัดตามแนวทางการคัดเลือก
คนดีศรีสงคราม ประจ้าปี 2562
คุณลักษณะ
1. มีคุณธรรมและจริยธรรม

กรอบตัวชีวัดลักษณะคนดี
1.ปฏิบัติตามหลักศาสนาของตนเอง
2.มีสัมมาคาราวะ อ่อนน้อมถ่อมตน
3.พูดจาสุภาพ อ่อนโยน ถูกต้องตามกาลเทศะ
4.มีความเอืออาทร ในครอบครัว ชุมชน สังคม
5.มีความกตัญญูกตเวที
6.มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
2. มีระเบียบวินัย
1.ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ กติกาของสังคม
2.ปฏิบัติตนตรงต่อเวลา
3.อบรมเลียงดูบุตร หรือคนในครอบครัวเป็นคนดีของ
สังคม
4.จัดท้าบัญชีครัวเรือนและการวางแผนชีวิตปฏิบัติตนตาม
แผนได้ประสบความส้าเร็จและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชน
3. มีจิตส้านึกดีและจิตสาธารณะ 1.มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน
2.มีจิตสาธารณะและบ้าเพ็ญประโยชน์
3.มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.มีการประหยัดอดออม
5.มีความขยัน มานะอุตสาหะและอดทน
4. ความรอบรู้และการถ่ายทอด 1.เป็นผู้ใฝ่ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้
องค์ความรู้ตนเองสู่สังคม
2.เป็นผู้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างสม่้าเสมอ
3.สามารถน้าความรู้มาพัฒนาตนเอง ผู้อื่นและพัฒนา
ชุมชน
5. มีความรัก ผูกพัน เอืออาทร 1.ครอบครัวอบอุ่น
กันในครอบครัว
- มีการปรึกษาหารือพูดคุยกันในครัวเรือน
- มีความรักสามัคคี ปรองดองสมาชิกในครัวเรือน
6. รักษ์ความเป็นไทยและ
1.สืบสานและเผยแพร่เอกลักษณ์ไทย
วัฒนธรรมประเพณีไทย
2.ปฏิบัติตามวัฒนธรรมและประเพณีไทย
3.มีจิตใจรักความเป็นชาติไทย
7. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต 1.มีลักษณะนิสัยดูแลสุขภาพร่างกายมีการออกก้าลังกาย
ดี
อย่างสม่้าเสมอ
2.มีจิตใจที่ร่าเริง ยิมแย้ม แจ่มใสมองโลกในแง่ดี
3.สามารถเป็นตัวอย่างและแนะน้าชักจูงสมาชิกใน
ครัวเรือน ชุมชน ดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต
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กรอบคุณลักษณะคนดีศรีสงครามและตัวชีวัดตามแนวทางการคัดเลือก
คนดีศรีสงคราม ประจ้าปี 2562
คุณลักษณะ
8. มีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย

9. ไม่มั่วสุมอบายมุข

10. ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

กรอบตัวชีวัดลักษณะคนดี
1.เคารพในสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น
2.ใช้สิทธิเลือกตังทุกครัง
3.เป็นแกนน้าในการรณรงค์เผยแพร่ประชาธิปไตย
4.เป็นสมาชิก “กลุ่มเรารักในหลวง”
1.ไม่ติดการพนัน
2.ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและของมึนเมา
3.ไม่เที่ยวเตร่ยามวิกาล
4.ไม่มั่วสุมทางเพศ
1. ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. ภายในบ้านมีการปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ผลฯลฯ
มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ ครอบครัวอบอุ่น
3. สามารถเป็นตัวอย่างหรือชักจูงแนะน้าผู้อื่น
ปฏิบัติตามได้
รวมคะแนน
………………………………………………….
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