๑
กรอบหลักเกณฑ์การสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่อง
เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทาคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจาปี ๒๕๖๕
--------------------------------------------------เพื่อให้การสรรหา พิจารณา คัดเลือก และประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่ งชาติ
และผู้ทาคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน มีหลักเกณฑ์ขั้นตอนที่เป็นระบบมีมาตรฐานชัดเจน คณะกรรมการ
สรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทาคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จึงได้กาหนด
กรอบหลักเกณฑ์ ดังนี้
การสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทา
คุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน แบ่งออกเป็น ๕ ประเด็น
๑. ประเภท
๒. ด้าน
๓. ขอบเขตของด้าน/ตัวอย่างกิจกรรม
๔. ขั้นตอนการสรรหา พิจารณา คัดเลือก
๕. การรับพระราชทานรางวัลและการเชิดชูเกียรติ
๑. ประเภท มี ๔ ประเภท ได้แก่
๑.๑ เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
๑.๒ กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
(กลุ่มเด็กและเยาวชน หมายถึง ชมรม ชุมนุม หรือที่เรียกเป็นอย่างอื่น
ที่มีการรวมตัวกันตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ทากิจกรรมและมีผลงานอย่างต่อเนื่อง
เป็นระยะเวลา ๑ ปีขึ้นไป)
๑.๓ บุคคลผู้ทาคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
๑.๔ องค์กรที่ทาคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
(องค์กร หมายถึง หน่วยงาน สถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เป็นนิติบุคคลหรือ
เป็นองค์กร ประชาชน องค์กรชาวบ้าน)
๒. ด้าน จาแนกออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้
๒.๑ ด้านการพัฒนาสังคมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน
๒.๒ ด้านการศึกษา วิชาการ และนวัตกรรม
๒.๓ ด้านศิลปวัฒนธรรม การสื่อสาร และอาชีพ
๓. ขอบเขตของกิจกรรม/ตัวอย่างกิจกรรม
๓.๑ ด้านการพัฒนาสังคมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน เป็นพฤติกรรม
ความสามารถหรือการสนับสนุนในการสร้างสรรค์ กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และการส่งเสริม ให้เยาวชน
มี บ ทบาท มี ส่ วนร่ วมในกิ จ กรรมที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อสั งคม หรื อ กิ จกรรมกี ฬ าเพื่ อการพั กผ่ อนหย่ อนใจ
ที่ทาร่วมกันทาให้เกิดความสนุกสนานคลายเครียดและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม หรือ ผลงาน
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายด้านสิทธิเด็กและเยาวชน หรือ ด้านการส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนาการป้องกัน และ
แก้ ไ ขปั ญ หาในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยเป็ น จิ ต อาสา อาสาสมั ค ร
คณะกรรมการ คณะทางาน
๓.๒ ด้านการศึกษา วิชาการ และนวัตกรรม เป็นพฤติกรรมความสามารถ การสร้าง
ผลงาน หรือการสนับสนุนที่ใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ทฤษฎี หรือแนวคิดในรูปแบบต่าง ๆ หรือ
การประดิษฐ์ผลงานใหม่ที่มีคุณค่า หรือดัดแปลงปรับปรุงจากของเดิมให้ดีขึ้น และเป็นผลงานที่ มีคุณค่าเป็น
ประโยชน์ เป็นที่ยอมรับของสังคม อาทิ สร้างหลักสูตร ตารา สื่อการเรียนการสอน งานศึกษาค้นคว้า (วิจัย)
งานฝึ ก อบรม นิ เทศก์ การสร้ า งทั ก ษะ การแข่ ง ขั น ความรู้ ค วามสามารถทั ก ษะทางวิ ช าการทั้ ง ใน
ระดับประเทศ ระหว่างประเทศ
/๓.๓ ด้านศิลปวัฒนธรรม...

๒
๓.๓ ด้านศิลปวัฒ นธรรม การสื่อสาร และอาชีพ เป็นพฤติกรรมความสามารถ หรือ
การส่งเสริมสนับสนุนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ พัฒนางานทางศิลปวัฒนธรรม
ที่แสดงถึงวิถีการดารงชีวิตที่เจริญงดงาม ตามหลักการศีลธรรม การปฏิบัติชอบตามหลักธรรมทางศาสนา
การติดต่อสื่อสาร การถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสาร สาระบันเทิงค่านิยม ทาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เจตคติ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว หรือ การทามาหากินการหารายได้เป็นครั้งคราวเป็นประจาทั้งปี
การประกอบอาชีพที่เป็นประจา เพื่อนารายได้เลี้ยงชีพที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
๔. ขั้นตอนการสรรหาพิจารณาคัดเลือก
๔.๑ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร โดยขอความร่วมมือ
ให้หน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษา จังหวัด สื่อมวลชน ฯลฯ คัดเลือกเด็กและเยาวชน กลุ่มเด็กและเยาวชน
บุ คคล และองค์กรที่ทาคุณ ประโยชน์ ต่อเด็กและเยาวชน โดยขอให้ องค์กรหรือหน่วยงานเป็น ผู้ รับรอง
ส่งเอกสารผลงานไปยัง กรมกิจการเด็กและเยาวชน ทางไปรษณีย์ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕
(โดยถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางของทางราชการเป็นสาคัญ)
๔.๒ กรมกิ จ การเด็ ก และเยาวชน ตรวจสอบการเสนอและการรั บ รองผลงาน
ในแบบเสนอประวัติและผลงาน
๔.๓ คณะกรรมการสรรหาและเชิ ด ชู เด็ ก และเยาวชนดี เด่ น แห่ ง ชาติ และผู้ ท า
คุณ ประโยชน์ต่อ เด็ก และเยาวชน ดาเนิน การสรรหา พิจ ารณา คัด เลือ กผลงาน และการพิจารณา
ถือเป็นที่สิ้นสุด
๔.๔ กรมกิจการเด็กและเยาวชน นาผลงานที่ผ่านการคัดเลือกประกาศเผยแพร่ยกย่อง
๔.๕ กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดส่งเกียรติบัตรให้แก่ผู้ทสี่ ่งผลงานแต่ไม่ได้รับรางวัลฯ
๔.๖ กรณี ที่ มี ข้ อ ร้ อ งเรี ย นที่ ป รากฏหลั ก ฐานชั ด เจนว่ า ผู้ ได้ รั บ รางวั ล มี พ ฤติ ก รรม
ที่ไม่เหมาะสม หรือปลอมแปลงเอกสารที่ใช้ในการเสนอเข้ารับการพิจารณา คณะกรรมการสรรหาและเชิดชู
เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทาคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน มีสิทธิ์ในการคัดชื่อผู้ที่ผ่านการ
คัดเลือกออกจากการรับพระราชทานรางวัล และกรณีที่ได้รับพระราชทานรางวัลไปแล้ว กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน ขอเพิกถอนรางวัลคืนและดาเนินการตามกฎหมายในภายหลังได้
๕. การรับพระราชทานรางวัลและการเชิดชูเกียรติ
๕.๑ กรมกิจการเด็กและเยาวชน เสนอชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชน
ดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทาคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เข้ารับพระราชทานรางวัล (โล่หรือเกียรติบัตร)
ในวันเยาวชนแห่งชาติ (วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕)
๕.๒ กรมกิจ การเด็กและเยาวชน น าประวัติผ ลงานเด็กและเยาวชนดีเด่น แห่ งชาติ
และผู้ทาคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน พิมพ์เป็นหนังสือหรือสื่อต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่เป็นเกียรติประวัติ

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทาคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจาปี ๒๕๖๕
๑. ประเภทเด็กและเยาวชน
๑.๑ อายุ ๑๕ - ๒๕ ปี บ ริ บู ร ณ์ นั บ ถึ งวั น ที่ ๒๐
กันยายน ๒๕๖๕ (เป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๒๐
กันยายน ๒๕๔๐ ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๐)
๑.๒ สัญชาติไทย
๑.๓ มีความประพฤติดี
๑.๔ มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการยอมรับ หรือมีความ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมในด้านใดด้านหนึ่ ง
หรือลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ได้แก่
๑.๔.๑ ผลงานดี เ ด่ น ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ
เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากบุคคลทั่วไปอย่าง
ต่อ เนื่ อ งและกว้างขวาง เป็ น ผลงาน
ที่มีลักษณะเฉพาะที่สะท้อนถึงคุณค่า
ของผลงานในแต่ละด้านอย่างต่อเนื่อง
จนเป็นที่ปรากฏ
๑.๔.๒ ผลงานที่ผ่านการประกวดแข่งขันหรือ
สร้ างชื่ อ เสี ยงต้ อ งเป็ น ผลงานรางวั ล
ชนะเลิศที่ ๑ ระดับชาติขึ้นไป
๑.๔.๓ ผลงานเกิดขึ้นจนเป็นที่ปรากฏไม่น้อย
กว่า ๓ ปี อย่างต่อเนื่ อง (นับถึงวันที่
๒๙ เมษายน ๒๕๖๕)
๑.๕ เด็กและเยาวชนที่ส่งผลงาน ต้องไม่เคยได้รับ
รางวั ล เด็ ก แล ะเย าวชน ดี เ ด่ น แห่ งชาติ ฯ
(เยาวชนดี เด่ น แห่ งชาติ ) ของกรมกิ จ การเด็ ก
และเยาวชน มาก่อน

๒.๑

๒.๒
๒.๓
๒.๔

๒.๕

๒. ประเภทกลุม่ เด็กและเยาวชน
กลุ่มเด็กและเยาวชน หมายถึง ชมรม ชุมนุม
หรื อ ที่ เรี ย กเป็ น อย่ า งอื่ น ที่ มี ก ารรวมตั ว กั น
ตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ทากิจกรรมและมี ผลงาน
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ น ระยะเวลา ๑ ปี ขึ้ น ไป
โดยมี อ ายุ ๑๕ - ๒๕ ปี บ ริ บู ร ณ์ นั บ ถึ งวั น ที่
๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ (เป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่
๒๐ กั นยายน ๒๕๔๐ ถึ งวั น ที่ ๒๐ กั น ยายน
๒๕๕๐)
สัญชาติไทย
มีความประพฤติดี
มี ผ ลงานดี เด่ น ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ หรื อ มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์น วัตกรรมในด้ านใด
ด้านหนึ่ง หรือลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ได้แก่
๒.๔.๑ ผลงานดีเด่นที่ได้รับการยอมรับและ
เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ซึ่ ง เป็ น ที่ ย อมรั บ จากบุ ค คลทั่ ว ไป
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและกว้ า งขวาง เป็ น
ผลงานที่มีลักษณะเฉพาะที่สะท้อนถึง
คุ ณ ค่ า ของผลงานในแต่ ล ะ ด้ า น
อย่ างต่ อเนื่ องจนเป็ นที่ ปรากฏ หรื อ
เป็ นต้ นแบบให้ กลุ่ มเด็ กและเยาวชน
นาไปเป็นแบบอย่างในการดาเนินงาน
๒.๔.๒ ผลงานที่ผ่านการประกวดแข่งขันหรือ
สร้ างชื่ อเสี ยงต้ องเป็ นผลงานรางวั ล
ชนะเลิศที่ ๑ ระดับชาติขึ้นไป
๒.๔.๓ ผลงานเกิดขึ้นจนเป็นที่ปรากฏไม่น้อย
กว่า ๓ ปี อย่างต่อเนื่อง (นับถึงวันที่
๒๙ เมษายน ๒๕๖๕)
กลุ่ม เด็ กและเยาวชนที่ ส่งผลงานต้ องไม่เคย
ได้รับรางวัลกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ
(กลุ่มเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ) ของกรมกิจการเด็ก
และเยาวชนมาก่อน

๓. ประเภทบุคคลผู้ทาคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
๓.๑ อายุตั้งแต่ ๒๕ ปีขึ้นไป (เป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่
๒๐ กันยายน ๒๕๔๐)
๓.๒ สัญชาติไทย
๓.๓ มีความประพฤติดี
๓.๔ เป็ น บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ใ นข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
๓.๔.๑ เป็ น ผู้ ที่ เสี ย สละ และอุ ทิ ศ ตนให้ กั บ
การส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน ด้ า นใดด้ า นหนึ่ ง อย่ า ง
ต่อเนื่อง โดยส่งผลต่อสังคมอย่างเป็นที่
ประจั ก ษ์ โดยไม่ เ ป็ น ภารกิ จ หน้ า ที่
ประจา
๓.๔.๒ สนับ สนุ น หรือมีความคิดสร้างสรรค์
นวั ต กรรม ในกิ จ กรรมการพั ฒ นา
ทางด้านใดด้านหนึ่ง เช่น เงิน ทุนหรือ
สิ่ งขอ งอุ ป ก รณ์ ที่ จ าเป็ น ต่ อ ก าร
ดาเนินงานไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ต่อปีต่อเนื่อง ๓ ปี หรือสนับสนุนวิชาการ
ทั กษะ ความชานาญ เพื่ อ การพั ฒ นา
เด็กและเยาวชน
๓.๔.๓ ผลงานเกิดขึ้นจนเป็นที่ปรากฏไม่น้อย
กว่ า ๓ ปี อย่ างต่ อ เนื่ อง (นั บ ถึ งวั น ที่
๒๙ เมษายน ๒๕๖๕)
๓.๕ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในทางสร้างสรรค์จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม
๓.๖ มี แ บบอย่ า งการด ารงชี วิ ต ที่ ดี ต่ อ สั งคม หรื อ
เป็ น ตั ว อย่ า งที่ ส ร้ า งแรงจู งใจให้ กั บ เด็ ก และ
เยาวชน สามารถน าเป็ น แบบอย่ า งในการ
ทากิจกรรมอย่างเห็นได้ชัด
๓.๗ บุ ค คลที่ ส่ ง ผลงานต้ อ งไม่ เ คยได้ รั บ รางวั ล
บุ คคลผู้ ท าคุ ณ ประโยชน์ต่ อ เด็ก และเยาวชน
ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน มาก่อน

๓

๔. ประเภทองค์กรที่ทาคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
๔.๑ องค์กร หมายถึง หน่วยงาน สถาบัน ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ที่เป็น นิติบุค คลหรือเป็ นองค์ก ร
ประชาชน องค์กรชาวบ้าน
๔.๒ เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล และเป็นตัวอย่าง
ที่ดีต่อสังคม
๔.๓ เป็นองค์กรที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๔.๓.๑ ส่งเสริมการพัฒนาเฉพาะด้านเด็กและ
เยาวชนด้านใดด้านหนึ่งอย่างต่อเนื่อง
มากกว่าภารกิจหน้าที่ประจา
๔.๓.๒ สนั บสนุน หรือสร้างสรรค์น วัตกรรม
กิ จ ก รรม ก ารพั ฒ น าท างด้ าน ใด
ด้านหนึ่ง ของเด็กและเยาวชน เช่น
- เงิ น ทุ น หรื อ สิ่ งของอุ ป กรณ์ มู ล ค่ า
ไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- บุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ อาสาสมัคร
๔.๓.๓ เป็ นองค์ กรที่ มี บทบาทในการส่ งเสริ ม
สนับสนุนให้เด็กและเยาวชน กลุ่มเด็ก
และเยาวชน ดาเนินกิจกรรมหรือพัฒนา
เด็ กและเยาวชนอย่ างต่ อเนื่ องจนเป็ น
ที่ประจักษ์ต่อสังคม
๔.๓.๔ ผลงานที่เกิดขึ้นจนเป็นที่ปรากฏไม่น้อย
กว่ า ๓ ปี อย่ างต่ อเนื่ อง (นั บ ถึ งวั น ที่
๒๙ เมษายน ๒๕๖๕)
๔.๔ องค์ ก รที่ ส่ งผลงานต้ อ งไม่ เคยได้ รั บ รางวั ล
องค์กรที่ทาคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน มาก่อน

๔
คาชี้แจง
ในการเสนอผลงานเพื่อขอรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ ประจาปี ๒๕๖๕
-------------------------------------เพื่ อประโยชน์ ของผู้ เสนอผลงาน/เจ้าของผลงาน (เด็ กและเยาวชน/กลุ่ มเด็กและเยาวชน/
บุคคล/องค์กร) เพื่อขอรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทาคุณประโยชน์
ต่อเด็กและเยาวชน ประจาปี ๒๕๖๕ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอความร่วมมือในการจัดทาข้อมูลต่าง ๆ
เป็นรูปเล่ม จานวน ๑ เล่ม และส่งไฟล์ข้อมูลผลงาน จานวน ๑ ชุด ตามคาชี้แจง ดังต่อไปนี้
๑. เจ้ า ของผลงาน กรอกข้ อ มู ล ตามแบบเสนอผลงานฯ ให้ ค รบทุ ก ข้ อ ที่ ก าหนด
โดยระบุชื่อด้านและประเภทที่ขอรับการพิจารณา ได้แก่ เด็กและเยาวชน กลุ่มเด็กและเยาวชน บุคคล หรือ
องค์กร ให้ ชัดเจนและครบถ้ว น ซึ่งผลงานที่ ส่ งจะต้องเป็น ผลงานของตนเอง ของกลุ่ม และขององค์กร
โดยส่งผลงานได้เพียง ๑ ประเภท หรือ ๑ ด้าน เท่านั้น
๒. บุ ค คลอ้ างอิ ง ประเภทเด็ ก และเยาวชน บุ ค คลฯ ในแบบเสนอผลงานฯ (ข้ อ ๑.๓)
ต้องไม่ใช่เจ้าของผลงานและบุคคลในครอบครัวเดียวกันพร้อมให้รายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/อีเมล์
๓. เจ้ า ของผลงาน จะต้ อ งสรุ ป ข้ อ มู ล ผลงานดี เด่ น ในแบบเสนอผลงานฯ (ข้ อ ๒)
และจัดพิมพ์ด้วยอักษร Angsana new ขนาด ๑๖ พ้อยท์ โดยแนบหลักฐาน ดังนี้ ผลงาน รางวัล ประกาศเกียรติบัตร
หนั งสื อรั บ รองต่ าง ๆ ที่ ได้ รั บ รางวั ล ภาพถ่ า ยขณะท ากิ จ กรรมที่ เห็ น ใบหน้ า ชั ด เจน ขนาด ๔ x ๖ นิ้ ว
(โปสการ์ ด ) และภาพถ่ ายหน้ าตรง ขนาด ๒ นิ้ ว (๑ ภาพ ถ่ ายไม่ เกิ น ๖ เดื อ น) ส าเนาบั ตรประชาชน
และสาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
๔. การรั บ รองผลงาน เจ้าของผลงาน (เด็ ก และเยาวชน กลุ่ ม เด็ กและเยาวชน บุ คคล
และองค์กร) ต้องมีหน่วยงานหรือองค์กร เป็นผู้เสนอผลงาน และรับรองผลงานตามแบบเสนอผลงานฯ (ข้อ ๖)
พร้ อ มลงลายมื อ ชื่ อ ทั้ ง นี้ ผู้ รั บ รองผลงานต้ อ งมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ ผลงานใน ด้ า นนั้ น ๆ ในกรณี ที่
คณะกรรมการต้องการสอบถามข้อมูลผลงาน หากไม่สามารถติดตามผลงานกับผู้รับรองได้ คณะกรรมการ
ขอตัดสิทธิ์ในการพิจารณาผลงาน
๕. การส่ ง ผลงาน หากคณ ะกรรมการเห็ น ว่ า ไม่ ต รงกั บ ด้ า นนั้ น ขอสงวนสิ ท ธิ์
ในการย้ายผลงานไปยังด้านที่ตรงกับผลงาน
หากมี ข้ อ สงสั ย สอบถามรายละเอี ย ดได้ ที่ โทรศั พ ท์ / โทรสาร ๐ ๒๖๕๑ ๖๕๔๑ และ
๐ ๒๖๕๑ ๖๕๓๕ และจัดส่งเอกสารผลงานฯ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ดังนี้
 ส่งด้วยตนเอง : กลุ่มการพัฒ นาศักยภาพ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก
เยาวชน และครอบครัว ชั้น ๑๖ กรมกิจการเด็กและเยาวชน อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุ ษย์ ๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้ อมปราบศั ตรูพ่ าย กรุงเทพมหานคร ในวัน เวลา
ราชการ (เวลา ๑๖.๓๐ น.) หรือ
 ส่ งทางไปรษณี ย์ : กรมกิ จการเด็ กและเยาวชน อาคารกระทรวงการพั ฒนาสั งคมและ
ความมั่ นคงของมนุ ษย์ ๑๐๓๔ ถนนกรุ งเกษม แขวงมหานาค เขตป้ อมปราบศั ตรูพ่ าย กรุ งเทพมหานคร
๑๐๑๑๐ (กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ชั้น ๑๖)
โดยถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางของทางราชการเป็นสาคัญ
หมายเหตุ
๑. ผลงานที่ส่งเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทาคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
ทุกประเภท กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งผลงานคืนทุกกรณี
๒. กรณีมีผู้ร้องเรียนที่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าผู้ได้รับรางวัลมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือปลอมแปลงเอกสารที่ใช้
ในการเสนอเข้ารับการพิจารณา คณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทาคุณประโยชน์
ต่อเด็กและเยาวชน มีสิทธิ์ในการคัดชื่อผู้ทผี่ ่านการคัดเลือกออกจากการรับพระราชทานรางวัล และกรณีที่ได้รับพระราชทาน
รางวัลไปแล้ว กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอเพิกถอนรางวัลคืนและดาเนินการตามกฎหมายในภายหลังได้

๕
ประเภท เด็กและเยาวชนดีเด่ นแห่ งชาติ
แบบเสนอผลงาน
กิจกรรมสรรหาและเชิ ดชู เด็กและเยาวชนดีเด่ นแห่ งชาติ และ
ผู้ทาคุณประโยชน์ ต่อเด็กและเยาวชน ประจาปี ๒๕๖๕
ด้ าน

รู ปถ่ายขนาด
๒ นิ้ว
(ถ่ายไว้ไม่เกิน
๖ เดือน)

๑. ข้ อมูลเบื้องต้ น / ประวัติ
๑.๑ ชื่อ .................................................................................. นามสกุล ..................................................................................
วันเดือนปี เกิด ............................................... อายุ.................ปี เลขประจาตัวประชาชน..................................................
สถานที่ติดต่อ เลขที่ ......................................................... หมู่ที่……….......……… ซอย................................................
ถนน................................................... ตาบล/แขวง............................................ เขต/อาเภอ.............................................
จังหวัด .................................... รหัสไปรษณี ย ์ ............................ โทรศัพท์ ................................. มือถือ.........................
โทรสาร ...................................................... E-mail ........................................................................................................
Facebook………………………......................................... ID Line ………………………............................................
๑.๒ ชื่อ-นามสกุลบิดา/มารดา/ผูป้ กครอง
 บิดาชื่อ ............................................................................ นามสกุล .........................................................................
โทรศัพท์/มือถือ ......................................................................
 มารดาชื่อ......................................................................... นามสกุล ..........................................................................
โทรศัพท์/มือถือ ......................................................................
 ผูป้ กครองชื่อ ................................................................... นามสกุล .........................................................................
โทรศัพท์/มือถือ ......................................................................
๑.๓ บุคคลอ้างอิง (ไม่ใช่บุคคลในครอบครัว)
ชื่อ ............................................................................... นามสกุล ....................................................................................
โทรศัพท์/มือถือ ...........................................................................โทรสาร………….….............................…....…...…..
E-mail......................................................................................
๑.๔ ประวัติการศึกษา
กาลังศึกษาระดับชั้น ...................................................... ชื่อสถานศึกษา…………………….….......…...……….…......
จบการศึกษาระดับ......................................................... ชื่อสถานศึกษา.........................................................................
๑.๕ ตาแหน่งหน้าที่ในอดีต-ปัจจุบนั .......................................................................................................................................
........................................................................................……………………………………………………..…............
……………………………………………………..……………………………………………………………...........
๑.๖ คติธรรมประจาใจ
..........................................................................................................................................................................................
๑.๗ แนวทางในการดารงชีวติ อันเป็ นแบบอย่างที่ดีงาม
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
/๒. สรุ ปข้อมูลผลงานดีเด่น...

๖
-๒-

๒. สรุปข้ อมูลผลงานดีเด่ น ทีไ่ ด้ รับการยอมรับและเป็ นประโยชน์ ต่อสั งคมและอื่น ๆ ทั้งนี้ ขอให้ กรอกรายละเอียด
โดยจัดลาดับผลงานฯ ดังนี้
๒.๑ ผลงานดีเด่ นทีไ่ ด้ รับการยอมรับและเป็ นประโยชน์ ต่อสั งคม
(เป็ นผลงานต่ อเนื่องไม่ น้อยกว่ า ๓ ปี และยังดาเนินการจนถึงปัจจุบัน)
ปี ที่ดาเนินการ

ผลงานดีเด่ นเกีย่ วข้ องตามกรอบหลักเกณฑ์
และอธิบายถึงผลงานที่ทาให้ เกิดประโยชน์ ต่อชุ มชน สั งคม ส่ วนรวม (แนบหลักฐานประกอบการพิจารณา)

๒.๒ ผลงานทีผ่ ่ านการประกวดแข่ งขัน หรื อสร้ างชื่ อเสี ยง
๒.๒.๑ ผลงานระดับชาติ
(๑) ชื่อผลงาน/กิจกรรม …………………………………………………………...........................................
(๒) วัน เดือน ปี สถานที่ และจานวนผูเ้ ข้าประกวด/แข่งขัน..............................................................................
(๓) รางวัลที่ได้รับ/หน่วยงานผูจ้ ดั .....................................................................................................................
(๔) ระบุเนื้ อหาของกิจกรรมที่มีความสาคัญ (อธิบายของความยากลาบาก ความวิริยะ อุตสาหะ)........................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(๕) ผลงานที่เกิดจากการได้รับรางวัลแล้วนาไปทาให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมส่ วนรวม (แนบหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา)...............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

๒.๒.๒ ผลงานระดับนานาชาติ
(๑) ชื่อผลงาน/กิจกรรม …………………………………………………………...........................................
(๒) วัน เดือน ปี สถานที่ และจานวนผูเ้ ข้าประกวด/แข่งขัน..............................................................................
(๓) รางวัลที่ได้รับ/หน่วยงานผูจ้ ดั .....................................................................................................................
(๔) ระบุเนื้ อหาของกิจกรรมที่มีความสาคัญ (อธิบายของความยากลาบาก ความวิริยะ อุตสาหะ)........................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(๕) ผลงานที่เกิดจากการได้รับรางวัลแล้วนาไปทาให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมส่ วนรวม (แนบหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา)...............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

๓. ให้ คดั เลือกผลงานดีเด่ นทีเ่ ป็ นรู ปธรรมสามารถนาไปพัฒนาคุณภาพของงาน หรื อนาไปขยายผลให้ เกิดประโยชน์ ต่อสั งคม
(อธิบายถึงกระบวนการ/วิธีการ)
................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
/๔. แนวคิด...

๗
-๓-

๔. แนวคิดของข้ าพเจ้ าในการทาคุณประโยชน์ หรื อการเสียสละต่ อสั งคม
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

๕. หากข้ าพเจ้ าได้ รับการคัดเลือกเข้ ารับพระราชทานรางวัล ยินดีเข้ าร่ วมกิจกรรมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ขอรับรองว่ าผลงานและเอกสารทีเ่ สนอข้ างต้ นเป็ นความจริงทุกประการ
ลงชื่ อ................................................................(เจ้ าของผลงาน)
(...............................................................)
วันที่….....…เดือน…..........…….....……พ.ศ..............

๖. ความเห็นสนับสนุนด้ านศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม ของผู้รับรอง ทีม่ ตี ่ อเจ้ าของผลงานฯ
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ลงชื่ อ...……………………...………..……..............(ผู้รับรอง)
(……...………....……..……..................…..…)
ตาแหน่ ง…………………………………….………..........….......
องค์ กร……………………..........………………..…....................
โทรศัพท์ ......................................โทรสาร......................................
โทรศัพท์ มือถือ…..…………...............………………..……........
วันที่….…...….เดือน….…….....….…........……พ.ศ. ….…....…..
หมายเหตุ

นิยามศัพท์

เพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาคัดเลือก
๑. กรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบทุกข้อ
๒. เอกสารประกอบการพิจารณา รวมทั้งภาพประกอบผลงาน ตามคาชี้แจง (เรี ยงลาดับตามผลงาน)
๓. คณะกรรมการสรรหาและเชิ ดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่ งชาติ และผูท้ าคุณประโยชน์ต่อเด็ก
และเยาวชน พิจารณาตัดสิ นและถือเป็ นเด็ดขาด
๔. กรณี ที่ มีขอ้ ร้ องเรี ยนที่ ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าผูไ้ ด้รับรางวัลมี พฤติ กรรมที่ ไม่เหมาะสม
หรื อปลอมแปลงเอกสารที่ใช้ในการเสนอเข้ารับการพิจารณา คณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็ก
และเยาวชนดี เด่นแห่ งชาติ และผูท้ าคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนมีสิทธิ์ ในการคัดชื่ อผูท้ ี่
ผ่านการคัดเลือกออกจากการรับพระราชทานรางวัล หรื อกรณี ที่ได้รับพระราชทานรางวัลไปแล้ว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอเพิกถอนรางวัลคืนและดาเนินการตามกฎหมายในภายหลังได้
๑. ผู้เสนอผลงาน หมายถึง หน่วยงาน / องค์กร ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลงานในสาขานั้น ๆ
๒. เจ้ าของผลงาน หมายถึง เด็กและเยาวชน กลุ่มเด็กและเยาวชน บุคคล องค์กร

๘
ประเภท กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่ นแห่ งชาติ
แบบเสนอผลงาน
กิจกรรมสรรหาและเชิ ดชู เด็กและเยาวชนดีเด่ นแห่ งชาติ และ
ผู้ทาคุณประโยชน์ ต่อเด็กและเยาวชน ประจาปี ๒๕๖๕
ด้ าน

รู ปถ่ายสมาชิก หรื อ
สัญลักษณ์ของกลุ่ม
ขนาด ๒ นิ้ว
(ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)

๑. ข้ อมูลเบื้องต้ น / ประวัติ
๑.๑ ชื่อกลุ่ม .........................................................................................................................................
พ.ศ. ที่ก่อตั้ง ..................................................... อายุกลุ่ม .................... ปี
สถานที่ติดต่อ เลขที่ ......................................................... หมู่ที่……….......……… ซอย.................................................
ถนน........................................................ ตาบล/แขวง........................................... เขต/อาเภอ.........................................
จังหวัด .................................... รหัสไปรษณี ย ์ ......................... โทรศัพท์ ................................. มือถือ............................
โทรสาร .................................................... E-mail ..........................................................................................................
Facebook………………………....................................... ID Line ………………………............................................
๑.๒ ประธานกลุ่ม
ชื่อ .............................................................................. นามสกุล ....................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน ....................................................... โทรศัพท์/มือถือ ...............................................................
๑.๓ บุคคลอ้างอิง
ชื่อ .............................................................................. นามสกุล ....................................................................................
โทรศัพท์/มือถือ ..............................................................โทรสาร ..................................................................................
E-mail...........................................................................................
๑.๔ ประวัติการก่อตั้ง (โดยสรุ ป)
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
๑.๕ วัตถุประสงค์/ภารกิจการดาเนินงาน ...............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
…………………………………………..…..……………………………………………………………………….....
๑.๖ ลักษณะของกลุ่ม
( ) เป็ นกลุ่มองค์กรอิสระไม่สังกัดหน่วยงานใด ๆ
( ) เป็ นกลุ่ม/องค์กร/สังกัดหน่วยงาน (ระบุชื่อหน่วยงาน) .....................................…………......…………………......
๑.๗ จานวนสมาชิกกลุ่ม จานวน ...........................คน (กรุ ณาแนบรายชื่อและสมาชิกรับรองผลงานกลุ่ม)
........................................................................................……………………………………………………………......
๑.๘ ปรัชญาการดาเนินงานของกลุ่ม
…………………………………………..…..………………………………………………………………….…….....
…………………………………………..…..………………………………………………………………………......
/๒. สรุ ปข้อมูลผลงานดีเด่น...

๙
-๒-

๒. สรุปข้ อมูลผลงานดีเด่ น ทีไ่ ด้ รับการยอมรับและเป็ นประโยชน์ ต่อสั งคมและอื่น ๆ ทั้งนี้ ขอให้ กรอกรายละเอียด
โดยจัดลาดับผลงานฯ ดังนี้
๒.๑ ผลงานดีเด่ นทีไ่ ด้ รับการยอมรับและเป็ นประโยชน์ ต่อสั งคม
(เป็ นผลงานต่ อเนื่องไม่ น้อยกว่ า ๓ ปี และยังดาเนินการจนถึงปัจจุบัน)
ปี ที่ดาเนินการ

ผลงานดีเด่ นเกีย่ วข้ องตามกรอบหลักเกณฑ์
และอธิบายถึงผลงานที่ทาให้ เกิดประโยชน์ ต่อชุ มชน สั งคม ส่ วนรวม (แนบหลักฐานประกอบการพิจารณา)

๒.๒ ผลงานทีผ่ ่ านการประกวดแข่ งขัน หรื อสร้ างชื่ อเสี ยง
๒.๒.๑ ผลงานระดับชาติ
(๑) ชื่อผลงาน/กิจกรรม …………………………………………………………...........................................
(๒) วัน เดือน ปี สถานที่ และจานวนผูเ้ ข้าประกวด/แข่งขัน..............................................................................
(๓) รางวัลที่ได้รับ/หน่วยงานผูจ้ ดั .....................................................................................................................
(๔) ระบุเนื้ อหาของกิจกรรมที่มีความสาคัญ (อธิบายของความยากลาบาก ความวิริยะ อุตสาหะ)........................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(๕) ผลงานที่เกิดจากการได้รับรางวัลแล้วนาไปทาให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมส่ วนรวม (แนบหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา)...............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

๒.๒.๒ ผลงานระดับนานาชาติ
(๑) ชื่อผลงาน/กิจกรรม …………………………………………………………...........................................
(๒) วัน เดือน ปี สถานที่ และจานวนผูเ้ ข้าประกวด/แข่งขัน..............................................................................
(๓) รางวัลที่ได้รับ/หน่วยงานผูจ้ ดั .....................................................................................................................
(๔) ระบุเนื้ อหาของกิจกรรมที่มีความสาคัญ (อธิบายของความยากลาบาก ความวิริยะ อุตสาหะ)........................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(๕) ผลงานที่เกิดจากการได้รับรางวัลแล้วนาไปทาให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมส่ วนรวม (แนบหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา)...............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

๓. ให้ คดั เลือกผลงานดีเด่ นทีเ่ ป็ นรู ปธรรมสามารถนาไปพัฒนาคุณภาพของงาน หรื อนาไปขยายผลให้ เกิดประโยชน์ ต่อสั งคม
(อธิบายถึงกระบวนการ/วิธีการ)
................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
/๔. แนวคิด...

๑๐
-๓-

๔. แนวคิดของกลุ่มในการทาคุณประโยชน์ หรื อการเสี ยสละต่ อสั งคม
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

๕. หากกลุ่มได้ รับการคัดเลือกเข้ ารับพระราชทานรางวัล ยินดีเข้ าร่ วมกิจกรรมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ขอรับรองว่ าผลงานและเอกสารทีเ่ สนอข้ างต้ นเป็ นความจริงทุกประการ
ลงชื่ อ................................................................(ประธานกลุ่ม)
(...............................................................)
วันที่….....…เดือน…..........…….....……พ.ศ..............

๖. ความเห็นสนับสนุนด้ านศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม ของผู้รับรอง ทีม่ ตี ่ อกลุ่มฯ
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
ลงชื่ อ...……………………...………..……..............(ผู้รับรอง)
(……...………....……..……..................…..…)
ตาแหน่ ง…………………………………….………..........….......
องค์ กร……………………..........………………..…....................
โทรศัพท์ ......................................โทรสาร......................................
โทรศัพท์ มือถือ…..…………...............………………..……........
วันที่….…...….เดือน….…….....….…........……พ.ศ. ….…....…..
หมายเหตุ

นิยามศัพท์

เพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาคัดเลือก
๑. กรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบทุกข้อ
๒. เอกสารประกอบการพิจารณา รวมทั้งภาพประกอบผลงาน ตามคาชี้แจง (เรี ยงลาดับตามผลงาน)
๓. คณะกรรมการสรรหาและเชิ ดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่ งชาติ และผูท้ าคุณประโยชน์ต่อเด็ก
และเยาวชน พิจารณาตัดสิ นและถือเป็ นเด็ดขาด
๔. กรณี ที่ มีขอ้ ร้ องเรี ยนที่ ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าผูไ้ ด้รับรางวัลมี พฤติ กรรมที่ ไม่เหมาะสม
หรื อปลอมแปลงเอกสารที่ใช้ในการเสนอเข้ารับการพิจารณา คณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็ก
และเยาวชนดี เด่นแห่ งชาติ และผูท้ าคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนมีสิทธิ์ ในการคัดชื่ อผูท้ ี่
ผ่านการคัดเลือกออกจากการรับพระราชทานรางวัล หรื อกรณี ที่ได้รับพระราชทานรางวัลไปแล้ว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอเพิกถอนรางวัลคืนและดาเนินการตามกฎหมายในภายหลังได้
๑. ผู้เสนอผลงาน หมายถึง หน่วยงาน / องค์กร ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลงานในสาขานั้น ๆ
๒. เจ้ าของผลงาน หมายถึง เด็กและเยาวชน กลุ่มเด็กและเยาวชน บุคคล องค์กร

๑๑
ประเภท บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อเด็กและเยำวชน
แบบเสนอผลงำน
กิจกรรมสรรหำและเชิ ดชู เด็กและเยำวชนดีเด่ นแห่ งชำติ และ
ผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อเด็กและเยำวชน ประจำปี ๒๕๖๕
ด้ ำน

รู ปถ่ายขนาด
๒ นิ้ว
(ถ่ายไว้ไม่เกิน
๖ เดือน)

๑. ข้ อมูลเบื้องต้ น / ประวัติ
๑.๑ ชื่อ............................................................................... นามสกุล ....................................................................................
วันเดือนปี เกิด ............................................... อายุ.................ปี เลขประจาตัวประชาชน..................................................
สถานที่ติดต่อ เลขที่ ......................................................... หมู่ที่……….......……… ซอย................................................
ถนน................................................................... ตาบล/แขวง............................. เขต/อาเภอ...........................................
จังหวัด ................................... รหัสไปรษณี ย ์ ............................ โทรศัพท์ ............................... มือถือ...........................
โทรสาร ................................................... E-mail ..........................................................................................................
Facebook………………………..................................... ID Line ………………………............................................
๑.๒ ชื่อ-นามสกุลบิดา /มารดา
 บิดาชื่อ .......................................................................... นามสกุล
..............................................................................
โทรศัพท์/มือถือ ......................................................................
 มารดาชื่อ....................................................................... นามสกุล
..............................................................................
โทรศัพท์/มือถือ ......................................................................
๑.๓ บุคคลอ้างอิง (ไม่ใช่บุคคลในครอบครัว)
ชื่อ ................................................................................... นามสกุล ...............................................................................
โทรศัพท์/มือถือ ......................................................................โทรสาร………….….............................…….…...........
E-mail......................................................................................
๑.๔ ประวัติการศึกษา
จบการศึกษาระดับ......................................................... ชื่อสถานศึกษา.........................................................................
๑.๕ กาลังประกอบอาชีพ ........................................................................... สถานที่ประกอบอาชีพ ......................................
.........................................................................................................................................................................................
๑.๖ ตาแหน่งหน้าที่ในอดีต - ปัจจุบนั .....................................................................................................................................
..........................................................................................……………………………………………….......……..….
……………………………………………………..……………………………………………………………..........
๑.๗ คติธรรมประจาใจ
.........................................................................................................................................................................................
๑.๘ แนวทางในการดารงชีวติ อันเป็ นแบบอย่างที่ดีงาม
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
/๒. สรุ ปข้อมูลผลงานดีเด่น...

๑๒
-๒-

๒. สรุปข้ อมูลผลงำนดีเด่ น ทีไ่ ด้ รับกำรยอมรับและเป็ นประโยชน์ ต่อสั งคมและอื่น ๆ ทั้งนี้ ขอให้ กรอกรำยละเอียด
โดยจัดลำดับผลงำนฯ ดังนี้
๒.๑ ผลงำนดีเด่ นทีไ่ ด้ รับกำรยอมรับและเป็ นประโยชน์ ต่อสั งคม
(เป็ นผลงำนต่ อเนื่องไม่ น้อยกว่ ำ ๓ ปี และยังดำเนินกำรจนถึงปัจจุบัน)
ปี ที่ดำเนินกำร

ผลงำนดีเด่ นเกีย่ วข้ องตำมกรอบหลักเกณฑ์
และอธิบำยถึงผลงำนที่ทำให้ เกิดประโยชน์ ต่อชุ มชน สั งคม ส่ วนรวม (แนบหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ)

๒.๒ ผลงำนทีผ่ ่ ำนกำรประกวดแข่ งขัน หรื อสร้ ำงชื่ อเสี ยง
๒.๒.๑ ผลงำนระดับชำติ
(๑) ชื่อผลงาน/กิจกรรม …………………………………………………………...........................................
(๒) วัน เดือน ปี สถานที่ และจานวนผูเ้ ข้าประกวด/แข่งขัน..............................................................................
(๓) รางวัลที่ได้รับ/หน่วยงานผูจ้ ดั .....................................................................................................................
(๔) ระบุเนื้ อหาของกิจกรรมที่มีความสาคัญ (อธิบายของความยากลาบาก ความวิริยะ อุตสาหะ)........................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(๕) ผลงานที่เกิดจากการได้รับรางวัลแล้วนาไปทาให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมส่ วนรวม (แนบหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา)...............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

๒.๒.๒ ผลงำนระดับนำนำชำติ
(๑) ชื่อผลงาน/กิจกรรม …………………………………………………………...........................................
(๒) วัน เดือน ปี สถานที่ และจานวนผูเ้ ข้าประกวด/แข่งขัน..............................................................................
(๓) รางวัลที่ได้รับ/หน่วยงานผูจ้ ดั .....................................................................................................................
(๔) ระบุเนื้ อหาของกิจกรรมที่มีความสาคัญ (อธิบายของความยากลาบาก ความวิริยะ อุตสาหะ)........................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(๕) ผลงานที่เกิดจากการได้รับรางวัลแล้วนาไปทาให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมส่ วนรวม (แนบหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา)...............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

๓. ให้ คดั เลือกผลงำนดีเด่ นทีเ่ ป็ นรู ปธรรมสำมำรถนำไปพัฒนำคุณภำพของงำน หรื อนำไปขยำยผลให้ เกิดประโยชน์ ต่อสั งคม
(อธิบำยถึงกระบวนกำร/วิธีกำร)
................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
/๔. แนวคิด...

๑๓
-๓-

๔. แนวคิดของข้ ำพเจ้ ำในกำรทำคุณประโยชน์ หรื อกำรเสียสละต่ อสั งคม
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

๕. หำกข้ ำพเจ้ ำได้ รับกำรคัดเลือกเข้ ำรับพระรำชทำนรำงวัล ยินดีให้ กำรสนับสนุนกิจกรรมของกรมกิจกำรเด็กและเยำวชน
ขอรับรองว่ ำผลงำนและเอกสำรทีเ่ สนอข้ ำงต้ นเป็ นควำมจริงทุกประกำร
ลงชื่ อ................................................................(เจ้ ำของผลงำน)
(...............................................................)
วันที่….....…เดือน…..........…….....……พ.ศ..............

๖. ควำมเห็นสนับสนุนด้ ำนศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม ของผู้รับรอง ทีม่ ตี ่ อเจ้ ำของผลงำนฯ
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
ลงชื่ อ...……………………...………..……..............(ผู้รับรอง)
(……...………....……..……..................…..…)
ตำแหน่ ง…………………………………….………..........….......
องค์ กร……………………..........………………..…....................
โทรศัพท์ ......................................โทรสำร......................................
โทรศัพท์ มือถือ…..…………...............………………..……........
วันที่….…...….เดือน….…….....….…........……พ.ศ. ….…....…..
หมำยเหตุ

นิยำมศัพท์

เพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาคัดเลือก
๑. กรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบทุกข้อ
๒. เอกสารประกอบการพิจารณา รวมทั้งภาพประกอบผลงาน ตามคาชี้แจง (เรี ยงลาดับตามผลงาน)
๓. คณะกรรมการสรรหาและเชิ ดชู เด็กและเยาวชนดี เด่นแห่ งชาติ และผูท้ าคุณประโยชน์ต่อเด็ก
และเยาวชน พิจารณาตัดสิ นและถือเป็ นเด็ดขาด
๔. กรณี ที่มีขอ้ ร้องเรี ยนที่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าผูไ้ ด้รับรางวัลมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรื อ
ปลอมแปลงเอกสารที่ ใช้ในการเสนอเข้ารับการพิจารณา คณะกรรมการสรรหาและเชิ ดชู เด็กและ
เยาวชนดี เด่นแห่ งชาติ และผูท้ าคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนมีสิทธิ์ ในการคัดชื่ อผูท้ ี่ผ่าน
การคัดเลือกออกจากการรับพระราชทานรางวัล หรื อกรณี ที่ได้รับพระราชทานรางวัลไปแล้ว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอเพิกถอนรางวัลคืนและดาเนินการตามกฎหมายในภายหลังได้
๑. ผู้เสนอผลงำน หมายถึง หน่วยงาน / องค์กร ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลงานในสาขานั้น ๆ
๒. เจ้ ำของผลงำน หมายถึง เด็กและเยาวชน กลุ่มเด็กและเยาวชน บุคคล องค์กร

๑๔
ประเภท องค์ กรทีท่ ำคุณประโยชน์ ต่อเด็กและเยำวชน
แบบเสนอผลงำน
กิจกรรมสรรหำและเชิ ดชู เด็กและเยำวชนดีเด่ นแห่ งชำติ และ
ผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อเด็กและเยำวชน ประจำปี ๒๕๖๕
ด้ ำน

รู ปถ่ายสัญลักษณ์
ขององค์กร
ขนาด ๒ นิ้ว
(ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)

๑. ข้ อมูลเบื้องต้ น / ประวัติ
๑.๑ ชื่อองค์กร .........................................................................................................................................
พ.ศ. ที่ก่อตั้ง ..................................................... อายุองค์กร .................... ปี
สถานที่ติดต่อ เลขที่ ......................................................... หมู่ที่……….......……… ซอย................................................
ถนน......................................................... ตาบล/แขวง....................................... เขต/อาเภอ............................................
โทรสาร .................................................... E-mail ..........................................................................................................
Facebook………………………...................................... Website ..………………………...........................................
๑.๒ ผูก้ ่อตั้ง
ชื่อ ..................................................................................... นามสกุล ..............................................................................
โทรศัพท์/มือถือ ......................................................................
๑.๓ บุคคลอ้างอิง
ชื่อ ................................................................................... นามสกุล ................................................................................
โทรศัพท์/มือถือ ...................................................................... โทรสาร…………......................…………....................
E-mail............................................................................
๑.๔ ประวัติการก่อตั้ง (โดยสรุ ป)
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
๑.๕ วัตถุประสงค์/ภารกิจการดาเนินงาน ...............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
๑.๖ ลักษณะขององค์กร/หน่วยงาน
( ) เป็ นกลุ่มองค์กรอิสระไม่สังกัดหน่วยงานใด ๆ
( ) เป็ นกลุ่ม/องค์กร/สังกัดหน่วยงาน (ระบุชื่อหน่วยงาน) .....................................…………......………………….....
๑.๗ ผูบ้ ริ หารงานองค์กร (ปัจจุบนั ) จานวน .......................คน (กรุ ณาแนบรายชื่อ)
........................................................................................…………………………………………………………...…..
........................................................................................…………………………………………………………..…....
๑.๘ ปรัชญาการดาเนินงานขององค์กร
…………………………………………..…..…………………………………………………………………………..
…………………………………………..…..………………………………………………………………………….
/๒. สรุ ปข้อมูลผลงานดีเด่น...

๑๕
-๒-

๒. สรุปข้ อมูลผลงำนดีเด่ น ทีไ่ ด้ รับกำรยอมรับและเป็ นประโยชน์ ต่อสั งคมและอื่น ๆ ทั้งนี้ ขอให้ กรอกรำยละเอียด
โดยจัดลำดับผลงำนฯ ดังนี้
๒.๑ ผลงำนดีเด่ นทีไ่ ด้ รับกำรยอมรับและเป็ นประโยชน์ ต่อสั งคม
(เป็ นผลงำนต่ อเนื่องไม่ น้อยกว่ ำ ๓ ปี และยังดำเนินกำรจนถึงปัจจุบัน)
ปี ที่ดำเนินกำร

ผลงำนดีเด่ นเกีย่ วข้ องตำมกรอบหลักเกณฑ์
และอธิบำยถึงผลงำนที่ทำให้ เกิดประโยชน์ ต่อชุ มชน สั งคม ส่ วนรวม (แนบหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ)

๒.๒ ผลงำนทีผ่ ่ ำนกำรประกวดแข่ งขัน หรื อสร้ ำงชื่ อเสี ยง
๒.๒.๑ ผลงำนระดับชำติ
(๑) ชื่อผลงาน/กิจกรรม …………………………………………………………...........................................
(๒) วัน เดือน ปี สถานที่ และจานวนผูเ้ ข้าประกวด/แข่งขัน..............................................................................
(๓) รางวัลที่ได้รับ/หน่วยงานผูจ้ ดั .....................................................................................................................
(๔) ระบุเนื้ อหาของกิจกรรมที่มีความสาคัญ (อธิบายของความยากลาบาก ความวิริยะ อุตสาหะ)........................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(๕) ผลงานที่เกิดจากการได้รับรางวัลแล้วนาไปทาให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมส่ วนรวม (แนบหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา)...............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

๒.๒.๒ ผลงำนระดับนำนำชำติ
(๑) ชื่อผลงาน/กิจกรรม …………………………………………………………...........................................
(๒) วัน เดือน ปี สถานที่ และจานวนผูเ้ ข้าประกวด/แข่งขัน..............................................................................
(๓) รางวัลที่ได้รับ/หน่วยงานผูจ้ ดั .....................................................................................................................
(๔) ระบุเนื้ อหาของกิจกรรมที่มีความสาคัญ (อธิบายของความยากลาบาก ความวิริยะ อุตสาหะ)........................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(๕) ผลงานที่เกิดจากการได้รับรางวัลแล้วนาไปทาให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมส่ วนรวม (แนบหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา)...............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

๓. ให้ คดั เลือกผลงำนดีเด่ นทีเ่ ป็ นรู ปธรรมสำมำรถนำไปพัฒนำคุณภำพของงำน หรื อนำไปขยำยผลให้ เกิดประโยชน์ ต่อสั งคม
(อธิบำยถึงกระบวนกำร/วิธีกำร)
................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
/๔. แนวคิด...

๑๖
-๓-

๔. แนวคิดขององค์กรในกำรทำคุณประโยชน์ หรื อกำรเสี ยสละต่ อสั งคมในกำรปลูกฝังต่ อเด็กและเยำวชน
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

๕. หำกองค์กรได้ รับกำรคัดเลือกเข้ ำรับพระรำชทำนรำงวัล ยินดีให้ กำรสนับสนุนกิจกรรมของกรมกิจกำรเด็กและเยำวชน
ขอรับรองว่ ำผลงำนและเอกสำรทีเ่ สนอข้ ำงต้ นเป็ นควำมจริงทุกประกำร
ลงชื่ อ................................................................(ผู้แทนองค์ กร)
(...............................................................)
วันที่….....…เดือน…..........…….....……พ.ศ..............

๖. ควำมเห็นสนับสนุนด้ ำนศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม ของผู้รับรอง ทีม่ ตี ่ อองค์กรฯ
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ลงชื่ อ...……………………...………..……..............(ผู้รับรอง)
(……...………....……..……..................…..…)
ตำแหน่ ง…………………………………….………..........….......
องค์ กร……………………..........………………..…....................
โทรศัพท์ ......................................โทรสำร......................................
โทรศัพท์ มือถือ…..…………...............………………..……........
วันที่….…...….เดือน….…….....….…........……พ.ศ. ….…....…..
หมำยเหตุ

นิยำมศัพท์

เพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาคัดเลือก
๑. กรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบทุกข้อ
๒. เอกสารประกอบการพิจารณา รวมทั้งภาพประกอบผลงาน ตามคาชี้แจง (เรี ยงลาดับตามผลงาน)
๓. คณะกรรมการสรรหาและเชิ ดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่ งชาติ และผูท้ าคุณประโยชน์ต่อเด็ก
และเยาวชน พิจารณาตัดสิ นและถือเป็ นเด็ดขาด
๔. กรณี ที่ มีขอ้ ร้ องเรี ยนที่ ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าผูไ้ ด้รับรางวัลมี พฤติ กรรมที่ ไม่เหมาะสม
หรื อปลอมแปลงเอกสารที่ใช้ในการเสนอเข้ารับการพิจารณา คณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็ก
และเยาวชนดี เด่นแห่ งชาติ และผูท้ าคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนมีสิทธิ์ ในการคัดชื่ อผูท้ ี่
ผ่านการคัดเลือกออกจากการรับพระราชทานรางวัล หรื อกรณี ที่ได้รับพระราชทานรางวัลไปแล้ว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอเพิกถอนรางวัลคืนและดาเนินการตามกฎหมายในภายหลังได้
๑. ผู้เสนอผลงำน หมายถึง หน่วยงาน / องค์กร ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลงานในสาขานั้น ๆ
๒. เจ้ ำของผลงำน หมายถึง เด็กและเยาวชน กลุ่มเด็กและเยาวชน บุคคล องค์กร

