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๑
กรอบหลักเกณฑ์การสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่อง
เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทาคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจาปี ๒๕๖๒
--------------------------------------------------เพื่อให้การสรรหา พิจารณา คัดเลือก และประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่ งชาติ
และผู้ทาคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน มีหลักเกณฑ์ขั้นตอนที่เป็นระบบมีมาตรฐานชัดเจน คณะอนุกรรมการ
สรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทาคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จึงได้กาหนด
กรอบหลักเกณฑ์ ดังนี้
การสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทา
คุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน แบ่งออกเป็น ๕ ประเด็น
๑. ประเภท
๒. สาขา
๓. ขอบเขตของสาขา/ตัวอย่างกิจกรรม
๔. ขั้นตอนการสรรหา พิจารณา คัดเลือก
๕. การรับพระราชทานรางวัลและการเชิดชูเกียรติ
๑. ประเภท มี ๔ ประเภท ได้แก่
๑.๑ เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
๑.๒ กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
(เด็กหรือเยาวชนตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ซึ่งเรียกว่า กลุ่ม ชมรม ฯลฯ)
๑.๓ บุคคลผู้ทาคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
๑.๔ องค์กรที่ทาคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
(รายละเอียดตามตารางคุณสมบัติหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก)
๒. สาขา จาแนกออกเป็น ๑๑ สาขา ดังนี้
๒.๑ สาขากฎหมายและการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน
๒.๒ สาขาการศึกษาและวิชาการ
๒.๓ สาขากีฬาและนันทนาการ
๒.๔ สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
๒.๕ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.๖ สาขาพัฒนาเยาวชน บาเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน
๒.๗ สาขาศิลปวัฒนธรรม
๒.๘ สาขาศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม
๒.๙ สาขาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
๒. ๒.๑๐ สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม
๒.๑๑ สาขาอาชีพ
๓. ขอบเขตของสาขา/ตัวอย่างกิจกรรม
๓.๑ สาขากฎหมายและการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน เป็นพฤติกรรม
ความสามารถ หรือการสนับสนุนสร้างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เพื่อเป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน
โดยการเผยแพร่ พั ฒ นา พิ ทั กษ์ ปกป้ อง คุ้ มครอง ป้ องกั น แก้ ไขฟื้ นฟู พฤติ กรรมเกี่ ยวกั บเด็ กและเยาวชน
ตัวอย่าง เช่น งานด้านกฎหมายในประเภทต่าง ๆ เช่น งานเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายเรื่องสิทธิเด็ก
และเยาวชน งานพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน งานพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน งานคุ้มครอง
สวัสดิภาพเด็กและเยาวชน งานแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ฯลฯ
/๓.๒ สาขาการศึกษา...

๒
๓.๒ สาขาการศึกษาและวิชาการ เป็นพฤติกรรมความสามารถ และการสร้างผลงาน
ในด้านความรู้ ทางวิช าการ ทฤษฎี หรือแนวคิดในรูป แบบต่าง ๆ ตัวอย่าง เช่น งานด้านการศึกษาและ
วิชาการ ได้แก่ งานด้านการเรียนการสอน สร้างหลักสูตร การผลิตตารา สื่อการเรียนการสอน งานฝึกอบรม
งานนิเทศก์ งานศึกษาค้นคว้า (วิจัย) การสร้างทักษะ และพัฒนาเจตคติที่ดีและถูกต้องทางวิชาการ ฯลฯ
๓.๓ สาขากีฬาและนันทนาการ เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมความสามารถ หรือ
การสนับสนุนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสุขภาพ เพื่อการแข่งขัน เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ หรือเป็นกิจกรรมที่ทาร่วมกัน
ทาให้เกิดความสนุกสนานคลายเครียด และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตัวอย่าง เช่น การแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ การแข่งขันกีฬานักเรียนอาเซียน การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งเอเซีย, โลก การแข่งขัน
กีฬาชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, เอเชีย, โลก (มีชื่อเฉพาะ) การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ การแข่งขัน
กี ฬาอาเซี ยนพาราเกมส์ การแข่ งขันกี ฬาเอเชี ยนเกมส์ การแข่ งขั นกี ฬาเฟสปิ คเกมส์ การแข่ งขั นกี ฬาโอลิ มปิ คเกมส์
การแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ผู้นานันทนาการในการแข่งขันหรือประกวดกิจกรรมความสามารถเชิงนันทนาการ ฯลฯ
๓.๔ สาขาคณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ คอมพิ ว เตอร์ เทคโนโลยี เป็ น พฤติ กรรม
ความสามารถ หรือการสนั บ สนุ น สร้างสรรค์ผ ลงานกิจกรรมที่ใช้ความรู้ความสามารถทางคณิ ตศาสตร์
วิท ยาศาสตร์ คอมพิ ว เตอร์ เทคโนโลยี ตั ว อย่ าง เช่ น การแข่งขั น คณิ ต ศาสตร์และวิท ยาศาสตร์ระดั บ
ประเทศ การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ งานสนับสนุนหรือสร้างสรรค์
ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ฯลฯ
๓.๕ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นพฤติกรรมความสามารถ หรือการ
สนั บ สนุ น สร้างสรรค์ผ ลงานด้านการส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒ นา การป้ องกันแก้ไขปัญ หา ในเรื่องเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตัวอย่าง เช่น การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม การป้องกัน
แก้ไขปัญหามลพิษ การอนุรักษ์พลังงานการพัฒนาเกี่ยวกับการรักษาป่าไม้ ทุ่งหญ้า สัตว์ป่า ดิน น้า อากาศ
มนุษย์ และพื้นที่ธรรมชาติ ฯลฯ
๓.๖ สาขาพั ฒ นาเยาวชน การบ าเพ็ ญ ประโยชน์ และการส่ งเสริมการมี ส่ ว นร่ว ม
ของเยาวชน เป็นพฤติกรรมความสามารถ หรือการสนับสนุน ในการสร้างสรรค์กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
และการส่งเสริมสนับสนุนการให้เยาวชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเป็น
อาสาสมัคร คณะกรรมการ คณะทางาน ฯลฯ ตัวอย่าง เช่น งานต่อต้านสารเสพติด เอดส์ งานค่ายเยาวชน
งานศูนย์เยาวชน งานพัฒนาความเป็นผู้นา งานพัฒนาสังคม งานพัฒนาสิ่งสาธารณะ งานสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ
๓.๗ สาขาศิลปวัฒนธรรม เป็นพฤติกรรมความสามารถ ทางสุนทรียภาพ หรือค่านิยม
ที่พึงประสงค์ หรือความซาบซึ่งอติสุนทร หรือการสนับสนุน ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อนุรักษ์ พัฒนา
งานทางศิลปวัฒ นธรรมที่แสดงถึงวิถีการดารงชีวิตที่เจริญงดงามตามหลักการศี ลธรรม มีอารมณ์กระตุ้น
ประทับใจ ตัวอย่าง เช่น ดนตรีไทย ดนตรีสากล ขับร้อง นาฏศิลป์ การแสดง จิตรกรรม ประติมากรรม หัตถศิลป์
วรรณกรรม (ร้อยกรอง - ร้อยแก้ว) สุนทรพจน์ ศิลปะพื้นบ้าน - ท้องถิ่น การอ่านทานองเสนาะ ฯลฯ
๓.๘ สาขาศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม เป็นพฤติกรรมความสามารถ หรือการ
สนับสนุน การปฏิบัติชอบตามหลักธรรมทางศาสนา หรือการสนับสนุนสร้างสรรค์ผลงานการพัฒนาจิตใจ
ตัวอย่าง เช่น ความกล้าทางศีลธรรม จริยธรรมและคุณธรรม (หิริโอตัปปะ กตัญญูกตเวที ขยันหมั่นเพียร
ความซื่อสัตย์สุจริต และส่งเสริมการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น)
๓.๙ สาขาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เป็นพฤติกรรมความสามารถ หรือการสนับสนุน
สร้างสรรค์ผลงานการประดิษฐ์คิดค้นให้ผลิตผลงานใหม่ที่มีคุณค่า หรือเป็นการดัดแปลงจากของเดิมให้ดีขึ้น
ตัวอย่าง เช่น ผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลจากการคัดเลือกตั้งแต่ระดับประเทศขึ้ นไป นวัตกรรม
หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ได้ดัดแปลง หรือปรับปรุง จนประยุกต์ใช้งานได้ดีกว่าเดิมและเป็นผลงานที่มีคุณค่า หรือเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมและถูกนาไปใช้อย่างแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับของสังคม งานสนับสนุนหรือสร้างสรรค์
ด้านสิ่ งประดิษฐ์ และนวัตกรรม และขอให้ นาเสนอผลงานต่ อคณะกรรมการฯ ความยาวไม่เกิน ๕ นาที
พร้อมทั้งอธิบายหรือสรุปผลงานสั้น ๆ โดยให้ระบุถึงประโยชน์ของชิ้นงานลงแผ่นซีดีรอม
/๓.๑๐ สาขาสื่อมวลชน...

๓
๓. ๓.๑๐ สาขาสื่ อ มวลชนเพื่ อ เด็ ก และเยาวชนที่ ป้ อ งกั น ปั ญ หาสั งคม เป็ น พฤติ ก รรม
ความสามารถ หรือการสนับสนุนสร้างผลงานที่เกี่ ยวกับการติดต่อถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสาร สาระบันเทิง
ค่านิยม ทาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ตัวอย่าง เช่น
รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ ภาพยนตร์โฆษณา ภาพยนตร์ไทย ภาพยนตร์สารคดี นักพากย์ภาพยนตร์
เพลงดนตรี แถบบัน ทึก นิทาน วารสาร หนังสือการ์ตูน หนังสือพิมพ์ ผู้อุปถัมภ์รายการวิทยุ - โทรทัศน์
คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ ฯลฯ
๓.
๓.๑๑ สาขาอาชีพ เป็นพฤติกรรมความสามารถ หรือการสนั บสนุนสร้างสรรค์ผ ลงาน
ทีเ่ กี่ยวกับการทามาหากิน การหารายได้เป็นครั้งคราวหรือเป็นประจาทั้งปี การประกอบอาชีพที่เป็นประจา
เพื่อนารายได้เลี้ยงชีพที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตัวอย่าง เช่น เกษตรกรรมอุตสาหกรรม
พาณิ ชยกรรมและบริ การ ศิลปหั ตถกรรม คหกรรม ครู - อาจารย์ (ไม่ใช่งานประจาในหน้าที่) ฯลฯ โดยการ
ประกอบอาชีพนั้น ๆ สอดคล้องตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (การหารายได้เป็นครั้งคราวหรือเป็นประจาทั้งปี)
๔. ขั้นตอนการสรรหาพิจารณาคัดเลือก
๔.๑ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร โดยขอความร่วมมือ
ให้ห น่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษา จังหวัด สื่อมวลชน ฯลฯ คัดเลือกเด็กและเยาวชน กลุ่มเด็กและ
เยาวชน บุคคล และองค์กรที่ทาคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน โดยขอให้องค์กรหรือหน่วยงานเป็นผู้รับรอง
ส่งแบบเสนอประวัติและผลงาน ไปยังกรมกิจการเด็กและยาวชน ทางไปรษณีย์ ภายในวันอังคารที่ ๓๐
เมษายน ๒๕๖๒ (โดยถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางของทางราชการเป็นสาคัญ)
๔.๒ กรมกิ จ การเด็ ก และเยาวชน ตรวจสอบการเสนอและการรั บ รองผลงาน
ในแบบเสนอประวัติและผลงาน
๔.๓ คณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทาคุณประโยชน์
ต่อเด็กและเยาวชน แต่ละสาขากิจกรรมดาเนินการสรรหา พิจารณา คัดเลือกผลงาน และเสนอคณะอนุกรรมการ
สรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทาคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนพิจารณา
๔.๔ คณะอนุ ก รรมการสรรหาและเชิ ด ชู เด็ ก และเยาวชนดี เด่ น แห่ งชาติ และผู้ ท า
คุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน พิจารณา คัดเลือกผลงาน พิจารณาตัดสินและถือเป็นเด็ดขาด
๔.๕ กรมกิจการเด็กและเยาวชน นาผลงานที่ผ่านการตัดสินประกาศเผยแพร่ยกย่อง
๔.๖ กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดส่งเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ส่งผลงานแต่ไม่ได้รับรางวัลฯ
๔.๗ เจ้าของผลงาน ส่งผลงานได้เพียง ๑ ประเภท หรือ ๑ สาขา เท่านั้น
๔.๘ 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 คณะอนุกรรมการสรรหา และ
เชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทาคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน มีสิทธิ์ในการคัดชื่อผู้ที่ผ่าน
การคัดเลือกออกจากการรับพระราชทานรางวัล และกรณีที่ได้รับพระราชทานรางวัลไปแล้ว กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน ขอเพิกถอนรางวัลคืนในภายหลังได้ หรือดาเนินการตามกฎหมาย
๕. การรับพระราชทานรางวัลและการเชิดชูเกียรติ
๕.๑ กรมกิจการเด็กและเยาวชน เสนอชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชน
ดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทาคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เข้ารับพระราชทานรางวัล (โล่หรือเกียรติบัตร)
ในวันเยาวชนแห่งชาติ (วันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒)
๕.๒ กรมกิจการเด็กและเยาวชน นาประวัติผลงานเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และ
ผู้ทาคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน พิมพ์เป็นหนังสือหรือสื่อต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่เป็นเกียรติประวัติ

คาชี้แจง
ในการเสนอผลงานเพื่อขอรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ ประจาปี ๒๕๖๒
-------------------------------------เพื่ อประโยชน์ ของผู้ เสนอผลงาน/เจ้าของผลงาน (เด็ กและเยาวชน/กลุ่ มเด็กและเยาวชน/
บุคคล/องค์กร) เพื่อขอรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทาคุณประโยชน์
ต่อเด็กและเยาวชน ประจาปี ๒๕๖๒ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอความร่วมมือในการจัดทาข้อมูลต่าง ๆ
ตามคาชี้แจง ดังต่อไปนี้
๑. แบบเสนอผลงานฯ
๑.๑ เจ้ า ของผลงาน กรอกข้ อ มู ล ตามแบบเสนอผลงานฯ ที่ ก าหนดโดยระบุ ชื่ อ
สาขากิจกรรมและประเภทที่ขอรับการพิจารณา ได้แก่ เด็กและเยาวชน กลุ่มเด็กและเยาวชน บุคคล หรือ
องค์กร ให้ชัดเจนและครบถ้วน
๑.๒ บุ คคลอ้ างอิ ง ประเภทเด็กและเยาวชน บุ คคลฯ ในแบบเสนอผลงานฯ (ข้อ ๑.๓)
ต้องไม่ใช่เจ้าของผลงานและบุคคลในครอบครัวเดียวกันพร้อมให้รายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/อีเมล์
๑.๓ เจ้าของผลงานจะต้องสรุปข้อมูลผลงานดีเด่น ในแบบเสนอผลงานฯ (ข้อ ๒) และ
จัดพิมพ์ด้วยอักษรขนาด ๑๖ พ้อยท์ พร้อมภาพถ่ายกิจกรรม สาเนาหลักฐานประกอบการพิจารณาความ
ยาวไม่เกิน ๕ หน้ากระดาษ จานวน ๑ เล่ม และนาลงแผ่นซีดีรอม จานวน ๑ แผ่น
๑.๔ การรับรองผลงาน เจ้าของผลงาน (เด็กและเยาวชน กลุ่มเด็กและเยาวชน บุคคล
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 ผลงานในสาขานั้ น ๆ ในกรณี ที่
คณะกรรมการต้องการสอบถามข้อมูลผลงาน และไม่สามารถติดตามผลงานกับผู้รับรองได้ คณะกรรมการ
ขอตัดสิทธิ์ในการพิจารณาผลงาน
๑.๕ เจ้าของผลงาน ประเภทเด็กและเยาวชน กลุ่มเด็กและเยาวชน บุคคล และองค์ กร
ผลงานที่ส่งจะต้องเป็นผลงานของตนเอง ของกลุ่ม และขององค์กรเท่านั้น
๑.๖ การส่ ง ผลงาน หากคณะกรรมการเห็ น ว่ า ไม่ ต รงกั บ สาขานั้ น ขอสงวนสิ ท ธิ์
ในการย้ายผลงานไปยังสาขาที่ตรงกับผลงาน
๑.๗ เจ้าของผลงาน ส่งผลงานได้เพียง ๑ ประเภท หรือ ๑ สาขา เท่านั้น
๒. การส่งผลงานเพื่อขอรับการพิจารณา
๒.๑ แบบเสนอผลงานตามประเภทที่ เสนอกรอกรายละเอี ย ดข้ อ มู ล ให้ ค รบทุ ก ข้ อ
กรณีเนื้อหาไม่พอสามารถเพิ่มเติมลงในกระดาษ A4 จานวนไม่เกิน ๕ หน้า ทั้งนี้ เจ้าของผลงานต้องแนบ
สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน
๒.๒ เอกสารประกอบการพิจารณาจัดท าผลงานเป็นรูปเล่ ม จานวน ๑ เล่ ม โดยแนบ
หลักฐานต่าง ๆ ดังนี้ ผลงาน รางวัล ประกาศเกียรติบัตร หนังสือรับรองต่าง ๆ ที่ได้รับรางวัล พร้อมภาพถ่ายสี
ขนาด ๔ × ๖ นิ้ว (โปสการ์ด) จานวน ๒ - ๔ ภาพ เป็นภาพหน้าตรงและภาพขณะทากิจกรรมที่เห็นใบหน้า
ชัดเจนพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง หรือสาเนาลงแผ่นซีดีรอม จานวน ๑ แผ่น
๒.๓ ผู้ เสนอผลงาน ส่ ง ประวั ติ แ ละผลงานฯ ไปยั ง กลุ่ ม การพั ฒ นาศั ก ยภาพ
กองส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาและสวั ส ดิ ก ารเด็ ก เยาวชน และครอบครั ว กรมกิ จ การเด็ ก และเยาวชน
เลขที่ ๖๑๘/๑ ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทร./โทรสาร ๐ ๒๓๐๖ ๘๙๐๓
และ ๐ ๒๓๐๖ ๘๙๒๕ ภายในวันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ (โดยถือตราประทับไปรษณี ย์ต้นทาง
ของทางราชการเป็นสาคัญ)
หมายเหตุ
๑. ผลงานที่ส่งเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทาคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
ทุกประเภท ให้จัดทาเป็นสาเนาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับและส่งให้ กรมกิจการเด็กและเยาวชน จานวน ๑ ชุด
เท่านั้น ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งผลงานคืนทุกกรณี
๒. กรณีมีผู้ร้องเรียนที่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าผู้ได้รับรางวัลมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือปลอมแปลงเอกสาร ที่ใช้ใน
การเสนอเข้ารับการพิจารณา คณะอนุกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทาคุณประโยชน์
ต่อเด็กและเยาวชน มีสิทธิ์ในการคัดชื่อผู้ทผี่ ่านการคัดเลือกออกจากการรับพระราชทานรางวัล และกรณีที่ได้รับพระราชทาน
รางวัลไปแล้ว กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอเพิกถอนรางวัลคืนในภายหลังได้ หรือดาเนินการตามกฎหมาย
นิยามศัพท์ ๑. ผู้เสนอผลงาน หมายถึง หน่วยงาน / องค์กร ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลงานในสาขานั้น ๆ
๒. เจ้าของผลงาน หมายถึง เด็กและเยาวชน กลุ่มเด็กและเยาวชน บุคคล องค์กร

๔

๕
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทาคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจาปี ๒๕๖๒
๑. ประเภทเด็กและเยาวชน
๑.๑ อายุ ๑๕ - ๒๕ ปี บ ริ บู ร ณ์ นั บ ถึ งวั น ที่ ๒๐
กันยายน ๒๕๖๒ (เป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๒๐
กันยายน ๒๕๓๗ ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๗)
๑.๒ สัญชาติไทย
๑.๓ มีความประพฤติดี
๑.๔ มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการยอมรับ หรือมีความ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมในสาขาใดสาขาหนึ่ง
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
ที่มีลักษณะเฉพาะที่สะท้อนถึงคุณค่ า
ของผลงานในแต่ ล ะ สาขาอย่ า ง
ต่อเนื่องจนเป็นที่ปรากฏ
๑.๔.๒ ผลงานที่ผ่านการประกวดแข่งขัน หรือ
สร้ างชื่ อ เสี ยงต้ อ งเป็ น ผลงานรางวั ล
ชนะเลิศที่ ๑ ระดับชาติขึ้นไป
๑.๔.๓ ผลงานเกิ ด ขึ้ น ในระหว่ า งวั น ที่ ๑
พฤษภาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ เมษายน
๒๕๖๒
๑.๕ เด็กและเยาวชนที่ส่งผลงาน ต้องไม่เคยได้รับ
รางวั ล เด็ ก และเยาวชนดี เ ด่ น แห่ ง ชาติ ฯ
(เยาวชนดีเด่ นแห่งชาติ) ของ กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน มาก่อน

๒.๑

๒.๒
๒.๓
๒.๔

๒.๕

๒. ประเภทกลุม่ เด็กและเยาวชน
กลุ่มเด็กและเยาวชนที่เกิดจากการรวมตัวกัน
ของเด็ ก และเยาวชนตั้ ง แต่ ๒ คนขึ้ น ไป
เป็นระยะเวลา ๑ ปีขึ้นไป โดยมีอายุ ๑๕ - ๒๕
ปีบ ริบูรณ์ นั บ ถึงวัน ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒
(เป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๓๗
ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๗)
สัญชาติไทย
มีความประพฤติดี
มี ผ ลงานดี เด่ น ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ หรื อ มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมในสาขาใด
สาขาหนึ่ง หรือลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ได้แก่
๒.๔ .๑ ผลงานดี เ ด่ น ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ
เป็นกิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อสังคม
ซึ่ ง เป็ น ที่ ย อมรั บ จากบุ ค คลทั่ ว ไป
อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งแ ล ะ ก ว้ า งข ว า ง
เป็นผลงานที่มีลักษณะเฉพาะที่สะท้อน
ถึ งคุ ณ ค่ าของผลงานในแต่ ล ะสาขา
อย่ างต่ อเนื่ องจนเป็ นที่ ปรากฏ หรื อ
เป็ นต้ นแบบให้ กลุ่ มเด็ กและเยาวชน
นาไปเป็นแบบอย่างในการดาเนินงาน
๒.๔.๒ ผลงานที่ ผ่ านการประกวดแข่งขั นหรื อ
สร้ างชื่ อเสี ยงต้ องเป็ นผลงานรางวั ล
ชนะเลิศที่ ๑ ระดับชาติขึ้นไป
๒.๔.๓ ผลงานเกิ ด ขึ้ น ในระหว่ า งวั น ที่ ๑
พฤษภาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ เมษายน
๒๕๖๒
กลุ่ม เด็ กและเยาวชนที่ ส่งผลงานต้ องไม่เคย
ได้รับรางวัลกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ
(กลุ่มเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ) ของกรมกิจการเด็ก
และเยาวชนมาก่อน

๓. ประเภทบุคคลผู้ทาคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
๓.๑ อายุตั้งแต่ ๒๕ ปีขึ้นไป
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 สาขาใดสาขาหนึ่ ง อย่า ง
ต่ อ เนื่ อ ง 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
ต่ อ ปี ต่ อ เนื่ อ ง ๓ ปี หรื อ สนั บ สนุ น
วิช า ก า ร ท ัก ษ ะ ค ว า ม ช า น า ญ
เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
๓.๔.๓ ผลงานเกิดขึ้นจนเป็นที่ปรากฏไม่น้อย
กว่ า ๓ ปี (ระหว่ างวั นที่ ๑ พฤษภาคม
๒๕๕๙ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒)
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
ของ กรมกิจการเด็กและเยาวชน มาก่อน

๔. ประเภทองค์กรที่ทาคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
๔.๑ องค์กร หมายถึง หน่วยงาน สถาบัน ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ที่ เป็ น นิ ติ บุ ค คลหรือ เป็ น องค์ ก ร
ประชาชน องค์กรชาวบ้าน
๔.๒ เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล และเป็นตัวอย่างที่
ดีต่อสังคม
๔.๓ เป็นองค์กรที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๔.๓.๑ ส่งเสริมการพัฒ นาเฉพาะด้านเด็กและ
เยาวชนสาขาใดสาขาหนึ่งอย่างต่อเนื่อง
มากกว่าภารกิจหน้าที่ประจา
๔.๓.๒ สนั บ สนุ น หรื อ สร้า งสรรค์ น วั ต กรรม
กิจกรรมการพัฒนาทางด้านใดด้านหนึ่ง เช่น
 เงินทุนหรือสิ่งของอุป กรณ์มูลค่า
ไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท
 บุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ อาสาสมัคร
๔.๓.๓ เป็ น องค์ กรที่ มี บ ทบาทในการส่ งเสริ ม
สนั บ สนุ น ให้ เด็ กและเยาวชน กลุ่ มเด็ ก
และเยาวชน ดาเนินกิจกรรมหรือพัฒนา
เด็ ก แ ล ะ เย า ว ช น อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม
๔.๓.๔ ผลงานที่ เกิดขึ้นจนเป็ นที่ปรากฏไม่น้ อย
กว่ า ๓ ปี (ระหว่ างวั น ที่ ๑ พฤษภาคม
๒๕๕๙ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒)
๔.๔ องค์ ก รที่ ส่ ง ผลงานต้ อ งไม่ เ คยได้ รั บ รางวั ล
องค์ ก รที่ ท าคุ ณ ประโยชน์ ต่ อ เด็ กและเยาวชน
ของ กรมกิจการเด็กและเยาวชน มาก่อน

ประเภท เด็กและเยาวชนดีเด่ นแห่ งชาติ
แบบเสนอผลงาน
กิจกรรมสรรหาและเชิ ดชู เด็กและเยาวชนดีเด่ นแห่ งชาติ และ
ผู้ทาคุณประโยชน์ ต่อเด็กและเยาวชน ประจาปี ๒๕๖๒
สาขา

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

ประเภท บุคคลผู้ทาคุณประโยชน์ ต่อเด็กและเยาวชน
แบบเสนอผลงาน
กิจกรรมสรรหาและเชิ ดชู เด็กและเยาวชนดีเด่ นแห่ งชาติ และ
ผู้ทาคุณประโยชน์ ต่อเด็กและเยาวชน ประจาปี ๒๕๖๒
สาขา

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

ประเภท กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่ นแห่ งชาติ
แบบเสนอผลงาน
กิจกรรมสรรหาและเชิ ดชู เด็กและเยาวชนดีเด่ นแห่ งชาติ และ
ผู้ทาคุณประโยชน์ ต่อเด็กและเยาวชน ประจาปี ๒๕๖๒
สาขา

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 ปรัชญาการดาเนินงาน
…………………………………………..…..………………………………………………………………….……..
…………………………………………..…..………………………………………………………………………...

ประเภท องค์ กรที่ทาคุณประโยชน์ ต่อเด็กและเยาวชน
แบบเสนอผลงาน
กิจกรรมสรรหาและเชิ ดชู เด็กและเยาวชนดีเด่ นแห่ งชาติ และ
ผู้ทาคุณประโยชน์ ต่อเด็กและเยาวชน ประจาปี ๒๕๖๒
สาขา

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 จานวน ...........................คน (กรุ ณาแนบรายชื่อ)
........................................................................................…………………………………………………………...…
........................................................................................…………………………………………………………..…..
๑.๘ ปรัชญาการดาเนินงาน
…………………………………………..…..…………………………………………………………………………
…………………………………………..…..…………………………………………………………………………

-๒-

๒. สรุ ปข้ อมูลผลงานดีเด่ น ทีไ่ ด้ รับการยอมรับและเป็ นประโยชน์ ต่อสั งคมและอื่น ๆ (ไม่ เกิน ๕ หน้ า)
ทั้งนี้ ขอให้ กรอกรายละเอียดโดยจัดลาดับผลงานฯ ดังนี้
๒.๑ ผลงานดีเด่ นทีไ่ ด้ รับการยอมรับและเป็ นประโยชน์ ต่อสั งคม (เป็ นผลงานต่ อเนื่องไม่ น้อยกว่า 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
วัน เดือน ปี สถานที่ รางวัลที่ได้ รับ/
ระบุเนื้อหา กิจกรรม
และจานวนผู้เข้ า หน่ วยงานผู้จัด ที่ดาเนินการ(อธิบายถึง
ชื่ อผลงาน/กิจกรรม
ประกวด/แข่ งขัน
ความยากลาบาก ความวิริยะ
อุตสาหะ
ผลงานระดับนานาชาติ

ผลที่เกิดจากการได้ รับรางวัล
แล้ วนาไปทาให้ เกิดประโยชน์ ต่อ
ชุมชน สั งคมส่ วนรวม
(แนบหลักฐานประกอบการพิจารณา)

ผลงานระดับชาติ

๓. ให้ คัดเลือกผลงานดีเด่ นทีเ่ ป็ นรู ปธรรมสามารถนาไปพัฒนาคุณภาพของงาน หรื อนาไปขยายผลให้ เกิดประโยชน์ ต่อสั งคม
(อธิบายถึงกระบวนการ/วิธีการ)
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
๔. ทัศนคติของข้ าพเจ้ าในเรื่ องการทาประโยชน์ หรื อการเสี ยสละต่ อสั งคม
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

-๓-

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

๖. ความเห็นสนับสนุนด้ านศีลธรรม จริ ยธรรม และคุณธรรม ของผู้รับรอง ทีม่ ีต่อเจ้ าของผลงานฯ
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
ลงชื่ อ....…………………………...........………..……..........(ผู้รับรอง)
(……………………....……..……...……)
ตาแหน่ ง…………………………………….………..........…
องค์ กร……………………..........………………..……..…....
โทรศัพท์ ..................................โทรสาร....................................
โทรศัพท์ มือถือ…..…………...............………………..……....
วันที…
่ .…...….เดือน……….....….…...……พ.ศ. ….…....…...
หมายเหตุ

นิยามศัพท์

เพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาคัดเลือก
๑. กรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบทุกข้อ กรณี เนื้อที่ไม่พอสามารถเพิ่มเติมได้ในกระดาษ A4 ไม่เกิน ๕ หน้า
๒. เอกสารประกอบการพิจารณา รวมทั้งภาพประกอบผลงาน ตามคาชี้แจง (เรี ยงลาดับตามผลงาน)
๓. ส่ งแบบเสนอผลงานที่กรอกข้อมูลเรี ยบร้อยแล้วมายัง กรมกิจการเด็กและเยาวชน จานวน ๑ เล่ม
พร้อมสาเนาแผ่นซี ดีรอม จานวน ๑ แผ่น
๔. คณะอนุกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผูท้ าคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
พิจารณาตัดสิ นและถือเป็ นเด็ดขาด
๕. กรณี ที่มีขอ้ ร้องเรี ยนที่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าผูไ้ ด้รับรางวัลมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรื อปลอมแปลง
เอกสารที่ ใช้ในการเสนอเข้ารับการพิจารณา คณะอนุ กรรมการสรรหาและเชิ ดชู เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่ งชาติ
และผู ้ท าคุ ณประโยชน์ ต่ อ เด็ ก และเยาวชนมี สิ ท ธิ์ ในการคัด ชื่ อ ผู ้ที่ ผ่ า นการคัด เลื อ กออกจากการรั บ
พระราชทานรางวัล หรื อกรณี ที่ได้รับพระราชทานรางวัลไปแล้ว กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอเพิกถอน
รางวัลคืนได้ในภายหลัง หรื อดาเนินการตามกฎหมาย
๑. ผู้เสนอผลงาน หมายถึง หน่วยงาน / องค์กร ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลงานในสาขานั้น ๆ
๒. เจ้ าของผลงาน หมายถึง เด็กและเยาวชน กลุ่มเด็กและเยาวชน บุคคล องค์กร

