เกณฑ์การคัดเลือกผู้ทาคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เป็ นผู้ทำคุณประโยชน์ ประเภท……
เป็ นผูให้้ทไำคุว้ ณณประโยชน์
วันที่ ๓ ตุปลระเภท……
ำคม ๒๕๖๓
ให้ ไว้ ณ วันที่ ๓ ตุลำคม ๒๕๖๓
(นำยอิทธิพล คุณปลื้ม)
(นำยอิทธิพล คุณปลื้ม)

กองตรวจราชการ
โทร. ๐ ๒๒๐๙ ๓๗๘๒-๔, ๓๖๖๔
โทรสาร ๐ ๒๒๐๒ ๙๖๑๗

- ร่าง เกณฑ์การคั
ดเลือก
ผ

ผู้ทาคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม เป็นองค์กรที่ดำเนินงำนด้ำนศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม ภำยใต้วิสัยทัศน์
“วัฒนธรรมสร้ำงคนดี สังคมสันติสุข ทุนทำงวัฒนธรรมเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจไทยเป็นศูนย์กลำงกำรแลกเปลี่ยน
ทำงวัฒนธรรมในระดับนำนำชำติ” โดยมีพันธกิจในกำรเทิดทูนสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และทำนุบำรุง
ศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรมให้มีกำรรักษำ สืบทอดและพัฒนำอย่ำงยั่งยืน สร้ำงจิตสำนึก สร้ำงค่ำนิยมและวิถีชีวิต
ที่ดีงำมในสังคมไทย ส่งเสริมกำรพัฒนำและต่อยอดทุนทำงวัฒนธรรมเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ
จัดกำรศึกษำ วิจั ย บริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ และสร้ำงนวัตกรรมด้ำ นศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม และ
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นำควำมสั ม พั น ธ์ ท ำงวั ฒ นธรรมกั บ ต่ ำ งประเทศเพื่ อ น ำไทยสู่ ส ำกล กำรด ำเนิ นงำนของ
กระทรวงวัฒนธรรมได้รั บควำมร่วมมือจำกภำคีเครือข่ำยทุกภำคส่วนซึ่งได้ทุ่มเททั้งกำลังกำย กำลังสติ ปัญญำ
และกำลังทรัพย์ ทำให้สังคมชุมชนมีควำมเข้มแข็งในมิติทำงวัฒนธรรมและส่งผลให้กำรดำเนินงำนด้ำนวัฒนธรรม
ประสบควำมสำเร็จตำมควำมมุ่งหมำย กระทรวงวัฒนธรรมตระหนักถึง ควำมสำคัญของทุก ภำคีเ ครือ ข่ำ ย
รวมทั้งบุคลำกรในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมที่ร่วมเป็นพลังในกำรสร้ำงคนดี สังคมสันติสุข นำทุนทำงวัฒนธรรม
มำเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ และเป็นศูน ย์กลำงกำรแลกเปลี่ยนทำงวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชำติ
และนำนำชำติ
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกองตรวจรำชกำร สำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินกำร
คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมมำตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติภำคีเครือข่ำย
ภำคประชำชนทั้งเด็กหรือเยำวชน บุคคล รวมทั้ง นิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มีผลงำนดีเด่นเป็นที่ประจักษ์
ถึงควำมมุ่งมั่น ทุ่มเทต่อกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรดำเนินงำนด้ำนศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรมของหน่วยงำน
ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคจนประสบผลสำเร็จตำมภำรกิจของกระทรวง
วัฒนธรรมผู้ได้รับกำรคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม จะได้รับโล่รำงวัล “วัฒนคุณำธร”
จำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในวั นคล้ำยวันสถำปนำกระทรวงวัฒนธรรม วันที่ ๓ ตุลำคม
หรือวันตำมที่กระทรวงวัฒนธรรมกำหนด
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กหรือเยำวชน บุคคล นิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ทำคุณประโยชน์
ต่อกระทรวงวัฒนธรรมในกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐบำล และกระทรวงวัฒนธรรม
ในกำรดำเนินงำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ หรือสร้ำงนวัตกรรมทำงวัฒนธรรมที่โดดเด่น
เป็นที่ประจักษ์
๑.๒ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนขยำยเครือข่ำยเด็กหรือเยำวชน บุคคล นิติบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่ส่งเสริม สนับสนุนกำรขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐบำล และกระทรวงวัฒนธรรม ในกำรดำเนินงำนศำสนำ ศิลปะ
วัฒนธรรม กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ หรือสร้ำงนวัตกรรมทำงวัฒนธรรมที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์
๑.๓ เพื่อประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงำนของเด็กหรือเยำวชน บุคคล นิติบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม และต่อประเทศชำติ

หน้า ๒
๒. นิยามศัพท์เฉพาะ
๒.๑ ผู้ทาคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม หมำยถึง เด็กหรือเยำวชน บุคคล นิติบุคคลหรือ
คณะบุคคล ที่มีผลงำนส่งเสริม สนับสนุนกำรขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐบำล และกระทรวงวัฒนธรรม ในกำร
ดำเนินงำนด้ำนศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ หรือสร้ำงนวัตกรรมทำงวัฒนธรรม
ที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน หรือมีส่วนร่วม กับชุมชนคุณธรรมน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพียง ขั บเคลื่อนด้ วยพลั งบวร ในการจั ดกิจกรรมเพื่ อช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รั บผลกระทบในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จำแนกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้
๑) ประเภทเด็กหรือเยาวชน
หมำยถึง ผู้มีอำยุ ๘ ปีขึ้นไป – ๒๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ ๓ ตุลำคม ของปีงบประมำณ
ที่เสนอชื่อเข้ำรับกำรคัดเลือก
๒) ประเภทบุคคล
หมำยถึง ผู้ที่มีอำยุ ตั้งแต่ ๒๕ ปีขึ้นไป นับตั้งแต่ วันที่ ๔ ตุลำคม ของปีงบประมำณที่เสนอ
ชื่อเข้ำรับกำรคัดเลือก
๓) ประเภทนิติบุคคล หรือคณะบุคคล
นิติบุคคล หมำยถึง นิติบุคคลตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ หรือกฎหมำยอื่น หรือ
คณะบุคคล หมำยถึง บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่ร่วมกันทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม และต่อประเทศชำติ
เช่น ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
๒.๒ หน่วยงาน
๑) ส่วนภูมิภาค หมำยถึง สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัด ๗๖ จังหวัด
๒) ส่ วนกลาง หมำยถึ ง หน่ วยงานระดั บกรมและหน่ วยงานในสั งกั ดกระทรวงวั ฒนธรรม
๑๐ หน่ วยงาน ประกอบด้วย กรมการศาสนา กรมศิลปากร กรมส่ งเสริมวัฒนธรรม ส านักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สานักงานรัฐมนตรี และสานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๓. จานวนผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทาคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น
ไม่เกิน ๕๑๖ รำงวัล ประกอบด้วย
๓.๑ ส่วนภูมิภาค (๗๖ จังหวัด)
รวมไม่เกิน ๔๕๖ รางวัล จาแนกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้
๑) ประเภทเด็กหรือเยำวชน
จังหวัดละไม่เกิน ๒ คน
รวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๑๕๒ คน
๒) ประเภทบุคคล
จังหวัดละไม่เกิน ๒ คน
รวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๑๕๒ คน
๓) ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล จังหวัดละไม่เกิน ๒ แห่ง/คณะ
รวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๑๕๒ แห่ง/คณะ
๓.๒ ส่วนกลาง (หน่วยงานระดับกรมและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม) (๑๐ หน่วยงาน)
รวมไม่เกิน ๖๐ รางวัล จาแนกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้
๑) ประเภทเด็กหรือเยำวชน
หน่วยงานละไม่เกิน ๒ คน
รวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๒๐ คน
๒) ประเภทบุคคล
หน่วยงานละไม่เกิน ๒ คน
รวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๒๐ คน
๓) ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล หน่วยงานละไม่เกิน ๒ แห่ง/คณะ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๒๐ แห่ง/คณะ
ทั้งนี้หำกหน่วยงำนใดในระดับกรม (ส่วนกลำง) ทั้ง 10 หน่วยงำน เสนอชื่อเด็กหรือเยำวชน/บุคคล/
นิติบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ที่กำหนดข้ำงต้นขอให้พิจำรณำคัดเลือกเด็กหรือเยำวชน/บุคคล/
นิติบุคคลหรือคณะบุคคล ให้ตรงกับเครือข่ำยที่ดูแลหรือสนับสนุนกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน เช่น กรมกำร
ศำสนำสำมำรถเสนอเครือข่ำยจำเพำะด้ำนศำสนำไม่เกิน 6 คน/แห่ง/คณะ”
/๔. คุณสมบัติ...

หน้า ๓
๔. คุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
๔.๑ มี ผ ลงำนส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กำรขั บเคลื่ อ นนโยบำยของรั ฐ บำล และกระทรวงวั ฒ นธรรม
ในกำรดำเนินงำนด้ำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ หรือสร้ำงนวัตกรรมทำงวัฒนธรรม
ที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน หรือมีส่วนร่วมในชุมชนคุณธรรมน้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ พอเพียง ขับเคลื่อนด้ วยพลัง บวร จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ ผู้ที่ไ ด้รั บผลกระทบในช่ว ง
สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
๔.๒ ไม่ เคยต้องคำพิพำกษำถึงที่สุ ดให้ จำคุ ก เว้นแต่ในควำมผิ ดอันได้กระทำโดยประมำทหรื อ
ควำมผิดลหุโทษ โทษจำคุกให้หมำยควำมรวมถึงกำรรอลงอำญำด้วย ให้จังหวัดทุกจังหวัดดำเนินกำรตรวจสอบ
คุณสมบัติ ทุกรำยชื่อว่ำ เคยได้รับโทษหรือต้องคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก หรือรอลงอำญำหรือไม่
๔.๓ ผู้ได้รับกำรเสนอชื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับกำรคัดเลือก
ให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมในระดับประเทศมำก่อน ให้จังหวัดทุกจังหวัดดำเนินกำรตรวจสอบ
รำยชื่อ คุณสมบัติทุกรำย โดยตรวจสอบรำยชื่อได้ที่เว็บไซต์ กองตรวจรำชกำร www.m-culture.go.th/evaluate
หัวข้อ เอกสำรดำวน์โหลด “รำยชื่อผู้ได้รับรำงวัลผู้ทำคุณประโยชน์ฯ” ก่อนเสนอชื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำ
๔.๔ ในกรณีผู้ เ สนอชื่อ ที่เ ป็น สถำนที่เ ดีย วกัน แต่ชื่อ เปลี่ย นไปตำมบริบ ท เช่น ศูน ย์ศึก ษำ
พระพุทธศำสนำวันอำทิตย์ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมรำช ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญำของ เศรษฐกิจพอเพียง
ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ซึ่งมีผลงำนใกล้เคียงกัน และเป็นสถำนที่ตั้งเดียวกัน แต่เป็นคนละคณะทำงำน จึงขอให้
สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดหรือหน่วยงำนระดับกรมจัดส่งสำเนำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำน เพื่อให้คณะกรรมกำร
ได้ประกอบกำรพิจำรณำ
๕. ผลงานของผู้เสนอขอรับการพิจารณาคัดเลือก
๕.๑ ผลงำนของผู้ เสนอขอรั บกำรพิ จำรณำคั ดเลื อกเป็ นผู้ ท ำคุ ณประโยชน์ ต่ อกระทรวงวั ฒนธรรม
ในระดับจังหวัด ควรสอดคล้องกับพื้นที่จังหวัดที่พักอำศัยในปัจจุบันหรือพื้นที่กำรทำคุณประโยชน์ให้กับจังหวัด
นั้นๆ เช่น ผู้สร้ำงคุณประโยชน์ด้ำนศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรมต่อพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ควรให้สำนักงำน
วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้เสนอรำยชื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำคัดเลือก
๕.๒ ผลงำนของผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมในหน่วยงำนระดับกรมหรือหน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงวัฒนธรรม (ส่วนกลำง) หมำยถึง ผลงำนของผู้เสนอขอรับกำรพิจำรณำคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ
กระทรวงวัฒนธรรมของหน่วยงำนระดับกรมและหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งควรเป็นผู้ที่พักอำศัยอยู่
ในกรุงเทพมหำนคร และทำคุณประโยชน์ให้กับพื้นที่กรุงเทพมหำนคร หรือเป็นผู้ที่พักอำศัยทั่วประเทศ/ภูมิลำเนำ
อยู่ ในส่ วนภูมิภำค แต่ผลงำนที่เสนอเข้ำรั บกำรพิจำรณำคัดเลื อกมีคุ ณประโยชน์อยู่ในระดับประเทศ ควรให้
หน่ วยงำนระดับกรมและหน่ วยงำนในสั งกัดกระทรวงวัฒนธรรม (ทั้ง ๑๐ กรม) เป็นผู้ เสนอรำยชื่อเข้ ำรับกำร
พิจำรณำคัดเลือก
๖. ขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก
๖.๑ ส่วนภูมิภาค
๑) สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัด ๗๖ จังหวัด เป็นผู้ดำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือก
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งคณะกรรมกำรคัดเลือกฯ มีองค์ประกอบ ดังนี้
- ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด (หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย)
ประธำน
- ประธำนสภำวัฒนธรรมจังหวัด/อำเภอ/ตำบล
กรรมกำร
- ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เกี่ยวข้อง
กรรมกำร
- วัฒนธรรมจังหวัด
กรรมกำรและเลขำนุกำร
- ผู้อำนวยกำรกลุ่มที่วัฒนธรรมจังหวัดมอบหมำย
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
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๒) สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดสรรหำเด็กหรือเยำวชน บุคคล นิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มีผลงำน
ส่งเสริม สนับสนุนกำรขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐบำล และกระทรวงวัฒนธรรม ในกำรดำเนินงำนศำสนำ ศิลปะ
วัฒนธรรม กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ หรือสร้ำงนวัตกรรมทำงวัฒนธรรมที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ เป็นผู้ส่งเสริม
สนับสนุน หรือมีส่วนร่วม กับชุมชนคุณธรรมน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
ในการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั ส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และจัดทำแบบเสนอชื่อเข้ำรับกำรคัดเลือก พร้อมทั้ง
รวบรวมเอกสำรผลงำนและหลั กฐำนที่ เกี่ ยวข้ องพร้ อมภำพประกอบ เสนอต่ อ คณะกรรมกำรคั ด เลื อ กผู้ ท ำ
คุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมของจังหวัด
๓) คณะกรรมกำรคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมของจังหวัด ดำเนินกำร
คัดเลื อกและจัดล ำดับ ตำมคุณประโยชน์ที่เด็กหรือเยำวชน บุคคล นิติบุคคลหรือคณะบุคคล ได้กระทำไว้
โดยให้เสนอรำยชื่อผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมตำมมติค ณะกรรมกำรฯ
ลำดับที่ ๑ – ๒ ในแต่ละประเภท ดังนี้
(๑) ประเภทเด็กหรือเยาวชน
จังหวัดละไม่เกิน ๒ คน
(ลาดับที่ ๑ –๒)
(๒) ประเภทบุคคล
จังหวัดละไม่เกิน ๒ คน
(ลาดับที่ ๑ –๒)
(๓) ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล จังหวัดละไม่เกิน ๒ แห่ง/คณะ (ลาดับที่ ๑ –๒)
ส่วนภูมิภาคทั้งหมดรวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๔๕๖ คน/แห่ง/คณะ
ทั้งนี้หำกสำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดใด เสนอรำยชื่อเด็กหรือเยำวชน/บุคคล/นิติบุคคลหรือ
คณะบุคคล เกินจำนวนเกณฑ์ที่กำหนด ให้ตัดสิทธิ์กำรเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมในปีนั้นๆ
ทั้งในระดับจังหวัด และระดับประเทศ และเสนอให้ส่งผลงำนเข้ำรับกำรพิจำรณำได้ในปีต่อไป
๔) จัดส่งข้อมูล ได้แก่
(๑) สำเนำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
ของจังหวัด
(๒) แบบสรุปรำยชื่อผู้ได้รับกำรเสนอชื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกฯ
(๓) เล่มเอกสำรผลงำน คนละ/แห่ง/คณะละ ๒ เล่ม (ต้นฉบับ ๑ เล่มและสำเนำ ๑ เล่ม)
(๔) ซีดีหรือดีวีดีที่บันทึก ไฟล์ข้อมูลตำมเล่มเอกสำรผลงำนพร้อมภำพประกอบ คนละ/
แห่ งละ/คณะละ ๑ แผ่ น ให้ส ำนั กงำนปลั ดกระทรวงวัฒนธรรม กองตรวจรำชกำร ภายในวัน เวลาที่กาหนด
หำกพ้นกำหนดนี้ถือว่ำสละสิทธิ์ โดยคณะกรรมกำรฯ จะถือวันที่ประทับตรำไปรษณีย์เป็นสำคัญ กรณีนำส่ง
ด้วยตนเอง คณะกรรมกำรฯ จะถือวันประทับรับเรื่องของสำรบรรณ สำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นสำคัญ
๖.๒ ส่วนกลาง (หน่วยงานระดับกรมและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม)
๑) หน่วยงำนระดับกรมและหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้ดำเนินกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งคณะกรรมกำรคัดเลือกฯ มีองค์ประกอบ ดังนี้
- รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม/
ประธำน
อธิบดีหรือเทียบเท่ำ/ผู้อำนวยกำรองค์กำรมหำชน
- ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เกี่ยวข้อง
กรรมกำร
- ผู้อำนวยกำรสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม (ที่ได้รับมอบหมำย) กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒) หน่วยงำนระดับกรม และหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมสรรหำเด็กหรือเยำวชน
บุคคล นิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มีผลงำนส่งเสริม สนับสนุนกำรขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐบำล และกระทรวง
วัฒนธรรม ในกำรดำเนิ นงำนศำสนำ ศิลปะ วัฒ นธรรม กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ หรือสร้ำงนวัตกรรมทำง
วัฒนธรรมที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน หรือมีส่วนร่วม กับชุมชนคุณธรรมน้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ในการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รั บ
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ผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตรวจสอบ
คุณสมบัติเบื้องต้น และจัดทำแบบเสนอชื่อเข้ำรับกำรคัดเลือก พร้อมทั้งรวบรวมเอกสำรผลงำนและหลักฐำนที่
เกี่ยวข้องพร้อมภำพประกอบ เสนอต่อคณะกรรมกำรคัดเลือ กผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมของ
หน่วยงำนระดับกรมและหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
๓) คณะกรรมกำรคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมของหน่วยงำนระดับกรม
และหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมดำเนินกำรคัดเลือกตำมคุณประโยชน์ที่เด็กหรือเยำวชน บุคคล
นิ ติบุ คคลหรื อคณะบุ คคล ได้กระทำไว้ โดยให้ เสนอรำยชื่อผู้ ที่ผ่ ำนกำรคัดเลื อกเป็นผู้ ทำคุณประโยชน์ต่ อ
กระทรวงวัฒนธรรมตำมมติคณะกรรมกำรฯ ประเภทละไม่เกิน ๒ คนหรือแห่งหรือคณะ ในแต่ละประเภท ดังนี้
(๑) ประเภทเด็กหรือเยำวชน
หน่วยงำนละไม่เกิน ๒ คน (ลาดับที่ ๑ – ๒)
(๒) ประเภทบุคคล
หน่วยงานละไม่เกิน ๒ คน (ลาดับที่ ๑ – ๒)
(๓) ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล หน่วยงำนละไม่เกิน ๒ แห่ง/คณะ (ลาดับที่ ๑ – ๒)
ส่วนกลางทั้งหมดรวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๖๐ คน/แห่ง/คณะ
ทั้ง นี้ ห ำกหน่ ว ยงำนใดในระดับ กรม (ส่ ว นกลำง) ทั้ง 10 หน่ ว ยงำน เสนอชื่ อเด็ กหรื อ
เยำวชน/บุคคล/นิติบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ที่กำหนดข้ำงต้นขอให้พิจำรณำคัดเลือกเด็กหรือ
เยำวชน/บุ คคล/นิติบุคคลหรือ คณะบุค คล ให้ต รงกับ เครือ ข่ำ ยที่ดูแ ลหรือ สนับสนุนกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำน เช่น กรมกำรศำสนำสำมำรถเสนอเครือข่ำยจำเพำะด้ำนศำสนำไม่เกิน 6 คน/แห่ง/คณะ
๔) จัดส่งข้อมูล ได้แก่
(๑) สำเนำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
ของหน่วยงำนระดับกรม และหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
(๒) แบบสรุปรำยชื่อ ผู้ได้รับกำรเสนอชื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกฯ
(๓) เล่มเอกสำรผลงำน คนละ/แห่งละ/คณะละ ๒ เล่ม (ต้นฉบับ ๑ เล่มและสำเนำ ๑ เล่ม)
(๔) ซีดีหรือดีวีดีที่บันทึกไฟล์ข้อมูลตำมเล่มเอกสำรผลงำนพร้อมภำพประกอบคนละ/แห่งละ/
คณะละ ๑ แผ่น ให้สำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กองตรวจรำชกำร ภายในวัน เวลาที่กาหนด หำกพ้น
กำหนดนี้ถือว่ำสละสิทธิ์ โดยคณะกรรมกำรฯ จะถือวันที่ประทับตรำไปรษณีย์เป็นสำคัญ กรณีนำส่งด้วยตนเอง
คณะกรรมกำรฯ จะถือวันประทับรับเรื่องของสำรบรรณ สำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นสำคัญ
๖.๓ กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยกองตรวจรำชกำร ดำเนินกำร ดังนี้
๑) จั ด ท ำค ำสั่ ง กระทรวงวั ฒ นธรรม เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรคั ดเลื อกผู้ ท ำ
คุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม และคณะกรรมกำรคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
แต่ละประเภท จำนวน ๓ คณะ และคณะกรรมกำรแต่ละคณะมีอำนำจแต่งตั้งคณะทำงำนเพิ่มเติมเพื่อกลั่นกรอง
คุณสมบัติและผลงำนของผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นผู้เข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวง
วัฒนธรรม
๒) รวบรวมแบบเสนอชื่ อ เข้ ำ รั บ กำรคั ด เลื อ กผู้ ท ำคุ ณ ประโยชน์ ต่ อ กระทรวงวั ฒ นธรรม
จำกส่วนภูมิภำคและส่วนกลำง ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและเล่ม เอกสำรผลงำน พร้อมทั้งสรุปรำยชื่อ
เสนอคณะกรรมกำรคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม แต่ละประเภท
๓) จัดประชุมคณะกรรมกำรคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อพิจำรณำ
คัดเลือกผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อจำกส่วนภูมิภำค เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทเด็กหรือ
เยำวชน ประเภทบุคคล ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล พร้อมทั้งจัดทำรำยงำนประชุมเสนอคณะกรรมกำร

หน้า ๖
อำนวยกำรคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้ จำนวนของผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็นผู้ทำ
คุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมในแต่ละประเภทขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา
๔) จัดประชุมคณะกรรมกำรอำนวยกำรคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
เพื่อพิจำรณำ
(๑) ให้ ค วำมเห็ น ชอบผลกำรคั ด เลื อ กผู้ ท ำคุ ณ ประโยชน์ ต่ อ กระทรวงวั ฒ นธรรมของ
คณะกรรมกำรคัด เลื อกผู้ ท ำคุ ณประโยชน์ ต่ อกระทรวงวัฒ นธรรม (ผู้ ไ ด้รั บกำรเสนอชื่อ จำกส่ ว นภูมิ ภ ำค)
ที่เป็นไปตำมเกณฑ์
(๒) ให้ ค วำมเห็ น ชอบผลกำรคั ด เลื อ กผู้ ท ำคุ ณ ประโยชน์ ต่ อ กระทรวงวั ฒ นธรรมของ
คณะกรรมกำรคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงำนระดับกรม และหน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงวัฒนธรรม (ผู้ได้รับกำรเสนอชื่อจำกส่วนกลำง) ที่เป็นไปตำมเกณฑ์
(๓) กรณีบ ำงหน่ ว ยงำนเสนอชื่ อไม่เ ป็น ไปตำมเกณฑ์ ฯ ให้ ค ณะกรรมกำรอำนวยกำร
พิจำรณำผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมเพิ่มเติม ตำมที่เห็นสมควร และคำวินิจฉัยของคณะกรรมกำร
อำนวยกำรฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
๕) สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทเด็กหรือ
เยำวชน ประเภทบุคคล และประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล
๗. การประกาศผลการคัดเลือกผู้ทาคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
๗.๑ สำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยกองตรวจรำชกำร จัดทำประกำศกระทรวงวัฒนธรรม
เรื่อง ผลกำรคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม เสนอต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวัฒนธรรม
เพื่ อ ลงนำมในประกำศ โดยจะประกำศผลภำยในเดื อ นกั น ยำยน และแจ้ ง ผลไปยั ง หน่ ว ยงำนระดั บ กรม
สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด และเผยแพร่ต่อสำธำรณชนทำงสื่อต่ำง ๆ
๗.๒ ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม จะได้รับโล่รำงวัล “วัฒนคุณำธร”
จำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวัฒนธรรม ในวันคล้ำยวันสถำปนำกระทรวงวัฒนธรรม (๓ ตุลำคม หรือวันตำมที่
กระทรวงวัฒนธรรมกำหนด) พร้อมหนังสือผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ได้รั บกำรคัดเลือกให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมำณ
ที่ขอรับกำรพิจำรณำคัดเลือก จะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับจังหวัด ซึ่งจะได้รับเกียรติบัตร
ลงนำมโดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๘. เกณฑ์การคัดเลือกผู้ทาคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยพิจำรณำจำก
ผลงำนและหลักฐำนที่ปรำกฏซึ่งเป็นคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ส่งเสริม สนับสนุนกำร
ขั บเคลื่ อนนโยบำยของรั ฐบำล และกระทรวงวั ฒนธรรม ในกำรด ำเนิ นงำนด้ ำนศำสนำ ศิ ลปะ วั ฒนธรรม
กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ หรือสร้ำงนวัตกรรมทำงวัฒนธรรมที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน
หรือมีส่วนร่ วม ในชุมชนคุณธรรมน้อมนาหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19) (หลักฐำน อำทิ รูปภำพ วีดิโอ ซีดี ดีวีดี ใบประกำศเกียรติคุณและอื่นๆ)

หน้า ๗

ข้อปฏิบัติในการจัดทาเล่มเอกสารผลงาน
ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทาคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
ให้หน่วยงานระดับกรม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม และสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เป็น ผู้จั ด ท าเล่ม เอกสารผลงานของผู้ไ ด้รั บการเสนอชื่อ เข้ า รั บการคัด เลื อกเป็ น ผู้ ทาคุณ ประโยชน์ต่ อ
กระทรวงวัฒนธรรมโดยดาเนินการ ดังนี้
๑. จัดทำปกเล่มเอกสำรผลงำนตำมตัวอย่ำง กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
๒. จั ดทำแบบเสนอเข้ ำรั บ กำรคั ดเลื อ กฯ กรอกข้ อมูล ทั่ ว ไปให้ ครบถ้ว น และให้ ปลั ดกระทรวง
วัฒนธรรม/รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม/อธิบดี/อธิกำรบดี/ผู้อำนวยกำรองค์กำรมหำชน/หัวหน้ำสำ นักงำน
รัฐมนตรี/วัฒนธรรมจั งหวัด เป็นผู้ลงนำมเสนอชื่อผู้เข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวง
วัฒนธรรมและให้ผู้ได้รับกำรเสนอชื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ลงนำม
รับทรำบกำรเสนอชื่อ
๓. สรุปควำมรู้ ควำมสำมำรถ กำรทำคุณประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรขับเคลื่อน
นโยบำยของรั ฐบำล และกระทรวงวั ฒนธรรม ในกำรดำเนิ นงำนด้ำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม กำรถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้ หรือสร้ำงนวัตกรรมทำงวัฒนธรรมที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน หรือมีส่วนร่วม
กับชุมชนคุณธรรมน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ในการจัดกิจกรรมเพื่ อ
ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ของผู้ได้รับเสนอชื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมทั้งรำงวัล เกียรติคุณ
ที่ได้รับ (ตำรำงที่ ๑)
ทั้งนี้ ให้สรุปเฉพำะผลงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐบำล และ
กระทรวงวัฒนธรรม ในกำรดำเนินงำนด้ำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ หรือสร้ำงนวัตกรรม
ทำงวัฒนธรรมที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน หรือมีส่วนร่วม กับชุมชนคุณธรรมน้อมนา
หลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง ขับเคลื่ อนด้วยพลั งบวร ในการจัดกิ จกรรมเพื่ อช่ วยเหลื อ ผู้ที่ ได้ รั บ
ผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พร้อมทั้งระบุ
ปี พ.ศ. ที่ดำเนินกำรจนถึงปัจจุบัน เช่น ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วย
พลังบวร ตลำดประชำรัฐ ตลำดวัฒนธรรม ถนนสำยวัฒนธรรม กำรดำเนินงำนตำมนโยบำยไทยนิยมยั่งยืน นโยบำย
ประชำรัฐ ฯลฯ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ โดยชุมชนต้องมีกำรร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนำ ขับเคลื่อนชุมชนให้เกิด
พัฒนำอย่ำงยั่งยืนตำมหลักศำสนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักวิถีวัฒนธรรม หรือผลงำนเฉพำะตัว
ของบุคคลที่ มีต่อกระทรวงวั ฒนธรรม (หลักฐำน อำทิ รูปภำพ วีดิโอ ซีดี ดีวี ดี ใบประกำศเกียรติคุณและอื่นๆ)
(ตำรำงที่ ๒) รำยละเอียดตำมตัวอย่ำง
๔. เล่มเอกสำรผลงำน ประกอบด้วย
๑) ปก
๒) แบบเสนอชื่อเข้ำรับกำรคัดเลือก
๓) ตำรำงที่ ๑
๔) ตำรำงที่ ๒
๕) สำเนำ/ภำพถ่ำยของรำงวัล เกียรติบัตร วุฒิบัตร

หน้า ๘
๖) ภำพกิจกรรมจำนวนหน้ำรวมทั้งเล่มไม่เกิน ๕๐ หน้ำ จัดทำคนละ/กลุ่มละ จำนวน ๒ เล่ม
พร้อมบันทึกไฟล์ข้อมูลทั้งหมดตำมเล่มเอกสำรผลงำนลงแผ่นซีดีหรือดีวีดี (บันทึกเป็นไฟล์ Microsoft-word และ
ไฟล์ pdf)
๕. แนบไฟล์ภำพหน้ำตรงครึ่งตัว (ประเภทเด็กหรือเยำวชน ประเภทบุคคล) หรือ ภำพสำนักงำน/
อำคำร/ป้ำย (ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล) คนละ/แห่งละ/คณะละ ๑ ภำพ พร้อมไฟล์ภำพกิจกรรม
คนละ/แห่งละ/คณะละ ไม่เกิน ๔ ภำพ โดยต้องเป็นไฟล์ภำพ นำมสกุล JPEG หรือ TIFF เท่ำนั้นและมีขนำด
มำกกว่ำ ๑ MB ขึ้นไป หรือไฟล์วีดิโอ ให้บันทึกไฟล์ทั้งหมดลงแผ่นซีดีหรือดีวีดีรวมอยู่กับไฟล์เล่มเอกสำร
ผลงำนด้วย (ตำมข้อ ๔) เนื่องจำกภำพ วีดิโอ ทั้งหมดจำเป็นต้องนำไปใช้ ในกำรจัดทำหนังสือ นิทรรศกำร และ
วีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ผลงำนของผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
๖. จัดส่งเล่มเอกสำรผลงำนพร้อมซีดีหรือดีวีดี (ข้อ ๔ และ ข้อ ๕) คนละ/คณะละ/แห่งละ ต้นฉบับ
๑ เล่ม และสำเนำ ๑ เล่ม มำพร้อมกับสำเนำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวง
วัฒนธรรม ของหน่วยงำนระดับกรม และหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม/จังหวัด และแบบสรุปรำยชื่อ
ผู้เข้ำรับกำรคัดเลือกฯ ให้สำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรมภายในวัน เวลาที่กาหนด
หมำยเหตุ
สำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจะไม่คืนเล่มเอกสำรผลงำนให้สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดและ
หน่วยงำนระดับกรม และหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จึงขอให้ใช้เอกสำรหลักฐำนฉบับสำเนำในกำร
จัดทำเล่มเอกสำรผลงำนเท่ำนั้น

หน้า ๙
ขั้นตอนการคัดเลือกผู้ทาคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
กองตรวจราชการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทาคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
แจ้งจังหวัด/หน่วยงานระดับกรม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
ส่วนภูมภิ าค (จังหวัด)
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ

หน่วยงานระดับกรม และหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงวัฒนธรรมแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
ฯ

คัดเลือกและจัดลาดับ ประเภท
๑. เด็กหรือเยาวชน (จัดลาดับ ๑ – ๒)
๒. บุคคล
(จัดลาดับ ๑ – ๒)
๓. นิติบคุ คลหรือคณะบุคคล (จัดลาดับ ๑ – ๒)

คัดเลือกและจัดลาดับ ประเภท
๑. เด็กหรือเยาวชน (จัดลาดับ ๑ –๒)
๒. บุคคล
(จัดลาดับ ๑ –๒)
๓. นิติบุคคลหรือคณะบุคคล (จัดลาดับ ๑ –๒)

แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ ภายในวัน เวลาที่กาหนด พร้อมเอกสาร ดังนี้
๑) สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ ๑ ชุด
๒) แบบสรุปรายชื่อผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ ๑ ชุด
๓) เล่มเอกสารผลงานและหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมภาพประกอบ คนละ/แห่งละ/คณะละ ๒ เล่ม
๔) ซีดีหรือดีวีดีที่บันทึกไฟล์ข้อมูลตามเล่มเอกสารผลงานพร้อมภาพประกอบ ไฟล์วีดิโอ คนละ/แห่งละ/คณะละ
๑ แผ่น (แนบไฟล์ภาพหน้าตรงครึ่งตัว (ประเภทเด็กหรือเยาวชน) หรือ ภาพสานักงาน/อาคาร/ป้าย
(ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล) คนละ/แห่งละ/คณะละ ๑ ภาพ พร้อมไฟล์ภาพกิจกรรม ไฟล์วีดิโอ
คนละ/แห่งละ/คณะละไม่เกิน ๔ ภาพ ไฟล์วีดิโอ กิจกรรมผลงาน

คณะกรรมการคัดเลือกผู้ทาคุณประโยชน์
ต่อกระทรวงวัฒนธรรม แต่ละประเภท
ดาเนินการคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อ
จากส่วนภูมภิ าค (จังหวัด)

คณะกรรมการอานวยการคัดเลือกผู้ทาคุณประโยชน์
ต่อกระทรวงวัฒนธรรม พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ผลการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกฯ
ทุกประเภท (ส่วนภูมิภาค) และ ผลการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการคัดเลือกฯ ของหน่วยงานระดับกรมและ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม

ประกาศผล
รับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
(วันที่ ๓ ตุลาคม หรือ วันตามที่กระทรวงวัฒนธรรมกาหนด)

แบบปก

เอกสารผลงาน
เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก
ผู้ทาคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
ประเภท.........................................................................

ภาพถ่ายหน้าตรงหรือ
ภาพถ่ายสานักงาน/อาคาร/ป้าย สถานที่ทางานที่เป็นรูปปัจจุบัน
(ไฟล์ภาพ นามสกุล .JPEG หรือ .TIFF
ขนาดมากกว่า ๑ MB ขึ้นไป
บันทึกลงแผ่นซีดี/ดีวีดีด้วย)

ชื่อ – สกุล/ชื่อประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล…………………………………………………………
จังหวัด/หน่วยงานระดับกรม (ผู้เสนอ) ..................................................................................

 ประเภทเด็กหรือเยาวชน
 ประเภทบุคคล

แบบเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก
ผู้ทาคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
 ส่วนกลาง
 ส่วนภูมิภาค

ภาพถ่ายหน้าตรง
(ไฟล์ภาพ นามสกุล .JPEG หรือ .TIFF
ขนาดมากกว่า ๑ MB ขึ้นไป
บันทึกลงแผ่นซีดี/ดีวีดีด้วย)

๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ – สกุล……………………………………………………………………………………………………………………………………………
วัน เดือน ปีเกิด……………………………………………………………………….. อำยุ...........................ปี
(กรณีพระสงฆ์ โปรดระบุ พรรษำ.................... น.ธ. ........................ ป.ธ. .......................................)
ระดับกำรศึกษำ...................................................................................................................................................
อำชีพ/ตำแหน่ง…………………………………………………………………………………………………………………………………….
หน่วยงำนที่สังกัด………………………………………………………………………………………………………………………………….
ที่อยู่ปัจจุบัน…………………………………………………………………………………………………………………………………………
โทรศัพท์.................................................โทรสำร................................................มือถือ.......................................
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)........................................................................................................................

 ประเภทเด็กหรือเยาวชน
 ประเภทบุคคล
๒. การรับรองการเสนอชื่อ
๒.๑ ข้ำพเจ้ำ.......................................................................................(ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม/
รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม/อธิบดี/อธิกำรบดี/ผู้อำนวยกำรองค์กำรมหำชน/หัวหน้ำสำนักงำนรัฐมนตรี/
วัฒนธรรมจังหวัด) เป็นผู้ให้ข้อมูลในกำรเสนอชื่อ......................................................................................
เข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมำณ (ที่ขอรับกำรพิจำรณำ
คัดเลือก)........................................................................................................................ ..................................
 ประเภทเด็กหรือเยำวชน  ประเภทบุคคล

ลงชื่อ.....................................................
(........................................................)
ผู้เสนอชื่อ
วันที่........../............./...................
๒.๒ ข้ำพเจ้ำ......................................................................................ได้รับทรำบกำรเสนอชื่อเข้ำรับ
กำรคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมำณ (ที่ขอรับกำรพิจำรณำ
คัดเลือก)............................................................................................................................ ..............
 ประเภทเด็กหรือเยำวชน  ประเภทบุคคล

ลงชื่อ...........................................................
(..........................................................)
ผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ
วันที่........../............./...................

ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล

แบบเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก
ผู้ทาคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
 ส่วนกลาง

 ส่วนภูมิภาค

ภาพถ่ายสานักงาน/อาคาร/ป้าย สถานที่ทางานที่เป็นรูปปัจจุบัน
(ไฟล์ภาพ นามสกุล .JPEG หรือ .TIFF ขนาดมากกว่า ๑ MB ขึ้นไป
บันทึกลงแผ่นซีดี/ดีวีดีด้วย)

๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อนิติบุคคลหรือคณะบุคคล...........................................................................................................................
สถำนที่ตั้ง.......................................................................................................................................................
โทรศัพท์..................................โทรสำร.............................................................มือถือ...................................
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)..................................................................................................................
ชื่อ-สกุลผู้แทนของนิติบุคคลหรือคณะบุคคล.........................................................................อำยุ...............ปี
ตำแหน่ง...................................................................................................................... ..................................
หน่วยงำนที่นิติบุคคลหรือคณะบุคคลสังกัด (ถ้ำมี).........................................................................................

ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล

๒. การรับรองการเสนอชื่อ
๒.๑ ข้ำพเจ้ำ...............................................................................................(ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม/
รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม/อธิบดี/อธิกำรบดี/ผู้อำนวยกำรองค์กำรมหำชน/หัวหน้ำสำนักงำนรัฐมนตรี/
วัฒนธรรมจังหวัด) เป็นผู้ให้ข้อมูลในกำรเสนอ (ชื่อนิติบุคคลหรือคณะบุคคล)..................................................
เข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมำณ (ที่ขอรับกำรพิจำรณำ
คัดเลือก)...................................... ประเภท นิติบุคคลหรือคณะบุคคล

ลงชื่อ.....................................................
(........................................................)
ผู้เสนอชื่อ
วันที่........../............./...................

๒.๒ ข้ำพเจ้ำ...........................................................................................................ผู้แทนของนิ ติบุคคล
หรือคณะบุคคล.........................................................................................ได้รับทรำบกำรเสนอชื่อเข้ำรับกำรคัดเลือก
เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมำณ (ที่ขอรับกำรพิจำรณำคัดเลือก)...................
ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล

ลงชื่อ.............................................................
(...............................................................)
ผู้แทนของนิติบุคคลหรือคณะบุคคล
วันที่........../............./...................
หมายเหตุ ผู้แทนของนิติบุคคล/คณะบุคคล ต้องแนบเอกสำรหลักฐำนที่แสดงถึงควำมเป็นผู้แทนของ
นิติบุคคล/คณะบุคคลในเล่มเอกสำรผลงำนด้วย

ตารางที่ ๑ สรุปผลงานของผู้ได้รับเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทาคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
ชื่อ – สกุล/ชื่อนิติบคุ คลหรือคณะบุคคล……………..................................จังหวัด/หน่วยงานระดับกรม (ผู้เสนอ) .....................................................
ความรู้/ความสามารถ/การทาคุณประโยชน์
ของผู้ได้รับเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทาคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

เกียรติคุณที่ได้รับ
ให้ระบุชื่อรางวัล เกียรติบัตร วุฒิบัตร และปี พ.ศ.
(จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม หรือหน่วยงานอื่น ๆ)

ตารางที่ ๒ สรุปผลงานของผู้ได้รับเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทาคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
ชื่อ – สกุล/ชื่อนิติบุคคลหรือคณะบุคคล……………………………….……….จังหวัด/หน่วยงานระดับกรม (ผู้เสนอ) ...........................................................
งาน/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานสังกัดกระทรวง
วัฒนธรรม หรือดาเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น

ลงชื่อ.....................................................
(........................................................)
ตำแหน่ง...............................................
ผู้จัดทำเอกสำรผลงำน
โทร. ........................................................

ผลงานของผู้เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ ตามงาน/โครงการ/กิจกรรม
ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมหรือดาเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น

หลักฐานอ้างอิง

ลงชื่อ.....................................................
(........................................................)
ตำแหน่ง...........................................................
ผู้ตรวจสอบเอกสำรผลงำน
โทร. ................................................................

หมำยเหตุ ให้ระบุชื่อตำแหน่ง และหมำยเลขโทรศัพท์ ของผู้ทไี่ ด้รับมอบหมำยให้เป็นผู้จัดทำและผู้ตรวจสอบเล่มเอกสำรผลงำนของ สวจ. หรือ หน่วยรำชกำรระดับกรม

ตารางที่ ๓ สรุปผลงานของผู้ได้รับเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทาคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม โดยสังเขป
ภาพถ่ายหน้าตรง
(ไฟล์ภาพ นามสกุล .JPEG หรือ .TIFF
ขนาดมากกว่า ๑ MB ขึ้นไป
บันทึกลงแผ่นซีดี/ดีวีดีด้วย)

ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
อาชีพ/ตาแหน่ง
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์
อีเมล

(เด็กหญิง/เด็กชาย/นาย/นางสาว/นาง/ยศ) ...................................................................................
.......................................................... อายุ................................................
...................... ..............................
.......... หมู่ที่ .......... ถนน....................... แขวง/ตาบล................. เขต/อาเภอ.......................
จังหวัด............................ รหัสไปรษณีย์.....................................................
............................................................................................................................. ..............................
................................................................

ผลงาน (ให้ระบุผลงานที่โดดเด่นด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม อย่างน้อย ๕ - ๑๐ ผลงาน โดยเรียงลาดับตามปี พ.ศ. จากอดีตจนถึงปัจจุบัน)
๑. .......................................................................................................................................................................................................................................................... .
๒. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................
๓. .......................................................................................................................................................................................................................................................... .
๔. .......................................................................................................................................................................................................................................................... .
๕. .......................................................................................................................................................................................................................................................... .
๖. .......................................................................................................................................................................................................................................................... .
๗. .......................................................................................................................................................................................................................................................... .
๘. .......................................................................................................................................................................................................................................................... .
๙. .......................................................................................................................................................................................................................................................... .
๑๐. ............................................................................................................................. ..............................................................................................................................

แบบสรุปรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทาคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
หน่วยงานระดับกรม/หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม (ผู้เสนอ)................................................................................
ประเภท/ลาดับ
ชื่อ-สกุล/ชื่อนิติบุคคลหรือคณะบุคคล

เอกสารผลงาน

ซีดี/ดีวีดี
ข้อมูลผลงาน

ไฟล์ภาพ นามสกุล .JPEG/.TIFF ขนาด ๑ MB ขึ้นไป
ไฟล์วีดิโอ กิจกรรมผลงาน
ไฟล์ภาพกิจกรรม
ไฟล์ภาพหน้าตรง/อาคาร/
วีดิโอกิจกรรมผลงาน
สานักงาน/ป้าย/สถานที่ทางาน
ผลงาน

ประเภทเด็กหรือเยาวชน
ลาดับที่ ๑ ……………………………………………………………………..……… จานวน..........เล่ม จานวน..............แผ่น จานวน..................ภาพ

จานวน...............ภาพ จานวน.............คลิป/ชิ้นงาน

ลาดับที่ ๒ …………………………………………………………………………… จานวน..........เล่ม จานวน..............แผ่น จานวน..................ภาพ

จานวน...............ภาพ จานวน.............คลิป/ชิ้นงาน

ประเภทบุคคล
ลาดับที่ ๑ …………………………………………………………………………… จานวน...........เล่ม จานวน..............แผ่น จานวน..................ภาพ

จานวน...............ภาพ จานวน.............คลิป/ชิ้นงาน

ลาดับที่ ๒ …………………………………………………………………………… จานวน...........เล่ม จานวน..............แผ่น จานวน..................ภาพ

จานวน...............ภาพ จานวน.............คลิป/ชิ้นงาน

ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล
ลาดับที่ ๑ …………………………………………………………………………… จานวน...........เล่ม จานวน..............แผ่น จานวน..................ภาพ

จานวน...............ภาพ จานวน.............คลิป/ชิ้นงาน

ลาดับที่ ๒ …………………………………………………………………………… จานวน...........เล่ม จานวน..............แผ่น จานวน..................ภาพ

จานวน...............ภาพ จานวน.............คลิป/ชิ้นงาน

ลงชื่อ................................................................ผู้สรุปข้อมูล
(..................................................................)
ตำแหน่ง.........................................................................
วันที่...............................................................................
โทร..............................................................................

ลงชื่อ..............................................................ผู้ตรวจสอบข้อมูล
(.............................................................)
ตำแหน่ง......................................................................
วันที่..............................................................................
โทร................................................................................

แบบสรุปรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทาคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
จังหวัด (ผู้เสนอ)................................................................................
ประเภท/ลาดับ
ชื่อ-สกุล/ชื่อนิติบุคคลหรือคณะบุคคล

เอกสารผลงาน

ซีดี/ดีวีดี
ข้อมูลผลงาน

ไฟล์ภาพ นามสกุล .JPEG/.TIFF ขนาด ๑ MB ขึ้นไป
ไฟล์วีดิโอ กิจกรรมผลงาน
ไฟล์ภาพกิจกรรม
ไฟล์ภาพหน้าตรง/อาคาร/
วีดิโอกิจกรรมผลงาน
สานักงาน/ป้าย/สถานที่ทางาน
ผลงาน

ประเภทเด็กหรือเยาวชน
ลาดับที่ ๑ ……………………………………………………………………..……… จานวน..........เล่ม จานวน..............แผ่น จานวน..................ภาพ

จานวน...............ภาพ จานวน.............คลิป/ชิ้นงาน

ลาดับที่ ๒ …………………………………………………………………………… จานวน..........เล่ม จานวน..............แผ่น จานวน..................ภาพ

จานวน...............ภาพ จานวน.............คลิป/ชิ้นงาน

ประเภทบุคคล
ลาดับที่ ๑ …………………………………………………………………………… จานวน...........เล่ม จานวน..............แผ่น จานวน..................ภาพ

จานวน...............ภาพ จานวน.............คลิป/ชิ้นงาน

ลาดับที่ ๒ …………………………………………………………………………… จานวน...........เล่ม จานวน..............แผ่น จานวน..................ภาพ

จานวน...............ภาพ จานวน.............คลิป/ชิ้นงาน

ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล
ลาดับที่ ๑ …………………………………………………………………………… จานวน...........เล่ม จานวน..............แผ่น จานวน..................ภาพ

จานวน...............ภาพ จานวน.............คลิป/ชิ้นงาน

ลาดับที่ ๒ …………………………………………………………………………… จานวน...........เล่ม จานวน..............แผ่น จานวน..................ภาพ

จานวน...............ภาพ จานวน.............คลิป/ชิ้นงาน

ลงชื่อ................................................................ผู้สรุปข้อมูล
(..................................................................)
ตำแหน่ง.........................................................................
วันที่...............................................................................
โทร................................................................................

ลงชื่อ..............................................................ผู้ตรวจสอบข้อมูล
(.............................................................)
ตำแหน่ง......................................................................
วันที่.............................................................................
โทร...............................................................................

(ตัวอย่าง)
ตารางที่ ๒ สรุปผลงานของผู้เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทาคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
ชื่อ – สกุล/ชื่อนิติบคุ คลหรือคณะบุคคล……......……………...................จังหวัด/หน่วยงานระดับกรม (ผู้เสนอ) ..........................................................
งาน/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานสังกัดกระทรวง
ผลงานของผู้เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ ตามงาน/โครงการ/กิจกรรม
วัฒนธรรม หรือดาเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น
ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมหรือดาเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น
๑. ชุมชนคุณธรรมน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ เป็นกิจกรรมที่เด็กหรือเยาวชน บุคคล หรือ นิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่
พอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
ดาเนินการหรือร่วมดาเนินการ มีการบูรณาการจนประสบผลสาเร็จ
- ส่งเสริม สนับสนุน หรือมีส่วนร่วม ในโครงกำรพัฒนำต่อยอดทุนทำงวัฒนธรรม
ตำมรอยศำสตร์พระรำชำเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน (บวร On Tour) ของ
ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
- กำรสืบทอดภูมิปัญญำจำกผู้ใหญ่ในชุมชน อำทิ กำรทอผ้ำ กำรจักสำน
เครื่องปั้นดินเผำ สมุนไพร ผลิตภัณฑ์แปรรูป จนสำมำรถสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ
และสร้ำงรำยได้
- ครูภูมิปัญญำ : เป็นวิทยำกรหรือผู้นำในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ หลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง ให้กับเด็ก เยำวชนและประชำชน
- โรงเรี ย นที่ ช่ ว ยในกำรพั ฒ นำครู ภูมิ ปั ญ ญำ ในกำรช่ว ยเสริ ม ควำมรู้ ส ำหรั บ
ผู้ถ่ำยทอด

หลักฐานอ้างอิง
- หนังสือสำนักงำนวัฒนธรรม
จังหวัด ที่ ............ลว..................
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่..
- ระเบียบวำระประชุม
- ภำพกิจกรรม
- ไฟล์วีดโิ อ

งาน/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานสังกัดกระทรวง
วัฒนธรรม หรือดาเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น
๒. เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน หรือมีส่วนร่วม ในชุมชน
คุณธรรมน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ที่
ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ผลงานของผู้เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ ตามงาน/โครงการ/กิจกรรม
ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมหรือดาเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น
- ร่ว มรณรงค์ ประชาสั มพันธ์ ชี้แจงแนวทางปฏิบัติ/มาตรการที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดกิจกรรม การจัดงานเทศกาล ประเพณี ข้อมูลข่าวสาร ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
- การทาหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่
- การเฝ้าระวังสถานการณ์การจัดประเพณีสงกรานต์ในท้องที่
- ร่ว มกิจกรรมมอบเครื่องอุปโภค บริโ ภค ผลิตภัณฑ์ วัส ดุอุปกรณ์ พืช ผล
การเกษตรหรือสิ่งของจาเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙
- มีส่วนร่วมหรือเป็นแกนนาร่วมกับพลังบวรให้การดูแลผู้ประสบภัยและผู้ได้รับ
ผลกระทบจากโรคโควิด-๑๙ จัดทาถุงยังชีพ อาหารกล่อง ไปมอบให้แก่ผู้เดือดร้อน
ในชุมชน
โครงการเดินตามรอยพระราชา ส่งต่อกาลังใจร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทย มีน้าใจ
ช่วยเหลือเกื้อกูล
- มีส่วนร่วมกำรแลกเปลี่ยนสิ่งของ อำหำร และ เครื่องใช้จำเป็นในกำรดำรงชีวิต
ส ำหรั บ อุ ป โภค/บริ โ ภค ระหว่ ำ งกั น และกั น เพื่ อ สร้ ำ งอั ต ลั ก ษณ์ ไ ทยมี น้ ำใจ
ช่วยเหลือเกื้อกูล ในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
- สนับสนุนงบประมำณ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ (จำนวน ๑๐,๐๐๐ บำท)
- สนับสนุนบุคลำกร วัสดุอุปกรณ์ งบประมำณ หรือร่วมแรงร่วมใจในกำรจัดตั้ง
โรงทำนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบควำมยำกลำบำกในสถำนกำรณ์ โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19)
- ให้ควำมช่วยเหลือ ดูแล สนับสนุน หรือให้ใช้สถำนที่ในกำรดำเนินกิจกรรม
อำทิ กำรตั้งโรงทำน จัดตั้ง “ตู้ปันสุข” จนประสบควำมสำเร็จ

หลักฐานอ้างอิง
- หนังสือสำนักงำนวัฒนธรรม
จังหวัด ที่ ............ลว..................
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่..
- ระเบียบวำระประชุม
- ภำพกิจกรรม
- ไฟล์วีดิโอ

งาน/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานสังกัดกระทรวง
วัฒนธรรม หรือดาเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น
๓. การมีส่วนร่วมในการสนับสนุน เผยแพร่ความรู้
การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร การรณรงค์
แนวทางป้องกัน แนวทางปฏิบัติ ประกาศ มาตรการ
ต่างๆ เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19)

ผลงานของผู้เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ ตามงาน/โครงการ/กิจกรรม
ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมหรือดาเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น
ดำเนินกำรหรือร่วมดำเนินกำรสนับสนุน เผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
ข่าวสาร การรณรงค์ แนวทางป้องกัน แนวทางปฏิบัติ ประกาศ มาตรการต่างๆ
เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงวัฒนธรรม หรือหน่วยงานอื่นๆ ในกำรจัดทำสื่อวีดิทัศน์ คลิปวีดิโอ หรือ
อินโฟกรำฟิก เพื่อเผยแพร่ ผ่ านสื่อวิทยุ สถานีโทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวี ป้ายคัทเอาท์
หนั งสื อพิ มพ์ แผ่ นพั บ และสื่ อออนไลน์ มี ส่ วนร่ วมในกำรผลิ ต กำรออกแบบ
เป็นนักแสดง ตัวประกอบ ร่วมแต่งเพลง จัดทำบท ฯลฯ
๑) เรื่อง.............................................เมื่อ................................................
มีส่วนร่วมโดย.........................................................................................
๒) เรื่อง.............................................เมื่อ................................................
มีส่วนร่วมโดย.........................................................................................

๔. โครงการเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๕๐ ปี ชาตกาล
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เนื่องในโอกาสได้รับการยก
ย่องให้เป็นบุคคลสาคัญของโลก สาขาสันติภาพ

เป็ น กิ จ กรรมที่ เ ด็ ก หรื อ เยาวชน บุ ค คล หรื อ นิ ติ บุ ค คลหรื อ คณะบุ ค คล
ที่ดาเนินงานแบบบูรณาการจนประสบผลสาเร็จ
- เด็กหรือเยำวชน เข้ำร่วมในกำรดำเนินกำรจัดกิจกรรมให้ประสบผลสำเร็จ
- เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในกำร ส่งเสริม สนับสนุนในกำรจัดกิจกรรมด้ำนศำสนพิธี
หรือจัดกิจกรรมทำงพระพุทธศำสนำ
- ให้กำรสนับสนุนสถำนที่ บุคลำกร งบประมำณ รวมถึงสิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ
ในกำรจัดงำนเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๕๐ ปี ชำตกำล พระอำจำรย์มั่น ภูริทัตโต

- หนังสือสำนักงำนวัฒนธรรม
จังหวัด ที่ ............ลว..................
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่..
- ระเบียบวำระประชุม
- ภำพกิจกรรม
- ไฟล์วีดิโอ

๕. โครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
ทานองสรภัญญะ

เป็ น กิ จ กรรมที่ เ ด็ ก หรื อ เยาวชน บุ ค คล หรื อ นิ ติ บุ ค คลหรื อ คณะบุ ค คล
ที่ดาเนินมีการบูรณาการจนประสบผลสาเร็จ
- เด็ก เยำวชน เข้ำร่วมกำรบรรยำยธรรม กำรสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
ทำนองสรภัญญะ ในกำรร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ สืบสำนวัฒนธรรมที่ดีงำม

- หนังสือสำนักงำนวัฒนธรรม
จังหวัด ที่ ............ลว..................
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่..
- ระเบียบวำระประชุม

หลักฐานอ้างอิง
- หนังสือสำนักงำนวัฒนธรรม
จังหวัด ที่ ............ลว..................
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่..
- ระเบียบวำระประชุม
- ภำพกิจกรรม
- ไฟล์วีดิโอ

งาน/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานสังกัดกระทรวง
ผลงานของผู้เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ ตามงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลักฐานอ้างอิง
วัฒนธรรม หรือดาเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น
ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมหรือดาเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น
และร่วมสืบสำนรักษำเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรม
- ภำพกิจกรรม
- กำรส่งเสริม ฝึกฝน เด็ก เยำวชน เข้ำร่วมกิจกรรม
- ไฟล์วีดิโอ
- เป็นคณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
- สนับสนุนงบประมำณ เงินรำงวัล (จำนวน ๑๐,๐๐๐ บำท)
- ช่วยเหลือ ดูแล สนับสนุน หรือให้ใช้สถำนที่ในกำรดำเนินกิจกรรม โครงกำรจน
ประสบควำมสำเร็จ

๖. โครงการ ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม เป็ น กิ จ กรรมที่ เ ด็ ก หรื อ เยาวชน บุ ค คล หรื อ นิ ติ บุ ค คลหรื อ คณะบุ ค คล
พ.ศ. ๒๕๖๓ “สวดมนต์ข้ามปีถวายพระราชกุศล
ที่ดาเนินมีการบูรณาการจนประสบผลสาเร็จ
เสริมสิริมงคลทั่วไทย”
- ร่วมกิจกรรม ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ รักษำศีล เจริญจิตภำวนำ ปฏิบัติธรรม
- สนับสนุนงบประมำณ ในกำรจัดกิจกรรม“สวดมนต์ข้ำมปีถวำยพระรำชกุศล
เสริมสิริมงคลทัว่ ไทย” (จำนวน ๑๐,๐๐๐ บำท)
- ให้ควำมช่วยเหลือ ดูแล สนับสนุน หรือให้ใช้สถำนที่ในกำรดำเนินกิจกรรม
โครงกำรจนประสบควำมสำเร็จ

- หนังสือสำนักงำนวัฒนธรรม
จังหวัด ที่ ............ลว..................
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่..
- ระเบียบวำระประชุม
- ภำพกิจกรรม
- ไฟล์วีดิโอ

๗. โครงการพัฒนาและยกระดับชุมชนท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ในวิถีบูรพาสู่
ความยั่งยืน

- หนังสือสำนักงำนวัฒนธรรม
จังหวัด ที่ ............ลว..................
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่..
- ระเบียบวำระประชุม

เป็นกิจกรรมที่เด็กหรือเยาวชน บุคคล หรือ นิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่ดาเนิน
มีการบูรณาการจนประสบผลสาเร็จ
- มีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำนส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม ถนนสำย
วัฒนธรรม ให้ประสบผลสำเร็จ

งาน/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานสังกัดกระทรวง
ผลงานของผู้เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ ตามงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลักฐานอ้างอิง
วัฒนธรรม หรือดาเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น
ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมหรือดาเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น
- มีส่วนร่วมในกำรบูรณำกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ชุมชน หน่วยงำน - ภำพกิจกรรม
องค์กร ทุกภำคส่วน สำมำรถขับเคลื่อนกิจกรรมได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและประสบ - ไฟล์วีดิโอ
ผลสำเร็จ
- เป็นชุมชนหรือนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มีส่วนในกำรเปิดพื้นที่สำธำรณะ
ในกำรจัดกิจกรรมโครงกำรพัฒนำและยกระดับชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ถนนสำยวัฒนธรรม ในวิถีบูรพำสู่ควำมยั่งยืน

(ตัวอย่างประเภทเด็กหรือเยาวชน ประเภทบุคคล)
ตารางที่ ๓ สรุปผลงานของผู้ได้รับเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทาคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม โดยสังเขป

ชื่อ-นามสกุล นายวัฒนธรรม ทาความดี
วัน เดือน ปีเกิด
อาชีพ/ตาแหน่ง
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์
อีเมล

๓ ตุลาคม ๒๕๔๐ อายุ ๒๒ ปี
นักเรียน โรงเรียนคุณธรรม
๑๐ หมู่ที่ ๖ ถนนเทียมร่วมมิตร ตาบลห้วยขวาง อาเภอห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร ๑๐๐๐๐
๐ ๒๑๒๓ ๔๕๖๗
culture.ins@m-culture.go.th

ผลงาน
๑. ร่วมกิจกรรม ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ รักษาศีล เจริญจิตภาวนา ปฏิบัติธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ปัจจุบัน
๒. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการทอผ้า และออกแบบลายผ้าไหม สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ครอบครัว ชุมชน และ
ได้รับรางวัลได้รับรางวัลชนะเลิศ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. สนับสนุนงบประมาณ ในการจัดกิจกรรม“สวดมนต์ข้ามปีถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ปี ๒๕๖๒ ” จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๔. เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้เรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่ อชุมชน
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour) ของชุมชนคุณธรรมน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕. ร่วมกิจกรรมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ผลิตภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ พืชผลการเกษตรหรือสิ่งของจาเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๖. ร่วมกับพลังบวรให้การดูแลผู้ประสบภัยและผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จัดทาถุงยังชีพ อาหารกล่อง ไปมอบให้แก่ผู้เดือดร้อนในชุมชนต่างๆ
๗. มีส่วนร่วมในการดาเนินงานส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ให้ประสบผลสาเร็จ

(ตัวอย่างประเภทนิติบคุ คลหรือคณะบุคคล)
ตารางที่ ๓ สรุปผลงานของผู้ได้รับเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทาคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม โดยสังเขป

ชื่อนิติบุคคลหรือคณะบุคคล โรงเรียนวัฒนธรรม
สถานที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล

๑๐ หมู่ที่ ๖ ถนนเทียมร่วมมิตร ตาบลห้วยขวาง อาเภอห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร ๑๐๐๐๐
๐ ๒๑๒๓ ๔๕๖๗
๐ ๒๑๒๓ ๔๕๖๘
culture.ins@m-culture.go.th

ผลงาน
๑. ร่วมสนับสนุนเปิดพื้นที่สำธำรณะในกำรจัดกิจกรรมโครงกำรพัฒนำและยกระดับชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ถนนสำยวัฒนธรรม ในวิถีบูรพำสู่ควำมยั่งยืน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. สนับสนุนการจัดงานพระราชพิธี กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และ
พระบรมวงศานุวงศ์
๓. เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ส่งเสริมให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เช่น งานประเพณี
ลอยกระทง กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ.๒๕๖๓ และงานวันมาฆบูชา
๔. ให้กำรสนับสนุนสถำนที่ บุคลำกร งบประมำณ รวมถึงสิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ในกำรจัดงำนเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๕๐ ปี ชำตกำล พระอำจำรย์มั่น ภูริทัตโต
๕. สนับสนุนงบประมาณ และสถานที่ในการจัดทาสื่อวีดิทัศน์ให้ความรู้ เรื่อง การดูแลตัวเอง และการปรับตัวใช้ชีวิต ชี้แจงแนวทางปฏิบัติ/มาตรการที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดกิจกรรม การจัดงานเทศกาล ประเพณี ข้อมูลข่าวสาร ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

