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  กระทรวงวัฒนธรรม เป็นองค์กรที่ด ำเนินงำนด้ำนศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม ภำยใต้วิสัยทัศน์      
“วัฒนธรรมสร้างคนดี สังคมสันติสุข ทุนทางวัฒนธรรมเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจไทยเป็นศูนย์กลางการ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ ”  โดยมี พันธกิจในกำร เทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมให้มีการรักษา สืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน   
สร้างจิตส านึก สร้างค่านิยมและวิถีชีวิต ที่ดีงามในสังคมไทย  ส่งเสริมการพัฒนาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  จัดการศึกษา วิจัย บริหารจัดการองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมด้านศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม และส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศเพ่ือน าไทยสู่สากล
กำรด ำเนินงำนของกระทรวงวัฒนธรรมได้รับควำมร่วมมือจำกภำคีเครือข่ำยทุกภำคส่วนซึ่งได้ทุ่มเททั้งก ำลังกำย 
ก ำลังสติปัญญำ และก ำลังทรัพย์ ท ำให้สังคมชุมชนมีควำมเข้มแข็งในมิติทำงวัฒนธรรมและส่งผลให้               
กำรด ำเนินงำนด้ำนวัฒนธรรมประสบควำมส ำเร็จตำมควำมมุ่งหมำย  กระทรวงวัฒนธรรมตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของทุกภำคีเครือข่ำย รวมทั้งบุคลำกรในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมที่ร่วมเป็นพลังในกำร สร้าง 
คนดี สังคมสันติสุข น าทุนทางวัฒนธรรมมาเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน            
ทางวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ 

 กระทรวงวัฒนธรรม โดยส ำนักตรวจและประเมินผล ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม          
ได้ด ำเนินกำรคัดเลือกผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมมำตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ
ภำคีเครือข่ำยภำคประชำชนทั้งเด็กหรือเยำวชน บุคคล รวมทั้ง นิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มีผลงำนดีเด่นเป็น
ที่ประจักษ์ ถึงควำมมุ่งมั่น ทุ่มเทต่อกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม
ของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคจนประสบผลส ำเร็จตำมภำรกิจของ
กระทรวงวัฒนธรรมผู้ได้รับกำรคัดเลือกเป็นผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม จะได้รับโล่รำงวัล       
“วัฒนคุณำธร” จำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในวันคล้ำยวันสถำปนำกระทรวงวัฒนธรรม 
วันที่ ๓ ตุลำคม  หรือวันตำมท่ีกระทรวงวัฒนธรรมก ำหนด 

๑. วัตถุประสงค์ 
  ๑.๑ เพ่ือยกย่องเชิดชู เกียรติ เด็กหรือเยำวชน บุคคล  นิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ท ำ
คุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมในกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐบำล และกระทรวง
วัฒนธรรม ในกำรด ำเนินงำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ หรือสร้ำงนวัตกรรมทำง
วัฒนธรรมที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์   
  ๑.๒ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนขยำยเครือข่ำยเด็กหรือเยำวชน บุคคล นิติบุคคลหรือคณะบุคคล      
ที่ส่งเสริม สนับสนุนกำรขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐบำล และกระทรวงวัฒนธรรม ในกำรด ำเนินงำนศำสนำ ศิลปะ 
วัฒนธรรม กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ หรือสร้ำงนวัตกรรมทำงวัฒนธรรมที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ 
  ๑.๓ เพ่ือประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงำนของเด็กหรือเยำวชน บุคคล นิติบุคคลหรือคณะ
บุคคล ที่ท ำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 

เกณฑ์การคัดเลือก 
ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม   

 



 

 

 
๒. นิยามศัพท ์
 ๒.๑ ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม หมำยถึงเด็กหรือเยำวชน บุคคล นิติบุคคลหรือ
คณะบุคคล ที่มีผลงำนส่งเสริม สนับสนุนกำรขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐบำล และกระทรวงวัฒนธรรม ในกำร
ด ำเนินงำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ หรือสร้ำงนวัตกรรมทำงวัฒนธรรมที่โดดเด่น เป็นที่
ประจักษ์ จ ำแนกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 
         ๑) ประเภทเด็กหรือเยำวชน     
         ๒) ประเภทบุคคล   
         ๓) ประเภทนิติบุคคล หรือคณะบุคคล   
             ๒.๒ ประเภทเด็กหรือเยาวชน หมำยถึง ผู้มีอำยุ ๘ ปีขึ้นไป – ๒๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ ๓ ตุลำคม 
ของปีงบประมำณท่ีเสนอชื่อเข้ำรับกำรคัดเลือก   
  ๒.๓ ประเภทบุคคล หมำยถึง ผู้ที่มีอำยุ ๒๕ ปีขึ้นไป นับถึงวันที่ ๓ ตุลำคม ของปีงบประมำณ      
ที่เสนอชื่อเข้ำรับกำรคัดเลือก 
  ๒.๔ ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล 
   ๒.๔.๑ นิติบุคคล หมำยถึง นิติบุคคลตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ หรือกฎหมำยอ่ืน 
  ๒.๔.๒ คณะบุคคล หมำยถึง บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่ร่วมกันท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 
เช่น ชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร  
 

๓. จ านวนผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 
ประกอบด้วย  
 ๓.๑ ส่วนภูมิภาค (๗๖ จังหวัด) จ ำแนกเปน็ ๓ ประเภท ดังนี้ 
       ๑) ประเภทเด็กหรือเยำวชน              จังหวัดละไม่เกิน  ๒ คน    รวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๑๕๒ คน 
       ๒) ประเภทบุคคล                 จังหวัดละไม่เกิน  ๒ คน    รวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๑๕๒ คน  
        ๓) ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล  จังหวัดละไม่เกิน  ๒ คณะ  รวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๑๕๒ คณะ  
 ๓.๒ ส่วนกลาง (หน่วยงานระดับกรมและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม) (๑๐ หน่วยงำน)  
                   จ ำแนกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 
       ๑) ประเภทเด็กหรือเยำวชน             หน่วยงำนละไม่เกิน  ๒ คน  รวมทั้งสิ้นไม่เกิน  ๒๐ คน 
       ๒) ประเภทบุคคล                         หน่วยงำนละไม่เกิน  ๒ คน  รวมทั้งสิ้นไม่เกิน  ๒๐ คน  
        ๓) ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล   หน่วยงำนละไม่เกิน ๒ คณะ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน  ๒๐ คณะ  

๔. คุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
 ๔.๑ มีผลงำนที่ส่งเสริม สนับสนุนกำรขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐบำล และกระทรวงวัฒนธรรม ในกำร
ด ำเนินงำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ หรือสร้ำงนวัตกรรมทำงวัฒนธรรมที่โดดเด่น เป็นที่
ประจักษ ์
             ๔.๒ ไม่เคยต้องค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่ในควำมผิดอันได้กระท ำโดยประมำทหรือ
ควำมผิดลหุโทษ โทษจ ำคุกให้หมำยควำมรวมถึงกำรรอลงอำญำด้วย 
 ๔.๓ ผู้ได้รับกำรเสนอชื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นผู้ท ำคุณประโยชน์   ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับกำร
คัดเลือกให้เป็นผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมในระดับประเทศมำก่อน  

หน้ำ ๒ 



 

 

๕. ขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก 
 ๕.๑ ส่วนภูมิภาค 

  ๑) ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัด ๗๖ จังหวัด เป็นผู้ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือก
ผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งคณะกรรมกำรคัดเลือกฯ มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

    - ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด (หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย) ประธำน 
    - ประธำนสภำวัฒนธรรมจังหวัด/อ ำเภอ/ต ำบล  กรรมกำร 
    - ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เกี่ยวข้อง กรรมกำร 
    - วัฒนธรรมจังหวัด   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    - ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มที่วัฒนธรรมจังหวัดมอบหมำย กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

        ๒) ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดสรรหำเด็กหรือเยำวชน บุคคล นิติบุคคลหรือคณะบุคคล  ที่ท ำ
คุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และจัดท ำแบบเสนอชื่อเข้ำรับกำรคัดเลือก 
พร้อมทั้งรวบรวมเอกสำรผลงำนและหลักฐำนที่เกี่ยวข้องพร้อมภำพประกอบ เสนอต่อคณะกรรมกำรคัดเลือกผู้ท ำ
คุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมของจังหวัด  
         ๓) คณะกรรมกำรคัดเลือกผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมของจังหวัด ด ำเนินกำร
คัดเลือกและจัดล ำดับตำมคุณประโยชน์ที่เด็กหรือเยำวชน บุคคล นิติบุคคลหรือคณะบุคคล  ได้กระท ำไว้ โดย
ให้เสนอรำยชื่อผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมตำมมติคณะกรรมกำรฯ   
ล ำดับที่ ๑ – ๒ ในแต่ละประเภท ดังนี้ 
   - ประเภทเด็กหรือเยำวชน        จังหวัดละไม่เกิน ๒ คน   (ล ำดับที่ ๑ –๒) 
   - ประเภทบุคคล        จังหวัดละไม่เกิน ๒ คน   (ล ำดับที่ ๑ –๒) 
   - ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล  จังหวัดละไม่เกิน ๒ คณะ  (ล ำดับที่ ๑ –๒) 
        ๔) จัดส่งข้อมูล ได้แก่  
                         (๑) ส ำเนำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
ของจังหวัด  
                         (๒) แบบสรุปรำยชื่อผู้ได้รับกำรเสนอชื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกฯ  
                         (๓) เล่มเอกสำรผลงำน คนละ/กลุ่มละ ๒ เล่ม (ต้นฉบับ ๑ เล่มและส ำเนำ ๑ เล่ม)                 
                         (๔) ซีดีหรือดีวีดีที่บันทึกไฟล์ข้อมูลตำมเล่มเอกสำรผลงำนพร้อมภำพประกอบ  
คนละ/กลุ่มละ ๑ แผ่น ให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ส ำนักตรวจและประเมินผล ภายในวัน เวลาที่ก าหนด 
หำกพ้นก ำหนดนี้ถือว่ำสละสิทธิ์ โดยคณะกรรมกำรฯ จะถือวันที่ประทับตรำไปรษณีย์เป็นส ำคัญ กรณีน ำส่ง
ด้วยตนเอง คณะกรรมกำรฯ จะถือวันประทับรับเรื่องของสำรบรรณ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม      
เป็นส ำคัญ 

 ๕.๒ ส่วนกลาง (หน่วยงานระดับกรมและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม)    
   ๑) หน่วยงำนระดับกรมและหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้ด ำเนินกำรแต่งตั้ง

คณะกรรมกำรคัดเลือกผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งคณะกรรมกำรคัดเลือกฯ มีองค์ประกอบ 
ดังนี้ 

   - รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม/ ประธำน 
                     อธิบดีหรือเทียบเท่ำ/ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรมหำชน   
   - ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เกี่ยวข้อง กรรมกำร 
   - ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม (ที่ได้รับมอบหมำย)  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้ำ ๓ 



 

 

 
        ๒) หน่วยงำนระดับกรม และหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมสรรหำเด็กหรือเยำวชน 

บุคคล นิติบุคคลหรือคณะบุคคล  ที่ท ำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และ
จัดท ำแบบเสนอชื่อเข้ำรับกำรคัดเลือก พร้อมทั้งรวบรวมเอกสำรผลงำนและหลักฐำนที่เกี่ยวข้องพร้อม
ภำพประกอบ  เสนอต่อคณะกรรมกำรคัดเลือกผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมของหน่วยงำนระดับ
กรมและหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 
        ๓) คณะกรรมกำรคัดเลือกผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมของหน่วยงำนระดับกรม
และหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมด ำเนินกำรคัดเลือกและจัดล ำดับตำมคุณประโยชน์ที่เด็กหรือ
เยำวชน บุคคล นิติบุคคลหรือคณะบุคคล  ได้กระท ำไว้ โดยให้เสนอรำยชื่อผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นผู้ท ำ
คุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมตำมมติคณะกรรมกำรฯ ล ำดับที่ ๑ – ๒ ในแต่ละประเภท ดังนี้  
    - ประเภทเด็กหรือเยำวชน  หน่วยงำนละไม่เกิน ๒ คน  (ล ำดับที่ ๑ – ๒) 
    - ประเภทบุคคล  หน่วยงำนละไม่เกิน ๒ คน  (ล ำดับที่ ๑ – ๒) 
    - ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล  หน่วยงำนละไม่เกิน ๒ คณะ (ล ำดับที่ ๑ – ๒) 
         ๔) จัดส่งข้อมูล ได้แก่  
   (๑) ส ำเนำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 
ของหน่วยงำนระดับกรม และหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม  
   (๒) แบบสรุปรำยชื่อผู้ได้รับกำรเสนอชื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกฯ  
   (๓) เล่มเอกสำรผลงำน คนละ/คณะละ ๒ เล่ม (ต้นฉบับ ๑ เล่มและส ำเนำ๑ เล่ม)  
                          (๔) ซีดีหรือดีวีดีที่บันทึกไฟล์ข้อมูลตำมเล่มเอกสำรผลงำนพร้อมภำพประกอบคนละ/กลุ่มละ 
๑ แผ่น ให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ส ำนักตรวจและประเมินผล ภายในวัน เวลาที่ก าหนด หำกพ้น
ก ำหนดนี้ถือว่ำสละสิทธิ์ โดยคณะกรรมกำรฯ จะถือวันที่ประทับตรำไปรษณีย์เป็นส ำคัญ กรณีน ำส่งด้วยตนเอง       
คณะกรรมกำรฯ จะถือวันประทับรับเรื่องของสำรบรรณ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นส ำคัญ 

 ๕.๓ กระทรวงวัฒนธรรม 
  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยส ำนักตรวจและประเมินผล ด ำเนินกำร ดังนี้ 
  ๑) จัดท ำค ำสั่งกระทรวงวัฒนธรรม เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรคัดเลือกผู้ท ำ
คุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม และคณะกรรมกำรคัดเลือกผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม       
แต่ละประเภท จ ำนวน ๓ คณะ และคณะกรรมกำรแต่ละคณะมีอ ำนำจแต่งตั้งคณะท ำงำนเพ่ิมเติมเพ่ือกลั่นกรอง
คุณสมบัติและผลงำนของผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นผู้เข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อกระทรวง
วัฒนธรรม 
  ๒) รวบรวมแบบเสนอชื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม      
จำกส่วนภูมิภำคและส่วนกลำง ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและเล่มเอกสำรผลงำน พร้อมทั้งสรุปรำยชื่อ
เสนอคณะกรรมกำรคัดเลือกผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม แต่ละประเภท 
        ๓) จัดประชุมคณะกรรมกำรคัดเลือกผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม เพ่ือพิจำรณำ
คัดเลือกผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อจำกส่วนภูมิภำค เป็นผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทเด็กหรือ
เยำวชน ประเภทบุคคล ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล  พร้อมทั้งจัดท ำรำยงำนประชุมเสนอคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรคัดเลือกผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้ จ ำนวนของผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็นผู้ท ำ
คุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมในแต่ละประเภทขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา 
 
   

หน้ำ ๔ 



 

 

     
  ๔) จัดประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรคัดเลือกผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม  
เพ่ือพิจำรณำ 
          ๔.๑.๑ ให้ควำมเห็นชอบผลกำรคัดเลือกผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
ของคณะกรรมกำรคัดเลือกผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม (ผู้ได้รับกำรเสนอชื่อจำกส่วนภูมิภำค)     
ที่เป็นไปตำมเกณฑ์ 
          ๔.๑.๒ ให้ควำมเห็นชอบผลกำรคัดเลือกผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
ของคณะกรรมกำรคัดเลือกผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงำนระดับกรม และหน่วยงำนใน
สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม (ผู้ได้รับกำรเสนอชื่อจำกส่วนกลำง) ที่เป็นไปตำมเกณฑ์  
            ๔.๑.๓ กรณีบางหน่วยงานเสนอรายชื่อไม่เป็นไปตามเกณฑ์ฯ ให้คณะกรรมการ
อ านวยการ พิจารณาผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมเพ่ิมเติม ตามที่เห็นสมควร  และค ำวินิจฉัยของ
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด   

  ๕) สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทเด็กหรือ
เยำวชน ประเภทบุคคล  ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล   

๖. การประกาศผลการคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 
  ๖.๑ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยส ำนักตรวจและประเมินผล จัดท ำประกำศกระทรวง
วัฒนธรรม เรื่อง ผลกำรคัดเลือกผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม เสนอต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
วัฒนธรรมเพ่ือลงนำมในประกำศ โดยจะประกำศผลภำยในเดือนกันยำยน  และแจ้งผลไปยังหน่วยงำนระดับกรม 
ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด และเผยแพร่ต่อสำธำรณชนทำงสื่อต่ำง ๆ  
  ๖.๒ ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม จะได้รับโล่รำงวัล “วัฒนคุณำธร” 
จำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวัฒนธรรม ในวันคล้ำยวันสถำปนำกระทรวงวัฒนธรรม (๓ ตุลำคม หรือวันตำมที่
กระทรวงวัฒนธรรมก ำหนด) พร้อมหนังสือผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 
   ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม  ประจ าปี
งบประมาณที่ขอรับการพิจารณาคัดเลือก จะเป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับจังหวัด             
ซึ่งจะได้รับเกียรติบัตรลงนามโดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

๗. เกณฑ์การคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม  
 คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  โดยพิจำรณำจำก 
 ผลงำนและหลักฐำนที่ปรำกฏซึ่งเป็นคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ส่งเสริม สนับสนุนกำร
ขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐบำล และกระทรวงวัฒนธรรม ในกำรด ำเนินงำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม กำรถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้ หรือสร้ำงนวัตกรรมทำงวัฒนธรรมที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ (หลักฐำน อำทิ รูปภำพ ซีดี ดีวีดี       
ใบประกำศเกียรติคุณและอ่ืนๆ) 
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ข้อปฏิบัติในการจัดท าเล่มเอกสารผลงาน 
ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 

 ให้หน่วยงานระดับกรม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม และส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เป็นผู้จัดท าเล่มเอกสารผลงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อ
กระทรวงวัฒนธรรมโดยด ำเนินกำร ดังนี้ 
  ๑. จัดท ำปกเล่มเอกสำรผลงำนตำมตัวอย่ำง กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
              ๒. จัดท ำแบบเสนอเข้ำรับกำรคัดเลือกฯ กรอกข้อมูลทั่วไปให้ครบถ้วน และให้ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม/รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม/อธิบดี/อธิกำรบดี/ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรมหำชน/หัวหน้ำส ำ นักงำน
รัฐมนตรี/วัฒนธรรมจังหวัด เป็นผู้ลงนำมเสนอชื่อผู้เข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อกระทรวง
วัฒนธรรมและให้ผู้ได้รับกำรเสนอชื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ลงนำม
รับทรำบกำรเสนอชื่อ  
 ๓. สรุปควำมรู้ ควำมสำมำรถ กำรท ำคุณประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรขับเคลื่อน
นโยบำยของรัฐบำล และกระทรวงวัฒนธรรม ในกำรด ำเนินงำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 
หรือสร้ำงนวัตกรรมทำงวัฒนธรรมที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นผู้ท ำ
คุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมทั้งรำงวัล เกียรติคุณที่ได้รับ (ตำรำงท่ี ๑)  
 ทั้งนี้ ให้สรุปเฉพำะผลงำนตำมงำน โครงกำร กิจกรรมของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
เท่ำนั้น หรืองำนโครงกำร กิจกรรมที่หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมด ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน
พร้อมทั้งระบุ ปี พ.ศ.ที่ด ำเนินกำรจนถึงปัจจุบัน เช่น ชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม การด าเนินงานตาม
นโยบายไทยนิยม ยั่งยืน นโยบายประชารัฐ ฯลฯ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ โดยชุมชนต้องมีการร่วมคิด ร่วมท า     
ร่วมพัฒนา ขับเคลื่อนชุมชนให้เกิดพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง         
และหลักวิถีวัฒนธรรม หรือผลงานเฉพาะตัวของบุคคลที่มีต่อกระทรวงวัฒนธรรม (หลักฐำน อำทิ รูปภำพ ซีดี ดีวีดี   
ใบประกำศเกียรติคุณและอ่ืนๆ) (ตำรำงท่ี ๒) รำยละเอียดตำมตัวอย่ำง 
 ๔. เล่มเอกสำรผลงำน ประกอบด้วย  
                  ๑) ปก  
                  ๒) แบบเสนอชื่อเข้ำรับกำรคัดเลือก  
                  ๓) ตำรำงที่ ๑  
                  ๔) ตำรำงที่ ๒  
                  ๕) ส ำเนำ/ภำพถ่ำยของรำงวัล เกียรติบัตร วุฒิบัตร  
                  ๖) ภำพกิจกรรมจ ำนวนหน้ำรวมทั้งเล่มไม่เกิน ๕๐ หน้ำ จัดท ำคนละ/กลุ่มละ จ ำนวน ๒ เล่ม 
พร้อมบันทึกไฟล์ข้อมูลทั้งหมดตำมเล่มเอกสำรผลงำนลงแผ่นซีดีหรือดีวีดี  (บันทึกเป็นไฟล์ Microsoft-word 
และ pdf) 
 ๕. แนบไฟล์ภำพหน้ำตรงครึ่งตัว (ประเภทเด็กหรือเยำวชน ประเภทบุคคล) หรือ ภำพส ำนักงำน/
อำคำร/ป้ำย (ประเภทกลุ่มบุคคล) คนละ/กลุ่มละ ๑ ภำพ พร้อมไฟล์ภำพกิจกรรม คนละ/กลุ่มละ ไม่เกิน 
๔ ภำพ โดยต้องเป็นไฟล์ภำพ นำมสกุล JPEG หรือ TIFF เท่ำนั้นและมีขนำดมำกกว่ำ ๑ MB ขึ้นไป ให้บันทึก
ไฟล์ภำพทั้งหมดลงแผ่นซีดีหรือดีวีดีรวมอยู่กับไฟล์เล่มเอกสำรผลงำนด้วย (ตำมข้อ ๔) เนื่องจำกภำพทั้งหมด 

หน้ำ ๖ 



 

 

จ ำเป็นต้องน ำไปใช้ในกำรจัดท ำหนังสือและนิทรรศกำรเพ่ือเผยแพร่ผลงำนของผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็นผู้ท ำ
คุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 
 ๖. จัดส่งเล่มเอกสำรผลงำนพร้อมซีดีหรือดีวีดี (ข้อ ๔และ ข้อ ๕) คนละ/กลุ่มละ ต้นฉบับ ๑ เล่ม 
และส ำเนำ ๑ เล่ม มำพร้อมกับส ำเนำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อกระทรวง
วัฒนธรรม ของหน่วยงำนระดับกรม และหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม/จังหวัด และแบบสรุปรำยชื่อ  
ผู้เข้ำรับกำรคัดเลือกฯ ให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรมภายในวัน เวลาที่ก าหนด 
 

หมำยเหตุ 
 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจะไม่คืนเล่มเอกสำรผลงำนให้ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดและ
หน่วยงำนระดับกรม และหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จึงขอให้ใช้เอกสำรหลักฐำนฉบับส ำเนำในกำร
จัดท ำเล่มเอกสำรผลงำนเท่ำนั้น 

หน้ำ ๗ 



 

 

ขั้นตอนการคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 

 

 

 

  

แจ้งจังหวัด/หน่วยงานระดับกรม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 

ส่วนภูมภิาค (จังหวัด) 
แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกฯ 

 

แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ ภายในวัน เวลาท่ีก าหนด พร้อมเอกสาร ดังนี้ 
๑) ส ำเนำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกฯ ๑ ชุด 
๒) แบบสรุปรำยชื่อผูไ้ดร้ับกำรเสนอช่ือเข้ำรับกำรคัดเลือกฯ ๑ ชุด 
๓) เล่มเอกสำรผลงำนและหลักฐำนท่ีเกี่ยวข้องพร้อมภำพประกอบ คนละ/คณะละ ๒ เล่ม 
๔) ซีดีหรือดีวีดีท่ีบันทึกไฟล์ข้อมูลตำมเล่มเอกสำรผลงำนพร้อมภำพประกอบคนละ/คณะละ ๑ แผ่น 
    (แนบไฟล์ภำพหน้ำตรงครึ่งตัว (ประเภทเด็กหรือเยำวชน) หรือ ภำพส ำนักงำน/อำคำร/ป้ำย 
    (ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล) คนละ/คณะละ ๑ ภำพ พร้อมไฟล์ภำพกิจกรรม คนละ/คณะละ ไม่
เกิน ๔ ภำพ)   
 

คณะกรรมการคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ 
ต่อกระทรวงวัฒนธรรม แต่ละประเภท
ด าเนินการคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อ

จากส่วนภูมภิาค (จังหวัด) 

ประกาศผล 

รับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
(วันท่ี ๓ ตุลำคม  หรือ วันตำมที่กระทรวงวัฒนธรรมก ำหนด) 

คัดเลือกและจดัล ำดับ ประเภท 
๑. เด็กหรือเยำวชน (จัดล ำดับ ๑ – ๒) 
๒. บุคคล             (จัดล ำดับ ๑ – ๒) 
๓. นิติบคุคลหรือคณะบคุคล (จดัล ำดับ ๑ – ๒) 
 

     คัดเลือกและจดัล ำดับ ประเภท 
๑. เด็กหรือเยำวชน (จัดล ำดบั ๑ –๒) 
๒. บุคคล   (จัดล ำดบั ๑ –๒) 
๓. นิติบุคคลหรือคณะบคุคล  (จดัล ำดับ ๑ –๒) 
 

หน่วยงานระดับกรม และหน่วยงำนในสังกัด 
กระทรวงวัฒนธรรมแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือก

ฯ 

คณะกรรมการอ านวยการคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ 
ต่อกระทรวงวัฒนธรรม พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ผลการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกฯ 
ทุกประเภท (ส่วนภูมิภาค) และ ผลการคัดเลือกจาก

คณะกรรมการคัดเลือกฯ ของหน่วยงานระดับกรมและ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 

หน้ำ ๘ 

ส านักตรวจและประเมินผลแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 



 

 

 
 

 
 

เอกสารผลงาน 
เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก 

ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม  
ประเภท......................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อ – สกุล/ช่ือประเภทนติิบุคคลหรือคณะบคุคล………………………………………………………… 

  จังหวัด/หน่วยงานระดบักรม(ผู้เสนอ) .................................................................................. 
  

 

 

 

ภาพถ่ายหน้าตรงหรือ 

ภาพถ่ายส านักงาน/อาคาร/ป้าย สถานที่ท างานที่เป็นรูปปัจจุบัน 

 

แบบปก 
 



 

 

 
 

แบบเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก 
ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม  

                                   ส่วนกลาง              ส่วนภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

 

 

 

ภาพถ่ายหน้าตรง 

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

 

ประเภทเด็กหรือเยาวชน 
  ประเภทบุคคล 
 



 

 

 
๒. การรับรองการเสนอชื่อ 

๒.๑ ข้ำพเจ้ำ.......................................................................................(ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม/รอง
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม/อธิบดี/อธิกำรบดี/ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรมหำชน/หัวหน้ำส ำนักงำนรัฐมนตรี/
วัฒนธรรมจังหวัด)  เป็นผู้ให้ข้อมูลในกำรเสนอชื่อ............................................................................. .........
เข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ (ที่ขอรับกำรพิจำรณำ
คัดเลือก)........................................................................................................................ .................................. 

 ประเภทเด็กหรือเยำวชน    ประเภทบุคคล  
 
 
 

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

๒.๒ ข้ำพเจ้ำ............................................................. .........................ได้รับทรำบกำรเสนอชื่อเข้ำรับ
กำรคัดเลือกเป็นผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ (ที่ขอรับกำรพิจำรณำ
คัดเลือก)........................................ .................................................................................................. 
 
 ประเภทเด็กหรือเยำวชน   ประเภทบุคคล  

 
 
 

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

ประเภทเด็กหรือเยาวชน 
ประเภทบุคคล 
 



 

 

 
 
 
 
 

แบบเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก 
ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม   

     ส่วนกลาง            ส่วนภูมิภาค 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
๑.  ข้อมูลทั่วไป 
     ชื่อกลุ่มบุคคล............................................................................................................... .................................. 
     สถำนที่ตั้ง.......................................................................................................................................................  
     โทรศัพท์..................................โทรสำร.............................................................มือถือ.......... ......................... 
     ไปรษณยี์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)..................................................................................................................  
     ชื่อ-สกุลผู้แทนของนิติบุคคล/คณะบุคคล.........................................................................อำยุ....................ปี 
     ต ำแหน่ง...................................................................................................................... .................................. 
     หน่วยงำนที่นิติบุคคล/คณะบุคคลสังกัด (ถ้ำมี).............................................................................................  
 
 
 
 
 
 

 

ภำพถ่ำยส ำนักงำน/อำคำร/ป้ำย สถำนที่ท ำงำนที่เป็นรูปปัจจุบัน 

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

ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบคุคล   



 

 

 
 
๒. การรับรองการเสนอชื่อ 
 ๒.๑ ข้ำพเจ้ำ...............................................................................................(ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม/   
    รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม/อธิบดี/อธิกำรบดี/ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรมหำชน/หัวหน้ำส ำนักงำนรัฐมนตรี/ 
    วัฒนธรรมจังหวัด) เป็นผู้ให้ข้อมูลในกำรเสนอ (ชื่อนิติบุคคล/คณะบุคคล).......................................................   
                 เข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ (ที่ขอรับ 
    กำรพิจำรณำคัดเลือก)...................................... ประเภท นิติบุคคล/คณะบุคคล 
 
 
 
       ลงชื่อ.....................................................  
          (........................................................)  
                         ผู้เสนอชื่อ 
         วันที่........../............./................... 
 
 
 
  ๒.๒ ข้ำพเจ้ำ...........................................................................................................ผู้แทนของนิ ติบุคคล/ 
คณะบุคคล..................................................................................ได้รับทรำบกำรเสนอชื่อเข้ำรับกำรคัดเลือก 
เป็นผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ (ที่ขอรับกำรพิจำรณำคัดเลือก)...................    
ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล   
 
 
 
 
                ลงชื่อ............................................................. 
          (...............................................................) 
                                                                    ผู้แทนของนิติบุคคล/คณะบุคคล 
             วันที่........../............./................... 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ผู้แทนของนิติบุคคล/คณะบุคคล ต้องแนบเอกสำรหลักฐำนที่แสดงถึงควำมเป็นผู้แทนของ          
              นิติบุคคล/คณะบุคคลในเล่มเอกสำรผลงำนด้วย 
 

ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล 



 

 

ตารางที่ ๑ สรุปผลงานของผู้ได้รับเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวฒันธรรม 
ชื่อ – สกุล/ช่ือนิติบุคคลหรือคณะบุคคล…………………….จังหวัด/หน่วยงานระดับกรม (ผู้เสนอ) ....................................................................... 
 

ความรู้/ความสามารถ/การท าคุณประโยชน์ 
ของผู้ได้รับเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 

เกียรติคุณที่ได้รับ 
ให้ระบุชื่อรางวัล เกียรติบัตร วุฒิบัตร และปี พ.ศ. 

(ระบุเฉพาะรางวัล เกียรติบัตร วุฒิบัตร จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
วัฒนธรรมเท่านั้น) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางที่ ๒ สรุปผลงานของผู้ได้รับเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวฒันธรรม 
ชื่อ – สกุล/ช่ือนิติบุคคลหรือคณะบุคคล……………………….จังหวัด/หน่วยงานระดับกรม (ผู้เสนอ) ....................................................................... 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานสังกัดกระทรวง
วัฒนธรรม หรือด าเนินการรว่มกับหน่วยงานอ่ืน 

ผลงานของผู้เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ ตามงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมหรือด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน  

หลักฐานอ้างอิง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 ลงชื่อ..................................................... ลงชื่อ..................................................... 
    (........................................................)  (........................................................) 
 ต ำแหน่ง............................................... ต ำแหน่ง........................................................... 
 ผู้จัดท ำเอกสำรผลงำน    ผู้ตรวจสอบเอกสำรผลงำน 
 โทร. ........................................................                      โทร. ................................................................ 
หมำยเหตุ  ให้ระบุชื่อต ำแหน่ง และหมำยเลขโทรศัพท์ ของผู้ทีไ่ด้รับมอบหมำยให้เป็นผู้จัดท ำและผู้ตรวจสอบเล่มเอกสำรผลงำนของ สวจ. หรือ หน่วยรำชกำรระดับกรม  



 

 

แบบสรุปรายชื่อผูไ้ด้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม   
หน่วยงานระดับกรม/หนว่ยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม (ผู้เสนอ)................................................................................ 

 

ประเภท/ล าดับ 

ชื่อ-สกุล/ชื่อนิติบุคคลหรือคณะบุคคล 
เอกสารผลงาน ซีดี/ดีวีดีข้อมูลผลงาน 

ไฟล์ภาพ นามสกุล .JPEG/.TIFF  ขนาด ๑ MB ขึ้นไป 

ไฟล์ภาพหน้าตรง/อาคาร/
ส านักงาน/ป้าย/สถานที่ท างาน 

ไฟลภ์าพกิจกรรมผลงาน 

ประเภทเด็กหรือเยาวชน     

ล ำดับที่ ๑ …………………………………………………………………………………………… จ ำนวน...............เล่ม จ ำนวน..................แผ่น จ ำนวน..................ภำพ จ ำนวน..................ภำพ 

ล ำดับที่ ๒ …………………………………………………………………………………………… จ ำนวน...............เล่ม จ ำนวน..................แผ่น จ ำนวน..................ภำพ จ ำนวน..................ภำพ 

ประเภทบุคคล     

ล ำดับที่ ๑ …………………………………………………………………………………………… จ ำนวน...............เล่ม จ ำนวน..................แผ่น จ ำนวน..................ภำพ จ ำนวน..................ภำพ 

ล ำดับที่ ๒ …………………………………………………………………………………………… จ ำนวน...............เล่ม จ ำนวน..................แผ่น จ ำนวน..................ภำพ จ ำนวน..................ภำพ 

ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล     

ล ำดับที่ ๑ …………………………………………………………………………………………… จ ำนวน...............เล่ม จ ำนวน..................แผ่น จ ำนวน..................ภำพ จ ำนวน..................ภำพ 

ล ำดับที่ ๒ …………………………………………………………………………………………… จ ำนวน...............เล่ม จ ำนวน..................แผ่น จ ำนวน..................ภำพ จ ำนวน..................ภำพ 

 
 

ลงชื่อ................................................................ผู้สรุปข้อมูล      ลงชื่อ..............................................................ผู้ตรวจสอบข้อมูล  

     (..................................................................)             (.............................................................) 
ต ำแหน่ง.........................................................................      ต ำแหน่ง....................................................... ............... 
วันที่......................................................... ...................... วันที่.............................................................................. 

โทร............................................................ ..................                                                     โทร.................................................................... ............



 

 

แบบสรุปรายชื่อผูไ้ด้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 
จังหวัด (ผู้เสนอ)................................................................................ 

 

ประเภท/ล าดับ 

ชื่อ-สกุล/ชื่อนิติบุคคลหรือคณะบุคคล 
เอกสารผลงาน ซีดี/ดีวีดีข้อมูลผลงาน 

ไฟล์ภาพ นามสกุล .JPEG/.TIFF  ขนาด ๑ MB ขึ้นไป 

ไฟล์ภาพหน้าตรง/อาคาร/
ส านักงาน/ป้าย/สถานที่ท างาน 

ไฟลภ์าพกิจกรรมผลงาน 

ประเภทเด็กหรือเยาวชน     

ล ำดับที่ ๑ …………………………………………………………………………………………… จ ำนวน...............เล่ม จ ำนวน..................แผ่น จ ำนวน..................ภำพ จ ำนวน..................ภำพ 

ล ำดับที่ ๒ …………………………………………………………………………………………… จ ำนวน...............เล่ม จ ำนวน..................แผ่น จ ำนวน..................ภำพ จ ำนวน..................ภำพ 

ประเภทบุคคล     

ล ำดับที่ ๑ …………………………………………………………………………………………… จ ำนวน...............เล่ม จ ำนวน..................แผ่น จ ำนวน..................ภำพ จ ำนวน..................ภำพ 

ล ำดับที่ ๒ …………………………………………………………………………………………… จ ำนวน...............เล่ม จ ำนวน..................แผ่น จ ำนวน..................ภำพ จ ำนวน..................ภำพ 

ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล     

ล ำดับที่ ๑ …………………………………………………………………………………………… จ ำนวน...............เล่ม จ ำนวน..................แผ่น จ ำนวน..................ภำพ จ ำนวน..................ภำพ 

ล ำดับที่ ๒ …………………………………………………………………………………………… จ ำนวน...............เล่ม จ ำนวน..................แผ่น จ ำนวน..................ภำพ จ ำนวน..................ภำพ 

 
 

ลงชื่อ................................................................ผู้สรุปข้อมูล      ลงชื่อ..............................................................ผู้ตรวจสอบข้อมูล  

     (..................................................................)             (.............................................................) 
ต ำแหน่ง.........................................................................      ต ำแหน่ง....................................................... ............... 
วันที่............................................................................... วันที่............................................................................. 
โทร................................................................ ................ โทร............................................................................... 

 



 

 

(ตัวอย่าง) 
ตารางที่ ๒ สรุปผลงานของผู้เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 

ชื่อ – สกุล/ช่ือนิติบุคคล/คณะบุคคล………………….จังหวัด/หน่วยงานระดับกรม (ผู้เสนอ) .......................จังหวัด............................................. 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานสังกัดกระทรวง
วัฒนธรรม หรือด าเนินการรว่มกับหน่วยงานอ่ืน 

ผลงานของผู้เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ ตามงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมหรือด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน  

หลักฐานอ้างอิง 

๑.ชุมชนคุณธรรมน้อมน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง/ชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร 

เป็นกิจกรรมที่เด็กหรือเยำวชน บุคคล หรือนิติบุคคลหรือคณะบุคคล   ที่
ด ำเนินกำรหรือร่วมด ำเนินกำร มีกำรบูรณำกำรจนประสบผลส ำเร็จ เช่น 
- เด็กหรือเยำวชน : เป็นผู้มำรับกำรสืบทอดภูมิปัญญำจำกผู้ใหญ่ในชุมชน  
สำมำรถถักสำนไม้ไผ่  ผ้ำไหม ผ้ำฝ้ำย จนสำมำรถสร้ำงอำชีพเสริมมีรำยได้ 
- ครูภูมิปัญญำ : เป็นผู้น ำในกำรถ่ำยทอดควำมรู้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นวิทยำกรให้กับนักเรียน 
- โรงเรียนที่ช่วยในกำรพัฒนำครูภูมิปัญญำ ในกำรช่วยเสริมควำมรู้ส ำหรับ       
ผู้ถ่ำยทอด 
- วัด หรือชุมชนที่ให้สถำนที่ในกำรเป็นแหล่งเรียนรู้ในกำรถ่ำยทอดหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

หนังสือส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัด 
ที่ ...............ลว................................ 
- ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่....... 
- ระเบียบวำระประชุม  
- ภำพกิจกรรม 

๒. ตลำดประชำรัฐ ตลำดวัฒนธรรม  ถนนสำยวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมที่เด็กหรือเยำวชน บุคคล หรือนิติบุคคลหรือคณะบุคคล  ที่
ด ำเนินกำรหรือร่วมด ำเนินกำร มีกำรบูรณำกำรจนประสบผลส ำเร็จ เช่น  
- เด็กเป็นสมำชิกกลุ่มอำชีพ หรือสมำชิกกลุ่มจิตอำสำในชุมชน ในกำรด ำเนินงำน
ตลำดประชำรัฐ ตลำดวัฒนธรรม  ถนนสำยวัฒนธรรม ให้ประสบผลส ำเร็จ 
- เป็นผู้ที่มีส่วนด ำเนินงำนโครงกำรในกำรด ำเนินงำนตลำดประชำรัฐ ตลำด
วัฒนธรรม  ถนนสำยวัฒนธรรม ให้ประสบผลส ำเร็จ 
- เป็นชุมชนหรือนิติบุคคลหรือคณะบุคคล  ที่มีส่วนในกำรเปิดพื้นที่สำธำรณะ ใน
กำรจัดกิจกรรมโครงกำรตลำดประชำรัฐ ตลำดวัฒนธรรม  ถนนสำยวัฒนธรรม ให้
ประสบผลส ำเร็จ  

-หนังสือส ำนักงำนวัฒนธรรม
จังหวัด ที่ ............ลว.................. 
-ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่.. 
- ระเบียบวำระประชุม  
- ภำพกิจกรรม 



 

 

งาน/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานสังกัดกระทรวง
วัฒนธรรม หรือด าเนินการรว่มกับหน่วยงานอ่ืน 

ผลงานของผู้เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ ตามงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมหรือด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน  

หลักฐานอ้างอิง 

๓.โครงกำร “รุกข มรดกของแผ่นดิน” เป็นกิจกรรมที่เด็กหรือเยำวชน บุคคล นิติบุคคลหรือคณะบุคคล   ทีด่ ำเนินกำร
หรือร่วมด ำเนินกำรจนประสบผลส ำเร็จในกำรอนุรักษ์ และต่อยอดกำรพัฒนำให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรม และน ำรำยได้สู่ชุมชน และท้องถิ่น 

-หนังสือส ำนักงำนวัฒนธรรม
จังหวัด ที่ ............ลว..................... 
-ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่ ..... 
- ระเบียบวำระประชุม  
- ภำพกิจกรรม 
 

๔. กำรจัดงำนมหกรรมวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์  ๑. ร่วมเป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำร โดยเข้ำร่วมประชุมเตรียมควำม
พร้อมในกำรด ำเนินงำน เมื่อวันที่......................................................................... 
ณ................................................................................................................ ......... 
๒. น ำทีมกำรแสดงพ้ืนบ้ำน กลุ่ม.............................. เข้ำร่วมแสดงในงำน
มหกรรมวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่................................................ 
ณ..................................................................................................................... 
 

-หนังสือส ำนักงำนวัฒนธรรม
จังหวัด ที่ ..............ลว................... 
-ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร ที่..... 
- ระเบียบวำระประชุม  
- ภำพกิจกรรม 

๕. โครงกำรประกวดสวดมนต์หมู่ท ำนองสรภัญญะ 
ประจ ำปี......................................................................... 
จัดโดย ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัด............................... 
และ................................................................................ 

เป็นกิจกรรมที่เด็กหรือเยำวชน บุคคล นิติบุคคลหรือคณะบุคคล  ที่ด ำเนินกำร
หรือร่วมด ำเนินกำร มีกำรบูรณำกำรจนประสบผลส ำเร็จ เช่น   
๑. เป็นคณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดสวดมนต์หมู่ท ำนองสรภัญญะ 
๒. สนับสนุนงบประมำณ (เป็นเงินรำงวัล) จ ำนวน ๑๐,๐๐๐ บำท 
๓. เป็นทีมวิทยำกรฝึกอบรมกำรสวดมนต์หมู่ท ำนองสรภัญญะให้กับนักเรียน 
จ ำนวน ๑๐๐ คน เมื่อวันที่.............................................................................. 
ณ.......................................................................................... ........................ 
๔. เป็นผู้น ำในกำรสวดมนต์ หรือเป็นผู้ให้ควำมร่วมมือช่วยเหลือ ดูแล สนับสนุน 
หรือให้สถำนที่ในกำรด ำเนินกิจกรรมโครงกำรจนประสบควำมส ำเร็จ 
 
 

- ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร  
 ที่...............ลว.......................... 
- หนังสือส ำนักงำนวัฒนธรรม
จังหวัด ที่ ...........ลว................. 
- ภำพกิจกรรม 



 

 

งาน/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานสังกัดกระทรวง
วัฒนธรรม หรือด าเนินการรว่มกับหน่วยงานอ่ืน 

ผลงานของผู้เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ ตามงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมหรือด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน  

หลักฐานอ้างอิง 

๖. กำรจัดงำนสงกรำนต์ ประจ ำปี.................................. 
จัดโดย ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัด............................... 
ร่วมกับ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด............................... 

กิจกรรมในชุมชนที่เด็กหรือเยำวชน บุคคล นิติบุคคลหรือคณะบุคคล  ด ำเนินกำร
หรือ ร่วมด ำเนินกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในพ้ืนที่จังหวัดจนประสบควำมส ำเร็จ 
ที่โดดเด่นและเป็นที่ประจักษ์  เช่น เป็นผู้ร่วมประดิษฐ์ หรือแสดงศิลปะพ้ืนบ้ำน 
แสดงกิจกรรมวิถีชีวิตพ้ืนบ้ำน ช่วยงำนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ในช่วงเทศกำล 
เป็นต้น หรือสนับสนุนงบประมำณในกำรด ำเนินงำน ๒๐,๐๐๐.-บำท เป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดสถำนที่ เครื่องดื่ม อำหำรว่ำง และประชำสัมพันธ์กิจกรรม 
ในพ้ืนที ่หรือ สนับสนุนบุคลำกรร่วมเป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

-หนังสือส ำนักงำนวัฒนธรรม
จังหวัด ที่ .........ลว.............. 
- หนังสือองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด ที่ .........ลว.............. 
- ภำพกิจกรรม 

๗. กำรผลิตและพัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์/ 
กำรเฝ้ำระวังทำงวัฒนธรรม 

กิจกรรมในชุมชนที่เด็กหรือเยำวชน บุคคล นิติบุคคลหรือคณะบุคคล  ด ำเนินกำร
หรือ ร่วมด ำเนินกำรผลิตและพัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์/กำรเฝ้ำระวังทำง
วัฒนธรรม  เช่น กำรสร้ำงและผลิตสื่อสร้ำงสรรค์ ภำพยนตร์สั้น หรือสปอร์ต 
เพ่ือเผยแพร่ ด้ำนวัฒนธรรมประเพณีของพ้ืนที่  หรือร่วมกิจกรรมในกำรจัดท ำ
ขบวนแห่ประสำทผึ้ง หรือกลุ่มบุคคล หรือชุมชนที่เปิดพ้ืนที่ให้เด็กได้แสดงและ
พัฒนำศักยภำพ หรือเป็นเครือข่ำยเฝ้ำระวังทำงวัฒนธรรมในสถำนศึกษำ จัดตั้ง
ชมรมเฝ้ำระวังทำงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำให้กับเด็ก
และเยำวชน ได้แก่    
 ๑) กิจกรรม.............................................เมื่อ................................................  
     ณ.............................................................................................................. 
 ๒) กิจกรรม.............................................เมื่อ............................................... 
     ณ............................................................................................ ................. 
หรือ เข้ำร่วมโครงกำรสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ โดยกำรเป็นวิทยำกร 
หัวข้อ........................................................................................................  
................................................................................................................. ... 
 

-หนังสือส ำนักงำนวัฒนธรรม
จังหวัด ที่ .........ลว.............. 
- โครงกำร/กิจกรรมที่จัด 
- ภำพกิจกรรม 
 

 


