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๑. ความเป็นมา 
   กระทรวงวัฒนธรรม เป็นองค์กรที่ด าเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ 
“วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ มีบทบาทน าในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย” โดยมีพันธกิจในการเทิดทูน
สถาบันหลักของชาติ สืบสานศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตดีงามของสังคมไทย ส่งเสริมเศรษฐกิจวัฒนธรรม             
เพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ พัฒนาความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศ                  
และส่งเสริมบทบาททางวัฒนธรรมของไทยในเวทีโลก ส่งเสริมภูมิคุ้มกันทางสังคม จิตส านึก ค่านิยมเชิงบวก
และคุณลักษณะของคนไทยที่พร้อมปรับตัวสู่อนาคต ส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์ และการจัดการ
องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม และการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล  
                 การด าเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน            
ซึ่งได้ทุ่มเททั้งก าลังกาย สติปัญญา และก าลังทรัพย์ ท าให้ชุมชน สังคม มีความเข้มแข็งในมิติทางวัฒนธรรม        
และส่งผลให้การด าเนินงานด้านวัฒนธรรมประสบความส าเร็จตามความมุ่งหมาย ดังนั้นกระทรวงวัฒนธรรม               
จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญของทุกภาคีเครือข่าย ที่ร่วมน าวัฒนธรรมมาสร้างคนดี สร้างสังคมดี สร้างมูลค่า       
ทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมเศรษฐกิจวัฒนธรรม เพื่อเป็นฐานรากในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน จึงได้ด าเนินการ
คัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ           
ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ทั้งเด็กหรือเยาวชน บุคคล รวมทั้ง นิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มีผลงานดีเด่น                
เป็นที่ประจักษ์ ถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเทต่อการส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม             
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ทั้ งในส่วนกลางและภูมิภาค จนประสบผลส าเร็จ ตามภารกิจ                               
ของกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม จะได้รับโล่รางวัล  
“วัฒนคุณาธร” จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม วันที่ ๓ ตุลาคม 
หรือวันตามที่กระทรวงวัฒนธรรมก าหนด 

๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กหรือเยาวชน บุคคล นิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ท าคุณประโยชน์        
ต่อกระทรวงวัฒนธรรมในการส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงวัฒนธรรม                   
ในการด าเนินงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น 
เป็นที่ประจักษ์   
  ๒.๒ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนขยายเครือข่ายเด็กหรือเยาวชน บุคคล นิติบุคคลหรือคณะบุคคล     
ที่ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงวัฒนธรรม ในการด าเนินงานศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม  
  ๒.๓ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของเด็กหรือเยาวชน บุคคล นิติบุคคลหรือคณะบุคคล 
ที่ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม และต่อประเทศชาติ 

 
 
 

/๓. นิยามศัพท์... 
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๓. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม หมายถึง เด็กหรือเยาวชน บุคคล นิติบุคคล                              
หรือคณะบุคคลที่มีกิจกรรมหรือผลงานเป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ                     
และวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงวัฒนธรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดทั้งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย อย่างต่อเนื่อง                               
จนเป็นที่ประจักษ์ 

๔. กลุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ 
                ๔.๑ ประเภทเด็กหรือเยาวชน   
                   หมายถึง ผู้ที่มีอายุ ๘ ปีข้ึนไป – ๒๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ ๓ ตุลาคม ของปีงบประมาณ           
ที่เสนอช่ือเข้ารับการคัดเลือก   
              ๔.๒ ประเภทบุคคล   
                    หมายถึง ผู้ที่มีอายุ ตั้งแต่ ๒๕ ปีข้ึนไป นับตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ของปีงบประมาณที่เสนอช่ือ      
เข้ารับการคัดเลือก  
              ๔.๓ ประเภทนิติบุคคล หรือคณะบุคคล   
     ๑) นิติบุคคล หมายถึง นิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือกฎหมายอื่น                       
                      ๒) คณะบุคคล หมายถึง บุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปที่ร่วมกันท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 
และต่อประเทศชาติ  
 

๕. หน่วยงานท่ีด าเนินการคัดเลือก/จ านวนผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวนทั้งสิ้นไม่เกิน ๕๒๒ รางวัล                           
แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ 
  ๕.๑ ส่วนภูมิภาค หมายถึง ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๗๖ จังหวัด 
                      - เสนอผู้เข้ารับการคัดเลือก ไม่เกิน ๔๕๖ ราย/แห่ง/คณะ 
            - ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด สามารถเสนอรายช่ือ เด็กหรือเยาวชน บุคคล นิติบุคคลหรือคณะบุคคล
ได้คละประเภท (แต่ไม่น้อยกว่า ๒ ประเภท) จ านวนรวมไม่เกิน ๖ ราย/แห่ง/คณะ 
  ๕.๒ ส่วนกลาง  หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมส่วนกลาง ๑๑ หน่วยงาน ประกอบด้วย 
กรมการศาสนา กรมศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์                      
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
ส านักงานรัฐมนตรี กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  
                      - เสนอผู้เข้ารับการคัดเลือก ไม่เกิน ๖๖ ราย/แห่ง/คณะ 
                    - หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม สามารถเสนอรายช่ือ เด็กหรือเยาวชน บุคคล นิติบุคคล
หรือคณะบุคคลได้คละประเภท (แต่ไม่น้อยกว่า ๒ ประเภท) จ านวนรวมไม่เกิน ๖ ราย/แห่ง/คณะ   
        ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมใด เสนอรายช่ือเด็กหรือเยาวชน บุคคล นิติบุคคล                        
หรือคณะบุคคล ไปยังส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กองตรวจราชการ เกินจ านวนที่ก าหนด รายช่ือเด็ก                     
หรือเยาวชน บุคคล นิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่เสนอเกิน จะถูกตัดสิทธ์ิการน ารายช่ือเสนอเข้ารับการพิจารณา
คัดเลือกจากคณะกรรมการ ตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม                    
ทุกระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยสามารถส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้ในปีต่อไป 
 

/๖. คุณสมบัติ... 
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๖. คุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
 ๖.๑ เป็นเด็กหรือเยาวชน บุคคล นิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มีกิจกรรมหรือผลงาน ที่ส่งเสริม สนับสนุน 
ขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม                            
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงวัฒนธรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีความเสียสละ                           
อุทิศตน นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ประจ า ตลอดทั้งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย อย่างต่อเนื่อง                     
จนเป็นที่ประจักษ์ 
            ๖.๒ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป และไม่เป็นผู้มีความประพฤติ          
เสื่อมเสีย 
             ๖.๓ เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท                       
หรือความผิดลหุโทษ โทษจ าคุกให้หมายความรวมถึงการรอลงอาญา 
  ๖.๔ ผู้ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ต้องเป็นผู้ที่  
ไม่เคยได้รับการคัดเลือก ให้เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมในระดับประเทศมาก่อน 

๗. ผลงานของผู้เสนอขอรับการพิจารณาคัดเลือก  
 ๗.๑ เป็นผลงานที่ส่งเสริมสนับสนุน ขับเคลื่อน การด าเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงวัฒนธรรม       
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีความเสียสละ อุทิศตน นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ประจ า           
ตลอดทั้งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย อย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ประจักษ์ 
 ๗.๒ เป็นกิจกรรมหรือผลงานที่ท าประโยชน์ให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม แสดงถึง
ความเสียสละ หรือการมีจิตอาสา หรือเคยเข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมจัดข้ึน  
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลงานส าคัญโดดเด่น มีคุณค่า และเกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน อย่างกว้างขวาง          
โดยไม่ใช่เป็นเพียงหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายของทางราชการ เท่านั้น 

๘. ขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก 
 ๘.๑ ส่วนภูมิภาค 

  ๑) ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ทั้ง ๗๖ จังหวัด เป็นผู้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลอืก
ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกฯ มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

      - ผู้ว่าราชการจังหวัด (หรือผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย) ประธาน 
      - ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหรือรักษาการ กรรมการ 
      - ผู้ทรงคุณวุฒิ (จ านวน ๓ คน) กรรมการ 
      - วัฒนธรรมจังหวัด   กรรมการและเลขานุการ 
      - ผู้อ านวยการกลุ่มที่วัฒนธรรมจังหวัดมอบหมาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

        ๒) ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ด าเนินการเสนอรายช่ือเด็กหรือเยาวชน บุคคล นิติบุคคลหรือ         
คณะบุคคล รวมไม่เกิน ๖ ราย/แห่ง/คณะ (คละประเภทได้อย่างน้อย ๒ ประเภท) โดยผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือมายัง
กระทรวงวัฒนธรรม จะต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด  
                           ท้ังน้ี ผู้ได้รับการเสนอชื่อในระดับจังหวัด ยังไม่ถือว่าเป็นผู้ได้รับรางวัล “วัฒนคุณาธร” 
จนกว่าจะผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการอ านวยการคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และออกเป็นประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์
ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว 
 

/๓) ตรวจสอบ... 



๕ 
 

 
 

 ๓) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอช่ือ และจัดท าแบบเสนอช่ือเข้ารับการคัดเลือก 
พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารผลงานและหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมภาพประกอบ เสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือก
ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับจังหวัด เพื่อพิจารณา  
          ๔) คณะกรรมการคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับจังหวัด ด าเนินการ
คัดเลือกและจัดล าดับตามคุณประโยชน์ที่เด็กหรือเยาวชน บุคคล นิติบุคคลหรือคณะบุคคล ได้กระท าไว้         
โดยให้เสนอรายช่ือผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ตามมติคณะกรรมการฯ 
           ๕) การจัดส่งข้อมูล ได้แก่  
                         (๑) ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับ
จังหวัด  
                         (๒) แบบสรปุรายช่ือผู้ไดร้ับการเสนอช่ือเข้ารบัการคัดเลือกฯ ระดับจงัหวัด 
                          (๓) เล่มเอกสารผลงาน รายละ/แห่งละ/คณะละ ๑ เล่ม (ต้นฉบับ)                 
                                (๔)  ซีด/ีดีวีดีที่บันทึกไฟล์ข้อมูลตามเลม่เอกสารพร้อมภาพประกอบ รายละ/แห่งละ/คณะละ ๑ แผ่น 
                            โดยให้จัดส่งข้อมูลตามข้อ (๑) – (๔) ให้ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กองตรวจราชการ  
หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail : culture.ptk@gmail.com ภายในวัน เวลาท่ีก าหนด หากพ้นก าหนด                 
ถือว่าสละสิทธิ์  
                            - การจัดส่งทางไปรษณีย์ จะถือตามวันท่ีประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง ของบริษัทไปรษณีย์ไทย 
จ ากัด หรือบริษัทขนส่งเอกชนต้นทาง เป็นส าคัญ   
                        - การน าส่งด้วยตนเอง จะถือวันประทับรับเรื่องของสารบรรณ ส านักงานปลัด             
กระทรวงวัฒนธรรม เป็นส าคัญ 

  ๘.๒ ส่วนกลาง (หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมสว่นกลาง 11 หน่วยงาน)  
  ๑) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมส่วนกลาง เป็นผู้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ

คัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกฯ มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
      - รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้รับมอบหมาย/อธิบดหีรือ      ประธาน 
              หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้รับมอบหมาย 
      - ผู้ทรงคุณวุฒิ (จ านวนน้อยกว่า ๓ คน)      กรรมการ 
      - ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม (ที่ได้รับมอบหมาย)       กรรมการและเลขานุการ 

               ๒) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมส่วนกลาง ด าเนินการเสนอรายช่ือเด็กหรือเยาวชน บุคคล 
นิติบุคคลหรือคณะบุคคล รวมไม่เกิน ๖ ราย/แห่ง/คณะ (คละประเภทได้อย่างน้อย ๒ ประเภท) โดยผู้ที่ได้รับ       
การเสนอช่ือมายังกระทรวงวัฒนธรรม จะต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากการประชุมคณะกรรมการ               
ระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมส่วนกลาง  
                     ท้ังน้ี ผู้ได้รับการเสนอชื่อของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมส่วนกลาง ยังไม่ถือว่า
เป็นผู้ได้รับรางวัล “วัฒนคุณาธร” จนกว่าจะผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการอ านวยการคัดเลือก
ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และออกเป็นประกาศ                 
กระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว 
                    ๓) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอช่ือ และจัดท าแบบเสนอช่ือเข้ารับการคัดเลือก           
พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารผลงานและหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมภาพประกอบ เสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือก                      
ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมส่วนกลาง 
      ๔) คณะกรรมการคัดเลอืกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
ส่วนกลาง ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกตามคุณประโยชน์ที่ เด็กหรือเยาวชน บุคคล นิติบุคคลหรือคณะบุคคล                             
ได้กระท าไว้ โดยให้เสนอรายช่ือผู้ที่ผ่านการคัดเลอืกเป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ตามมติคณะกรรมการ ฯ 

/๕) การจัดส่ง... 



๖ 
 

 
 

  ๕) การจัดส่งข้อมูล ได้แก่  
   (๑) ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 
ของหน่วยงานระดับกรม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมส่วนกลาง  
   (๒) แบบสรุปรายช่ือผู้ได้รับการเสนอช่ือเข้ารบัการคัดเลือกฯ  
   (๓) เล่มเอกสารผลงาน รายละ/แห่งละ/คณะละ ๑ เล่ม (ต้นฉบับ)  
                       (๔)  ซีด/ีดีวีดีที่บันทึกไฟล์ข้อมูลตามเล่มเอกสารพร้อมภาพประกอบ รายละ/แห่งละ/คณะละ ๑ แผ่น  
                       โดยให้จัดส่งข้อมูลตามขอ้ (๑) – (๔) ให้ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กองตรวจราชการ     
หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail : culture.ptk@gmail.com ภายในวัน เวลาท่ีก าหนด หากพ้นก าหนด    
ถือว่าสละสิทธิ์  
                        - การจัดส่งทางไปรษณีย์ จะถือตามวันท่ีประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง ของบริษัทไปรษณีย์ไทย 
จ ากัด หรือบริษัทขนส่งเอกชนต้นทาง เป็นส าคัญ   
                        - การน าส่งด้วยตนเอง จะถือวันประทับรับเรื่องของสารบรรณ ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
เป็นส าคัญ 
 ๘.๓ กระทรวงวัฒนธรรม 
  ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยกองตรวจราชการ ด าเนินการ ดังนี้   
  ๑) จัดท าค าสั่งกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์         
ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และจัดท าค าสั่งกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ประกอบด้วย  

(๑) คณะอนกุรรมการเพื่อพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 
(๒) คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ต่ อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทเด็ก               

หรือเยาวชน 
(๓) คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทบุคคล 
(๔) คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทนิติบุคคล

หรือคณะบุคคล 
                    ๒) จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  ๓) จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาและเห็นชอบเกณฑ์การคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
                    ๔) จัดส่งเกณฑ์การคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ด าเนินการคัดเลือกฯ 
        ๕) รวบรวมแบบเสนอช่ือเข้ารับการคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม                            
จากส่วนกลาง (11 หน่วยงาน) และส่วนภูมิภาค (๗๖ จังหวัด) ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและเล่มเอกสารผลงาน 
พร้อมทั้งสรุปรายช่ือเตรยีมเสนอคณะอนกุรรมการคัดเลอืกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม แต่ละประเภท 
        ๖) จัดประชุมคณะอนกุรรมการคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมทั้ง ๓ คณะ 
เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือจากส่วนภูมิภาค (๗๖ จังหวัด) เพื่อเป็นผู้ท าคุณประโยชน์          
ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทเด็กหรือเยาวชน ประเภทบุคคล ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล พร้อมทั้ง
จัดท ารายงานประชุมเสนอคณะกรรมการอ านวยการคัดเลือกผู ้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้ จ านวนของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อพิจารณาเป็นผู้ท าคุณประโยชน์ 
ต่อกระทรวงวัฒนธรรมในแต่ละประเภท ทั้ง ๓ คณะ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการเป็นผู้พิจารณา 

/๗) จัดประชุม... 



๗ 
 

 
 

 
  ๗) จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม และผลการตัดสิน                   
ของคณะกรรมการคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                        
ถือเป็นท่ีสุด และจะร้องเรียนมิได้   

๙. การประกาศผลการคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 
  ๙.๑ ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยกองตรวจราชการ จัดท าประกาศกระทรวงวัฒนธรรม 
เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม       
เพื่อลงนามในประกาศ โดยจะประกาศผลภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ และแจ้งประกาศผลการคัดเลือก
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ต่อสาธารณชนทางสื่อต่าง ๆ  
  ๙.๒ ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม จะได้รับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” 
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม (๓ ตุลาคม หรือวันตามที่
กระทรวงวัฒนธรรมก าหนด) พร้อมหนังสือท าเนียบผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 
  ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จะได้รับเกียรติบตัร เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับจงัหวัด ลงนามโดยปลดักระทรวงวัฒนธรรม 

๑๐. เกณฑ์การคัดเลือกคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม  
      คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยพิจารณาจากผลงานและหลักฐานที่ปรากฏซึ่งเป็นคุณประโยชน์           
ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงาน             
ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงวัฒนธรรม ทั้งในประเทศ         
และต่างประเทศ มีความเสียสละ อุทิศตน นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ประจ า ตลอดทั้งให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ประจักษ์ (หลักฐาน อาทิ รูปภาพ วีดิโอ  ซีดี ดีวีดี ใบประกาศเกียรติคุณ            
และอื่น ๆ) หรือเกณฑ์อื่น ๆ ประกอบการพิจารณาข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการ 

      ทั้งนี้ ก าหนดให้มีผลงานย้อนหลัง ระหว่าง ป ี๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/ข้อปฏิบัต.ิ.. 



๘ 
 

 
 

 
 

ข้อปฏิบัติในการจัดท าเล่มเอกสารผลงาน  
ของผู้ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมส่วนกลาง และส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ด าเนินการ ดังน้ี  

๑. มอบหมายผู้รับผิดชอบ เพ่ือจัดท าข้อมูลผลงานและเขียนสรุปผลงานให้แก่ ผู้เสนอชื่อเข้ารับ
การคัดเลือกเป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 

๒. จัดส่งเอกสารและข้อมูลให้ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จ านวน ๔ ฉบับ/เล่ม/แผ่น
(ตามข้อ ๒.๑ – ๒.๔) คือ  

๒.๑ ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมส่วนกลาง หรือจังหวัด จ านวน ๑ ฉบับ 

๒.๒  แบบ ทค ๑ แบบสรุปรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ท าคุณประโยชน์
ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๑ ฉบับ 
                   ๒.๓ เอกสารผลงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวน ๑ เล่ม (รวมทัง้เลม่ไมเ่กิน ๓๐ หน้า) ดงันี ้
                        ๑) แบบ ทค ๒  ปกเอกสารผลงาน 
                        ๒) แบบ ทค ๓ แบบเสนอช่ือเข้ารับการคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระบุประเภท) โดยกรอกข้อมูลทั่วไปให้ครบถ้วน และให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม/                         
รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม/อธิบดี/อธิการบดี/ผู้อ านวยการองค์การมหาชน/หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี/ผู้จัดการ
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์/วัฒนธรรมจังหวัด เป็นผู้ลงนามเสนอช่ือผู้เข้ารับการคัดเลือก     
เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมและให้ผู้ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ท าคุณประโยชน์  
ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ลงนามรับทราบการเสนอช่ือ 
                            (๑) แบบ ทค ๓.๑ ประเภทเด็กหรือเยาวชน 
                            (๒) แบบ ทค ๓.๒ ประเภทบุคคล 
                            (๓) แบบ ทค ๓.๓ ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล                  
                        ๓) แบบ ทค ๔ ตารางสรุปผลงานของผู้ได้รับการเสนอช่ือ (โดยสังเขป ไม่เกิน ๕ หน้า) 
สรุปผลงานที่ เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ที่มีกิจกรรมหรือผลงาน เป็นผู้ส่งเสริมผู้ส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อน                        
การด าเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงวัฒนธรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ประจักษ์ พร้อมทั้งให้ระบุปีที่ด าเนินการจนถึงปัจจุบัน  
                         ๔) แบบ ทค ๕ ตารางสรุปผลงานโดดเด่น (จากแบบ ทค ๔) จ านวน ๕ กจิกรรม (ไมเ่กิน ๑๐ บรรทัด)        
                      ๕) ส าเนาเอกสาร/หลักฐาน อาทิ รูปภาพ รางวัล เกียรติบัตร วุฒิบัตร วีดิโอ ซีดี ดีวีดี                       
ใบประกาศเกียรติคุณ และอื่น ๆ 
 
 
 
 

/๒.๓ แผ่นซีดี... 



๙ 
 

 
 

 ๒.๓ แผ่นซีดีหรือดีวีดี  จ านวน ๑ แผ่น  โดยบันทึกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Microsoft word                       
และไฟล์ pdf ดังนี้  
        ๑)  ข้อมูลตามข้อ ๒.๑ – ๒.๒  
             ๒) ไฟล์ภาพหน้าตรงครึ่งตัว (ประเภทเด็กหรือเยาวชน ประเภทบุคคล) หรือภาพส านักงาน/
อาคาร/ป้าย (ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล) รายละ/แห่งละ/คณะละ ๑ ภาพ พร้อมไฟล์ภาพกิจกรรม 
คนละ/แห่งละ/คณะละ ไม่เกิน ๔ ภาพ โดยต้องเป็นไฟล์ภาพ นามสกุล JPEG หรือ TIFF เท่านั้น และมีขนาดมากกว่า   
1 MB ข้ึนไป หรือไฟล์วีดิโอ  

   ๓. จัดส่งเล่มเอกสารผลงาน พร้อมซีดีหรือดีวีดี (ตามข้อ ๒) ให้ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
ภายในวัน เวลาท่ีก าหนด หรือส่งผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ท่ี E-mail : culture.ptk@gmail.com  

 
หมายเหตุ  ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จะไม่คืนรูปเล่มเอกสารผลงานให้หน่วยงานในสังกัด      
              กระทรวงวัฒนธรรมส่วนกลาง หรือส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด จึงขอให้ใช้เอกสารหลักฐาน 
              ฉบับส าเนาในการจัดท าเล่มเอกสารผลงานเท่านั้น 

mailto:culture.ptk@gmail.com


๑๐ 
 

 
 

ขั้นตอนการคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 

 

 

 

 
 

  

 

แจ้งจังหวัด/หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมส่วนกลาง 

ส่วนภูมิภาค ( ๗๖ จังหวัด) 
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ 

 

แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ ภายในวัน เวลาที่ก าหนด พร้อมเอกสาร ดังนี้ 
๑) ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ ๑ ชุด 
๒) แบบสรุปรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ ๑ ชุด 
๓) เล่มเอกสารผลงานและหลักฐานที่เก่ียวข้องพร้อมภาพประกอบ รายละ/แห่งละ/คณะ ละ ๑ เล่ม 
๔) ซีดีหรือดีวีดีที่บันทึกไฟล์ข้อมูลตามเล่มเอกสารผลงานพร้อมภาพประกอบ ไฟล์วีดิโอ รายละ/แห่งละ/คณะละ     
     ๑ แผ่น (แนบไฟล์ภาพหน้าตรงครึง่ตัว (ประเภทเด็กหรือเยาวชนและบุคคล) หรือ ภาพส านักงาน/อาคาร/ป้าย    
    สถานที่ท างาน (รูปปัจจุบัน)  (ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล) รายละ/แห่งละ/คณะละ ๑ ภาพ พร้อมไฟล ์   
    ภาพกิจกรรม ไฟล์วีดิโอ รายละ/แห่งละ/คณะละไม่เกิน ๔ ภาพ ไฟล์วีดิโอ กิจกรรมผลงาน  
 

คณะกรรมการคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน ์
ต่อกระทรวงวัฒนธรรม แต่ละประเภท
ด าเนินการคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อ

จากส่วนภูมิภาค (๗๖ จังหวัด) 

ประกาศผล/ประชาสัมพันธ์ 

รับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
(วันที่ ๓ ตุลาคม  หรือ วันตามที่กระทรวงวัฒนธรรมก าหนด) 

คัดเลือกจ านวน ๖ ราย/แห่ง/คณะ 
๑. เด็กหรือเยาวชน  
๒. บุคคล              
๓. นิติบุคคลหรือคณะบุคคล  
 

     คัดเลือกจ านวน ๖ ราย/แห่ง/คณะ 
๑. เด็กหรือเยาวชน  
๒. บุคคล    
๓. นิติบุคคลหรือคณะบุคคล  
 

ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมส่วนกลาง (๑๑ หน่วยงาน)  
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ 

 

คณะกรรมการอ านวยการคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์
ต่อกระทรวงวัฒนธรรม พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับลดหรือเพิ่มเติม ผลการคัดเลือก
จากคณะกรรมการคัดเลือกฯ ทุกประเภท (ส่วนภูมิภาค 
๗๖ จังหวัด) และผลการคัดเลือกจากคณะกรรมการ
คัดเลือกฯ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
ส่วนกลาง (๑๑ หน่วยงาน) 

กองตรวจราชการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชนต์่อกระทรวงวัฒนธรรม 



๑๑ 
 

แบบสรปุรายช่ือผู้ได้รบัการเสนอชื่อเข้ารบัการคดัเลือกเปน็ผู้ท าคณุประโยชนต์่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
หน่วยงานในสังกดักระทรวงวัฒนธรรมส่วนกลาง /จังหวัด (ผู้เสนอ)................................................................................ 

ล าดับท่ี ประเภท ชื่อ-สกลุ/ชื่อนิตบุิคคลหรือคณะบุคคล 
เอกสาร
ผลงาน 

ซีดี/ดีวีด ี

ข้อมูลผลงาน 

ไฟล์ภาพ นามสกุล .JPEG/.TIFF  ขนาด 1 MB ขึ้นไป 

ไฟล์วีดิโอ กิจกรรมผลงาน 
ไฟล์ภาพหน้าตรง/

อาคาร/ส านักงาน/ป้าย/
สถานท่ีท างาน 

ไฟล์ภาพ
กิจกรรมผลงาน 

วีดิโอกิจกรรม
ผลงาน 

๑   จ านวน........เล่ม จ านวน............แผ่น จ านวน..............ภาพ จ านวน.........ภาพ จ านวน...........คลิป/ชิ้นงาน 

๒   จ านวน........เล่ม จ านวน............แผ่น จ านวน..............ภาพ จ านวน.........ภาพ จ านวน...........คลิป/ชิ้นงาน 

๓   จ านวน........เล่ม จ านวน............แผ่น จ านวน..............ภาพ จ านวน.........ภาพ จ านวน...........คลิป/ชิ้นงาน 

๔   จ านวน........เล่ม จ านวน............แผ่น จ านวน..............ภาพ จ านวน.........ภาพ จ านวน...........คลิป/ชิ้นงาน 

๕   จ านวน........เล่ม จ านวน............แผ่น จ านวน..............ภาพ จ านวน.........ภาพ จ านวน...........คลิป/ชิ้นงาน 

๖   จ านวน........เล่ม จ านวน............แผ่น จ านวน..............ภาพ จ านวน.........ภาพ จ านวน...........คลิป/ชิ้นงาน 

หมายเหตุ  ให้เรียงล าดับประเภทของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ดังน้ี ๑. ประเภทเด็กหรือเยาวชน  ๒. ประเภทบุคคล ๓. ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล 
 

ลงช่ือ................................................................ผูส้รุปข้อมลู      ลงช่ือ..............................................................ผู้ตรวจสอบข้อมูล 

               (..................................................................)              (.............................................................) 
     ต าแหน่ง.........................................................................           ต าแหน่ง...................................................................... 
     วันที่...............................................................................      วันที่........................................................................... ... 

โทร................................................................................                                                    โทร................................................................................ 
หมายเหตุ  ให้ระบุชื่อต าแหน่ง และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สรุปข้อมูล 
              และผู้ตรวจสอบข้อมูล ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมส่วนกลาง หรือจังหวัด (เป็นขา้ราชการระดับผู้อ านวยการกลุ่ม ขึ้นไป)  

แบบ ทค ๑                                     



๑๒ 
 

 
 
 

 
 

เอกสารผลงาน 
เสนอชือ่เข้ารบัการคดัเลือก 

ผู้ท าคณุประโยชน์ตอ่กระทรวงวัฒนธรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ประเภท......................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อ – สกุล/ชือ่ประเภทนติบิคุคลหรือคณะบคุคล………………………………………………………..… 

  จังหวัด/หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมสว่นกลาง (ผู้เสนอ)........................................ 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพถ่ายหน้าตรงหรือ 

ภาพถ่ายส านักงาน/อาคาร/ป้าย สถานท่ีท างานท่ีเป็นรูปปัจจุบัน 

(ไฟล์ภาพ นามสกุล .JPEG หรือ .TIFF  
ขนาดมากกว่า 1 MB ขึ้นไป 

บันทึกลงแผ่นซีดี/ดีวีด ีหรือน าส่งไฟล์ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) 
 

 

แบบ ทค ๒ 
(ปกเอกสารผลงาน) 

 
 
 



๑๓ 
 

 
 

 
 

 
แบบเสนอชื่อเข้ารับการคดัเลอืก 

ผู้ท าคณุประโยชน์ตอ่กระทรวงวัฒนธรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
                                    ส่วนกลาง              ส่วนภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
๑. ข้อมูลท่ัวไป 
ช่ือ – สกลุ…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
วัน เดือน ปีเกิด………………………………………………………………………..    อายุ...........................ปี 
(กรณีพระสงฆ์ โปรดระบุ  พรรษา....................  น.ธ. ........................ ป.ธ. ............... ........................)  
ระดับการศึกษา................................................................................................................ ................................... 
อาชีพ/ต าแหน่ง……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
หน่วยงานทีส่ังกัด…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ที่อยู่ปจัจบุัน………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
โทรศัพท.์................................................โทรสาร................................................มือถือ...... ................................. 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)........................................................................................................................  
Line ID (ถ้ามี)....................................................................................................................................................... 
๒. ประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา (ไม่เกิน ๓ บรรทัด) 
    .................................................................................................................................................................. 
    ..................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................... ............   
๓. ประวัติการท างาน (ถ้ามี) (โดยย่อ ไม่เกิน ๓ บรรทัด) 
    .................................................................................................................................................................. 
    ............................................................................................................................................................. .....  

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

 

ภาพถ่ายหน้าตรง 

(ไฟล์ภาพ นามสกุล .JPEG หรือ .TIFF  
ขนาดมากกว่า 1 MB ขึ้นไป 

บันทึกลงแผ่นซีดี/ดีวีดหีรือน าส่งไฟล์ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) 
 

แบบ ทค ๓.๑ 
(ประเภทเด็กหรือเยาวชน) 



๑๔ 
 

 
 

๔.  ประกาศเกียรติคุณท่ีเคยได้รับ หมายถึง เอกสาร โล่ รางวัล ท่ีหน่วยงาน องค์กรหรือสถาบันต่าง ๆ             
ได้มอบให้แกเ่ด็กหรือเยาวชน (ท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม) (ไม่เกิน ๕ รางวัล) 

 ๔.๑ ช่ือรางวัล ..................................................................................................................................... 
             ปีที่ได้รับรางวัล ........................................................................................................... ................   
             หน่วยงานองค์กรหรือสถาบันต่าง ๆ............................................................................................ 
 ๔.๒ ช่ือรางวัล ..................................................................................................................................... 
             ปีที่ได้รับรางวัล ........................................................................................................... ................   
             หน่วยงานองค์กรหรือสถาบันต่าง ๆ............................................................................................. 
 ๔.๓ ช่ือรางวัล ..................................................................................................................................... 
             ปีที่ได้รับรางวัล ...........................................................................................................................   
             หน่วยงานองค์กรหรือสถาบันต่าง ๆ.............................................................................................  
 ๔.๔ ช่ือรางวัล ..................................................................................................................................... 
             ปีที่ได้รับรางวัล .............................................................................. .............................................   
             หน่วยงานองค์กรหรือสถาบันต่าง ๆ.............................................................................................  
 ๔.๕ ช่ือรางวัล ..................................................................................................................................... 
             ปีที่ได้รับรางวัล ........................................................................................................... ................   
             หน่วยงานองค์กรหรือสถาบันต่าง ๆ.............................................................................................  
 

๕. การรับรองการเสนอชื่อ 
๕.๑ ข้าพเจ้า.......................................................................................(ปลัดกระทรวงวั ฒนธรรม/   

รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม/อธิบดี/อธิการบดี/ผู้อ านวยการองค์การมหาชน/หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี/
วัฒนธรรมจังหวัด)  เป็นผู้ให้ข้อมูลในการเสนอช่ือ............................................................................. .........
เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕            
ประเภทเด็กหรือเยาวชน  

         ลงช่ือ..................................................... 
          (........................................................) 
                         ผู้เสนอช่ือ 
            วันที่........../............./...................  
 

๕.๒ ข้าพเจ้า............................................................. .........................ได้รับทราบการเสนอช่ือเข้ารับ
การคัดเล ือกเป็นผู ้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕           
ประเภทเด็กหรือเยาวชน  

 

 

ลงช่ือ........................................................... 
       (..........................................................) 
                    ผู้ได้รับการเสนอช่ือ 
         วันที่........../............./................... 



๑๕ 
 

 
 

 
 

 
แบบเสนอชื่อเข้ารับการคดัเลอืก 

ผู้ท าคณุประโยชน์ตอ่กระทรวงวัฒนธรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
                                    ส่วนกลาง              ส่วนภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
๑. ข้อมูลท่ัวไป 
ช่ือ – สกลุ…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
วัน เดือน ปีเกิด……………………………………………………………………………………………..    อายุ...........................ปี 
(กรณีพระสงฆ์ โปรดระบุ  พรรษา....................  น.ธ. ........................ ป.ธ. ............................... ........)  
ระดับการศึกษา................................................................................................................ ................................... 
อาชีพ/ต าแหน่ง……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
หน่วยงานทีส่ังกัด…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ที่อยู่ปจัจบุัน………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
โทรศัพท.์................................................โทรสาร................................................มือถือ........ ............................... 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)........................................................................................................................  
Line ID (ถ้ามี)....................................................................................................................................................... 
๒. ประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา (ไม่เกิน ๓ บรรทัด) 
    .................................................................................................................................................................. 
    ..................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................   
๓. ประวัติการท างาน  (โดยย่อ ไม่เกิน ๓ บรรทัด) 
    .................................................................................................................................................................. 
    ..................................................................................................................................................................  

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

 

ภาพถ่ายหน้าตรง 

(ไฟล์ภาพ นามสกุล .JPEG หรือ .TIFF  
ขนาดมากกว่า 1 MB ขึ้นไป 

บันทึกลงแผ่นซีดี/ดีวีดหีรือน าส่งไฟล์ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) 
 

แบบ ทค ๓.๒ 
(ประเภทบุคคล) 

 



๑๖ 
 

 
 

๔.  ประกาศเกียรติคุณท่ีเคยได้รับ หมายถึง เอกสาร โล่ รางวัล ท่ีหน่วยงาน องค์กรหรือสถาบันต่าง ๆ             
ได้มอบให้แก่บุคคล (ท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม) (ไม่เกิน ๕ รางวัล) 

 ๔.๑ ช่ือรางวัล ..................................................................................................................................... 
             ปีที่ได้รับรางวัล ........................................................................................................... ................   
             หน่วยงานองค์กรหรือสถาบันต่าง ๆ............................................................................................ 
 ๔.๒ ช่ือรางวัล ..................................................................................................................................... 
             ปีที่ได้รับรางวัล ...........................................................................................................................   
             หน่วยงานองค์กรหรือสถาบันต่าง ๆ............................................................................................. 
 ๔.๓ ช่ือรางวัล ..................................................................................................................................... 
             ปีที่ได้รับรางวัล ........................................................................................................... ................   
             หน่วยงานองค์กรหรือสถาบันต่าง ๆ.............................................................................................  
 ๔.๔ ช่ือรางวัล ..................................................................................................................................... 
             ปีที่ได้รับรางวัล ........................................................................................................... ................   
             หน่วยงานองค์กรหรือสถาบันต่าง ๆ.............................................................................................  
 ๔.๕ ช่ือรางวัล ..................................................................................................................................... 
             ปีที่ได้รับรางวัล ......................................................................................................................... ..   
             หน่วยงานองค์กรหรือสถาบันต่าง ๆ................................................................................... ..........  
 

๕. การรับรองการเสนอชื่อ 
๕.๑ ข้าพเจ้า.......................................................................................(ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม/    

รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม/อธิบดี/อธิการบดี/ผู้อ านวยการองค์การมหาชน/หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี/
วัฒนธรรมจังหวัด)  เป็นผู้ให้ข้อมูลในการเสนอช่ือ......................................................................................
เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕            

 
         ลงช่ือ..................................................... 

          (........................................................) 
                         ผู้เสนอช่ือ 
            วันที่........../............./...................  
   

๕.๒ ข้าพเจ้า...................................... ................................................ได้รับทราบการเสนอช่ือ        
เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕     

  
 
 

ลงช่ือ........................................................... 
       (..........................................................) 
                    ผู้ได้รับการเสนอช่ือ 
         วันที่........../............./.................. 
 



๑๗ 
 

 
 

 
 
 
 
 

แบบเสนอชื่อเข้ารับการคดัเลอืก 
ผู้ท าคณุประโยชน์ตอ่กระทรวงวัฒนธรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

     ส่วนกลาง          ส่วนภูมิภาค 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
๑.  ข้อมูลท่ัวไป 
     ช่ือนิติบุคคลหรือคณะบุคคล........................................................................................................................... 
     สถานที่ตั้ง.......................................................................................................................................................  
     โทรศัพท์..................................โทรสาร.............................................................มือถือ.......... ......................... 
     ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail).................................................................................................................. 
     ช่ือ-สกลุผู้แทนของนิติบุคคลหรือคณะบุคคล.........................................................................อายุ...............ปี 
     ต าแหน่ง...................................................................................................................... .................................. 

 (กรณีเป็นคณะบุคคล จ านวน สมาชิกทั้งหมด ..........................คน)   
 โปรดระบุช่ือ-นามสกุล/อายุ ของสมาชิก โดยเรียงล าดับความส าคัญ ไม่เกิน จ านวน ๓ คน 

๑. ช่ือ-นามสกุล  ....................................... อายุ  ............ ป ีหมายเลขโทรศัพท์.................................... 
๒. ช่ือ-นามสกุล  ........................................อายุ ...............ป ีหมายเลขโทรศัพท์.................................... 
๓. ช่ือ-นามสกุล  .........................................อายุ ..............ป ีหมายเลขโทรศัพท์.................................... 

      หน่วยงานที่นิติบุคคลหรือคณะบุคคลสังกัด (ถ้ามี)........................................................................................ 
      Line ID (ถ้ามี)................................................................................................ ............................................... 
๒. ประวัติความเป็นมา (โดยสังเขป ไม่เกิน ๓ บรรทัด) 
    ........................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ...........................................   
๓. บทบาทและหน้าท่ี (โดยสังเขป ไม่เกิน ๓ บรรทัด) 
    .............................................................................................................................................. .................... 
    ..................................................................................................................................................................  

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

 

ภาพถ่ายส านักงาน/อาคาร/ป้าย สถานที่ท างานที่เป็นรปูปจัจุบัน 

(ไฟล์ภาพ นามสกุล .JPEG หรือ .TIFF ขนาดมากกว่า 1 MB ขึ้นไป 
บันทึกลงแผ่นซีดี/ดีวีดหีรือน าส่งไฟล์ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) 

 

แบบ ทค ๓.๓                                    
(ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล)   



๑๘ 
 

 
 

๔.  ประกาศเกียรติคุณท่ีเคยได้รับ หมายถึง เอกสาร โล่ รางวัล ท่ีหน่วยงาน องค์กรหรือสถาบันต่าง ๆ          
ได้มอบให้แก่นิติบุคคลหรือคณะบุคคล (ท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม)          
(ไม่เกิน ๕ รางวัล) 

 ๔.๑ ช่ือรางวัล ..................................................................................................................................... 
             ปีที่ได้รับรางวัล ...........................................................................................................................    
             หน่วยงานองค์กรหรือสถาบันต่าง ๆ............................................................................................. 
 ๔.๒ ช่ือรางวัล ..................................................................................................................................... 
             ปีที่ได้รับรางวัล ........................................................................................................... ................   
             หน่วยงานองค์กรหรือสถาบันต่าง ๆ............................................................................................. 
 ๔.๓ ช่ือรางวัล ..................................................................................................................................... 
             ปีที่ได้รับรางวัล ...........................................................................................................................   
             หน่วยงานองค์กรหรือสถาบันต่าง ๆ............................................................................................ 
๕. การรับรองการเสนอชื่อ 
 ๕.๑ ข้าพเจ้า...............................................................................................(ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม/   
    รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม/อธิบดี/อธิการบดี/ผู้อ านวยการองค์การมหาชน/หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี/ 
    วัฒนธรรมจงัหวัด) เป็นผู้ให้ข้อมลูในการเสนอ (ช่ือนิติบุคคลหรอืคณะบุคคล)..................................................   

เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕         
ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล 

       ลงช่ือ..................................................... 
          (........................................................) 
                         ผู้เสนอช่ือ 
         วันที่........../............./................... 
  ๕.๒ ข้าพเจ้า...........................................................................................................ผูแ้ทนของนิติบุคคล

หรือคณะบุคคล.........................................................................................................................ได้รับทราบการเสนอ
ช่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕             
ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล  

 
   
                ลงช่ือ............................................................. 
          (...............................................................) 
                                                                ผู้แทนของนิติบุคคลหรือคณะบุคคล 
             วันที่........../............./................... 
 
หมายเหตุ  ผู้แทนของนิติบุคคล/คณะบุคคล ต้องแนบเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความเป็นผู้แทนของ          
              นิติบุคคล/คณะบุคคลในเล่มเอกสารผลงานด้วย 
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สรุปผลงานพอสังเขปของผู้ได้รับเสนอชื่อเขา้รับการคัดเลือกเป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ชื่อ – สกุล/ชื่อนิติบุคคลหรือคณะบุคคล…………................................................................................................................................................….………. 
จังหวัด/หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมส่วนกลาง (ผู้เสนอ) ................................................................................ ............................................... 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 

กิจกรรมหรือผลงาน เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน ขับเคลื่อน การด าเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม  ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงวัฒนธรรมท้ังในประเทศและต่างประเทศ ตลอดท้ังให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย อย่างต่อเน่ือง และเป็น ท่ีประจักษ์ 

หลักฐานอ้างอิง/ 
เกียรติคุณท่ีได้รับ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
    ลงช่ือ..................................................... ลงช่ือ...................................................... 
        (........................................................)      (........................................................) 

 ต าแหน่ง....................................................                                                                       ต าแหน่ง........................................................... 
            ผู้จัดท าเอกสารผลงาน              ผู้ตรวจสอบเอกสารผลงาน 

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

หมายเหตุ  ให้ระบุชื่อต าแหน่ง และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดท าเอกสารผลงาน  
              และผู้ตรวจสอบเล่มเอกสารผลงาน ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวฒันธรรมส่วนกลาง หรือจงัหวดั (เป็นข้าราชการระดับผู้อ านวยการกลุ่ม ขึ้นไป)  

แบบ ทค ๔                                     
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สรุปย่อผลงานท่ีโดดเด่นของผู้ได้รับเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม (จากแบบ ทค ๔) 

จ านวน ๕ กิจกรรม (ไม่เกิน ๑๐ บรรทัด) 
 

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล          (เด็กหญิง/เด็กชาย/นาย/นางสาว/นาง/ยศ) ................................................................................... 
วัน เดือน ปีเกิด      ..........................................................  อายุ.................................. ปี  
อาชีพ/ต าแหน่ง      ........................................................ 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน           ..........   หมู่ที่ ..........  ถนน.......................แขวง/ต าบล........................เขต/อ าเภอ......................... 
                          จังหวัด................................................................... รหัสไปรษณีย์..................................................... 
โทรศัพท์               ........................................................................................................................................................... 
อีเมล                  ................................................................ 

ผลงาน (ระหว่าง ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ท่ีโดดเด่นด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม จ านวน ๕ กิจกรรม  โดยเรียงล าดับตามปี จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ) 
ไม่เกิน ๑๐ บรรทัด 
๑. ................................................................................................................................................................................................................................... ........................ 
๒. .................................................................................................................................................................................................................................... ....................... 
๓. ..................................................................................................................................................................................................................................... ......................  
๔. ..................................................................................................................................................................................................................................... ......................  
๕. ..................................................................................................................................................................................................................................... ......................  
 

 

 

 

ภาพถ่ายหน้าตรง 

(ไฟล์ภาพ นามสกุล .JPEG หรือ .TIFF  
ขนาดมากกว่า 1 MB ขึ้นไป 

บันทึกลงแผ่นซีดี/ดวีีดีด้วย) 
 

แบบ ทค ๕                                     
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(ตัวอย่างประเภทเด็กหรือเยาวชน) 

สรุปยอ่ผลงานที่โดดเด่นของผู้ได้รบัเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลอืกเปน็ผู้ท าคณุประโยชนต์่อกระทรวงวัฒนธรรม (จากแบบ ทค ๔)  
จ านวน ๕ กิจกรรม (ไม่เกิน ๑๐ บรรทัด) 

 
 
 
 
 

ช่ือ-นามสกุล    เด็กหญิงวัฒนธรรมดี  มีจิตอาสา 
วัน เดือน ปีเกิด      ๓ ตุลาคม ๒๕๔๐  อายุ ๑๔ ปี 
อาชีพ/ต าแหน่ง      นักเรียน   โรงเรียนคุณธรรม 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน           ๑๐   หมู่ที่  ๖  ถนนเทียมร่วมมิตร   ต าบลห้วยขวาง   อ าเภอห้วยขวาง 
                          กรุงเทพมหานคร  ๑๐๐๐๐ 
โทรศัพท์               ๐ ๒๑๒๓ ๔๕๖๗ 
อีเมล                   culture.ins@m-culture.go.th 

ผลงาน   (ระหว่าง ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
       ๑. ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ เข้าร่วมการแสดงดนตรีไทย ส่งเสริมอัตลักษณ์ ความเป็นไทย  ณ ถนนสายวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง จัดโดยจังหวัด............ 
       ๒. ป ี๒๕๖๒ ได้รับการคัดเลือกเป็นวัฒนธรรมวินิต เด็กประพฤติดี มีค่านิยม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ จากกระทรวงวัฒนธรรม 
       ๓. ปี ๒๕๖๓ ได้รับรางวัลผู้สืบสานมรดกภูมิปัญญาตามรอยเจ้าฟ้าองค์วิศิษฎศิลปิน เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย วันที่ ๒ เมษายน จากจังหวัด............. 
       ๔. ปี ๒๕๖๔ เป็นวิทยากรกระบวนการตามโครงการเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม จัดโดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด.............. 
       ๕.  ปี ๒๕๖๕  เข้าร่วมการอบรม เรื่อง การจัดท าสื่อดิจิทัลด้านวัฒนธรรมในรูปแบบคลิปวีดิโอ  จัดโดย (ระบุช่ือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม/หน่วยงาน 
ในพื้นที่)........................................................ 
         
 

 
 
 

ตัวอย่าง แบบ ทค ๕                                     

mailto:culture.ins@m-culture.go.th
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(ตัวอย่างประเภทบุคคล) 
สรุปยอ่ผลงานที่โดดเด่นของผู้ไดร้ับเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผูท้ าคณุประโยชนต์่อกระทรวงวัฒนธรรม (จากแบบ ทค. ๔)  

จ านวน ๕ กิจกรรม (ไม่เกิน ๑๐ บรรทัด) 
 
 
 
 
 

ช่ือ-นามสกุล    นายวัฒนธรรม  ท าความดี 
วัน เดือน ปีเกิด      ๓ ตุลาคม ๒๕๔๐  อายุ ๒๓ ปี 
อาชีพ/ต าแหน่ง      นักเรียน   โรงเรียนคุณธรรม 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน           ๑๐  หมู่ที่  ๖  ถนนเทียมร่วมมิตร   ต าบลห้วยขวาง   อ าเภอห้วยขวาง 
                          กรุงเทพมหานคร  ๑๐๐๐๐ 
โทรศัพท์               ๐ ๒๑๒๓ ๔๕๖๗ 
อีเมล                  culture.ins@m-culture.go.th 

ผลงาน   (ระหว่าง ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
       ๑. ปี ๒๕๖๑ เข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ รักษาศีล เจริญจิตภาวนา ปฏิบัติธรรม จัดโดยจังหวัด...................    
       ๒. ปี ๒๕๖๒ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการทอผ้า และออกแบบลายผ้าไหม จากส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด......................  
       ๓. ปี ๒๕๖๓ เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ตามรอยศาสตร์พระราชา 
เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour) ของชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม  
      ๔. ปี ๒๕๖๔ มอบสิ่งของบริจาคในโครงการ “ปันน้ าใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน” เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-1๙  
ร่วมกับ (ระบุช่ือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม/หน่วยงานในพื้นที่)............................ 
      ๕. ปี ๒๕๖๕ ให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่ถูกกักตัวผู้ได้รับเช้ือที่ได้รับความเดือนร้อนและต้องการความช่วยเหลือ ภายใต้โครงการ “ปันน้ าใจ  
คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดยใช้พลังบวร ร่วมกับ (ระบุช่ือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม/หน่วยงานในพื้นที่)............................ 
 

 
 

ตัวอย่าง แบบ ทค ๕                                     
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(ตัวอย่างประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล) 
สรุปยอ่ผลงานที่โดดเด่นของผู้ได้รบัเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลอืกเปน็ผู้ท าคณุประโยชนต์่อกระทรวงวัฒนธรรม (จากแบบ ทค. ๔)  

จ านวน  ๕ กิจกรรม (ไม่เกิน ๑๐ บรรทัด) 
 

 
 

 

 
 

 

ช่ือนิติบุคคลหรือคณะบุคคล โรงเรียนวัฒนธรรม   
สถานท่ีตั้ง             ๑๐  หมู่ที่  ๖  ถนนเทียมร่วมมิตร  ต าบลห้วยขวาง  อ าเภอห้วยขวาง 
                          กรุงเทพมหานคร  ๑๐๐๐๐ 
โทรศัพท์               ๐ ๒๑๒๓ ๔๕๖๗ 
โทรสาร                ๐ ๒๑๒๓ ๔๕๖๘ 
อีเมล                   culture.ins@m-culture.go.th  

ผลงาน   (ระหว่าง ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
     ๑. ปี ๒๕๖๑ จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นไทย ผ่านวิถีแบบไทย ด้วยการแต่งกายแบบผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี  
วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ร่วมกับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด....................   
     ๒. ปี ๒๕๖๒ จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเพลงพื้นบ้าน จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม 
     ๓. ปี ๒๕๖๓  สนับสนุนสถานที่ บุคลากร งบประมาณ รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  ในงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัด............... 
     ๔. ปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ส่งเสริมให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม     
เช่น งานประเพณี ลอยกระทง วันมาฆบูชา เป็นต้น อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับ (ระบุช่ือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม/หน่วยงานในพื้นที่)............................ 
     ๕. ปี ๒๕๖๕ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค หรือสิ่งของ สนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ หรือร่วมแรงร่วมใจในการจัดต้ังโรงทานเพื่อช่วยเหลือ 
ผู้ประสบความยากล าบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
ร่วมกับ (ระบุช่ือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม/หน่วยงานในพื้นที่)............................................................ 
 

ตัวอย่าง แบบ ทค ๕                                     
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