
  
 
 
ที่ นร ๐๑๐๙/ว ๘๗๐๘                                                      สํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี   
                                                ทําเนยีบรฐับาล กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 
 

                          ๑๕  พฤศจกิายน ๒๕๕๔ 
 

เรื่อง  การคัดเลือกบุคคล หนว่ยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจําพุทธศักราช ๒๕๕๕ 
 

เรียน   
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. คําช้ีแจง และแบบเสนอผลงาน  
                   ๒. สําเนาประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละแนวทางการคัดเลือก 
                       บุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ  
 
  ด้วยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ โดยคณะอนุกรรมการคัดเลือกและเผยแพร่ผลงาน
ดีเด่นของชาติ และสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จะดําเนินการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการ
ดีเด่นของชาติ ประจําพุทธศักราช ๒๕๕๕  เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ 
เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณ สร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ได้รับรางวัล ตลอดจนเพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้ประชาชนและหน่วยงานอื่นๆ ยึดถือเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ และสร้างสรรค์ผลงาน      
ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสืบต่อไป 
 

  ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจําพุทธศักราช 
๒๕๕๕  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  จึงใคร่ขอความ
ร่วมมือ ส่วนราชการ/หน่วยงานของท่านพิจารณาส่งผลงานของบุคคล หน่วยงาน หรือโครงการในสังกัดที่
ปรากฏผลงานโดดเด่นในระดับชาติ เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ ที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นผลงาน  
ดีเด่นของชาติ ประจําพุทธศักราช ๒๕๕๕ โดยกรอกข้อมูลอย่างละเอียดตามแบบเสนอผลงาน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) 
สําหรับแนวทางการพิจารณาคัดเลือก ประเภทรางวัล และสาขาของผลงานดีเด่น ปรากฏรายละเอียดตามประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรี (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) หรือค้นหา ได้ที่ www.identity.opm.go.th และส่งไปยังสํานักงาน
เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
๑๐๓๐๐  ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ ด้วย              
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
                                          ขอแสดงความนับถือ 

 
   

(นายระพีพันธ์ุ  สริวัฒน)์ 
                  หัวหน้าผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี  ปฏิบัติราชการแทน                                 

        ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 
 

สํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ 
โทร.๐ ๒๖๒๙ ๙๔๗๑   
โทรสาร  ๐ ๒๒๘๒ ๕๓๒๒    
 
 



คําชี้แจง 
ประกอบการเสนอขอรับการคัดเลือกบุคคล หนวยงาน และโครงการดีเดนของชาติ 

ประจําพุทธศักราช ๒๕๕๕ 
  

ดวยคณะกรรมการเอกลักษณของชาติ พิจารณาเห็นวา ปจจุบันมีบุคคล 
หนวยงาน และโครงการที่มีผลงาน เพื่อพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครอง 
ตลอดจนการบริการสาธารณประโยชนแกประชาชนและประเทศชาติเปนจํานวนมาก สมควร
นํามายกยองและเผยแพรใหเปนแบบอยางที่ดีในสังคมได จึงแตงตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือก
และเผยแพรผลงานดีเดนของชาติขึ้น ใหมีหนาที่พิจารณาคัดเลือกผลงานดีเดนระดับชาติของ
บุคคล หนวยงาน และโครงการในสาขาตางๆ ตั้งแตพุทธศักราช ๒๕๒๗ เปนตนมาจนถึงปจจุบัน 

เมื่อคณะกรรมการเอกลักษณของชาติไดประกาศผลการคัดเลือกแลว จะนํา
ความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสนําบุคคล ผูแทนหนวยงาน   
และผูแทนโครงการดีเดนเขาเฝาฯ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อขอรับพระราชทานรางวัล    
เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติทองคํา หลังจากนั้นคณะอนุกรรมการคัดเลือกและเผยแพร
ผลงานดีเดนของชาติ จะนําผลงานดังกลาวมาประกาศเกียรติคุณ ยกยอง และเผยแพร ทั้งนี้ 
เพื่อเปนการสงเสริมและใหกําลังใจแกบุคคล หนวยงาน และโครงการที่มีผลงานดีเดน อีกทั้ง
เพื่อใหผลงานซึ่งเปนแบบอยางอันดีเหลานั้นเปนที่ปรากฏตอสังคมในวงกวาง  

แบบเสนอผลงานพรอมคําชี้แจงที่แนบเปนสวนหนึ่งของการสํารวจขอมูลเพื่อ
แสวงหาบุคคล หนวยงาน และโครงการที่มีผลงานดีเดนระดับชาติ ประจําพุทธศักราช ๒๕๕๕  
เพื่อใชประกอบการพิจารณาคัดเลือกและยกยองใหเปนผลงานดีเดนระดับชาติของ
คณะอนุกรรมการคัดเลือกและเผยแพรผลงานดีเดนของชาติตอไป 

ในการนี้ คณะอนุกรรมการฯ จึงขอความกรุณาจากทานไดกล่ันกรองและ  
กรอกแบบเสนอผลงานนี้ใหครบทุกขอตามความเปนจริง 
 
 

 คณะอนุกรรมการคัดเลือกและเผยแพรผลงานดีเดนของชาต ิ
  ในคณะกรรมการเอกลักษณของชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 



ใบนําสงเอกสารในการเสนอชื่อบุคคล หนวยงาน และโครงการ 
ประจําพุทธศักราช ๒๕๕๕ 

๑. ใบนําสงเอกสารในการเสนอผลงานประเภทบุคคล หนวยงาน และโครงการ จํานวน ๑  ชุด 

๒. แบบเสนอผลงาน จํานวน ๑  ชุด 

๓. เอกสารที่เกี่ยวของอื่นๆ จํานวน ๑ ชุด (ถามี) และหากเนื้อที่ระบุขอมูลไมเพียงพอก็
สามารถเพิ่มจํานวนหนากระดาษได ไดแก 
๓.๑ ............................................................................................................ 
๓.๒ ............................................................................................................ 
๓.๓ ............................................................................................................ 
๓.๔ ............................................................................................................ 
๓.๕ ............................................................................................................ 

๔. ขอมูลอื่นๆ  ที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอการพิจารณา 
...................................................................................................................
...................................................................................................................
................................................................................................................... 

                                          ลายมือชื่อผูสงเอกสาร ..................................... 
                                                                     (...................................) 
                                              ........./............./......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
 

แบบ อช   



      แบบเสนอผลงานประเภทบุคคลที่สมควรไดรับเสนอชื่อใหเปนบุคคลดีเดนของชาต ิ
ประจําพุทธศักราช ๒๕๕๕ 

  
 
ขอ ๑. ขอมลูทั่วไป 
 ๑.๑  ยศ........... ชือ่(นาย/นาง/นางสาว) ...................... นามสกุล....................... 
                อายุ.......... ป  อาชีพ........................... ตําแหนง....................................... 
                ระดับ....................หนวยงานที่สังกัด........................................................ 
         ๑.๒ ทีอ่ยู(ทีบ่าน)เลขที่..............ถนน.......................แขวง/ตําบล....................... 
                เขต/อําเภอ.......................จังหวัด..................รหัสไปรษณีย....................... 
                โทรศัพท....................โทรสาร.....................โทรศัพทเคลื่อนที่...................   
                ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail).............................................................. 
          ๑.๓ ที่อยู(ที่ทํางาน) ชื่อหนวยงาน................................................................. 
                 เลขที่................ถนน...................แขวง/ตําบล......................................... 
                 เขต/อําเภอ.......................จังหวัด..................รหัสไปรษณีย...................... 
                 โทรศัพท...........................โทรสาร............................ 
                 เว็บไซต (Website) .............................................................................. 
         ๑.๔  สถานที่ซึ่งสามารถติดตอไดโดยสะดวก  
                 เลขที่....................ถนน........................แขวง/ตําบล................................ 
                 เขต/อําเภอ.......................จังหวัด................รหัสไปรษณีย........................ 
                 โทรศัพท...........................โทรสาร............................  
ขอ ๒.  เสนอผลงานดีเดนสาขา................................................................................... 

ขอ ๓.  ประวัติสวนตัวและประวัติการศึกษา................................................................... 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
 
 
 
 

แบบ อช  ๑ 



 
 
ขอ ๔.  ประวัติการทํางาน .......................................................................................... 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
ขอ ๕.  ผลงานดีเดนที่เปนประโยชนตอสังคมและประเทศในรอบ ๕ ปที่ผานมาจนถึงปจจุบัน 
และตอไปในอนาคต 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
ขอ ๖.  รางวัลที่เคยไดรับ (ระบุปที่ไดรับ) 
          ๖.๑  ชื่อรางวัล.............................................................................................. 
                 ชื่อหนวยงาน องคกรหรือสถาบันที่มอบให.................................................. 
          ๖.๒  ชื่อรางวัล.............................................................................................. 
                 ชื่อหนวยงาน องคกรหรือสถาบันที่มอบให.................................................. 
          ๖.๓  ชื่อรางวัล.............................................................................................. 
                 ชื่อหนวยงาน องคกรหรือสถาบันที่มอบให.................................................. 

- ๒ -



 
 
ขอ ๗.  เครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับพระราชทาน (เรียงตามลําดับชั้นและปที่ไดรับ) 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
ขอ ๘.  จริยธรรมและการปฏิบัติตนที่นาเปนแบบอยาง 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
ขอ ๙.  งานที่จะดําเนินการตอไปในอนาคต 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
 
หมายเหต ุ  ๑.  เนื้อที่ไมพอโปรดใชกระดาษเพิ่มเติม 
              ๒. ขอใหสงผลงานและประวัติเปนรูปเลม CD/VCD และรูปภาพ 

๓. ขอรับผลงานคืนตั้งแตเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๕  
    หากไมมารับภายในกําหนดถือวามอบใหสํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ  
    ดําเนินการตามแตที่จะเห็นสมควร       

- ๓ -



                                                                                    
แบบเสนอผลงานประเภทหนวยงานที่สมควรไดรับการเสนอชื่อใหเปน 

หนวยงานดีเดนของชาติ ประจําพุทธศักราช ๒๕๕๕ 
  

 
ขอ ๑.  ชื่อหนวยงาน 
          ๑.๑  (ภาษาไทย).......................................................................................... 
          ๑.๒  (ภาษาอังกฤษ) .................................................................................... 

ขอ ๒.  เสนอผลงานดีเดนสาขา................................................................................... 

ขอ ๓.  สถานที่ตั้ง   
เลขที่.......................ถนน.................................แขวง/ตําบล....................................... 
เขต/อําเภอ........................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย........................... 
โทรศัพท............................................โทรสาร........................................................... 
เว็บไซต(Website).................................................................................................... 
ขอ ๔.  ประวัติของหนวยงาน (ตองไมนอยกวา ๕ ป) 
          ๔.๑  ปที่เร่ิมดําเนินการ................................................................................... 
          ๔.๒  วัตถุประสงคของการจัดตั้งหนวยงาน 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 
          ๔.๓  บทบาทหนาที่ที่สําคัญ
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 

 

แบบ อช  ๒ 



 
ขอ ๕.  ทุนดําเนินการที่ใชในหนวยงาน กิจกรรมหรือบริการที่ไดจัดขึ้นเพื่อประโยชนแก
ประเทศชาติ 
         ๕.๑  แหลงที่มาของเงินทุนดําเนินการ (ตอบไดมากกวา ๑  คําตอบ) 
                โปรดขีดเครื่องหมาย / ลงในชอง (  )  
                (  )  งบประมาณของรัฐบาลอยางเดียว 
                (  )  งบประมาณของรัฐบาลบางสวน 
                (  )  เงินบริจาค 
                (  )  เก็บคาบํารุงจากสมาชิก 
                (  )  หารายไดเอง 
                (  )  องคกรระหวางประเทศ 
                (  )  มีผูอุปถัมภ 
                (  )  อื่นๆ  (โปรดระบุ) ......................................................................... 
         ๕.๒  ขนาดของทนุดําเนินงานในรอบปที่ผานมา โดยประมาณ ......................... บาท 
ขอ ๖.  อัตรากําลังเจาหนาที่ที่ใชในหนวยงาน จํานวน .......................... คน 
ขอ ๗.  สรุปผลงานที่ดีเดนของหนวยงานที่เปนประโยชนตอสังคมและประเทศในรอบ ๕ ปที่ผาน
มาจนถึงปจจุบันและตอไปในอนาคต 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
 

- ๒ -



 
ขอ ๘.  รางวัลที่เคยไดรับ (ระบุปที่ไดรับ) 
          ๘.๑  ชื่อรางวัล.............................................................................................. 
                 ชื่อหนวยงาน องคกรหรือสถาบันที่มอบให.................................................. 
          ๘.๒  ชื่อรางวัล.............................................................................................. 
                 ชื่อหนวยงาน องคกรหรือสถาบันที่มอบให.................................................. 
          ๘.๓  ชื่อรางวัล.............................................................................................. 
                 ชื่อหนวยงาน องคกรหรือสถาบันที่มอบให.................................................. 
 
 
หมายเหต ุ  ๑.  เนื้อที่ไมพอโปรดใชกระดาษเพิ่มเติม 
              ๒. ขอใหสงผลงานและประวัติเปนรูปเลม CD/VCD และรูปภาพ 

๓. ขอรับผลงานคืนตั้งแตเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๕ หากไมมารับ
ภายในกําหนดถือวามอบใหสํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ ดําเนินการ
ตามแตที่จะเห็นสมควร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๓ -



 
แบบเสนอผลงานประเภทโครงการที่สมควรไดรับการเสนอชื่อใหเปน 

โครงการดีเดนของชาติ ประจําพุทธศักราช ๒๕๕๕ 
  

 
ขอ ๑.  ชื่อโครงการ 
          ๑.๑  (ภาษาไทย).......................................................................................... 
          ๑.๒  (ภาษาอังกฤษ) .................................................................................... 

ขอ ๒.  ที่ตั้งโครงการ   
เลขที่.......................ถนน.................................แขวง/ตําบล....................................... 
เขต/อําเภอ........................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย........................... 
โทรศัพท............................................โทรสาร........................................................... 
เว็บไซต(Website).................................................................................................... 
ขอ ๓.  ผูรับผิดชอบโครงการ...................................................................................... 

ขอ ๔.  เสนอผลงานดีเดนสาขา.................................................................................... 
ขอ ๕.  ประวัติความเปนมาของโครงการ (ตองไมนอยกวา ๕ ป) 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

ขอ ๖.  วัตถุประสงคของโครงการ 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

แบบ อช  ๓ 



 
ขอ ๗.  ระยะเวลาดําเนินงาน...................................................................................... 

ขอ ๘.  พื้นที่ปฏิบัติงาน............................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
ขอ ๙.  วิธีดําเนินงาน 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

ขอ ๑๐. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่เปนประโยชนตอสังคมและประเทศในรอบ ๕ ปที่ผานมา
จนถึงปจจุบันและตอไปในอนาคต 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

ขอ ๑๑. กิจกรรมที่คาดวาจะดําเนินการตอไปในอนาคต 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 

- ๒ -



 
ขอ ๑๒.  รางวัลที่เคยไดรับ (ระบุปที่ไดรับ) 
          ๑๒.๑  ชื่อรางวัล............................................................................................ 
                   ชื่อหนวยงาน องคกรหรือสถาบันที่มอบให................................................ 
          ๑๒.๒  ชื่อรางวัล........................................................................................... 
                   ชื่อหนวยงาน องคกรหรือสถาบันที่มอบให................................................ 
          ๑๒.๓  ชื่อรางวัล........................................................................................... 
                   ชื่อหนวยงาน องคกรหรือสถาบันที่มอบให................................................ 
 
 
หมายเหต ุ  ๑.  เนื้อที่ไมพอโปรดใชกระดาษเพิ่มเติม 
              ๒. ขอใหสงผลงานและประวัติเปนรูปเลม CD/VCD และรูปภาพ 

๓. ขอรับขอรับผลงานคืนตั้งแตเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๕ หากไมมารับ
ภายในกําหนดถือวามอบใหสํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ ดําเนินการ
ตามแตที่จะเห็นสมควร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๓ -



 
 
 




