-๔คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทาคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจาปี ๒๕๖๑
๑. ประเภทเด็กและเยาวชน
๑.๑ อายุ ๑๕ - ๒๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ ๒๐
กันยายน ๒๕๖๑ (เป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๒๐
กันยายน ๒๕๓๖ ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๖)
๑.๒ สัญชาติไทย
๑.๓ มีความประพฤติดี
๑.๔ มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการยอมรับ หรือมีความ
คิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมในสาขาใด
สาขาหนึ่ง หรือลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ได้แก่
๑.๔.๑ ผลงานดีเด่นที่ได้รับ การยอมรับและ
เป็นโยชน์ ต่อสั งคม เป็น กิจกรรม พฤติ กรรม
คุ ณ งามความดี ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ สั ง คม
ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากบุคคลทั่วไปอย่างต่อเนื่อง
และกว้างขวางเป็นผลงานที่มีลักษณะเฉพาะ
ที่สะท้อนถึงคุณค่าของผลงานในแต่ละสาขา
อย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ปรากฏ
๑.๔.๒ ผลงานที่ผ่านการประกวดแข่งขัน
หรือสร้างชื่อเสียงต้องเป็นผลงานรางวัล
ชนะเลิศที่ ๑ ระดับชาติขึ้นไป
๑.๔.๓ ผลงานเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑
เมษายน ๒๕๕๘ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
๑.๕ เด็กและเยาวชนที่ส่งผลงาน ต้องไม่เคยได้รับ
รางวั ล เด็ ก และเยาวชนดี เ ด่ น แห่ ง ชาติ ฯ
(เยาวชนดีเด่ นแห่งชาติ) ของ กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน มาก่อน
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๒. ประเภทกลุม่ เด็กและเยาวชน
กลุ่มเด็กและเยาวชนที่เกิดจากการรวมตัวกัน
ของเด็ ก และเยาวชนตั้ ง แต่ ๒ คนขึ้ น ไป
เป็นระยะเวลา ๑ ปีขนึ้ ไป โดยมีอายุ ๑๕ - ๒๕
ปีบริบูร ณ์ นับถึ งวันที่ ๒๐ กั นยายน ๒๕๖๑
(เป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๓๖
ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๖)
สัญชาติไทย
มีความประพฤติดี
มี ผ ลงานดี เ ด่ น ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ หรื อ มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมในสาขาใด
สาขาหนึ่ง หรือลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ได้แก่
๒.๔.๑ ผลงานดีเด่นที่ได้รับการยอมรับและ
เป็ น โยชน์ ต่ อ สั งคม เป็ น ผลงาน พฤติ ก รรม
คุ ณ งามความดี ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ สั ง คม
ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากบุคคลทั่วไปอย่างต่อเนื่อง
และกว้างขวางเป็นผลงานที่มีลักษณะเฉพาะ
ที่สะท้อนถึงคุณค่าของผลงานในแต่ละสาขา
อย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ปรากฏ หรือเป็นต้นแบบ
ให้ กลุ่มเด็ กและเยาวชน น าไปเป็นแบบอย่ าง
ในการดาเนินงาน
๒.๔.๒ ผลงานที่ผ่านการประกวดแข่งขัน
หรือสร้างชื่อเสียงต้องเป็นผลงานรางวัล
ชนะเลิศที่ ๑ ระดับชาติขึ้นไป
๒.๔.๓ ผลงานเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑
เมษายน ๒๕๕๘ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
กลุ่มเด็กและเยาวชนที่ส่งผลงานต้องไม่เคย
ได้รับรางวัลกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ
(กลุ่มเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ) ของกรมกิจการเด็ก
และเยาวชนมาก่อน

๓. ประเภทบุคคลผู้ทาคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
๓.๑ อายุตั้งแต่ ๒๕ ปีขึ้นไป
๓.๒ สัญชาติไทย
๓.๓ มีความประพฤติดี
๓.๔ เป็ น บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ใ นข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
๓.๔.๑ เป็ น ผู้ ที่ เ สี ย สละ และอุ ทิ ศ ตนให้ กั บ
การส่ งเสริ ม สนั บสนุ นในการพั ฒนาเด็ กและ
เยาวชน สาขาใดสาขาหนึ่งอย่างต่อเนื่อง โดย
ไม่เป็นภารกิจหน้าที่ประจา
๓.๔.๒ สนับสนุน หรือมีความคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรม ในกิจกรรมการพัฒนาทางด้านใด
ด้านหนึ่ง เช่น เงินทุ นหรือ สิ่งของอุ ปกรณ์
ที่ จ าเป็ น ต่ อ การด าเนิ น งานไม่ น้ อ ยกว่ า
๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่ อ ปี ต่ อ เนื่ อ ง ๓ ปี หรื อ
สนับสนุนวิชาการ ทักษะ ความชานาญ เพื่อ
การพัฒนาเด็กและเยาวชน
๓.๔.๓ ผลงานเกิดขึ้นจนเป็นที่ปรากฏไม่น้อย
กว่า ๓ ปี (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑)
๓.๕ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในทางสร้างสรรค์จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม
๓.๖ มีแบบอย่างการดารงชีวิตที่ดีต่อสังคม หรือ
เป็นตัวอย่างทีส่ ร้างแรงจูงใจให้กับเด็กและ
เยาวชน สามารถนาเป็นแบบอย่างในการ
ทากิจกรรมอย่างเห็นได้ชัด
๓.๗ บุคคลที่ส่งผลงานต้องไม่เคยได้รับรางวัล
บุคคลผู้ทาคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
ของ กรมกิจการเด็กและเยาวชน มาก่อน

๔. ประเภทองค์กรที่ทาคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
๔.๑ องค์กร หมายถึง หน่วยงาน สถาบัน ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ที่เป็นนิติบุคคลหรือเป็นองค์กร
ประชาชน องค์กรชาวบ้าน
๔.๒ เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล และเป็นตัวอย่าง
ที่ดีต่อสังคม
๔.๓ เป็นองค์กรที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๔.๓.๑ ส่งเสริมการพัฒนาเฉพาะด้านเด็กและ
เยาวชนสาขาใดสาขาหนึ่ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
มากกว่าภารกิจหน้าที่ประจา
๔.๓.๒ สนับสนุน หรือสร้างสรรค์นวัตกรรม
กิจกรรมการพัฒนาทางด้านใดด้านหนึ่ง เช่น
- เงินทุนหรือสิ่งของอุปกรณ์มูลค่า ไม่น้อยกว่า
๕๐๐,๐๐๐ บาท
- บุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ อาสาสมัคร
๔.๓.๓ เป็นองค์กรที่มี บทบาทในการส่งเสริ ม
สนั บ สนุ นให้ เ ด็ กและเยาวชน กลุ่ มเด็ ก และ
เยาวชน ด าเนินกิ จกรรมหรื อพั ฒนาเด็ กและ
เยาวชนอย่ างต่ อเนื่ องจนเป็ นที่ ประจั กษ์ ต่ อ
สังคม
๔.๓.๔ ผลงานที่เกิดขึ้นจนเป็นที่ปรากฏไม่น้อย
กว่า ๓ ปี (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ –
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑)
๔.๔ องค์กรที่ส่งผลงานต้องไม่เคยได้รับรางวัล
องค์กรที่ทาคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
ของ กรมกิจการเด็กและเยาวชน มาก่อน

