คำชี้แจง
ในกำรเสนอผลงำนเพื่อขอรับกำรพิจำรณำคัดเลือก
เป็นเด็กและเยำวชนดีเด่นแห่งชำติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยำวชน ประจำปี ๒๕๖๑
-------------------------------------------------------------------เพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร/ผู้เสนอชื่อ เด็กและเยาวชน/กลุ่มเด็กและเยาวชน/บุคคล/องค์กร
เพื่อขอรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทาคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
ประจ าปี ๒๕๖๑ กรมกิ จการเด็ กและเยาวชน ขอความร่ วมมื อในการจั ดท าข้ อมู ล ต่ าง ๆ ตามค าชี้ แจง
ดังต่อไปนี้
๑. แบบเสนอผลงำนฯ
๑.๑ เจ้าของผลงานหรือผู้เสนอชื่อ กรอกข้อมูล ตามแบบเสนอผลงานฯ ที่กาหนด
โดยระบุชื่อสาขากิจกรรมและประเภทที่ขอรับการพิจารณา ได้แก่ เด็กและเยาวชน กลุ่มเด็กและเยาวชน
บุคคล หรือองค์กร ให้ชัดเจนและครบถ้วน
๑.๒ บุ ค คลอ้ า งอิ ง ประเภทเด็ ก และเยาวชน บุ ค คลฯ ในแบบเสนอผลงานฯ
ต้องไม่ใช่ผู้ส่งผลงานและบุคคลในครอบครัวเดียวกันพร้อมให้รายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/อีเมล์
๑.๓ เจ้ า ของผลงานจะต้ อ งสรุ ป ผลงานดี เ ด่ น ตามข้ อ ๓ ในแบบเสนอผลงานฯ
และจัดพิมพ์ด้วยอักษรขนาด ๑๖ พ้อยท์ ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ พร้อมติดภาพถ่ายกิจกรรม
และสาเนาหลักฐานประกอบการพิจารณา ลงแผ่นซีดีรอม จานวน ๑ แผ่น
๑.๔ ผู้เสนอหรือผู้รับรองผลงานฯ เสนอความคิดเห็นในแบบเสนอผลงานฯ ตามข้อ ๖
พร้อมลงลายมือชื่อ
๑.๕ การรับรองผลงาน ผู้เสนอผลงานที่เป็นเด็กและเยาวชน กลุ่มเด็กและเยาวชน
จะต้ อ งมี ผู้ รั บ รองผลงานซึ่ ง มี ค วามเกี่ ย วข้อ งกั บ ผู้ เ สนอผลงาน ได้ แ ก่ ครู อาจารย์ ผู้ น าชุ มชน ก านั น
ผู้ใหญ่บ้าน หรือหัวหน้าองค์กรที่ปฏิบัติงานในองค์กรนั้น ๆ เป็นต้น
๑.๖ ผู้สมัครหรือผู้เสนอผลงาน ประเภทเด็กและเยาวชน กลุ่มเด็กและเยาวชน
บุคคล และองค์กร ผลงานที่ส่งจะต้องเป็นผลงานของตนเอง ของกลุ่ม และขององค์กรเท่านั้น
๑.๗ ผู้ ส มั ค รหรื อ ผู้ เ สนอผลงาน ที่ ส่ ง ผลงานมาที่ ส าขาใดสาขาหนึ่ ง แล้ ว หาก
คณะกรรมการเห็นว่าไม่ตรงกับสาขานั้น คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายผลงานไปยังสาขาที่ตรงกับ
ผลงานของผู้สมัคร
๑.๘ ผู้สมัครหรือผู้เสนอผลงาน สามารถส่งผลงานและรับรองผู้เข้ารับการพิจารณา
ได้เพียง ๑ ประเภท หรือ ๑ สาขาเท่านั้น
๒. กำรเสนอชื่อเพื่อขอรับกำรพิจำรณำ
๒.๑ แบบเสนอผลงานตามประเภทที่เสนอกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบทุกข้อ
กรณีเนื้อหาไม่พอสามารถเพิ่มเติมลงในกระดาษเอ ๔ จานวนไม่เกิน ๕ หน้า พร้อมสาเนาบัตรประชาชน
และสาเนาทะเบียนบ้าน
๒.๒ เอกสารประกอบการพิจารณาจัดทาผลงานเป็นรูปเล่ม จานวน ๑ เล่ม โดยแนบ
หลักฐานต่าง ๆ เช่น ผลงาน รางวัล ประกาศเกียรติบัตร หนังสือรับรองต่าง ๆ ที่ได้รับรางวัล พร้อมภาพถ่ายสี
ขนาด ๔ × ๖ นิ้ว (โปสการ์ด) จานวน ๒ - ๔ ภาพ เป็นภาพหน้าตรงและภาพขณะทากิจกรรมที่เห็นใบหน้า
ชัดเจนพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง หรือสาเนาลงแผ่นซีดีรอม จานวน ๑ แผ่น
/๓. กำรส่งผลงำน ...

-๒๓. กำรส่งผลงำน
ผู้สมัครหรือผู้เสนอผลงาน สามารถส่งประวัติ และผลงานฯ ไปยัง กลุ่มการพัฒนา
ศักยภาพ กองส่งเสริ มการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน
เลขที่ ๖๑๘/๑ ถนนนิ ค มมั ก กะสั น เขตราชเทวี กรุ ง เทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทร ๐ ๒๖๕๑ ๖๕๐๗,
๐ ๒๒๕๕ ๕๘๕๐ - ๗ ต่อ ๑๒๐, ๑๘๙ โทรสาร ๐ ๒๖๕๑ ๗๗๘๘ ภำยในวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนำคม ๒๕๖๑
(โดยถือตรำประทับไปรษณีย์ต้นทำงของทำงรำชกำรเป็นสำคัญ)
*หมำยเหตุ หากส่งผลงานหลังวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ขอความกรุณา
ส่งผลงานมาที่
กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
เลขที่ 255 ตึกดรุณวิถี ในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
1. นายจีระศักดิ์ กลมเกลี้ยง โทร. 09 4352 5214
2. น.ส.นันธิญาณ์ ปานนวม โทร. 06 1649 6297
3. น.ส.ทิพวรรณ เหลี่ยมสิงขร โทร. 09 2287 1515
4. นางชดาพร เลาหวัฒน์ โทร. 09 8929 4494
5. นางจิตรมณี ศรีประเสริฐ โทร. 09 2287 1515
หมำยเหตุ : ๑. ผลงานที่ส่งเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น และผู้ทาคุณประโยชน์
ต่อเด็กและเยาวชน ทุกประเภท ให้จัดทาเป็นสาเนาพร้อ มรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
และส่งให้ กรมกิจการเด็กและเยาวชน จานวน ๑ ชุด เท่านั้น ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่ง
ผลงำนคืนทุกกรณี
๒. กรณีมีผู้ร้องเรียนที่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าผู้ได้รับรางวัลมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
หรือปลอมแปลงเอกสารที่ใช้ในการเสนอเข้ารับการพิจารณา คณะอนุกรรมการสรรหา
และเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทาคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน มีสิทธิ์
ในการคัดชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกออกจากการรับพระราชทานรางวัล และกรณีที่ได้รับ
พระราชทานรางวัลไปแล้ว กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอเพิกถอนรางวัลคืนในภายหลังได้
หรือดาเนินการตามกฎหมาย
----------------------------------------------

