
ประกาคคณะกรรมการเอกลักษฝของชาติ 
เร่ือง การเสนอขื่อบุคคล หน่วยง ใๆ] และโครงการ 

เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดน”

ด ้วยคณ ะกรรมการเอกล ักษณ ์ของชาต ิ สำน ักงานปลัดสำน ักนายกรัฐมนตรี 
ได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคคล หน่วยงาน และโครงการ ที่ได้ทำคุณประโยขนัโห้แก่ประขาขน 
ลังคม และประเทศชาติ จีงเห็นสมควรสรรหาบุคคล หน่วยทน และโครงการ ที่ได้ทำคุณประโยขน่ 
ให ้แก ่ประขาขน ลังคม และป ระเท ศชาต ิ เพ ื่อประกาศเก ียรต ิค ุณ เป ็น  “ ค ่าของแผ ่น ด ิน ” 
เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจในการทำคุณประโยชน์ให้แก่ประขาขน สังคม 
และประเทศชาติ รวมทั้งเป็นต้นแบบแห่งการสร้างสรรค์ความดี อันพึงเป็นคุณลักษณะที่ดีแก่ 
สังคมไทยสืบไปอีกด้วย จึงขอประกาศการเสนอขื่อบุคคล หน่วยงาน และโครงการ ที่มีผลงาน 
ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาขน ลังคม และประเทศชาติ ซึ่งเป็นผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ 
และเป ็น ผลงาน ท ี่ได ้ดำเน ิน งาน มาอย ่างต ่อ เน ื่องถ ึงป ี |ร<£๖๔ เพ ื่อป ระกาศเก ียรต ิค ุณ เป ็น  
“ค่าของแผ่นดิน” คังมีรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ประ๓ ทของการสรรหา
๑.๑ ประเภทบุคคล
๑.๒ ประเภทหน่วยงาน (ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประขาลังคม)
๑.๓ ประ'เภทโครงการ (ภาครัฐ ภาคเอท'ขน และภาคประซาลังคม)

๒. ผลงานด้านต่าง ๆ
ด้านที่ ๑ การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุถ]ภาพชีวิต
ด้านที่ ๒ การส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมฃาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านที่ ๓ การส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้านที่ ๔ การส่งเสริมและพัฒนาสาธารณสุข
ด้านที่ ๕ การส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
ด้านที่ ๖ การส่งเสริมและพัฒนาการเกษ:;ๅร
ด้านที่ ๗ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
ด้านที่ ๘ การสร้างสรรค์สื่อประเภทต่าง ๅ
ด้านที่ ๙ ด้านอื่น ๆ
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rn. คุณสมบัติ
๓.๑ คุณสมบัติประ๓ ทบุคคล

(๑) เป ็นบุคคลที่ม ีความประพฤติ ปฏิบัติตน ที่เสียสละ หรืออุทิศตน 
ท่ีได้ท0าคุณประโยชน์ให้แก่ประซาซน สังคม และประเทศซาติ โดยมีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ 
หรือสร้างซื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ

(๒) ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย ใม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก 
เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๓) เป ็นผ ู้ท ี่ย ึดม ั่นในค ุณงามความด ี ม ีดวามซ ื่อส ัตย ์ส ุจร ิต ม ีความ 
ร ับ ผ ิดชอบ ต ่อส ังค ม  ม ีค วาม ค ิด ร ิเร ิ่ม ส ร ้างส รรค ์ ม ีความย ึดม ั่นต ่อสถาบ ันชาต ิ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๓.๒ คุณสมบัติประ๓ ทหน่วยงาน
(๑) เป ็นหน ่วยงานท ี่ม ีสถานท ี่ต ั้งในประเทศไทยและตำเน ินก ิจการ

ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
(๒) เป ็น ห น ่วยงาน ท ี่ได ้ท ำค ุผป ระโยช น ์ให ้แก ่ป ระช าชน  สังคม 

และประเทศชาติ ด้วยความสมัครใจ มีความเสียสละ โดยไม่หวังผลตอบแทนใด  ๆ และมีผลงาน 
ที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ หรือสร้างซื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ 

๓.๓ คุณสมบัติประ๓ ทโครงการ
เป็นโครงการที่ดำเนินงานในประเทศไทย และได้ทำคุณประโยซนให้แก่ 

ประชาซน สังคม และประเทศชาติ ด้วยความสมัครใจ มีความเสียสละ โดยไม่หวังผลตอบแทนใด  ๆ
หรือเป็นโครงการที่ดำเนินงานสร้างซื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ มีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ 
รวมทั้งมีลักษณะการสร้างสรรค์สื่อประเภทต่าง  ๆ

๔. รางวัลที่ได้รับ
๔.๑ โล ่ประกาศเก ียรต ิค ุณ เป ็น  “ ค่าของแผ่นดิน” ในนามนายกรัฐมนตรี 

สำหรับผลงานที,มีความโดดเด่นและมีคุณค่าแก่การยกย่อง
๔.๒ใบประกาศเก ียรต ิค ุณ เป ็น  “ ค่าของแผ่นดิน” ในนามนายกรัฐมนตรี 

สำหรับผลงาน,ที่มีคุณค่าแก่การ'ชื่น1ซม

๔. การประกาศผลการคัดเลือก
๔.๑ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

จะป ระก าศ ผ ล ก ารค ัด เล ือ ก บ ุค ค ล  หน ่วยงาน และโดรงการ เพ ื่อป ระกาศเก ียรต ิค ุณ เป ็น  
“ค ่าของแผ ่นด ิน” ทางเว็บไซต์สำนักงานปลัดสำนักนาย:]รัฐมนตรี (h ttp ://w w w .opm .go .th) 
ทั้งนี้ การพิจารณาชองคณะกรรมการๆ ถือเป็นท่ีสิ้นสุด

http://www.opm.go.th
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๕.๒ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของขาดิ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
จะจัดพิธีมอบรางนัลประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน’’ ซึ่งวันเวลาและสถานที่ จะประกาศ 
ให้ทราบต่อไป ทางเว็บไซต์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (http ://w w w .opm .go.th)

๖. การเสนอขื่อ
๖.๑ วันเวลาที่เสนอขื่อ

เป ิด ร ับ ก ารเส น อ ซ ื่อ ระห ว ่างใน ท ี่ ๑๕ ม ีน าคม ๒๕๖๕ ถึงว ันท ี่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

๖.๒ ดาวน์โหลดแบบใบเสนอขื่อได้ที่เว็ไ;ไซต์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
(h ttp ://w w w .o pm .go .th ) หรือ ดาวน์โหลดจาก QR code (https://bit.ly/3gTZqBG)

๖.๓ ส่งใบเสนอขื่อพร้อมหลักฐานประกอบการเสนอซื่อผ่านซ่องทางดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ (เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) 

ท ี่ส ำน ัก งาน เส ร ิม ส ร ้าง เอ ก ล ัก ษ ณ ์ข อ งฃ าต ิ ชั้น ๓ สำน ักงานปล ัดสำน ักนายกร ัฐมนตร ี 
ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ ระหว่างวันที่ 
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ โดยถือวับที่สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของขาติ 
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงรับเรื่องเป็นสำคัญ

(๒) ส ่งทางไปรษณ ีย ์ไปท ี่สำน ักงๆนเสริมสร้างเอกลักษณ ์ของขาต ิ 
สำนักงานปลัดสำน ักนายกรัฐมนตรี ทำเน ียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก แขวงจิตรลดา เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓ ๐๐ ระหว่างวันที่ ๑๕ ม ีน าคม ๒๕๖๕ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ 
โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

(๓) ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) valueoftheland@gmail.com 
ระหว่างวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ โดยถือวันและเวลาที่ส ่งถ ึง 
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของขาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงรับเรื่องเป็นสำคัญ 
ทั้งนี้ ขอให้ส่งใบเสนอข่ือในรูปแบบไฟล์ pdf.

ทั้งนี้ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของขาติ 
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ 
โทรลัพท ๐ ๒๒๘๓ ๔๗๑๐, ๐ ๒๒๘๓ ๔๗๒๓ หรอ ๐ พอ๘๓ ๔๗๓๐ หรอสอบถามผ่านทางโลน 
Line id: @720lubku ในวันและเวลาราขการ

ประกาศ ณ วันท่ี มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิษณุ เครืองาม)
รองนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการเอกลักษณ์ของขาติ

แบบในเสนอซ่ือ

http://www.opm.go.th
http://www.opm.go.th
https://bit.ly/3gTZqBG
mailto:valueoftheland@gmail.com

