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แบบฟอร์มการเสนอ “ตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล” ปี ๒๕๖๕  

ค าชี้แจง : กรุณากรอกข้อมูลที่ตรงกับความจริง  
ผู้มีสิทธิเสนอ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้   
๑. นักเรียน/นิสิต นักศึกษา  
๒. ประชาชนทั่วไป   
 

รายละเอียดการเสนอตัวอย่างสุจริต  
- เรื่องราว เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ พฤติกรรม การแสดงออก อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง

และสอดคล้องกับแนวคิด “บ้านเมืองสุจริต” โดยเรื่องราวที่น าเสนอตัวอย่างสุจริต ไม่จ าเป็นต้องเป็นบุคคลที่มี
ชื่อเสียง หรือไม่จ าเป็นต้องได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน ส าหรับโครงการที่เคยได้รับรางวัลจากหน่วยงาน
หรือองค์กรอื่นมาแล้วไม่มีผลต่อการให้คะแนน 

- ส่งเอกสารมาที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ ส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
๑๑1๑ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐    

- สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โทรศัพท์ ๐๒ ๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๔๙๑ – ๙๔  เพจเฟซบุ๊ก : บ้านเมือง
สุจริต และ e-mail : banmuangsutjarit@gmail.com  
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา (ท าเครื่องหมาย  ในข้อที่ส่งมาประกอบการพิจารณา)  
        O คลิปวิดีโอน าเสนอตัวอย่างสุจริต ไม่เกิน ๓ นาที โดยแสดงถึงการแนะน าตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล 

              ทั้งนี้ เทคนิคการถ่ายท าไม่มีผลต่อการให้คะแนนการตัดสิน 
O เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 
O ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
O ส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียน/นิสิต นักศึกษา 
O อ่ืน ๆ ...................................................................................................... 

 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของผู้เสนอตัวอย่างสุจริต  

ชื่อ/สกุล …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
อาชีพ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ที่อยู่ ..................................................................................................................... ................................................. 
หน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน/สถานศึกษา........................................................................................................ .......... 
หมายเลขโทรศัพท์                                            หมายเลขโทรสาร…………………………………………………… 
โทรศัพท์มือถือ     e-mail ………………………………………………………………………………… 
Line ID……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ท่านคิดว่าความซื่อสัตย์สุจริตสามารถพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างไร
................................................................................ ...............................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. .................................................. 
 

 ประเภทนักเรียน/นิสิต นักศึกษา 

 ประเภทประชาชนทั่วไป 

mailto:banmuangsutjarit@gmail.com


๒ 

 

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลของ “ตัวอย่างสุจริต” 
ชื่อเรื่อง ตัวอย่างสุจริต : สุจรติโมเดล  
............................................................................................................................. .................................................. 
ชื่อบุคคล / หน่วยงาน ตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล  
............................................................................................................................. ................................................. 
สถานที่ตั้ง ตัวอย่างสุจริต : สจุริตโมเดล     
............................................................................................................................. ...............................................  
..................................................................... ................................................................................... ....................  
หมายเลขโทรศัพท์                                            หมายเลขโทรสาร…………………………………………………… 
โทรศัพท์มือถือ     e-mail …………………………………………………………………………………   
Line ID……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ส่วนที่ ๓ ผลงานด้านสุจริตที่ควรค่าแก่การยกย่องและหลักฐานที่ปรากฏ   
 
 

๑. อธิบายรายละเอียดพฤติกรรมที่ควรค่าแก่การยกย่อง ให้เป็น “ตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล” ด้านความซื่อสัตย์
สุจริต เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนสอดคล้องกับแนวคิด “บ้านเมืองสุจริต” ที่แสดงให้เห็นถึง “รู้หน้าที่  
มีระเบียบวินัย ยึดหลักธรรมาภิบาลและไม่เกรงใจคนไม่ดี” รวมถึงการประพฤติปฏิบัติตนที่ดีเพ่ือเสริมสร้าง
บ้านเมืองสุจริต    

               
               
               
               

 
๒. ผลลัพธ์ของเรื่องราว เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ พฤติกรรม การแสดงออก และหลักฐาน  ที่แสดงถึงการเป็น 
ที่ยอมรับ น าเสนอเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เป็นที่ประจักษ์ หรือปรากฏต่อสาธารณะชัดเจน มีการน ามาใช้ในการด ารงชีวิต 
หรือในการประกอบอาชีพ  สามารถเป็นแบบอย่างให้ผู้อ่ืน สอดคล้องกับแนวคิด “บ้านเมืองสุจริต”  

              
             
               
               

 
 

 
 
 
 
 



๓ 

 

หนังสือยินยอมให้เสนอเป็น “ตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล” ปี 2565 
 

เขียนที่................................................................... 
วันที่......................เดือน....................พ.ศ. ............ 

 
ข้าพเจ้า (นาย/ นาง / นางสาว)................................................................................................. .......... 
อยู่บ้านเลขท่ี.......................................................ซอย.......................................ถนน.............................................  
หมู่ที่.............................ต าบล/แขวง........................................................อ าเภอ/เขต............... ............................. 
จังหวัด...................................................................................................................... ............................................. 
หมายเลขโทรศัพท์                                            หมายเลขโทรสาร…………………………………………………… 
โทรศัพท์มือถือ     e-mail ………………………………………………………………………………… 
ขอท าหนังสือยินยอมฉบับนี้เพ่ือแสดงว่าข้าพเจ้ายินยอมรับการเสนอให้เป็นตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล  
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
โดย (นาย/นาง/นางสาว)................................................................. ....................................อายุ......................... ป ี
 
 
       จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ ขอรับรองว่าหนังสือยินยอมฉบับนี้ได้ท าถูกต้องตามความจริงทุกประการ 
 
 
 

 
ลงชื่อ.............................................................(ผู้ยินยอม) 

(...........................................................) 
วันที่.................เดือน................พ.ศ........ 

 
ลงชื่อ.............................................................(พยาน) 

(...........................................................) 
วันที่.................เดือน................พ.ศ........ 

 
ลงชื่อ.............................................................(พยาน) 

(...........................................................) 
วันที่.................เดือน................พ.ศ........ 

 
 
 
 



๔ 

 

แบบฟอร์มการทักท้วง 
การเสนอ “ตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล” ปี ๒๕๖๕ 

ค าชี้แจง : กรุณากรอกรายละเอียดข้อมูลที่ตรงกับความจริง   
 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................................................................ 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ………………………….………………………………………….………………………………….. 
อายุ………………………………………………………………………………………………….…………………………….…………………… 
อาชีพ ………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 
ที่อยู่ ..................................................................................................................... ................................................   
หน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน/สถานศึกษา............................................................................................... ...................   
หมายเลขโทรศัพท์                                            หมายเลขโทรสาร…………………………………………………… 
โทรศัพท์มือถือ     e-mail ………………………………………………………………………………… 
Line ID……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
มีความประสงค์ขอทักท้วง ตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล เรื่อง ............................................................................. 
ประเด็นที่ทักท้วง .................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. .................................................. 
หลักฐาน/เอกสารประกอบการทักท้วง (ท าเครื่องหมาย  ในข้อที่ส่งมาประกอบการทักท้วง) 

O ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ทักท้วง 
O เอกสารอ่ืน ๆ  

                
    

  ขอยืนยันว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ   
 
       

                         ( ................................................................... ..... )  
 
 
 
 

 

ส่งแบบฟอร์มการทักท้วงได้ท่ี 
e-mail : banmuangsutjarit@gmail.com  

mailto:banmuangsutjarit@gmail.com

