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แบบฟอร์มการสมัคร 

       ประเภทรางวัลผู้น าหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen) 

สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
 

 
ค าชี้แจง 

1. การยื่นแบบฟอร์มการสมัคร 

1.1  กรณีส่วนราชการ จังหวัด หรือองค์การมหาชน ที่จะเสนอชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เพื่อสมัครขอรับ
รางวัลในประเภทรางวัลน้ี สามารถยื่นแบบฟอร์มการสมัครในนามส่วนราชการ จังหวัด หรือองค์การ
มหาชน โดยอธิบดี/หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้อ านวยการองค์การมหาชน  
หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากอธิบดี/หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้อ านวยการ
องค์การมหาชน เป็นผู้ลงนามแบบฟอร์มการสมัคร  

1.2  กรณีบุคคลหรือหน่วยงานอื่น (แมวมอง) เป็นผู้เสนอชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เห็นควรได้รับรางวัล 
สามารถยื่นแบบฟอร์มการสมัคร และเป็นผู้ลงนามในแบบฟอร์มดังกล่าว 

1.3  ผู้ที่เสนอชื่อ ต้องจัดท ารายละเอียดข้อมูลที่แสดงให้เห็นบทบาทและการท างานของบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคล เพื่อประกอบการสมัครขอรับรางวัล 

2. ข้อมูลที่เสนอในแบบฟอร์มการสมัคร ใหใ้ช้ข้อมูลและผลการด าเนินงานของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไดร้ับ
การเสนอชื่อเพื่อขอรับรางวัลที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามองค์ประกอบที่ก าหนดไว้
ตามหลักเกณฑ์ฯ  

3. ข้อมูลการด าเนินงานทีป่รากฏในแบบฟอรม์การสมัคร ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการสมัคร ดังนี้ 

3.1 บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ต้องเป็นผู้ที่มีความโดดเด่นในการผู้น าหรือเป็นกลไกหลัก 
หรือกลไกส าคัญ (Key Actor) ในการขับเคลื่อน ผลักดัน หรือสนับสนุนให้การด าเนินงานบนพื้นฐาน
การท างานแบบมีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ (Collaborate) ไปสู่การบรรลุเป้าหมายหรือประสบ
ความส าเร็จ 

3.2 ในแต่ละการด าเนินงาน/โครงการ สามารถเสนอชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เพื่อขอรับรางวัลได้เพียง 1 
คน/กลุ่มบุคคลเท่านั้น 

4. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัครให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ และโปรดแนบเอกสาร/หลักฐานประกอบ
แบบฟอร์มการสมัคร พร้อมระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเอกสาร/หลักฐานประกอบองค์ประกอบใด เนื่องจาก
เอกสาร/หลักฐานประกอบแบบเสนอชื่อเป็นหลักฐานทีม่ีความส าคัญต่อการพิจารณาและการประเมินผล 

5. กรณีพื้นทีใ่นการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัครไม่เพียงพอ สามารถเขียนเพ่ิมเติมในกระดาษอื่น 
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6. เปิดรับสมัครต้ังแต่ วันที ่3 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561  

7. ส่งแบบฟอรม์การสมัครพร้อมหลักฐาน/เอกสารประกอบไดท้ี่เว็บไซต์ www.opdc.go.th หรือ 
http://awards.opdc.go.th หรือส่งไปยังส านักงาน ก.พ.ร. ตามที่อยู่ต่อไปนี ้:  

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ส ำนักงำน ก.พ.ร.) 
เลขที่ 59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงจิตรลดำ เขตดสุิต กรุงเทพมหำนคร 10300 

(กรุณำวงเล็บมุมซอง: รำงวลัสำขำกำรบรหิำรรำชกำรแบบมสี่วนร่วม ประจ ำปี พ.ศ. 2561) 
เบอร์โทรศัพทท์ี่สำมำรถติดตอ่ได้ 0 2356 9999 ต่อ 8871 , 8876 และ 8923  

โทรสำร 0 2281 8328 
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1.  ผู้ยื่นสมัคร 

2. ผู้ติดต่อ/ประสานงาน 

 
 

 
   กรณีหน่วยงานทีส่มคัรขอรบัรางวลัประเภท Effective Change เป็นผู้เสนอชื่อ 

1. ชื่อหน่วยงานที่เสนอ ....................................................................................................................................... 

2. ชื่อบุคคล/กลุ่มบุคคลทีค่วรได้รับรางวัล (โปรดระบ)ุ .................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

 กรณีบุคคลหรือหน่วยงานอื่น (แมวมอง) 

1. ชื่อหน่วยงาน/บุคคล/กลุ่มบุคคลที่เสนอ ....................................................................................................... 

2. ชื่อบุคคล/กลุ่มบุคคลทีค่วรได้รับรางวัล (โปรดระบ)ุ .................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

 
   

 

 

ชื่อ...................................................................... นามสกุล.................................................................... 

ต าแหน่ง................................................................................................................................................. 

สังกัดหน่วยงาน...................................................................................................................................... 

เลขที่............หมู่ที่.............ถนน...............................................ต าบล..................................................... 

อ าเภอ........................................ จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย.์................................. 

โทรศัพท์......................................................... โทรสาร......................................................................... 

E-mail.................................................................................................................................................. 
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3. ผลการด าเนินงานของบุคคล/กลุ่มบุคคล 
 
 

 

3.1 องค์ประกอบที่ 1: การมจีิตส านึกสาธารณะ (โปรดอธิบำย และแนบหลักฐำนประกอบ) 

 1)  มีการเข้าร่วมในกิจกรรมหรือการด าเนินงานในพื้นที่/ชุมชนที่สะท้อนภาพการด าเนินงานอย่างไร   

               ................................................................................................................................................................... 

  .................................................................................................................................................. 

  .................................................................................................................................................. 

 2)  มีการอุทิศตน/เสียสละ และให้ความส าคัญกับประโยชน์ส่วนรวม (ชุมชน/สังคม) อย่างไร 

               ................................................................................................................................................................... 

  .................................................................................................................................................. 

  .................................................................................................................................................. 

3.2 องค์ประกอบที่ 2: ภาวะผู้น าทัง้ทีเ่ปน็ทางการ/ไมเ่ปน็ทางการ (โปรดอธิบำย และแนบหลักฐำนเอกสำร
ประกอบ) 

1) เป็นผู้เสรมิสร้างพลัง (Empower) และสรา้งบรรยากาศการท างานแบบกัลยาณมิตรอยา่งไร  

               ................................................................................................................................................................... 

  .................................................................................................................................................. 

  .................................................................................................................................................. 

2) เป็นผู้น าในการสร้างการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ของพื้นที่/ชุมชน/สังคมอยา่งไร    
               ................................................................................................................................................................... 

  .................................................................................................................................................. 

  .................................................................................................................................................. 

 

3) เป็นผู้อ านวยความสะดวกและร่วมตัดสินใจ รวมทั้งแบ่งปันความรับผิดชอบร่วมกันกับทีมอย่างไร  

               ................................................................................................................................................................... 

  .................................................................................................................................................. 

  .................................................................................................................................................. 

4) เป็นผู้ไกล่เกลี่ย/เจรจาต่อรองเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งของพื้นที่/ชุมชน/สังคมอย่างไร  

               ................................................................................................................................................................... 

  .................................................................................................................................................. 

  .................................................................................................................................................. 
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5) เป็นผู้น าในกระบวนการมีส่วนร่วม เช่น การจัดเวทีสาธารณะ การจัดเวทีระดมสมองอย่างไร  

               .................................................................................................................................................................. 

  ................................................................................................................................................. 

  ................................................................................................................................................. 

3.3  องค์ประกอบที่ 3:  การเป็นกลไกหลัก/กลไกส าคัญ (Key actor) ในการขับเคลื่อนหรือผลักดันการ
ด าเนินงานในพื้นที ่(โปรดอธิบำย และแนบหลักฐำนประกอบ) 

1)  มีบทบาทหลักในการสร้างให้เกิดการบูรณาการการท างาน หรือประสานความเชื่อมโยงให้เกิด 
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างไร  

               ................................................................................................................................................................... 

  .................................................................................................................................................. 

  .................................................................................................................................................. 

2)  มีบทบาทหลักในการสร้างหรือสนับสนุนใหเ้กิดการรวมกลุ่มของภาคประชาชน/  เครือข่ายภาคประชาชนใน
พื้นที่อย่างไร 

               ................................................................................................................................................................... 

  .................................................................................................................................................. 

  .................................................................................................................................................. 

3) มีบทบาทหลกัในการบริหารจัดการเครือข่ายให้สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานระหวา่งสมาชิกเครือข่ายใน
พื้นที่อย่างไร                        
................................................................................................................................................................... 

  .................................................................................................................................................. 

  .................................................................................................................................................. 

4) มีบทบาทหลกัในการสง่เสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมของการสร้างการมีสว่นร่วม เชน่ การจดัให้มีเวที
สาธารณะ เวทีระดมสมอง เวทีประชาคม ฯลฯ อย่างไร    

 ................................................................................................................................................................... 

  .................................................................................................................................................. 

  .................................................................................................................................................. 
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3.4 องค์ประกอบที่ 4: ผลการด าเนินงานทีป่ระสบความส าเร็จอย่างชดัเจนเชงิประจักษ์  
(โปรดอธิบำย และแนบหลักฐำนประกอบ) 

1)  ผลส าเร็จหรือประโยชน์ที่เป็นผลผลิต (output) คืออะไรบ้าง และส่งผลต่อชุมชน สังคม และ
ประเทศอย่างไร     

    ................................................................................................................................................................... 

  .................................................................................................................................................. 

  .................................................................................................................................................. 
2)  ผลส าเรจ็หรือประโยชน์ที่เป็นผลลัพธ ์(outcome) คืออะไรบ้าง และส่งผลต่อชมุชน สังคมและ

ประเทศอย่างไร 
    ................................................................................................................................................................... 

  .................................................................................................................................................. 

  .................................................................................................................................................. 

3)  ผลส าเรจ็หรือประโยชน์ที่เป็นผลกระทบ (impact) เชิงบวกหรือประโยชน์คืออะไรบ้าง และส่งผลต่อ
ชุมชน สังคมและประเทศอย่างไร 

    ................................................................................................................................................................... 

  .................................................................................................................................................. 

  .................................................................................................................................................. 

3.5  องค์ประกอบที่ 5: เป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทีไ่ด้รบัการยอมรบัเชิงประจักษ ์ 
(โปรดอธิบำย และแนบหลักฐำนประกอบ) 

1) ได้รับการยอมรับจากภาคประชาชน/ภาคประชาสังคมในพื้นที่/ชุมชนหรือไม่ อย่างไร 

    ................................................................................................................................................................... 

  .................................................................................................................................................. 

  .................................................................................................................................................. 

2) ได้รับการยอมรับจากเจ้าหน้าที่/หน่วยงานภาครัฐในพืน้ที่/ชุมชนหรือไม่ อย่างไร 

    ................................................................................................................................................................... 

  .................................................................................................................................................. 

  .................................................................................................................................................. 

3) ได้รบัการยอมรับจากสังคมเชิงประจักษห์รอืไม่ อย่างไร 

    ................................................................................................................................................................... 

  .................................................................................................................................................. 

  .................................................................................................................................................. 

 หมายเหต ุ ก าหนดค่าคะแนนองค์ประกอบละ 20 คะแนน  
         (รวม 5 องค์ประกอบ = 100 คะแนน) 
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้เป็นความจริงและครบถ้วน  

ข้าพเจ้าทราบดีว่า หากระบุข้อมูลหรือส่งเอกสารที่ผิดจากความเป็นจริง จะเป็นสาเหตุให้
ถูกตัดสิทธิใ์นการได้รับการประเมินเพื่อรบัรางวัลเลิศรฐั สาขาการบรหิารราชการแบบมีส่วนร่วม 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 และข้าพเจ้ายอมรับการตัดสินของคณะกรรมการ ว่าถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
 

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

ต าแหน่ง ........................................................................ 
วันที่ ............/.............../.............. 

 
 

 


