














 

แบบฟอร์มใบสมัครองค์กรเพื่อเสนอชื่อเข้ารับรางวัลด้าน

สวัสดิการสังคมและการพัฒนาดีเด่นแห่งอาเซียน 

(AOSWADA) ประจ าปี พ.ศ. 2565 

--------------------- 
องค์กรท่ีสนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://shorturl.at/lnL58   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก 

Facebook กองการต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

โทร. 06 3412 6563 และ 09 8250 3446 

หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ asean.fad@m-society.go.th และaseanmso@gmail.com  

*** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาไทย *** 

 

คุณสมบัติขององค์กรท่ีสมัคร 

1. ประเภทองค์กรพัฒนาเอกชน/องค์กรภาคประชาสังคม (NGO/CSO)  

1.1 เป็นองค์กรระดับพื้นที่หรือระดับประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคมและ 

การพัฒนา ไม่เป็นบริษัทเอกชน และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาก าไรจากการด าเนิน

กิจการองค์กร และไม่เป็นการด าเนินงานเพื่อหวังประโยชน์ทางการเมือง ซึ่งมีที่ตั้ง  

อยู่ในประเทศไทย และมีการจดทะเบียน/ได้รับการรับรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ครอบคลุม

ถึงองค์กร NGO/CSO ระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย 
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1.2 มีผลงานที่ประสบความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์และเป็นรูปธรรมในการด าเนิน

โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคมและการพัฒนาในประเทศไทยเป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

1.3 มีข้อมูล/ผลงานการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ประสบความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์

และที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคมและการพัฒนาในประเทศไทยย้อนหลังที่สามารถ

ตรวจสอบได้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี 

1.4 ไม่เป็นองค์กรที่เคยได้รับรางวัล AOSWADA  

 

2. ประเภทองค์กรภาคเอกชน (Private Sector)  

2.1 เป็นบริษัทเอกชนที่ด าเนินธุรกิจและมีการจดทะเบียนจัดตั้งถูกต้องตามกฎหมาย 

หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่ได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญตัิ

ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 ซึ่งมีการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานดา้น

สวัสดิการสังคมและการพัฒนาในประเทศไทย โดยไม่เป็นการด าเนินงานเพื่อหวัง

ประโยชน์ทางการเมือง 

2.2 มีผลงานที่ประสบความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์และเป็นรูปธรรมในการด าเนิน

โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคมและการพัฒนาในประเทศไทยเป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

2.3 มีข้อมูล/ผลงานการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ประสบความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์

และที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคมและการพัฒนาในประเทศไทยย้อนหลังที่สามารถ

ตรวจสอบได้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี 

2.4 ไม่เป็นองค์กรที่เคยได้รับรางวัล AOSWADA 



 

นิยามศัพท์ 

1. การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (ASEAN 

Senior Officials Meeting on Social Welfare and Development: SOMSWD)  

เป็นองค์กรอาเซียนเฉพาะสาขาภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งมี  

พันธกิจครอบคลุมการด าเนินงานทั้งในเชิงกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ 

และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอื่น ๆ และในเชิงประเด็น ซึ่งครอบคลุมถึงประเด็นด้าน

สวัสดิการสังคมและการพฒันาอืน่ ๆ เช่น งานด้านสังคมสงเคราะห์ และการคุ้มครองทาง

สังคม  

2. องค์กรพัฒนาเอกชน หมายถึง  องค์การนอกภาครัฐ ( Non-Governmental 

Organisation: NGO) ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย และได้รับการรับรองหรือจดทะเบียน  

มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานที่ เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคมและการพัฒนา  

โดยไม่แสวงหาก าไร รวมทั้งท าหน้าที่ช่วยเหลือสังคมในสิ่งที่รัฐไม่สามารถด าเนินการ  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การด าเนินงานขององค์กรอาจได้รับการสนับสนุนทาง

การเงินจากบุคคล กลุ่มบุคคล ที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน 

3. องค์กรภาคประชาสังคม (Civil Society Organisation: CSO) หมายถึง องค์กร 

ที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย จะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ได้ 

แต่ต้องมีการจัดตั้งองค์กรเป็นคณะบุคคลรับผิดชอบในการด าเนินกิจการอย่างมีระเบียบ

และมีวัตถุประสงค์เพื่อด าเนินงานพัฒนาสังคม เพื่อประโยชน์ของชุมชน ท้องถิ่น สังคม

หรือส่วนรวม และไม่แสวงหาก าไรมาแบ่งปันกัน โดยมีสมาชิกขององค์กรไม่น้อยกว่า  

สามคน แต่ไม่รวมถึงนิติบุคคล องค์กรหรือคณะบุคคลที่จัดตั้งหรือด าเนินการโดยพรรค



 

การเมือง หรือด าเนินกิจกรรมในลักษณะการแสวงหาอ านาจรัฐ หรือเอื้อประโยชน์ต่อ

พรรคการเมือง  

4. องค์กรภาคเอกชน (Private Sector) หมายถึง บริษัทที่จดทะเบียนตามกฎหมาย และ

มีฐานะเป็นนิติบุคคล ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย การด าเนินงานถูกก าหนดโดยตรงมาจาก

ผู้บริหารองค์กร ซึ่งมักเป็นเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจ ประกอบกับ 

การบริหารงานโดยมีจุดมุ่งหมายหลักคือการท าก าไรสูงสุดจากการขายสินค้าและบริการ 

ได้งบประมาณมาจากเงินทุนของเจ้าของธุรกิจและผลก าไรที่ได้จากการประกอบธุรกิจ 

5. วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) หมายถึง บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือ

นิติบุคคลอื่น ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งด าเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิต การจ าหน่าย

สินค้า หรือการบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสังคมเป็นเป้าหมายหลักของกิจการ  

และได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 

 

การรับสมัคร 

องค์กรพัฒนาเอกชน/องค์กรภาคประชาสังคม และองค์กรภาคเอกชนซึ่งรวมถึง

วิสาหกิจเพื่อสังคม ที่มีคุณสมบัติ ส่งใบสมัครพร้อมรายละเอียดข้อมูลพร้อมเอกสารและ

หลักฐานที่ครบถ้วน ไปยังกองการต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลประวัติขององค์กรตามแบบฟอร์มใบสมัครนี้ ซึ่งจะต้องน าเสนอภูมิหลังของ 

การก่อตั้ง แผนงานโครงการ โครงสร้างองค์กร ประสบการณ์ โครงการที่ประสบ

ความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์และมผีลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคมและ



 

การพัฒนาในประเทศไทย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี (นับถึงวันส่งใบสมัคร)  และ 

มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ผลกระทบของแผนงาน/โครงการ ข้อท้าทาย  

ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายอื่น ๆ นวัตกรรมการด าเนินงาน และข้อมูลอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง 

2. รายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จที่ส าคัญของ

องค์กรในด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาในประเทศไทย จ านวนอย่างน้อย  

1 ผลงาน และไม่เกิน 3 ผลงาน ซึ่งรวมถึงภาพถ่าย วีดิทัศน์สั้น น าเสนอเรื่องราว

เกี่ยวกับคนที่น่าประทับใจ/น่าสนใจ (Human interest stories) และเอกสารอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ   

 

 

ลงทะเบียนเพ่ือสมัครเข้ารับรางวัลในประเภท ต่อไปน้ี 

กรุณาเลอืกสมคัรเพียง 1 ประเภท (*) กรณีขององค์กรที่เป็น NGOs และ SE กรุณาแนบ

เอกสารการจดทะเบยีนรับรองด้วย 

(   ) องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) หรือ องค์กรภาคประชาสังคม (CSO) 

(   ) องค์กรภาคเอกชน (Private Sector) หรือ วิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) 

 

 

 

 



 

ข้อ 1. ข้อมูลของผู้กรอกใบสมัคร / ผู้ประสานงานหลัก 

ชื่อ - นามสกุล ผู้กรอกใบสมัคร / ผู้ประสานงานหลัก  

 

 

ต าแหน่ง  

 

  

เบอร์โทรศพัท์มอืถือ ทีส่ามารถติดต่อได้  

 

  

เบอร์โทรศพัทส์ านักงาน (ถ้ามี) 

 

  

E-mail ส าหรับประสานงานหลัก 

 

 

 

 

 

 

 



 

ข้อ 2. ข้อมูลองค์กร 

ชื่อองค์กร 

 

  

วัน เดือน ปีที่ก่อตั้ง  

 

  

ความเป็นมาของการก่อตั้ง  

 

 

 

 

วิสัยทศัน์ / พันธกิจ / เป้าประสงค์ ขององค์กร  

 

 

 

 

ขอบเขตการด าเนินงาน / กลุ่มเป้าหมายหลัก ขององค์กร  

 

 

 



 

 

รางวัล / ประกาศนยีบัตร / การเชิดชูเกียรติความส าเร็จ ทีอ่งค์กรเคยได้รับ (ถ้ามี) 

กรุณาระบุรายละเอยีดองค์กรผูม้อบ หรอืปีพ.ศ. ที่ได้รับรางวัล / ประกาศนียบัตร / การ

เชิดชูเกียรติความส าเร็จ หรือแนบเอกสารประกอบเกี่ยวกับรางวัล / ประกาศนียบัตร / 

การเชิดชูเกียรติความส าเร็จ ในข้อ 4. 

  

 

 

 

สถานที่ตั้งองค์กร / พื้นที่ท าการหลัก  

  

 

 

 

จ านวนเจ้าหน้าที่ / บุคลากร ที่ปฏิบัติงานประจ าให้กับองค์กร  

 

  

Website, Social Media หรือ ช่องทางประชาสัมพันธอ์ื่น ๆ ขององค์กร  

  

 

 



 

 

ข้อมูลอื่น ๆ  

  

 

 

 

 

ข้อ 3. โครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นผลงานส าคญั 

กรุณาน าเสนอรายละเอยีดโครงการ/กิจกรรมส าคัญที่มีความโดดเด่นขององค์กร  

จ านวนอยา่งน้อย 1 งาน และไม่เกิน 3 งาน 

3.1 ชื่อโครงการ/กิจกรรม [งานที่ 1]  

กรุณาระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม 

 

  

3.1.1 ระยะเวลา/สถานที่ ในการด าเนินการ  

 

 

 

 

 

 



 

3.1.2 ลักษณะ/วิธีการด าเนินการ/เครือขา่ยผู้ร่วมด าเนินการ  

 

 

 

 

3.1.3 กลุ่มเป้าหมายและผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี  

 

 

 

 

3.1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม  

 

 

 

 

3.1.5 ผลผลิต/ผลลพัธ์/ผลกระทบ/ความส าเร็จที่เกิดข้ึนจากการด าเนินการ  

 

 

 

 

 



 

3.2 ชื่อโครงการ/กิจกรรม [งานที่ 2] (ถ้ามี) หากไม่มี กรุณาข้ามไปข้อ 4. 

กรุณาระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม 

 

         

3.2.1 ระยะเวลา/สถานที่ ในการด าเนินการ 

 

 

 

 

3.2.2 ลักษณะ/วิธีการด าเนินการ/เครือขา่ยผู้ร่วมด าเนินการ 

 

 

 

 

3.2.3 กลุ่มเป้าหมายและผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 

 

 

 

 

3.2.5 ผลผลิต/ผลลพัธ์/ผลกระทบ/ความส าเร็จที่เกิดข้ึนจากการด าเนินการ 

 

 

 

 

 

3.3 ชื่อโครงการ/กิจกรรม [งานที่ 3] (ถ้ามี) หากไม่มี กรุณาข้ามไปข้อ 4. 

 กรุณาระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม 

 

 

3.3.1 ระยะเวลา/สถานที่ ในการด าเนินการ 

 

 

 

 



 

 

 3.3.2 ลักษณะ/วิธีการด าเนินการ/เครือข่ายผูร้ว่มด าเนินการ 

 

 

 

 

3.3.3 กลุ่มเป้าหมายและผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี 

 

 

 

 

3.3.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 

 

 

 

 

3.3.5 ผลผลิต/ผลลพัธ์/ผลกระทบ/ความส าเร็จที่เกิดข้ึนจากการด าเนินการ 

 

 

 

 



 

ข้อ 4. ภาพถ่าย วิดีโอสั้น เอกสารประกอบ หรือสื่อการน าเสนออื่น ๆ เพื่อถ่ายทอด

เรื่องราวความส าเร็จขององค์กร/โครงการ/กิจกรรม 

ทั้งนี้ ข้อมลูในส่วนนี้ อาจเป็นได้ทั้ง 

(1) ข้อมลูเสริมส าหรับใช้ประกอบเนื้อหาโครงการ/กิจกรรมซึ่งเป็นผลงานส าคัญหลักที่

น าเสนอไว้ในข้อ 3. หรือ  

(2) ข้อมลูเพิม่เติมเรือ่งอื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงประสบการณแ์ละความส าเร็จขององค์กร 

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (นบัถึงวันส่งใบสมัคร)  

(*) กรณีขององค์กรทีเ่ป็น NGOs และ SE กรุณาแนบเอกสารการจดทะเบียนรับรองด้วย 

 

(สิ้นสุดแบบฟอร์มใบสมคัร) 

 
  
 

 

 

หมายเหต ุ

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 ภายในเวลา 16.30 น. ท้ังนี้ หากปรากฏว่าองค์กร 

ท่ีสมัครเข้ารับการคัดเลือกจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการคัดเลือก ส่งถึงกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายหลังจากวันและเวลาท่ีก าหนดไว้ข้างต้น ให้ถือว่าหมดสิทธิใน

การเข้ารับการคัดเลือก 

กรุณาน าส่งไฟล์แบบใบสมัครนี้ (ในรูปแบบ word) รวมถึงไฟล์ข้อมูลอื่น ๆ ตามข้อ 4. 

ไปยัง asean.fad@m-society.go.th และส าเนาถึง aseanmso@gmail.com   

โดยขอความร่วมมือตั้งชือ่หัวข้อ / Subject ของ Email ที่น าส่งไฟล์ ตามแนวทางต่อไปนี ้

Subject: [AOSWADA] ................(ระบุชื่อองค์กรของท่าน).................. 
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