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ในปัจจุบันการบริหารจัดการภาครัฐจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยหน่วยงานภาครัฐต้องเปิดให้ประชาชนเข้ามามีบทบาท
ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมประเมินผล อันจะน าไปสู่ 
การยอมรับและความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดินให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างแท้จริง ส านักงาน ก.พ.ร. จึงได้ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารราชการ โดยได้ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจหรือ
กระตุ้นให้จังหวัด และส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่าให้มีการส่งเสริมและยกระดับการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดให้มี
การมอบรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือเชิดชูผลงานของ
หน่วยงานของรัฐที่มีการท างานแบบมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และมีผลการด าเนินงานที่เป็นต้นแบบหรือแนวปฏิบัติที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง  

นอกจากนี้เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการตามแนวทาง 
การพัฒนาระบบราชการ เพ่ือให้เป็นระบบราชการ 4.0 ที่เน้นการเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน  
มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และทิศทางการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในปี พ.ศ. 2562 ส านักงาน ก.พ.ร. จึงได้พัฒนาหลักเกณฑ์การพิจารณา
รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับทิศทาง/เป้าหมาย 
การพัฒนาระบบราชการ เพ่ือส่งเสริมการเปิดระบบราชการให้ประชาชนและภาคส่วนอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการที่จะสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อระบบราชการ 
และสร้างการยอมรับจากภาคประชาชนในการเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องและร่วมท างานกับ
ภาครัฐแบบหุ้นส่วนความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและต่อเนื่องยิ่งขึ้น โดยคณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
ได้เห็นชอบให้ก าหนดรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในประเภทต่าง ๆ ได้แก ่

1) รางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance)  
2) รางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change)  
3) รางวัลผู้น าหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen)  
4) รางวัลเลื่องลือขยายผล (Participation Expanded)  
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ส านักงาน ก.พ.ร. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล เลิศรัฐ  
สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ าปี พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ส าหรับ 
ส่วนราชการ จังหวัด และองค์การมหาชน ในการน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม 
และสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ และสร้างแรงจูงใจ  
ให้เกิดการพัฒนาระบบและวิธีการท างานที่ให้ความส าคัญกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
และเกิดแนวปฏิบัติหรือกรณีศึกษาที่ดี (Best Practice) ในการน าไปสู่การเผยแพร่และขยายผล 
รวมทั้งมุ่งสู่การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนได้อย่าง
แท้จริง 

 

 
ส ำนักงำน ก.พ.ร. 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติสิทธิของประชาชนไว้ในหลาย ๆ มาตรา 
ให้ประชาชนมีสิทธิในการเข้าร่วมด าเนินการใด ๆ ของรัฐที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดกระแสการตื่นตัวของ
ประชาชนในเรื่องการเรียกร้องสิทธิในการรับรู้และสิทธิในการเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น รวมทั้ง
รวมตัวเป็นกลุ่มประชาสังคมและเริ่มเรียกร้องการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและ 
การบริหารงานภาครัฐให้โปร่งใสเป็นธรรม หรือเรียกร้องให้มีการเปิดพ้ืนที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารราชการโดยตรงมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ภาครัฐต้องปรับตัวและเปิดระบบราชการที่ยอมรับ
และเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น  

ส านักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาระบบราชการ มีหน้าที่ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้ส่วนราชการมีการด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยในหมวดที่ 2 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชน ก าหนดให้การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ ก่อนเริ่มด าเนินการส่วนราชการจะต้อง
ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือชี้แจงท าความเข้าใจ เพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนัก
ถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจากภารกิจนั้น และให้ถือเป็นหน้าที่ของข้าราชการที่จะต้องรับฟัง
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงหรือ
เสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือให้มีการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้เหมาะสม ประกอบกับ 
ทิศทางการพัฒนาระบบราชการตามกรอบแนวคิดระบบราชการ 4.0 ที่มุ่งเน้นการเปิดกว้างและ
เชื่อมโยงกัน มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  

ทั้งนี้ที่ผ่านมา ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและ 
ได้น าแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริม สนับสนุน และผลักดัน
ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการ เกิดการแสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับภาคส่วนต่าง ๆ และท างานร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนในลักษณะเชิงบูรณาการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงและเกิดผลที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยส่งเสริม
และสนับสนุนให้ส่วนราชการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 
ด้วยการมอบรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” เพ่ือกระตุ้นและ 
สร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม โดยเริ่ม 

ควำมเป็นมำ 
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ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นการมอบรางวัลฯ ให้กับจังหวัด และขยายการมอบรางวัลฯ ไปยัง 
ส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า ในปี พ.ศ. 2556 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ซึ่งจากการมอบรางวัลฯ 
พบว่าการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการน าไปสู่การยอมรับ 
ซึ่งกันและกันในผลของการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่เกิดขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน เป็นการสร้างพลัง
ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการไปสู่ เป้าหมาย เพ่ิมประสิทธิภาพใน 
การบริหารราชการแผ่นดิน และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง รวมทั้ง
ผลส าเร็จหรือประโยชน์จากการพัฒนาที่มีต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ เกิดความยั่งยืน 

ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมการเปิดระบบราชการให้ประชาชนและภาคส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้องเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารราชการ ที่จะสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อการท างานของภาครัฐ และสร้าง
การยอมรับโดยเข้ามามีบทบาทเก่ียวข้องและท างานร่วมกันกับภาครัฐแบบหุ้นส่วนความร่วมมือ 
ที่เป็นรูปธรรมและต่อเนื่องยิ่งขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2561 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
(อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ได้มีการขยาย
กลุ่มเป้าหมายของการมอบรางวัลฯ ไปยังองค์การมหาชนและก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล
เลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ าปี พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 3 ประเภทรางวัล 
ได้แก่ 1) รางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) 2) รางวัลสัมฤทธิผลประชาชน 
มีส่วนร่วม (Effective Change) 3) รางวัลผู้น าหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen) และ
ในปี พ.ศ. 2562 ได้ขยายประเภทรางวัลฯ เพ่ิมขึ้นอีก 1 รางวัล ได้แก่ รางวัลเลื่องลือขยายผล 
(Participation Expanded) 

การก าหนดให้มีการมอบรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือกระตุ้นให้หน่วยงานของรัฐ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่  
ให้เกิดผลส าเร็จที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเพ่ือส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินให้มีระบบ
หรือวิธีการท างานที่ตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ 
มีการปรับกระบวนทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมการท างานของเจ้าหน้าที่รัฐและภาคส่วนต่าง ๆ  
มีการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง 
ท าให้เกิดการเชื่อมประสานการท างานในพื้นที่และกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง สร้างความไว้วางใจ เชื่อมั่นศรัทธา และการยอมรับซึ่งกันและกัน  น าไปสู่การค้นพบ 
แนวปฏิบัติหรือต้นแบบที่ดี (Best Practice) จากการเรียนรู้การปฏิบัติจริง (Action Learning)  
ของหน่วยงานของรัฐในการส่งเสริมการเปิดระบบราชการให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ 
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ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทร่วมในการด าเนินงาน/ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในลักษณะหุ้นส่วน 
ความร่วมมือที่มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Sense of Belongings) และเป็นหุ้นส่วนในการท างาน
ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยจะเป็นต้นแบบของการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการบริหารราชการ ที่หน่วยงานอ่ืนสามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหาร
ราชการให้ดียิ่งขึ้นและเกิดผลส าเร็จเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4  

 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับความหมายหรือค าจ ากัดความของค าที่ใช้หรือ
ปรากฏในหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ประจ าปี พ.ศ. 2562 ส านักงาน ก.พ.ร. จึงได้ก าหนดค านิยามศัพท์ ดังต่อไปนี้ 
1. หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า จังหวัด องค์การมหาชน 

โรงเรียน 
2. ส่วนราชการ หมายถึง ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า 
3. จังหวัด หมายถึง หน่วยการปกครองส่วนภูมิภาคที่รวมหลายๆ อ าเภอเข้าด้วยกันมีฐานะเป็น

นิติบุคคล และมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าปกครอง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 51 (1) และ 52 และให้หมายรวมถึงกรุงเทพมหานคร  

4. องค์การมหาชน หมายถึง องค์การมหาชนที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559 และพระราชกฤษฎีกา ตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และ และ
องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ 

5. โรงเรียน  หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

6. ภาคีเครือข่าย หมายถึง กลุ่มบุคคล องค์กรที่มีเป้าหมายร่วมกัน มารวมตัวกันด้วยความสมัครใจ 
เพ่ือท ากิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายในการร่วมคิด/วางแผน ร่วมท า และร่วมประเมินผล โดย
เป็นความสัมพันธ์แนวราบ มีความเสมอภาคและเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสมาชิก
เครือข่ายมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือแลกเปลี่ยนทรัพยากรกันในหมู่สมาชิก เ พ่ือท างาน
ร่วมกันและน าเครือข่ายไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ 

7. ภาคประชาสังคม หมายถึง ภาคส่วนต่างๆ ในสังคมท่ีมิใช่ภาครัฐหรือภาคราชการ ซึ่งรวมตัว
เป็นกลุ่ม เครือข่าย หรือองค์กร ที่ขับเคลื่อนการพัฒนาหรือแก้ปัญหาในพ้ืนที่และประเด็น
สาธารณะต่างๆ ที่เป็นลักษณะอาสาสมัคร หรือองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร (NGOs) 

8. ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในพ้ืนที่/ขอบเขตเดียวกัน มีความรู้สึกเป็น 
พวกเดียวกันมีความสัมพันธ์ และด าเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน 

9. ประชาชน หมายถึง บุคคลทั่วไป ที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมอย่างมีนัยส าคัญกับประเด็นสาธารณะหรือประเด็นการพัฒนาในพ้ืนที่ 

นิยำมศัพท์ 
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10. การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) หมายถึง กระบวนการที่ประชาชน
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง มีโอกาสเข้าร่วมในกระบวนการหรือขั้นตอนต่าง ๆ ใน 
การบริหารราชการ ตั้งแต่การรับรู้ข้อมูล การร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมเสนอปัญหาและ
ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น การร่วมคิดเพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหา การมีส่วนร่วม
ในกระบวนการตัดสินใจ การร่วมด าเนินการ และติดตามประเมินผล  รวมทั้งร่วมรับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนา ซึ่งน าไปสู่การตอบสนองความต้องการของประชาชน  โดย 
มีลักษณะส าคัญ คือ 1) การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่อง 
มีการเรียนรู้ร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป  โดย
เน้นการสื่อสารสองทางทั้งช่องทางที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และเป็นการด าเนินการ
ต่อเนื่อง 2) เป้าหมายของการมีส่วนร่วมไม่ใช่เพียงการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตาม
กฎหมายหรือการท าให้ไม่มีความขัดแย้ง หากแต่กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ควรมุ่งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง และเป็นวิธีการเพ่ือท าให้การตัดสินใจ
ของรัฐดีขึ้นและเป็นที่ยอมรับ  

โดยระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน (ที่มา: IAP2 - International Association for 
Public Participation) ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับที่ 1 กำรให้ข้อมูลข่ำวสำร (To Inform): เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นสิทธิพ้ืนฐานของประชาชน
ในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานของภาครัฐ โดยหน่วยงานภาครัฐมี
หน้าที่ในการน าเสนอข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ทันสมัย และประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้ เป็นระดับที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมน้อยที่สุด แต่ถือว่าเป็นขั้น
พ้ืนฐานและมีความส าคญัมาก ซึ่งรูปแบบการมีส่วนร่วมในระดับนี้อยู่ในลักษณะ การ
ให้ข้อมูลทางเดียวจากภาครัฐสู่ประชาชน 

ระดับที่ 2  กำรปรึกษำหำรือ (To Consult): เป็นการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การด าเนินการ/การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐอย่างอิสระและเป็นระบบ 
โดยหน่วยงานภาครัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ และน าข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และประเด็นที่
ประชาชนเป็นห่วงไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงนโยบาย พัฒนาวิธีการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน และประกอบการตัดสินใจ 
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ระดับที่ 3 กำรเข้ำมำมีบทบำท (To Involve): เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างรัฐกับประชาชนอย่างจริงจั งและ 
มีจุดมุ่งหมายชัดเจน โดยมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย การวางแผนงาน
โครงการ และวิธีการปฏิบัติงาน โดยหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่จัดระบบ 
อ านวยความสะดวก ยอมรับการเสนอแนะและการตัดสินใจร่วมกับ 
ภาคประชาชน ซึ่งการมีส่วนร่วมในระดับนี้ มักเป็นการมีส่วนร่วมในรูปแบบ
ที่มีตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย 

ระดับที่ 4 ควำมร่วมมือ (To Collaborate):  เป็นการให้บทบาทของประชาชนใน
ระดับสูง มีเป้าหมายส าคัญอยู่ที่การเป็นหุ้นส่วนกับประชาชนในทุกขั้นตอน
ของการตัดสินใจ ตั้งแต่การระบุปัญหา พัฒนาทางเลือก และแนวทางแก้ไข
รวมทั้ง การเข้ามามีบทบาทร่วมในการด าเนินงาน/กิจกรรมของหน่วยงาน
ภาครัฐ ดังนั้น การมีส่วนร่วมในระดับนี้ คือการสัญญาให้กับประชาชนและ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า เราจะร่วมงานกับประชาชนเพ่ือได้ข้อเสนอแนะ
และแนวความคิดใหม่ รวมทั้งน าข้อเสนอแนะของประชาชนมาเป็น 
ส่วนหนึ่งของการตัดสินใจให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ โดยความคิดเห็นของ
ประชาชนจะสะท้อนออกมาในการตัดสินใจที่ค่อนข้างสูง ซึ่งการมีส่วนร่วม 
ในระดับนี้ เช่น การเข้ามามีบทบาทร่วมด าเนินงานในลักษณะเป็นภาคี/
เครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐ การเข้ามามีบทบาทเป็นคณะกรรมการร่วม/
คณะที่ปรึกษาภาคประชาชน ที่ มีบทบาทหรืออ านาจหน้าที่ ร่ วมใน 
การขับเคลื่อนนโยบาย/ร่วมด าเนินการในภารกิจบางอย่างของภาครัฐ   

ระดับที่ 5  กำรเสริมอ ำนำจ (To Empower): เป็นระดับที่บทบาทของประชาชน 
ในการเข้ามามีส่วนร่วมอยู่ในระดับสูงสุด เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน  
มีบทบาทในการเป็นผู้ตัดสินใจ โดยหน่วยงานภาครัฐจะต้องด าเนินการตาม
การตัดสินใจของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับสูงสุดนี้  
เน้นให้ประชาชนมีบทบาทในการบริหารจัดการโดยเป็นผู้ด าเนินภารกิจ
และภาครัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนเท่านั้น รูปแบบการมีส่วนร่วม
ในระดับนี้ ได้แก่ การลงประชามติ หรือสภาเมือง 
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11. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคล องค์กร สถาบัน หรือชุมชน 
ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและลบจากการตัดสินใจหรือจากการที่มีโครงการ
หรือนโยบายนั้น นอกจากนี้ยังมีความหมายครอบคลุมถึงผู้ไม่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ตัดสินใจด้วย เช่น องค์การระดับชาติ สถาบันการศึกษา องค์การเอกชน รัฐบาลท้องถิ่น 
คู่สัญญา ฯลฯ โดยอาจจะจ าแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง (Primary Stakeholders) คือ บุคคล หรือ กลุ่มผู้ได้รับ
ผลประโยชน์/ผลกระทบจากโครงการโดยตรงตามที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางบวกหรือลบ เช่น ประชาชนในพ้ืนที่ที่ ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจากโครงการ อาจแบ่งกลุ่มย่อยตามเพศ ชั้นทางสังคม รายได้ อาชีพ 
หรือกลุ่มผู้ใช้บริการ 

2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง (Secondary Stakeholders) คือ บุคคล กลุ่ม องค์กร สถาบัน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ  ซึ่งอาจแบ่งเป็น 

▪ เกี่ยวข้องโดยเงินทุน (เป็นผู้ออกทุน เช่น บริษัทคู่สัญญาที่ได้รับสัมปทาน) หรือ 
▪ เกี่ยวข้องโดยเป็นหน่วยงานผู้ร่วมด าเนินการ (เช่น กระทรวง/ทบวง/กรม ที่มี

อ านาจหน้าที่) หรือ 
▪ เกี่ยวข้องโดยเป็นหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มิใช่เจ้าของโครงการโดยตรงแต่มีอ านาจ

หน้าที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของ
โครงการหรือ 
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▪ เกี่ยวข้องโดยเป็นผู้ติดตามเรื่องหรือประเด็นนั้นๆ มาโดยตลอด (เช่น บุคคล หรือ 
NGOs หรือสถาบันการศึกษาที่ติดตาม/ท าวิจัยเรื่องนั้นโดยเฉพาะ) หรืออาจเป็น
กลุ่มที่ไม่เป็นทางการ เช่น นักการเมืองในท้องที่ ผู้น าชาวบ้าน ผู้อาวุโส ผู้น าทาง
ศาสนา หรือผู้ที่มีบทบาทอ านาจในการเป็นผู้น าทางความคิด ฯลฯ 

3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (Key Stakeholders) คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความส าคัญ 
(Importance) หรือ มีบทบาทอ านาจ (Influence) ที่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของ
โครงการ เช่น หน่วยงานเจ้าของโครงการ 

12. หุ้นส่วนความร่วมมือ หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์ในการพัฒนาที่ประกอบด้วยพันธมิตร
จากภาคส่วนต่างๆ มาร่วมกันท างาน ซึ่งเป็นการท างานร่วมกันแบบมีส่วนร่วม ตั้งแต่  
ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ และร่วมติดตามประเมินผล รวมทั้งร่วมรับผลประโยชน์ โดยมี
บทบาทร่วมกันท างานเพ่ือไปสู่เป้าหมายความเป็นหุ้นส่วน ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของความสัมพันธ์
ที่เท่าเทียมกัน และความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน ตลอดจนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน 
ในผลของการพัฒนา 

13. การขยายผล หมายถึง การด าเนินโครงการที่ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมที่สร้างให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนา โดยน ารูปแบบการด าเนินโครงการที่ประสบผลส าเร็จและ
ได้รับรางวัลฯ ไปขยายผลหรือต่อยอดการด าเนินงานในพ้ืนที่อ่ืน ๆ  

14 การต่อยอด หมายถึง การเพ่ิมกิจกรรม/ขั้นตอน/วิธีการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในโครงการ 
ซึ่งน ารูปแบบของการด าเนินโครงการที่ประสบความส าเร็จและได้รับรางวัลฯ มาขยายผล  
ซึ่งการเพ่ิมกิจกรรม/ขั้นตอน/วิธีการ ดังกล่าว จะส่งผลให้โครงการมีผลส าเร็จและ 
เพ่ิมมูลค่าผลิตภาพ (Productivity) ยิ่งขึ้น 

15. นวัตกรรม หมายถึง แนวความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้ 
มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น 
เมื่อน านวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การท างานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง
กว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย 

16. การถอดบทเรียน หมายถึง การสรุปแนวคิดและข้อค้นพบ จากการวิเคราะห์หลังการ
ปฎิบัติหรือหลังการด าเนินโครงการ เพ่ือให้ได้ค าตอบในประเด็นต่อไปนี้ แผนงาน/โครงการ
ก าหนดไว้อย่างไร อะไรคือเป้าหมาย/จุดมุ่งหมายของการปฎิบัติงาน เมื่อด าเนินการ
โครงการไประยะหนึ่งแล้ว เกิดอะไรขึ้นเป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่และท าไมจึงเป็น
เช่นนั้น มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง จะสามารถปรับปรุง/พัฒนาให้ดีขึ้นได้อย่างไร ใน 
การด าเนินงานครั้งต่อไปมีสิ่งใดบ้างที่ต้องท าเพ่ิมหรือแตกต่างจากครั้งที่ผ่านมา ฯลฯ 
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รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม : 

เจตนารมณ์ : เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐ เพื่อเชิดชูผลการปฎิบัติงานจาก
ความมุ่งมั่นตั้งใจและให้ความส าคัญกับการเปิดระบบราชการให้ประชาชนและภาคส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้องเข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหารราชและท างานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วม ตั้งแต่การให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform) การรับฟังความคิดเห็น (Consult) และ
การเข้ามาเก่ียวข้อง (Involve) ไปจนถึงการสร้างความร่วมมือ (Collaboration) ซึ่งจะน าไปสู่การเสริม
อ านาจและศักยภาพประชาชนให้เข้มแข็ง รวมทั้งสร้างความภาคภูมิใจของผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนหรือผลักดันการด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จ อันน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารราชการที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 
กลุ่มเป้าหมาย :    

ส่วนราชการ จังหวัด องค์การมหาชน โรงเรียน และ ภาคประชาสังคม/ภาคประชาชน/ 
ภาคส่วนอ่ืนที่เข้ามามีส่วนร่วม   
 
ประเภทรางวัล :    

รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ าปี พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย  

1. รางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) 

2. รางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 

3. รางวัลผู้น าหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen) 

4. รางวัลเลื่องลือขยายผล (Participation Expanded) 

โดยในแต่ละประเภทรางวัลมีรายละเอียดเก่ียวกับความหมาย วิธีการ/เงื่อนไขการสมัคร
ขอรับรางวัล ระดับรางวัล และขั้นตอนการติดตามประเมินผล ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

หลักเกณฑ์รำงวัลเลิศรัฐ สำขำกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม 
ควำมเป็นมำ 
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หมายถึง  รางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐ เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการสร้าง

การเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการบริหารราชการให้เป็นราชการระบบเปิด ที่เป็นการส่งเสริมการเปิดระบบ
ราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับการให้ข้อมูล (Inform) และรับฟัง
ความคิดเห็น (Consult) ทั่วทั้งองค์กร โดยประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
รวมทั้งมีระบบการจัดการข้อมูลและความคิดเห็นของประชาชนบนฐานความรับผิดชอบและสามารถ
ตรวจสอบได้ (Accountability) อันจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือผลส าเร็จในการบริหารราชการของ
องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม 

1.1  วิธีการสมัคร 

1)  ส่วนราชการ จังหวัด องค์การมหาชน ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบเพื่อส่งสมัคร
ขอรับรางวัล หรือ 

2)  บุคคลทั่วไปหรือหน่วยงานอ่ืน (แมวมอง) เป็นผู้เสนอชื่อและผลส าเร็จในการเปิดระบบ
ราชการของหน่วยงานที่เห็นควรได้รับรางวัล และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ
เพื่อส่งสมัครขอรับรางวัล   

1.2  เงื่อนไขการสมัคร/เสนอผลงานเพื่อรับรางวัล 

1) เสนอผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมขององค์กรที่สะท้อนกำรเปิดระบบรำชกำร 
ในระดับการให้ข้อมูล (Inform) และระดับการปรึกษาหารือ (Consult) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
องค์กรเป็นราชการระบบเปิด โดยการด าเนินงานต้องสอดคล้องหรือเป็นนโยบายส าคัญ
ของรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นอ านาจหน้าที่/ภารกิจหลักขององค์กร หรือ
สอดคล้องตามแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด 

2) ส่วนราชการ จังหวัด องค์การมหาชน สำมำรถสมัครขอรับรำงวัลนี้ได้เพียง 1 รำงวัล
เท่ำนั้น และหน่วยงำนที่เคยได้รับรำงวัลนี้แล้วไม่สำมำรถสมัครขอรับรำงวัลนี้อีก 

3) ผลส าเร็จจากการเปิดระบบราชการที่เสนอมาเป็นตัวอย่าง ต้องเป็นผลกำรด ำเนินงำน 
ที่เกิดจำกกำรเปิดระบบรำชกำรให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเข้ามามี
ส่วนร่วมในระดับการให้ข้อมูล (Inform) และระดับการปรึกษาหารือ (Consult)  

4) ผลส าเร็จจากเปิดระบบราชการที่เสนอมาเป็นตัวอย่าง ต้องเกิดจากการด าเนินงานอย่าง
เป็นรูปธรรมชัดเจน โดยควรมีกำรด ำเนินกำรมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี และปัจจุบันยังมี
การด าเนินงานอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การด าเนินการดังกล่าวต้องย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี  

1. รางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance)  
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1.3  ระดับรางวัล   แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

1) ระดับดีเด่น (Excellent) เป็นระดับรางวัลส าหรับองค์กรที่มีการด าเนินการเปิดระบบ
ราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ โดยแสดงให้เห็นว่าม ี
ผลการด าเนินการดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ชัด ผลส าเร็จของงานมีความโดดเด่น และ 
เป็นที่ยอมรับ รวมทั้งสามารถเป็นตัวอย่างหรือแนวปฏิบัติที่ดีให้กบัหน่วยงานอ่ืนได้ ทั้งนี้
ต้องมีคะแนนจากการประเมิน ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป 

2) ระดับดี (Good) เป็นระดับรางวัลส าหรับองค์กรที่มีการด าเนินการเปิดระบบราชการ  
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ โดยแสดงให้เห็นว่ามีผลการด าเนินการ
ระดับด ีทั้งนี้ ต้องมีคะแนนจากการประเมิน ตั้งแต่ 75.00 – 89.99 คะแนน 

3) กรณีที่จะได้รับการพิจารณาผ่านการประเมินให้ได้รับรางวัลฯ ต้องมคีะแนนในแต่ละมิติ
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 

1.4  เกณฑ์การประเมิน ก าหนดเป็น 3 มิติ  ได้แก ่

มิติที่ 1   ความสามารถขององค์กร (20 คะแนน) 
มิติที่ 2   การเปิดระบบราชการ  (50 คะแนน) 
มิติที่ 3   ผลส าเร็จ  (30 คะแนน) 

โดยในแต่ละมิติมีตัวชีว้ัดและคา่คะแนน ดังนี้ 

รำยกำรตัวชี้วัด ค่ำคะแนน 

มิติที่ 1 : ควำมสำมำรถขององค์กร  (20 คะแนน) 

1.  การสร้างกลไกภายในองค์กร เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนไปสู่การปฏิบัติ 
1.1 การก าหนดนโยบาย/ทิศทาง/แผนงานที่ แสดงว่าให้ความส าคัญกับ 

การมีส่วนร่วมของประชาชน  
1.2 การมอบหมายผู้ปฎิบัติงานหรือหน่วยงาน เพื่อรับผิดชอบการส่งเสริม 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 
1.3 การสร้างวัฒนธรรม/ค่านิยมขององค์กร ที่เอ้ือต่อการสร้างการมีส่วนร่วม

ของประชาชน 

14 
 

(6) 
 

(2) 
 

(6) 

2.  การเสริมสร้างศักยภาพภาคประชาชนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 6 
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รำยกำรตัวชี้วัด ค่ำคะแนน 

มิติที่ 2 : กำรเปิดระบบรำชกำร  (50 คะแนน) 

3.  การส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ  
3.1 มชี่องทางที่หลากหลาย และสามารถเข้าถึงได้สะดวก 
3.2 ข้อมูลที่เผยแพร่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน ทันเวลาและใช้ประโยชน์ได้ 

15 
(6) 
(9) 

4.  การส่งเสริมให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่เก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ  
4.1 มรีะบบ/วิธีการจัดการในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง 
4.2 การให้ความส าคัญกับความความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐานความรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้   
(Accountability) 

15 
 

(6) 
 

(9) 

5.  การพัฒนาหรือการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ หรือนวัตกรรม หรือเทคโนโลยี   
มาใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงประสิทธิภาพในการเปิดเผยข้อมูลและรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน 

10 

6.  การจัดท าระบบฐานข้อมูล และการเชื่อมโยงหรือการบูรณาการข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

10 

มิติที่ 3 : กำรบรรลุผลส ำเร็จ  (30 คะแนน) 

7.  ความส าเร็จที่ได้รับจากการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 20 

8.  ความพึงพอใจ/ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียที่เก่ียวข้องในการเปิดระบบราชการขององค์กร 

10 

1.5  ขั้นตอนการตรวจประเมิน  มี 2 ขั้นตอน  ได้แก ่

ขั้นตอนที่ 1 กำรตรวจประเมินจำกใบสมัคร 

เป็นการตรวจประเมินการด าเนินการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารราชการของส่วนราชการ จังหวัด หรือองค์การมหาชน ที่สมัครขอรับรางวัลฯ จาก
เอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบ โดยผู้ตรวจประเมินของส านักงาน ก.พ.ร. เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ของการด าเนินการตามหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลฯ 



 

 

13  

รวมทั้งประเมินให้ค่าคะแนนผลการด าเนินการดังกล่าว ทั้งนี้หน่วยงานที่สมัครขอรับรางวัล 
ที่จะถือว่าผ่านการประเมินในขั้นตอนนี้ ต้องมีผลกำรประเมินตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไป 

ขั้นตอนที่ 2 กำรตรวจประเมินจำกกำรด ำเนินกำรจริง 

เป็นการตรวจประเมินจากการด าเนินการจริงของหน่วยงานในการเปิดระบบราชการ
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของส่วนราชการ จังหวัด องค์การมหาชน  
ที่ผ่านการประเมินในขั้นตอนที่ 1 โดยเป็นการตรวจประเมินเพื่อสอบทาน ความครบถ้วน สมบูรณ์
ของข้อมูลหรือข้อเท็จจริงของการด าเนินงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อประมวลผล 
การด าเนินงานและประโยชน์หรือผลส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วม โดยผู้ตรวจประเมินที่ อ.ก.พ.ร.ฯ มอบหมาย หรือผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงาน ก.พ.ร. จะ
ตรวจประเมินหน่วยงานที่มีคะแนนจากการประเมินอยู่ในเกณฑ์จะได้รับรางวัลในระดับดีเด่น 
(ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป)  

หมายเหตุ ทั้งนี้ หน่วยงานที่มีค่าคะแนนในขั้นตอนที่ 1 ตั้งแต่ 70 - 89.99 คะแนน 
จะยืนยันผลการด าเนินงาน โดยการให้ส่งผลงานเพิ่มเติม หรือ การสัมภาษณ์โดยผู้ตรวจประเมิน
ของส านักงาน ก.พ.ร. 

ภำพแสดงขั้นตอนกำรประเมินรำงวัล 
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หมายถึง รางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐ เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเปิด
ระบบราชการที่มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการบริหารราชการในระดับความร่วมมือ (Collaborate) ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนา
ที่มีนัยส าคัญหรือผลกระทบสูง (High Impact) กับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ อันจะน าไปสู่
ความส าเร็จในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่เป็น
รูปธรรม 

2.1 วิธีการสมัคร 
1) ส่วนราชการ จังหวัด องค์การมหาชน หรือโรงเรียน เป็นผู้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร

ประกอบเพื่อส่งสมัครขอรับรางวัล  
2) บุคคลทั่วไป หรือหน่วยงานอ่ืน (แมวมอง) เป็นผู้เสนอชื่อและผลงานการบริหารราชการ

แบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เห็นควรได้รับรางวัล และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร
ประกอบเพื่อส่งสมัครขอรับรางวัล  

2.2 เงื่อนไขการสมัคร/เสนอผลงานเพื่อรับรางวัล 
1) ส่วนราชการ จังหวัด องค์การมหาชน หรือโรงเรียน ที่สมัครขอรับรางวัลจะต้องเสนอ

โครงการ/ผลงานตัวอย่าง ที่เป็นการท างานแบบมีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ และ 
มีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรม โดยมีการด าเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ซึ่งต้องไม่เป็น
โครงการ/ผลงาน ที่เคยได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมมาก่อน  

2) โครงการ/ผลงานที่เสนอมา ต้องเป็นการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจหลักของ
องค์กร หรือนโยบายส าคัญของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี ในกรณีของจังหวัดต้องเป็น
การด าเนินงานที่สอดคล้องตามแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด และผลการด าเนินงาน
ต้องสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่ดีขึ้น และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศ 

3) กรณีที่เสนอโครงการ/ผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลนี้มากกว่า 1 รางวัล ต้องเป็น
โครงการ/ผลงาน ที่ไม่ซ้ ากันหรือไม่เป็นการด าเนินงานในพื้นที่เดียวกัน  

4) กรณีโรงเรียนสมัครขอรับรางวัลฯ จะต้องได้รับการพิจารณาจากส านกังานเขตพื้นที่การศกึษา
มัธยมศึกษา (สพม.) ซึ่งแต่ละเขตพื้นที่ฯ สามารถสมัครได้ไม่เกิน 1 โรงเรียน และส่งสมัคร
ขอรับรางวัลฯ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
(ยกเว้น การส่งสมัครโดยบุคคลทั่วไปหรือหน่วยงานอ่ืน (แมวมอง)) 

2. รางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change)  
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2.3 ระดับรางวัล  แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

1) ระดับดีเด่น (Excellent) เป็นระดับรางวัลส าหรับหน่วยงาน ที่มีการด าเนินการเปิด
ระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการแบบหุ้นส่วนความ
ร่วมมือ โดยแสดงให้เห็นว่ามีผลการด าเนินการดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ชัด ผลส าเร็จของงานมี
ความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งสามารถเป็นตัวอย่างหรือแนวปฏิบัติที่ดี ให้กับ
หน่วยงานอ่ืนได้ทั้งนี้ ต้องมีคะแนนจากการประเมิน ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป 

2) ระดับดี (Good) เป็นระดับรางวัลส าหรับหน่วยงาน ที่มีการด าเนินการเปิดระบบราชการ
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการแบบหุ้นส่วนความร่วมมือ โดยแสดงให้
เห็นว่ามีผลการด าเนินการระดับดี ทั้งนี้ ต้องมีคะแนนจากการประเมิน ตั้งแต่ 75.00 – 
89.99 คะแนน 

3) กรณีที่จะได้รับการพิจารณาผ่านการประเมินให้ได้รับรางวัลฯ จะต้องมีคะแนนในแต่ละมิติ 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 

2.4 เกณฑ์การประเมิน    ก าหนดเป็น 3 มิติ  ได้แก ่

มิติที่ 1   ความสามารถขององค์กร (20 คะแนน) 
มิติที่ 2   การท างานแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม  (45 คะแนน) 
มิติที่ 3   ผลส าเร็จ  (35 คะแนน) 

โดยในแต่ละมิติมีตัวชีว้ัดและคา่คะแนน ดังนี้ 
รำยกำรตัวชี้วัด ค่ำคะแนน 

มิติที่ 1 : ควำมสำมำรถขององค์กร  (20 คะแนน) 

1.  การสร้างกลไกภายในองค์กร เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ไปสู่การปฏิบัติ 

 1.1 การก าหนดนโยบาย/ทิศทาง/แผนงานที่แสดงว่าให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

 1.2 การมอบหมายผู้ปฎิบัติงานหรือหน่วยงาน เพื่อรับผิดชอบการส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 1.3 การสร้างวัฒนธรรม/ค่านิยมขององค์กร ที่เอ้ือต่อการสร้างการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน 

8 
 

(2) 
 

(2) 
 

(4) 

2.  การเสริมสร้างศักยภาพภาคประชาชนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 6 
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รำยกำรตัวชี้วัด ค่ำคะแนน 

3.  การให้ข้อมูลข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่มีประสิทธิภาพ 
3.1 ช่องทางการให้ข้อมูลที่หลากหลายเข้าถึงได้สะดวก และทันเวลาในการใช้งาน 
3.2 การน าความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการท างาน/ปรับปรุงการให้บริการ  

6 
 

(3) 
(3) 

มิติที่ 2 : กำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมอย่ำงเป็นรูปธรรม  (45 คะแนน) 

4.  การส่งเสริมการท างานแบบมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ/ผลงาน  
4.1 ที่มา/ความส าคัญของสภาพปัญหา วัตถุประสงค์  
4.2 รูปแบบ/ขั้นตอน/วิธีการที่ใช้ในการด าเนินโครงการ/ผลงานในพื้นที่ ตั้งแต่

การริเริ่ม ไปจนถึงการก าหนดแนวทางและด าเนินการเพื่อแก้ปัญหา/การพัฒนา 
4.3 บทบาทของแต่ละภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนิน

โครงการ/ผลงานในพื้นที่ 
4.4 การสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

40 
(5) 
(20) 

 
(10) 

 
(5) 

5.  การพัฒนาหรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้  หรือนวัตกรรม หรือเทคโนโลยี 
ในการด าเนินงานโครงการ/ผลงาน 

5 

มิติที่ 3 : กำรบรรลุผลส ำเร็จ  (35 คะแนน) 

6.  การสรุปบทเรียนความส าเร็จและประโยชน์ที่ได้รับจากการบรรลุเป้าหมาย 
 6.1 สรุปความส าเร็จและประโยชน์ที่ได้รับ ปัญหา/อุปสรรค และปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความส าเร็จในการด าเนินงาน 
   6.2 ตัวแบบ (Model) ในการขับเคลื่อนการท างานแบบมีส่วนร่วมเพื่อน าไปสู่การ

การขยายผลการท างานแบบมีส่วนร่วม 

25 
(15) 

 
(10) 

7.  ความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องใน
บทบาทการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 

10 

2.5 ขั้นตอนการประเมิน   ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 กำรตรวจประเมินจำกใบสมัคร  
เป็นการตรวจประเมินการด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของ

ส่วนราชการ จังหวัด องค์การมหาชน หรือโรงเรียน ที่สมัครขอรับรางวัลฯ จากเอกสารใบสมัคร
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และเอกสารประกอบ โดยผู้ตรวจประเมินของส านักงาน ก.พ.ร. เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วน และสมบูรณ์ของการด าเนินการตามหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลฯ รวมทั้งประเมินให้
ค่าคะแนนผลการด าเนินการดังกล่าว ทั้งนี้หน่วยงานที่สมัครขอรับรางวัลฯ ที่จะถือว่าผ่านการ
ประเมินในขั้นตอนนี้ ต้องมีผลกำรประเมินตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไป  

ขั้นตอนที่ 2 กำรตรวจประเมินกำรด ำเนินกำรในพื้นที่ 
เป็นการตรวจประเมินจากการด าเนินการจริงของหน่วยงานในการเปิดระบบราชการ

ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของส่วนราชการ จังหวัด องค์การมหาชน  
ที่ผ่านการประเมินในขั้นตอนที่ 1 โดยเป็นการตรวจประเมินเพื่อสอบทาน ความครบถ้วน สมบูรณ์
ของข้อมูลหรือข้อเท็จจริงของการด าเนินงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อประมวลผล 
การด าเนินงานและประโยชน์หรือผลส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วม โดยผู้ตรวจประเมินที่ อ.ก.พ.ร.ฯ มอบหมาย หรือผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงาน ก.พ.ร. จะ
ตรวจประเมินหน่วยงานที่มีคะแนนจากการประเมินอยู่ในเกณฑ์จะได้รับรางวัลในระดับดีเด่น 
(ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป)  

หมายเหตุ ทั้งนี้ หน่วยงานที่มีค่าคะแนนในขั้นตอนที่ 1 ตั้งแต่ 70 - 89.99 คะแนน 
จะยืนยันผลการด าเนินงาน โดยการให้ส่งผลงานเพิ่มเติม หรือ การสัมภาษณ์โดยผู้ตรวจประเมิน
ของส านักงาน ก.พ.ร. 

ภำพแสดงขั้นตอนกำรประเมินรำงวัล 

 



 

 

18  

 
 
 

เป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เพื่อสร้างความภูมิใจในการเข้ามาเป็นผู้น า 
หรือเป็นกลไกส าคัญ (Key Actor) ที่มีบทบาทส าคัญในการสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือ
ขับเคลื่อน/ผลักดันการด าเนินงานหรือการพัฒนาบนฐานการท างานแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและ
ภาคส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้องแบบหุ้นส่วนความร่วมมือ (Collaborate) ซึ่งน าไปสู่ผลส าเร็จของการพัฒนา
อย่างเป็นรูปธรรม 

3.1 วิธีการสมคัร 

1) ส่วนราชการ จังหวัด หรือองค์การมหาชน ที่สมัครขอรับรางวัลฯ ประเภทรางวัล
สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) หรือเคยได้รับรางวัลการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ (Collaborate) เป็นผู้เสนอชื่อบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลและยื่นสมัครขอรับรางวัล หรือ 

2) อ.ก.พ.ร. เก่ียวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม หรือผู้ตรวจ
ประเมินหรือผู้ทรงคุณวุฒิของส านักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้เสนอชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล  
เพื่อสมัครขอรับรางวัล หรือ 

3) บุคคลทั่วไปหรือหน่วยงานอ่ืน (แมวมอง) เป็นผู้เสนอชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเพื่อ 
ส่งสมัครขอรับรางวัล โดยมีโครงการ/ผลงานที่เป็นการท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
ในระดับความร่วมมือ (Collaborate) รองรับ 

3.2 เงื่อนไขการสมัคร/เสนอผลงานเพื่อรับรางวัล 

1) ผู้ที่เสนอชื่อ ต้องจัดท าข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทและการท างานของบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคล เพื่อประกอบการสมัครขอรับรางวัล 

2) บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ต้องเป็นผู้ที่มีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ 
ในการเป็นผู้น าหรือเป็นกลไกหลัก/กลไกส าคัญ (Key Actor) ในการขับเคลื่อน ผลักดัน 
หรือสนับสนุนโครงการ/การด าเนินงานบนพื้นฐานการท างานแบบมีส่วนร่วมในระดับ
ความร่วมมือ ไปสู่การบรรลุเป้าหมาย/หรือประสบความส าเร็จ   

3) ในแต่ละโครงการ/ผลงาน สามารถเสนอชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เพื่อขอรับรางวัลได้
เพียง 1 คน/กลุ่มบุคคลเท่านั้น 

 
 

3. รางวัลผู้น าหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen)  
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3.3 ระดับรางวัล  

ผู้ที่ผ่ำนกำรประเมินให้ได้รับรำงวัล จะต้องเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีความโดดเด่นใน
ทุกองค์ประกอบของการเป็นผู้น า หรือเป็นกลไกหลัก หรือกลไกส าคัญ (Key Actor) ในการขับเคลื่อน 
ผลักดัน หรือสนับสนุนให้การด าเนินงานบนพื้นฐานการท างานแบบมีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ  
(Collaborate) ไปสู่การบรรลุเป้าหมายหรือประสบความส าเร็จ โดยได้คะแนนจำกกำรประเมินตั้งแต่ 
80 คะแนนขึ้นไป และจะต้องมีคะแนนในแต่ละมิติไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 

3.4 เกณฑ์การประเมิน 

ก าหนดองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้  
 

องค์ประกอบ 
คะแนน 
(100) 

1. การมีจิตส านึกสาธารณะ 15 

2. ภาวะผู้น า 15 

3. การเป็นกลไกหลัก/กลไกส าคัญ (Key Actor) ในการขับเคลื่อนหรือผลักดัน  
การท างานแบบมีส่วนร่วมในโครงการ/ผลงาน 

20 

4. ผลการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จอย่างชัดเจนเชงิประจกัษ์ 30 

5. การเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับการยอมรับเชิงประจักษ์  20 

3.5 ขั้นตอนการประเมิน  ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 กำรกลั่นกรอง/ตรวจสอบและสรุปผล 

เป็นการตรวจสอบและสอบทานความครบถ้วนหรือสมบูรณ์ของข้อมูลจาก
เอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  
โดยคณะผู้ตรวจประเมินของส านักงาน ก.พ.ร. 

ขั้นตอนที่ 2  กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบุคคล/กลุ่มบุคคล 
เป็นการประเมินให้ค่าคะแนนในแต่ละองค์ประกอบของบุคคลหรือ 

กลุ่มบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ตรวจประเมินของส านักงาน ก.พ.ร.  
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ภำพแสดงข้ันตอนกำรประเมินรำงวัล 

 
 

หมายถึง รางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐ ที่มีผลการด าเนินงานในการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับความร่วมมือ 
ที่มีการท างานในลักษณะหุ้นส่วนหรือภาคีเครือข่าย ซึ่งเป็นการขยายผลการด าเนินงานจากโครงการ/
ผลงานเดิมที่เคยได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี)  โดยน าตัวแบบ 
(Model) หรือแนวทางการด าเนินโครงการ/ผลงานที่ประสบความส าเร็จและเคยได้รับรางวัลฯ  
ไปประยุกต์ใช้ในการขยายผลหรือต่อยอดการด าเนินงานในพื้นที่อ่ืน ๆ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือ 
การพัฒนาที่มีนัยส าคัญและมีผลกระทบสูง (High Impact) กับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเกิดผล
ส าเร็จในการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 

4.1 วิธีการสมัคร 

ส่วนราชการ จังหวัด หรือองค์การมหาชน ยืน่ใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ 

 

4. รางวัลเลื่องลือขยายผล (Participation Expanded) 
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4.2 เงื่อนไขการสมัคร/เสนอผลงานเพื่อรับรางวัล 

1) การด าเนินโครงการ/ผลงานที่เสนอขอรับรางวัลต้องเป็นการท างานแบบมีส่วนร่วมใน
ระดับหุ้นส่วนความร่วมมือ (Collaborate) ที่มีผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดย 
มีการด าเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีการด าเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง 

2) โครงการ/ผลงานที่เสนอมา ต้องเป็นการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจหลัก
ขององค์กร หรือนโยบายส าคัญของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี ในกรณีของจังหวัด
ต้องเป็นการด าเนินงานที่สอดคล้องตามแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด และผลการ
ด าเนินงานต้องสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น และส่งผลกระทบ ( Impact) ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และประเทศ 

3) โครงการ/ผลงานที่เสนอขอรับรางวัลต้องเป็นการน าตัวแบบ (Model) จากโครงการ/
ผลงานที่เคยได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (ได้รับรางวัลฯ ย้อนหลัง 
ไม่เกิน 5 ปี) ในประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change)
หรือประเภทรางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ในระดับดีเด่น (ดีเยี่ยม)
มาประยุกต์ใช้เป็นกรอบ/แนวทางในการด าเนินการเพื่อขยายผลการด าเนินงาน 
ในพื้นที่ใหม่ ที่ประสบความส าเร็จอย่างน้อย 2 พื้นที่ (โดยพื้นที่ที่ขยายผลต้องเป็น
หน่วยงาน/พื้นที่ที่มีขอบเขตการด าเนินการเช่นเดียวกับโครงการ/ผลงานที่เคยได้รับ
รางวัล) 

4.3 ระดับรางวัล  แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

1) ระดับดีเด่น (Excellent) เป็นระดับรางวัลส าหรับหน่วยงาน ที่มีการด าเนินการเปิดระบบ
ราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการแบบหุ้นส่วนความร่วมมือ  
โดยแสดงให้เห็นว่ามีผลการด าเนินการดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ชัด ผลส าเร็จของงานมีความ
โดดเด่น และเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งสามารถเป็นตัวอย่างหรือแนวปฏิบัติที่ดีให้กับหน่วยงาน
อ่ืนได้ ทั้งนี้ ต้องมีผลคะแนนเฉลี่ยของทุกพื้นที่ ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป 

2) ระดับดี (Good) เป็นระดับรางวัลส าหรับหน่วยงาน ที่มีการด าเนินการเปิดระบบ
ราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการแบบหุ้นส่วนความร่วมมือ 
โดยแสดงให้เห็นว่ามีผลการด าเนินการระดับดี ทั้งนี้ ต้องมีผลคะแนนเฉลี่ยของทุกพื้นที่ 
ตั้งแต่ 75.00 – 89.99 คะแนน 

3) กรณีที่จะได้รับการพิจารณาผ่านการประเมินให้ได้รับรางวัลฯ ในทุกพื้นที่ที่ส่งสมัคร
จะต้องมีคะแนนในแต่ละมิติ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50  
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4.4 เกณฑ์การประเมิน ก าหนดเป็น 3 มิติ ได้แก ่

มิติที่ 1   ความเชื่อมโยงนโยบายไปสู่การปฏิบัติขององค์กร (10 คะแนน) 
มิติที่ 2   การท างานแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม  (50 คะแนน) 
มิติที่ 3   การบรรลุผลส าเร็จ  (40 คะแนน) 

โดยในแต่ละมิติมีตัวชีว้ัดและคา่คะแนน ดังนี้ 

รำยกำรตัวชี้วัด ค่ำคะแนน 

มิติที่ 1 : ควำมเชื่อมโยงนโยบำยไปสู่กำรปฎิบตัิขององค์กร  (10 คะแนน) 

1.  การก าหนดและสื่อสารนโยบาย/ทิศทางของผู้บริหารองค์กร ที่ให้ความส าคัญ
กับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

5 

2.  การจัดท าแผนหรือกรอบแนวทางการด าเนินงานเพ่ือเชื่อมโยงตัวแบบ 
(Model) ที่เคยได้รับรางวัลฯ ไปขยายผล/ต่อยอดการด าเนินงานในพ้ืนที่อ่ืน 
(อย่างน้อย 2 พ้ืนที่) 

5 

มิติที่ 2 : การขยายผลการท างานแบบมีส่วนร่วม  (50 คะแนน) 

3.  การส่งเสริมการท างานแบบมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ/ผลงาน  
ในประเด็นต่อไปนี้ 
3.1 ที่มา/สภาพปัญหา  
3.2 รูปแบบ/ขั้นตอน/วิธีการที่มีการบูรณาการและประสานความร่วมมือ 

ทั้งแนวราบและแนวดิ่ง และสะท้อนการมีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ 
(Collaborate) ที่มีการท างานแบบภาคีเครือข่าย ซึ่งใช้ด าเนินงาน 
ในพ้ืนที่ ตั้งแต่ริเริ่มไปจนถึงการก าหนดแนวทาง และด าเนินการ 
เพ่ือแก้ปัญหา/การพัฒนา รวมทั้งบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 

3.3 บทบาทของแต่ละภาคส่วนที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน 
การด าเนินโครงการ/ผลงานในพ้ืนที ่ 

40 
 

(5) 

(25) 
 
 
 
 

(10) 

4.  การด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ต่อยอดการพัฒนาหรือการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ 
หรือนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีในการด าเนินงานเพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่ที่ขยายผล 

 

10 
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รำยกำรตัวชี้วัด ค่ำคะแนน 

5.  การสรุปบทเรียนความส าเร็จและประโยชน์ที่ได้รับจากการบรรลุเป้าหมาย
ของการพัฒนา 
5.1 การมีเวทีเพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์หรือกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ

ภาคีเครือข่าย 
5.2 สรุปผลส าเร็จและประโยชน์ที่ได้รับ ปัญหา/อุปสรรค และปัจจัยที่มีผล

ต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของแต่ละพื้นที่ 
5.3 สรุปผลส าเร็จและประโยชน์ที่ได้รับ ปัญหา/อุปสรรค และปัจจัยที่มีผล

ต่อความส าเร็จในการด าเนินงานในภาพรวมของการขยายผล 

20 
 

(5) 
 

(10) 
 

(5) 
 

6.  จัดท าตัวแบบ (Model) การท างานแบบมีส่วนร่วมจากภาพรวมของ 
การขยายผล 

10 

7.  ความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในบทบาท
การเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ (ค่าเฉลี่ยของทุกพ้ืนที่) 

10 

4.5 ขั้นตอนการประเมิน   ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 กำรตรวจประเมินจำกใบสมัคร  
เป็นการตรวจประเมินผลการด าเนินการที่ เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการบริหารราชการของส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า หรือจังหวัด หรือองค์การ
มหาชน ที่สมัครขอรับรางวัลฯ จากเอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบใบสมัคร โดยผู้ตรวจ
ประเมินของส านักงาน ก.พ.ร. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของการด าเนินการ รวมทั้ง
ประเมินให้ค่าคะแนนผลการด าเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ จะถือว่าผ่านการประเมินในขั้นตอนนี้ต้องมี
ผลคะแนนเฉลี่ยของทุกพื้นที่ ตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไป  

ขั้นตอนที่ 2 กำรตรวจประเมินกำรด ำเนินกำรในพื้นที่ 
เป็นการตรวจประเมินจากการด าเนินการจริงของหน่วยงานในการเปิดระบบ

ราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของส่วนราชการ จังหวัด องค์การ
มหาชน ที่ผ่านการประเมินในขั้นตอนที่ 1 โดยเป็นการตรวจประเมินเพื่อสอบทาน ความ
ครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูลหรือข้อเท็จจริงของการด าเนินงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เพื่อประมวลผลการด าเนินงานและประโยชน์หรือผลส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการเปิดระบบราชการ
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยผู้ตรวจประเมินที่ อ.ก.พ.ร.ฯ มอบหมาย หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
จากส านักงาน ก.พ.ร. จะตรวจประเมินหน่วยงานที่มีคะแนนจากการประเมินอยู่ในเกณฑ์ 
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จะได้รับรางวัลในระดับดีเด่น (ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป)  
หมายเหตุ ทั้งนี้ หน่วยงานที่มีค่าคะแนนในขั้นตอนที่ 1 ตั้งแต่ 70 - 89.99 คะแนน 

จะยืนยันผลการด าเนินงาน โดยการให้ส่งผลงานเพิ่มเติม หรือ การสัมภาษณ์โดยผู้ตรวจ
ประเมินของส านักงาน ก.พ.ร. 

ภำพแสดงขั้นตอนกำรประเมินรำงวัล 

 
ทั้งนี้ ในการพิจารณาผลการประเมินการด าเนินการเปิดระบบราชการให้ประชาชน

และภาคส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของส่วนราชการ หรือจังหวัด
หรือองค์การมหาชน หรือโรงเรียน เพ่ือตัดสินการได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม ประจ าปี พ.ศ. 2562 ในแต่ละประเภทรางวัลและแต่ละระดับรางวัล  พิจารณา
ตัดสินโดย อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  และ 
การพิจารณาของ ก.พ.ร. ถือเป็นที่สิ้นสุด ซึ่งผลการพิจารณาตัดสินจะน าไปสู่การประกาศรายชื่อ
หน่วยงานที่ได้รับรางวัลในแต่ละประเภทและระดับรางวัลต่อไป 
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รายละเอียดการพิจารณา
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รำยละเอียดกำรพิจำรณำ 

ประเภทรำงวัลเปิดใจใกล้ชิดประชำชน (Open Governance)  
รำยกำรตัวชี้วัด ประเภทรำงวัล Open Governance ค่ำคะแนน 

มิติที่ 1 : ควำมสำมำรถขององค์กร  20  

1.  กำรสร้ำงกลไกภำยในองค์กร เพื่อรองรับกำรขับเคลื่อนกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนไปสู่กำรปฏิบัติ   

(14) 

1.1  การก าหนดนโยบาย/ทิศทาง/แผนงานที่แสดงว่าให้ความส าคัญกับมีส่วนร่วมของประชาชน  
(6 คะแนน) 

พิจารณาการด าเนินการขององค์กรที่ให้ความส าคัญกับการเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ดังนี้  
1) มีการก าหนดวิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร/์หรอืค่านิยมขององค์กรอย่างชัดเจน หรือมีการ

จัดท าแผนปฏิบัติการ/แผนงาน (Roadmap) เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารราชการที่คาดว่าจะด าเนินการหรือด าเนินการในอนาคต ทั้งนี้ แผนฯ ที่จัดท า
ขึ้นดังกล่าว ควรมีประเด็นหลักประกอบด้วย ทิศทาง/เป้าหมายที่ต้องการจะบรรลุผล การก าหนดพื้นที่/
กลุ่มเป้าหมายที่จะด าเนินการ กรอบระยะเวลาในการด าเนินงาน (อาจก าหนดเป็น Phase) และขอบเขต/
วิธีการด าเนินงาน  

2) ผู้บริหารขององค์กรมีการสื่อสารนโยบายหรือทิศทางในการปฏิบัติราชการที่ให้ความส าคัญกับ
การเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ เป็น  
ลายลักษณ์อักษร ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น การมอบนโยบายการท างานกับบุคลากรในการประชุม/
สัมมนาประจ าปี การออกค าสั่ง/หนังสือเวียน/ประกาศเพื่อแจ้งเวียนหรือสั่งการที่ให้มีการปฏิบัติราชการ 
ที่สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน การใช้ช่องทางเสียงตามสายเพื่อมอบนโยบายที่ให้ความส าคัญกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ การสื่อสารนโยบายฯ ผ่าน Application การสื่อสาร หรือ 
Website ของหน่วยงาน เป็นต้น 

1.2  การมอบหมายผู้ปฎิบัติงานหรือหน่วยงาน เพ่ือรับผิดชอบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(2 คะแนน) 

พิจารณาการด าเนินการขององค์กรที่แสดงให้เห็นว่า มีการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ข้าราชการ
หรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรท าหน้าที่หรือรับผิดชอบการด าเนินการเพื่อส่งเสริมหรือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารราชการโดยมีค าสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือมีการมอบหมายหน่วยงาน 
ทั้งที่เป็นทางการ (ปรากฏในกฎกระทรวง) หรือไม่เป็นทางการ (ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง) ท าหน้าที่ใน 
การส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ 
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1.3  การสร้างวัฒนธรรม/ค่านิยมขององค์กร ที่เอื้อต่อการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน  
(6 คะแนน) 

พิจารณาการด าเนินการขององค์กรที่แสดงให้เห็นว่า องค์กรได้ให้ความส าคัญกับการสร้าง
วัฒนธรรม/ค่านิยมที่เอื้อต่อการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ โดยปลูกฝังกรอบ
แนวคิดด้านการมีส่วนร่วมเพื่อน าไปสู่การปฎิบัติและให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งน าไปสู่ความเช่ือหรือค่านิยม
ร่วมกันของผู้ปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะเฉพาะของแต่ละองค์กร ดังน้ี 

1) มีการพัฒนาหรือการให้ความรู้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะ
ในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder 
Analysis) เทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วม หลักการบริหารจัดการเครือข่าย ฯลฯ รวมถึงการสร้างความ
ตระหนักและเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน  

2.) มีการจัดท าคู่มือ/แนวทาง เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการระบบเปิดที่ส่งเสริมให้ประชาชน  
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ส าหรับให้บุคลากรในองค์กรน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

2.  กำรเสริมสร้ำงศักยภำพภำคประชำชนเพื่อเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรรำชกำร  (6) 

พิจารณาการด าเนินการขององค์กรที่แสดงให้เห็นว่า มีการสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพ/ความ
เข้มแข็งของภาคประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการที่สอดคล้องกับพันธกิจ/ภารกิจหลัก
ขององค์กร โดยการสนับสนุนในรูปแบบของทรัพยากรต่าง ๆ /องค์ความรู้ที่จ าเป็น หรือการที่องค์กรเป็นกลไก
หลักในการจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรต่าง ๆ /องค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ภาคส่วนต่าง ๆ ในการเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานของรัฐ เช่น การสนับสนุนวิทยากร/อาคารสถานที่ส าหรับ
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามาร่วมในการด าเนินโครงการ เป็นต้น  

มิติที่ 2 : กำรเปิดระบบรำชกำร  50  

3.  กำรส่งเสริมให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่มีประสิทธิภำพ   (15) 

3.1  มีช่องทางที่หลากหลาย และสามารถเข้าถึงได้สะดวก (6 คะแนน) 
พิจารณาการด าเนินการขององค์กรในการเปิดเผยข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า มีการก าหนดช่องทางใน

การให้ข้อมูลตามภารกิจหลักของหน่วยงานที่จ าเป็นส าหรับประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมกัน
ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง โดยช่องทางดังกล่าวต้องมีขั้นตอน/วิธีการในการเข้าถึงข้อมูลหรือใช้งานได้สะดวก  
ไม่ยุ่งยาก/ซับซ้อน ทั้งนี้ จะน าความเหมาะสมของช่องทางกับกลุ่มเป้าหมายมาประกอบการพิจารณาด้วย  
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3.2  ข้อมูลที่เผยแพร่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน ทันเวลาและใช้ประโยชน์ได้ (9 คะแนน) 
พิจารณาการด าเนินการขององค์กรในการเปิดเผยข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า มีระบบการบริหาร

จัดการข้อมูลที่เผยแพร่ให้มีความถูกต้อง ทันสมัย โดยมีการก าหนดผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนกระบวนการในการ
เผยแพร่ข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล มีกรอบระยะเวลาในการด าเนินการ เพื่อให้ทันเวลาในการใช้งานหรือ 
อยู่ในเวลาที่เหมาะสม และมีระบบการตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึง ข้อมูลที่เผยแพร่
ดังกล่าวต้องเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง และสามารถ
น าไปใช้หรือประมวลผลเพื่อใช้ประโยชน์ต่อได้ 

4.  กำรส่งเสริมให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่เกี่ยวข้องอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

(15) 

4.1  มีระบบ/วิธีการจัดการในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้อง
(6 คะแนน) 

พิจารณาการด าเนินการขององค์กรในการรับฟังความคิดเห็นฯ ที่แสดงให้เห็นว่า มีระบบ/
วิธีการในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีประสิทธิภาพ โดยมีช่องทางรับฟัง 
ความคิดเห็นที่เป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) ที่หลากหลาย จ านวนไม่น้อยกว่า 
3 ช่องทาง เช่น โทรศัพท์สายด่วน, Website, Application, Social Media เป็นต้น ซึ่งต้องสามารถรับฟัง
ความเห็น/ข้อเสนอแนะและตอบค าถามได้ด้วย รวมถึง มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน/วิธีการ และ
กรอบระยะเวลาด าเนินงานในการรับฟังความคิดเห็นท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

4.2  การให้ความส าคัญกับความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องบนพ้ืนฐาน
ความรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้ (Accountability) (9 คะแนน) 

พิจารณาการด าเนินการขององค์กรที่แสดงให้เห็นว่า ได้ให้ความส าคัญกับความคิดเห็นของ
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐานความรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้ 
(Accountability) และน าข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนดังกล่าวไปใช้ประกอบการพิจารณา
ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพการท างานหรือให้บริการ โดยมีประเด็นพิจารณาดังนี ้

1) มีการประมวลและสรุปผลความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน เพื่อจัดท ารายงานเสนอ
ผู้บริหารอย่างสม่ าเสมอ   

2) มีการด าเนินการที่แสดงให้เห็นเกี่ยวกับการจัดท าข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) หรือ 
การด าเนินงานที่ให้ความส าคัญ/ไม่ละเลยความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนของประชาชนหรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องด้วยการแจ้งความคืบหน้าของการด าเนินให้กับผู้ร้องเรียน/ให้ความเห็นทราบ   

3) มีตัวอย่างผลส าเร็จของการปรับปรุง/การเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน หรือการก าหนด
นโยบาย/ทิศทางการท างานขององค์กร ที่แสดงให้เห็นว่า เกิดจากการน าความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/  
ข้อร้องเรียนมาใช้ประกอบการปรับปรุงการท างาน/การให้บริการ อย่างน้อย 1 ตัวอย่าง 
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5.  กำรพัฒนำหรือกำรประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้ หรือนวัตกรรม หรือเทคโนโลยี   
มำใช้ในกำรพัฒนำหรือปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรเปิดเผยข้อมูลและรับฟัง
ควำมคิดเห็นของประชำชน  

(10) 

พิจารณาการด าเนินการขององค์กรที่แสดงให้เห็นว่า มีการน าองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคนิคใหม่ ๆ 
เครื่องมือ/เทคโนโลยีที่ทันสมัย มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการเปิดเผยข้อมูลและ 
การรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เช่น การพัฒนา 
ช่องทางในการให้ข้อมูล/รับฟังความคิดเห็น การพัฒนารูปแบบการเปิดเผยข้อมูล/การรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนให้เป็นทีน่่าสนใจ เป็นต้น 

6.  กำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูล และกำรเชื่อมโยงหรือกำรบูรณำกำรข้อมูลระหว่ำง
หน่วยงำนเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน  

(10) 

พิจารณาการด าเนินการขององค์กรที่แสดงให้เห็นว่า มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลที่มีความส าคัญ/
เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือเป็นนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล โดยมีการจัดท าฐานข้อมูล
ให้ถูกต้อง ทันสมัย และมีการปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง รวมทั้งมีการเช่ือมโยง
หรือบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่นที่เกี่ยวข้อง 

มิติที่ 3 : กำรบรรลุผลส ำเร็จ  30 

7.  ควำมส ำเร็จที่ได้รับจำกกำรเปิดระบบรำชกำรให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม  (20) 

พิจารณาจากผลส าเร็จและประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินการขององค์กรที่มีการเปิดเผย
ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ที่แสดงให้เห็นว่า มีผลผลิต
และผลลัพธ์/ผลกระทบเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อองค์กร ชุมชน สังคม และประเทศ ที่เกิดจากการเปิดเผย
ข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยมีตัวอย่างผลการด าเนินงานในภาพรวมขององค์กรที่
สะท้อนภารกิจ/นโยบายรัฐบาลฯ ที่ประสบความส าเร็จเชิงประจักษ์ อย่างน้อย 1 โครงการ/ผลงาน  

8.  ควำมพึงพอใจ/ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรรับรู้ของประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เกี่ยวข้องในกำรเปิดระบบรำชกำรขององค์กร 

(10) 

พิจารณาจากผลการประเมินผลความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง จากการเปิดระบบราชการขององค์กร (การเปิดเผยข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็น) 
โดยเป็นการวัดผลเชิงคุณภาพและปริมาณที่แสดงให้เห็นถึงการบรรลุผลส าเร็จ/ผลลพัธ์ จากการด าเนินการ
ขององค์กรในการเปิดเผยข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น ซึ่งในการวัดผลความพึงพอใจ/ความคิดเห็นฯ  
ควรเป็นการส ารวจตามหลักสถิติ เช่น การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง และวิธีการสุ่มตัวอย่าง เป็นต้น  
(แนบตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจ/ความคิดเห็นฯ ด้วย) 
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ประเภทรำงวัลสัมฤทธิผลประชำชนมีส่วนร่วม (Effective Change)  
รำยกำรตัวชี้วัด ประเภทรำงวัล Effective Change ค่ำคะแนน 

มิติที่ 1 : ควำมสำมำรถขององค์กร  20  

1.  กำรสร้ำงกลไกภำยในองค์กร เพื่อรองรับกำรขับเคลื่อนกำรมีส่วนร่วม 
ของประชำชนไปสู่กำรปฏิบัติ   

(8) 

1.1  การก าหนดนโยบาย/ทิศทาง/แผนงานที่แสดงว่าให้ความส าคัญกับมีส่วนร่วมของประชาชน  
(2 คะแนน) 

พิจารณาการด าเนินการขององค์กรที่ให้ความส าคัญกับการเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ดังนี้  
1) มีการก าหนดวิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์/หรือค่านิยมขององค์กรอย่างชัดเจนหรือ  

มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ/แผนงาน (Roadmap) เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการส่งเสริมการ 
มีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการที่คาดว่าจะด าเนินการหรือด าเนินการในอนาคตทั้งนี้ แผนฯ 
ที่จัดท าขึ้นดังกล่าว ควรมีประเด็นหลักประกอบด้วย ทิศทาง/เป้าหมายที่ต้องการจะบรรลุผล การก าหนด
พื้นที่/กลุ่มเป้าหมายที่จะด าเนินการ กรอบระยะเวลาในการด าเนินงาน (อาจก าหนดเป็น Phase) และ
ขอบเขต/วิธีการด าเนินงาน  

2) ผู้บริหารขององค์กรมีการสื่อสารนโยบายหรือทิศทางในการปฏิบัติราชการที่ให้ความส าคัญกับ
การเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ เป็น  
ลายลักษณ์อักษร ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น การมอบนโยบายการท างานกับบุคลากรในการประชุม/
สัมมนาประจ าปี การออกค าสั่ง/หนังสือเวียน/ประกาศเพื่อแจ้งเวียนหรือสั่งการที่ให้มีการปฏิบัติราชการ 
ที่สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน การใช้ช่องทางเสียงตามสายเพื่อมอบนโยบายที่ให้ความส าคัญกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ การสื่อสารนโยบายฯ ผ่าน Application สื่อสาร หรือ 
Website ของหน่วยงาน เป็นต้น 

1.2  การมอบหมายผู้ปฎิบัติงานหรือหน่วยงาน เพ่ือรับผิดชอบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(2 คะแนน)  

พิจารณาการด าเนินการขององค์กรที่แสดงให้เห็นว่า มีการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ข้าราชการ
หรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรท าหน้าที่หรือรับผิดชอบการด าเนินการเพื่อส่งเสริมหรือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารราชการโดยมีค าสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือมีการมอบหมายหน่วยงาน 
ทั้งที่เป็นทางการ (ปรากฏในกฎกระทรวง) หรือไม่เป็นทางการ (ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง) ท าหน้าที ่
ในการส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ 
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1.3  การสร้างวัฒนธรรม/ค่านิยมขององค์กร ที่เอื้อต่อการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน (4 คะแนน) 
พิจารณาการด าเนินการขององค์กรที่แสดงให้เห็นว่า องค์กรได้ให้ความส าคัญกับการสร้าง

วัฒนธรรม/ค่านิยมที่เอื้อต่อการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ โดยปลูกฝังกรอบ
แนวคิดด้านการมีส่วนร่วมเพื่อน าไปสู่การปฎิบัติและให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งน าไปสู่ความเช่ือหรือค่านิยม
ร่วมกันของผู้ปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะเฉพาะของแต่ละองค์กร ดังน้ี 

1) มีการพัฒนาหรือการให้ความรู้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะ
ในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder 
Analysis) เทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วม หลักการบริหารจัดการเครือข่าย ฯลฯ รวมถึงการสร้างความ
ตระหนักและเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน  

2.) มีการจัดท าคู่มือ/แนวทาง เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการระบบเปิดที่ส่งเสริมให้ประชาชน  
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ส าหรับให้บุคลากรในองค์กรน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

2.  กำรเสริมสร้ำงศักยภำพภำคประชำชนเพื่อเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรรำชกำร  (6) 

พิจารณาการด าเนินการขององค์กรที่แสดงให้เห็นว่า มีการสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพ/ 
ความเข้มแข็งของภาคประชาชนในการเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการบริหารราชการที่เป็นรูปธรรม
ยิ่งข้ึน โดยพิจารณาในประเด็น ดังนี้ 

1) การสนับสนุนในรูปแบบของทรัพยากรต่าง ๆ /องค์ความรู้ที่จ าเป็น หรือการที่องค์กรเป็น
กลไกหลักในการจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรต่าง ๆ /องค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ของภาคส่วนต่าง ๆ ในการเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานของรัฐ เช่น การสนับสนุนงบประมาณในการ
ส ารวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การสนับสนุนวิทยากร/อาคารสถานที่ส าหรั บการจัดเวที
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น 

2) การส่งเสริมให้มีระบบการจัดการ/กองทุน/มูลนิธิ เพื่อให้เป็นกลไกในการสนับสนุน
ทรัพยากรต่าง ๆ ส าหรับใช้ในการขับเคลื่อนหรือด าเนินงานท่ีชุมชนและภาคีหรือเครือข่ายภาคประชาชน/ 
ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วม 

3.  กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรและรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เกี่ยวข้องที่มีประสิทธิภำพ 

(6) 

3.1  ช่องทางการให้ข้อมูลที่หลากหลายเข้าถึงได้สะดวก และทันเวลาในการใช้งาน (3 คะแนน) 
พิจารณาการด าเนินการขององค์กรที่แสดงให้เห็นว่า มีช่องทางที่หลากหลายในการให้ข้อมูล

หรือสนับสนุนข้อมูลที่จ าเป็นต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของภาคประชาชนหรือภาคส่วนต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถเข้าถึงได้สะดวกไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง และข้อมูลที่ให้ต้องเป็นข้อมูลที่มีความ
ถูกต้อง ทันเวลาและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
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3.2  การน าความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ เกี่ยวข้องไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน/ 

ปรับปรุงการใหบ้ริการ (3 คะแนน) 
พิจารณาการด าเนินการขององค์กรที่แสดงให้เห็นว่า มีการด าเนินการเกี่ยวกับการสรุป 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับจากประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องจาก 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นฯ และมีการน าความเห็นเหล่านั้นไปใช้ประกอบในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การด าเนินงานโครงการ หรือการปรับปรุง/พัฒนาการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ 

มิติที่ 2 : กำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมอย่ำงเป็นรูปธรรม 45  

4.  กำรส่งเสริมกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินโครงกำร/ด ำเนินงำน  
พิจารณาการด าเนินการในโครงการหรือผลงานที่เสนอมาเป็นตัวอย่าง ที่มีการเปิดระบบ
ราชการให้ประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ 
(Collaborate) ว่าเป็นอย่างไร โดยมีประเด็นการพิจารณา ดังต่อไปนี้   

(40) 

4.1  ที่มา/ความส าคัญของสภาพปัญหา วัตถุประสงค ์(5 คะแนน) 
อธิบายเกี่ยวกับ ความเป็นมา/เหตุผลความจ าเป็น/สภาพปัญหา ที่เป็นประเด็นส าคัญหรือ

แนวโน้ม/สถานการณ์/ผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งน าไปสู่การริเริ่มการพัฒนาการด าเนินโครงการ/ผลงาน 
ที่เสนอมาเป็นตัวอย่าง รวมทั้งระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงานดังกล่าวด้วย   

4.2  รูปแบบ/ขั้นตอน/วิธีการที่ใช้ในการด าเนินโครงการ/ผลงานในพ้ืนที่ ต้ังแต่การริเร่ิม ไปจนถึง 
การก าหนดแนวทางและด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหา/การพัฒนา (20 คะแนน) 

อธิบายรูปแบบ/ขั้นตอน/วิธีการที่ใช้ในการด าเนินโครงการ/ผลงาน ตั้งแต่ริเริ่มไปจนถึง 
การก าหนดแนวทางและด าเนินการเพื่อแก้ปัญหา/การพัฒนา ดังต่อไปนี้ 

1) อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดหรือทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ที่น ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานหรือด าเนินโครงการ เช่น แนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน เทคนิคการมีส่วนร่วม  กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม ฯลฯ 
และแนวคิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวคิดการจัดการความรู้ การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐ เป็นต้น 

2) อธิบายเกี่ยวกับ รูปแบบ หรือขั้นตอน หรือวิธีการ ที่หน่วยงานใช้ในการด าเนินงานเพื่อส่งเสริม
การเปิดระบบราชการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม ที่สะท้อนระดับ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน และสะท้อนการท างานทั้งแนวราบ (Horizontal) ของการเข้ามาท างานร่วมใน
ลักษณะภาคี/เครือข่ายในระดับความร่วมมือ (Collaborate) และในแนวดิ่ง (Vertical) ซึ่งเป็นการบูรณาการ 
การท างานหรือการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ หรือหน่วยงานภาครัฐอื่น ฯลฯ รวมทั้งอธิบายว่า ได้น าเทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วม  
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เช่น การสร้างเครือข่าย การจัดท าประชาพิจารณ์ การส ารวจความคิดเห็น/ความต้องการของประชาชน  
การจัดเวทีประชาคม ฯลฯ มาประยุกต์ใช้ในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ/ผลงาน 
อย่างไร ให้ชัดเจน 

4.3  บทบาทของแต่ละภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ/ผลงาน  

ในพ้ืนที่ (10 คะแนน) 
อธิบายบทบาทของแต่ละภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ/

ผลงานในพื้นที ่ดังต่อไปนี้ 
1) อธิบายแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่า ใครคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการด าเนิน

โครงการ/ด าเนินงาน ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มาจากการวิเคราะห์หรือระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
โดยบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร หรือสถาบัน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หน่วยงานภาครัฐระบุมานั้น  
ต้องสอดคล้องและครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตรง กลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียรอง และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ตามนิยาม/ความหมายของ “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” 
ที่ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลฯ  

2) อธิบายบทบาทของแต่ละภาคส่วนให้ชัดเจน  ทั้งบทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่เป็น
เจ้าภาพ/เจ้าของโครงการ หรือบทบาทของภาคประชาชนหรือชุมชน หรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ว่าใครมี
บทบาทในการขับเคลื่อนการด าเนินงานหรือด าเนินโครงการอย่างไร เช่น เป็นเจ้าภาพหลักในการ
ด าเนินงาน หรือเป็นภาคีเครือข่ายที่เป็นผู้ร่วมด าเนินการในกิจกรรม/ขั้นตอนต่างๆ ของการด าเนินงาน/
การด าเนินโครงการ หรือเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ/ทรัพยากร/องค์ความรู้ ฯลฯ ต่อไปนี้  

▪ บทบาทการเป็นกลไกหลัก (Key Actor)  
▪ บทบาทการเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน (Facilitator)  
▪ บทบาทการเป็นผู้จัดการเครือข่าย (Network Manager)  
▪ บทบาทการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือการท างาน (Partnership) 
พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดให้ชัดเจนว่า การด าเนินงานในแต่ละบทบาทดังกล่าวข้างต้น 

เป็นอย่างไร เช่น เป็นประธานเครือข่ายและร่วมเป็นคณะกรรมการในการบริหารจัดการลุ่มน้ า เป็นสมาชิก
เครือข่าย และร่วมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐในการเฝ้าระวัง/ตรวจจับการลักลอบตัดไม้ หรือ  
ล่าสัตว์ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ เป็นภาคี/เครือข่ายความร่วมมือในการผลักดันให้เกิดช่องทางการตลาด 
ที่หลากหลาย ซึ่งน าไปสู่การเพิ่มรายได้ของเกษตรกร ฯลฯ 

4.4  การสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (5 คะแนน) 
อธิบายการด าเนินการที่แสดงให้เห็นว่ามีการจัดกิจกรรม/เวที เพื่อสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมกัน เช่น การจัดกิจกรรม/เวทีสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายประจ าปี เพื่อร่วมกันสรุปบทเรียน
จากการท างานร่วมกัน ฯลฯ 
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5.  กำรพัฒนำหรือประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้ หรือนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีใน 
กำรด ำเนินงำนโครงกำร/ผลงำน  

(5) 

พิจารณาการด าเนินงานที่แสดงให้เห็นว่า ได้มีการพัฒนาหรือน านวัตกรรม/องค์ความรู้ใหม่ ๆ  มาใช้
ในการท างานแบบมีส่วนร่วมในโครงการหรือการด าเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการ
บริหารราชการ โดยพิจารณาในประเด็น ต่อไปนี้ 

1) มีการน าหลักการ/องค์ความรู้/เทคนิคใหม่ ๆ ท่ีเป็นนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุง 
การเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ยิ่งขึ้นต่อประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริหารราชการและความส าเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับของชุมชน/สังคม/
ประเทศ หรือ 

2) มีการน าระบบดิจิทัล/เครื่องมือ/เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการท างานแบบมีส่วนร่วม 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริหารราชการและความส าเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับของชุมชน/
สังคม/ประเทศ  

มิติที่ 3 : กำรบรรลุผลส ำเร็จ  35 

6.  กำรสรุปบทเรียนควำมส ำเร็จและประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรบรรลุเป้ำหมำย  (25) 
6.1  ความส าเร็จและประโยชน์ที่ ได้รับ ปัญหา/อุปสรรค และปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเ ร็จ 

ในการด าเนินงาน (15 คะแนน) 
พิจารณาการสรุปผลส าเร็จและประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ/ผลงานที่เสนอมา

เป็นตัวอย่าง จากการประมวลและสังเคราะห์ผลการด าเนินงานเกี่ยวกับผลส าเร็จ  ประโยชน์ที่ได้รับ 
(ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ) ในด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็น 
ที่ประจักษ์ และมีการสรุปปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการด าเนินงานโครงการ/การด าเนินงานในพื้นที่  
แนวทางการแก้ไขปัญหา รวมทั้งมีการสรุปปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินโครงการอย่างชัดเจน 
เพื่อเป็นการสรุปบทเรียนหรือถอดบทเรียนจากการด าเนินงานในการเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วม 
เข้ามาท างานเพื่อน าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นต้นแบบในการขยายผล  

6.2  ตัวแบบ (Model) ในการขับเคลื่อนการท างานแบบมีส่วนร่วมเพ่ือน าไปสู่การขยายผลการท างาน
แบบมีส่วนร่วม (10 คะแนน) 

พิจารณาจากตัวแบบ (Model) ที่เป็นแผนภาพ/รูปแบบในการขับเคลื่อนการท างานแบบมีส่วนร่วม
ซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์/สังเคราะห์ เพื่อสรุปเป็นกรอบความคิดต่าง ๆ หรือวิธีการต่าง ๆ ท่ีใช้ในการด าเนิน
โครงการที่เสนอมาเป็นตัวอย่างของการท างานแบบมีส่วนร่วม โดยตัวแบบ (Model) ดังกล่าว ต้องแสดงให้
เห็นความเชื่อมโยงของเป้าหมายที่ต้องการขององค์กร กลไกท่ีใช้ในการขับเคลื่อน ขั้นตอน/วิธีการท างาน 
รวมทั้งผลส าเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับ ตลอดจนปัจจัยความส าเร็จ เพื่อให้ได้ตัวแบบ (Model) ที่สามารถน าไป
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ประยุกต์ใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี หรือขยายผลในการด าเนินโครงการส าหรับใช้ในการส่งเสริมการเปิดให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในภารกิจด้านอื่น หรือในหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ต่อไป 

7.  ควำมพึงพอใจ/ควำมคิดเห็นของประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 
ในบทบำทเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรรำชกำร  

(10) 

พิจารณาจากการด าเนินโครงการ/ผลงานตัวอย่างที่แสดงให้ เห็นว่า มีการประเมิน 
ความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการ/
ผลงานที่เป็น การส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยเป็นการวัดผลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับผลลัพธ์  
จากการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินโครงการ/ผลงาน ด้วยการส ารวจ 
ความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการเข้ามามีบทบาท 
ร่วมด าเนินงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เป็นเจ้าของโครงการ/เจ้าของผลงาน และความพึงพอใจ/ 
ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อผลการด าเนินโครงการ/ผลงาน นั้นๆ  

หมำยเหตุ  คะแนนตัวช้ีวัดนี้ 
- ในขั้นตอนที่ 1 จะใช้ผลจากการประเมินความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียที่ เกี่ยวข้อง ที่หน่วยงานได้จัดท าขึ้นเอง โดยควรเป็นการส ารวจตามหลักสถิติ   
เช่น การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง และวิธีการสุ่มตัวอย่าง เป็นต้น (แนบตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจ/
ความคิดเห็นฯ ด้วย) 

- ในขั้นตอนที่ 2 จะใช้ผลการประเมินความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ด าเนินการ จากการส ารวจ/สัมภาษณ์โดยผู้ตรวจประเมินหรือเจ้าหน้าที่
ส านักงาน ก.พ.ร.  
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รำยละเอียดกำรพิจำรณำประเมินผล 
ประเภทรำงวัลผู้น ำหุ้นส่วนควำมร่วมมือ (Engaged Citizen)  

รำยกำรตัวชี้วัด ประเภท Engaged Citizen  ค่ำคะแนน 

1.  กำรมีจิตส ำนึกสำธำรณะ 15  
พิจารณาจากคุณสมบัติของบุคคล/กลุ่มบุคคลที่เป็นผู้อุทิศตน/เสียสละ และให้ความส าคัญกับ

ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน/พวกพ้อง โดยพิจารณาในประเด็น ดังนี้ 
1) การเข้าร่วมในกิจกรรมหรือการด าเนินงานในพื้นที่/ชุมชนที่สะท้อนภาพการด าเนินงาน  

ซึ่งเป็นงานท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ  
2) การอุทิศตน/เสียสละ และให้ความส าคัญกับประโยชน์ส่วนรวม (ชุมชน/สังคม) โดย

สนับสนุนทรัพยากรของตนเองเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมหรือการด าเนินงานของชุมชน/สังคม เช่น 
การบริจาคเงินเพื่อใช้ในการจัดตั้งกองทุนส าหรับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
การเป็นวิทยากรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ/สอน/ฝึกอาชีพให้กับชุมชน ฯลฯ 

2.  ภำวะผู้น ำ 15 
พิจารณาจากคุณสมบัติของบุคคล/กลุ่มบุคคลที่แสดงให้เห็นว่ามีภาวะผู้น าทั้งที่เป็นทางการ/ไม่

เป็นทางการ โดยพิจารณาในประเด็น ดังนี้ 
1) เป็นผู้เสริมสร้างพลัง (Empower) และสร้างบรรยากาศการท างานแบบกัลยาณมิตร 
2) เป็นผู้น าในการสร้างการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ของพื้นที่/ชุมชน/สังคม 
3) เป็นผู้อ านวยความสะดวกและร่วมตัดสินใจ รวมทั้งแบ่งปันความรับผิดชอบร่วมกันกับทีม 
4) เป็นผู้ไกล่เกลี่ย/เจรจาต่อรองเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งของพื้นที่/ชุมชน/สังคม 
5) เป็นผู้น าในกระบวนการมีส่วนร่วม เช่น การจัดเวทีสาธารณะ การจัดเวทีระดมสมอง 

3.  กำรเป็นกลไกหลัก/กลไกส ำคัญ (Key Actor) ในกำรขับเคลื่อนหรือ
ผลักดันกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมในโครงกำร/ผลงำน 

20 

พิจารณาจากคุณสมบัติของบุคคล/กลุ่มบุคคลที่แสดงให้เห็นว่า มีบทบาทเป็นกลไกหลัก (Key Actor)  
ในการขับเคลื่อนหรือผลักดันการด าเนินงานในพ้ืนท่ี โดยพิจารณาในประเด็น ดังนี้ 

1) บทบาทหลักในการสร้างให้เกิดการบูรณาการการท างาน หรือประสานความเช่ือมโยงให้
เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง 

2) บทบาทหลักในการสร้างหรือสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มของภาคประชาชน/เครือข่ายภาค
ประชาชนในพื้นที ่
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รำยกำรตัวชี้วัด ประเภท Engaged Citizen  ค่ำคะแนน 
3) บทบาทหลักในการบริหารจัดการเครือข่ายให้สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานระหว่าง

สมาชิกเครือข่ายในพ้ืนท่ี 
4) บทบาทหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมของการสรา้งการมีส่วนรว่ม เช่น การ

จัดให้มีเวทีสาธารณะ เวทีระดมสมอง เวทีประชาคม ฯลฯ   

4.  ผลกำรด ำเนินงำนท่ีประสบควำมส ำเร็จอย่ำงชัดเจนเชิงประจักษ์ 30 

พิจารณาจากผลการด าเนินงานของบุคคล/กลุ่มบุคคลที่เสนอขอรับรางวัลที่แสดงให้เห็นถึง
ความส าเร็จหรือประโยชน์ที่ได้รับ ที่เป็นที่ประจักษ์และอย่างชัดเจน โดยตัวอย่างความส าเร็จที่เกิดขึ้นต้อง
ส่งผลต่อชุมชน สังคม และประเทศ ซึ่งพิจารณาในแต่ละประเด็น ได้แก่ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ 
(Outcome) และผลกระทบ ( Impact) เชิงบวกหรือประโยชน์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้  ในการด าเนินโครงการ/ 
ผลงานที่เสนอมาประกอบการพิจารณาจะต้องเป็นการด าเนินการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในระดับความร่วมมือ (Collaborate)  

5.  กำรเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับกำรยอมรับเชิงประจักษ์ 20 
พิจารณาจากคุณสมบัติของบุคคล/กลุ่มบุคคล ซึ่งได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายที่มีปฏิสัมพันธ์

หรือร่วมด าเนินงานด้วย โดยมีประเด็นพิจารณา ดังนี้ 
1) การยอมรับของภาคประชาชน/ภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ี 
2) การยอมรับจากเจ้าหน้าที่/หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนท่ี  
3) การยอมรับของสังคมเชิงประจักษ์ 
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รำยละเอียดกำรพิจำรณำ 
ประเภทรำงวัลเลื่องลือขยำยผล (Participation Expanded)  

รำยกำรตัวชี้วัด ประเภท Participation Expanded ค่ำคะแนน 

มิติที่ 1 : ควำมเชื่อมโยงนโยบำยไปสู่กำรปฎิบัติขององค์กร    10  

1.  กำรก ำหนดและสื่อสำรนโยบำย/ทิศทำงของผู้บริหำรองค์กร ที่ให้ควำมส ำคัญ
กับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

(5) 

พิจารณาการด าเนินการขององค์กรที่ให้ความส าคัญกับการเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ดังนี ้

1) มีการก าหนดวิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์/หรือค่านิยมขององค์กรอย่างชัดเจน เพื่อเป็น
กรอบทิศทางการด าเนินงานในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ  

2) ผู้บริหารขององค์กรมีการสื่อสารนโยบายหรือทิศทางในการปฏิบัติราชการที่ให้ความส าคัญกับ
การเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ เป็ น 
ลายลักษณ์อักษร ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น การมอบนโยบายการท างานกับบุคลากรในการประชุม/
สัมมนาประจ าปี การออกค าสั่ง/หนังสือเวียน/ประกาศเพื่อแจ้งเวียนหรือสั่งการที่ให้มีการปฏิบัติราชการ 
ที่สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน การใช้ช่องทางเสียงตามสายเพื่อมอบนโยบายที่ให้ความส าคัญกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ การสื่อสารนโยบายฯ ผ่าน Application สื่อสาร หรือ 
Website ของหน่วยงาน เป็นต้น 

2.  กำรจัดท ำแผนหรือกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนเพื่อเชื่อมโยงตัวแบบ (Model)  
ที่เคยได้รับรำงวัลฯ ไปขยำยผล/ต่อยอดกำรด ำเนินงำนในพื้นที่อื่น (อย่ำงน้อย 2 
พื้นที่)  

(5) 

พิจารณาการด าเนินการที่แสดงให้เห็นว่า มีการจัดท าแผนหรือกรอบแนวทางการขยายผล 
การด าเนินการในพื้นที่อ่ืน ประกอบด้วย วัตถุประสงค์/เป้าหมายที่ต้องการจะบรรลุ พื้นที่ท่ีจะด าเนินการ และ
กรอบระยะเวลาในการด าเนินการขยายผล ขั้นตอน/ด าเนินการ การติดตามประเมินผล ฯลฯ โดยน าตัวแบบ 
(Model) การท างานแบบมีส่วนร่วมจากโครงการ/ผลงานที่เคยได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมฯ 
ในประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) หรือรางวัลพัฒนาการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม ในระดับดีเด่น (ดีเยี่ยม) ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี มาประยุกต์ปรับใช้หรือต่อยอดในการด าเนิน 
โครงการในพื้นที่อ่ืน อย่างน้อย 2 พื้นที่ 
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รำยกำรตัวชี้วัด ประเภท Participation Expanded ค่ำคะแนน 

มิติที่ 2 : กำรขยำยผลกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วม   50  

3.  กำรส่งเสริมกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินโครงกำร/ด ำเนินงำน   (40) 

3.1  ที่มา/ความส าคัญของสภาพปัญหา วัตถุประสงค ์(5 คะแนน) 
อธิบายเกี่ยวกับ ความเป็นมา/เหตุผลความจ าเป็น/สภาพปัญหา ที่เป็นประเด็นส าคัญหรือ

แนวโน้ม/สถานการณ์/ผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งน าไปสู่การริเริ่มการพัฒนาการด าเนินโครงการ/ผลงาน 
ที่เสนอมาเป็นตัวอย่าง และระบุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานดังกล่าว ในแต่ละพื้นท่ีด้วย   
3.2  รูปแบบ/ขั้นตอน/วิธีการที่มีการบูรณาการและประสานความร่วมมือทั้งแนวราบแนวด่ิง  

และสะท้อนการมีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ (Collaborate) ที่มีการท างานแบบภาคี
เครือข่าย ซ่ึงได้ด าเนินงานในแต่ละพ้ืนที่ ต้ังแต่ริเร่ิมไปจนถึงการก าหนดแนวทาง และด าเนินการ
เพ่ือแก้ปัญหา/การพัฒนา รวมท้ังบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ (25 คะแนน) 

อธิบายรูปแบบ/ขั้นตอน/วิธีการที่ใช้ในการด าเนินโครงการ/ผลงาน ตั้งแต่ริเริ่มไปจนถึง 
การก าหนดแนวทางและด าเนินการเพื่อแก้ปัญหา/การพัฒนาในแต่ละพื้นท่ี ดังต่อไปนี้  

1) การน าหลักการหรือทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ทีน่ ามาประยุกต์ใช้
ในการด าเนินโครงการ เช่น แนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เทคนิค/กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม ฯลฯ และ/หรือแนวคิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการความรู้ 
การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐ เป็นต้น 

2) รูปแบบ หรือวิธีการ หรือขั้นตอนการด าเนินงานที่น ามาใช้ในการด าเนินโครงการเพื่อส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมของประชาชนให้เข้ามามีบทบาทในระดับความร่วมมือ โดยอธิบายให้เห็นอย่างชัดเจนว่า มี
รูปแบบ/วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงานอย่างไรตั้งแต่การริเริ่มโครงการ จนถึง การก าหนดแนวทางและ
ด าเนินการเพื่อแก้ปัญหา/การพัฒนา รวมถึงการบูรณาการการท างานหรือการประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐด้วยกัน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐอ่ืนที่ไม่ใช่เจ้าภาพหรือเจ้าของ
ภารกิจ/โครงการที่ด าเนินการ เป็นต้น 

3) การน ารูปแบบ (Model) ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ ซึ่งเคยได้รับรางวัลฯ ไปใช้ในการขยายผล
การด าเนินงานเพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการในพื้นที่อื่น ๆ โดยมีการ
ด าเนินงานที่เป็นการเพิ่มหรือต่อยอดกิจกรรม/ขั้นตอน/วิธีการ ที่น ามาใช้ในการด าเนินงานในพื้นที่ที่ขยายผล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินโครงการ 

3.3  บทบาทของแต่ละภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ/ผลงาน 

ในแต่ละพ้ืนที่ (10 คะแนน) 
อธิบายบทบาทของแต่ละภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ/

ผลงานในพื้นที ่ดังต่อไปนี้ 
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รำยกำรตัวชี้วัด ประเภท Participation Expanded ค่ำคะแนน 
1) อธิบายแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่า ใครคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการด าเนิน

โครงการ/ด าเนินงาน ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มาจากการวิเคราะห์หรือระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องโดย
บุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร หรือสถาบัน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หน่วยงานภาครัฐระบุมานั้นต้องสอดคล้อง
และครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตรง กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง 
และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ตามนิยาม/ความหมายของ “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” ที่ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์
การพิจารณารางวัลฯ  

2) อธิบายบทบาทของแต่ละภาคส่วนให้ชัดเจน ทั้งบทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่เป็น
เจ้าภาพ/เจ้าของโครงการ หรือบทบาทของภาคประชาชนหรือชุมชน หรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ว่าใครมี
บทบาทในการขับเคลื่อนการด าเนินงานหรือด าเนินโครงการอย่างไร เช่น เป็นเจ้าภาพหลัก  
ในการด าเนินงาน หรือเป็นภาคีเครือข่ายที่ เป็นผู้ ร่วมด าเนินการในกิจกรรม/ขั้นตอนต่างๆ ของ 
การด าเนินงาน/การด าเนินโครงการ หรือเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ/ทรัพยากร/องค์ความรู้ ฯลฯ ต่อไปนี้  

▪ บทบาทการเป็นกลไกหลัก (Key Actor)  
▪ บทบาทการเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน (Facilitator)  
▪ บทบาทการเป็นผู้จัดการเครือข่าย (Network Manager)  
▪ บทบาทการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือการท างาน (Partnership) 

พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดให้ชัดเจนว่า การด าเนินงานในแต่ละบทบาทดังกล่าวข้างต้น 
เป็นอย่างไร เช่น เป็นประธานเครือข่ายและร่วมเป็นคณะกรรมการในการบริหารจัดการลุ่มน้ า เป็นสมาชิก
เครือข่าย และร่วมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐในการเฝ้าระวัง/ตรวจจับการลักลอบตัดไม้ หรือ  
ล่าสัตว์ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ เป็นภาคี/เครือข่ายความร่วมมือในการผลักดันให้เกิดช่องทางการตลาด 
ที่หลากหลาย ซึ่งน าไปสู่การเพิ่มรายได้ของเกษตรกร ฯลฯ 

4.  กำรด ำเนินงำนหรือกิจกรรมที่ต่อยอดกำรพัฒนำ หรือกำรประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้  
หรือนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีในกำรด ำเนินงำนเพิ่มขึ้นในพื้นที่ที่ขยำยผล 

(10) 

พิจารณาการด าเนินงานที่แสดงให้เห็นว่า ในแต่ละพื้นที่ที่ขยายผลได้มีการพัฒนาหรือน า
นวัตกรรม/องค์ความรู้ใหม่ ๆ  มาใช้ในการท างานแบบมีส่วนร่วมในโครงการหรือการด าเนินงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริหารราชการ โดยพิจารณาในประเด็น ต่อไปนี้ 

1) มีการน าหลักการ/องค์ความรู้/เทคนิคใหม ่ๆ ที่เป็นนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุง 
การเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้นต่อ
ประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริหารราชการและความส าเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับของชุมชน/สังคม/ประเทศ 
หรือ 

2) มีการน าระบบดิจิทัล/เครื่องมือ/เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการท างานแบบมีส่วนร่วม 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริหารราชการและความส าเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับของชุมชน/
สังคม/ประเทศ  
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มิติที่ 3 : กำรบรรลุผลส ำเร็จ  40 

5.  กำรสรุปบทเรียนควำมส ำเร็จและประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรบรรลุเป้ำหมำย  (20) 

5.1  การมีเวทีเพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์ หรือกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของภาคีเครือข่าย (5 คะแนน) 
อธิบายการด าเนินการที่แสดงให้เห็นว่า มีการจัดกิจกรรม/เวที หรือเผยแพร่ความส าเร็จของ 

การด าเนินงานเพื่อสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เช่น การจัดกิจกรรม/เวทีสร้างปฏิสัมพันธ์
ระหว่างเครือข่ายประจ าปี เพื่อร่วมกันสรุปบทเรียนการท างานร่วมกัน ฯลฯ 

5.2  สรุปความส าเร็จและประโยชน์ที่ได้รับ ปัญหา/อุปสรรค และปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ด าเนินงานของแต่ละพ้ืนที่ (10 คะแนน) 

พิจารณาการสรุปหรือถอดบทเรียนจากการด าเนินโครงการ/ผลงานที่เสนอมาเป็นตัวอย่าง 
โดยการประมวลและสังเคราะห์ผลการด าเนินงานเกี่ยวกับผลส าเร็จ  ประโยชน์ที่ได้รับในด้านสังคม  
ด้านเศรษฐกิจ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ที่เป็นผลส าเร็จหรือประโยชน์ที่ได้รับเชิงประจักษ์ และ 
มีการสรุปปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการด าเนินงานโครงการ/การด าเนินงานในพื้นที่ รวมทั้งมีการสรุป
ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินโครงการอย่างชัดเจน 

5.3  สรุปความส าเร็จและประโยชน์ที่ได้รับ ปัญหา/อุปสรรค และปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ด าเนินงานในภาพรวมของการขยายผล (5 คะแนน) 

พิจารณาการสรุปความส าเร็จและประโยชน์ที่ได้รับ ปัญหา/อุปสรรค และปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินงานในภาพรวมของการขยายผลในพื้นที่อื่น ๆ โดยเกิดจากการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานในพื้นที่อื่นอย่างน้อย 2 พื้นที่ (ที่เสนอเป็นตัวอย่างของการขยายผล) เพื่อสรุปภาพรวมขอการ
ด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงของการขยายผลการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ
ของหน่วยงาน อันจะท าให้ทราบถึงผลส าเร็จ/ประโยชน์ ปัญหา/อุปสรรค และปัจจัยส าเร็จในภาพรวม  

6.  จัดท ำตัวแบบ (Model) กำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมจำกภำพรวมของกำรขยำยผล (10) 

พิจารณาจากการด าเนินการที่แสดงให้เห็นว่า หน่วยงานมีการจัดท าตัวแบบ (Model) ที่เป็น
แผนภาพ/รูปแบบในการขับเคลื่อนการท างานแบบมีส่วนร่วมในภาพรวมของการขยายผล ซึ่งเกิดจาก 
การวิเคราะห์/สังเคราะห์ เพื่อสรุปเป็นกรอบความคิดต่าง ๆ  หรือวิธีการต่าง ๆ  ที่ใช้ในการด าเนินการส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ โดยตัวแบบ (Model) ดังกล่าว ต้องแสดงให้เห็นความเช่ือมโยง
ของเป้าหมายที่ต้องการขององค์กร กลไกที่ใช้ในการขับเคลื่อน ขั้นตอน/วิธีการท างาน รวมทั้งผลส าเร็จ/ประโยชน์
ที่ได้รับ ตลอดจนปัจจัยความส าเร็จ เพื่อให้ได้ตัวแบบ (Model) ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
หรือขยายผลในการด าเนินโครงการส าหรับใช้ในการส่งเสริมการเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการในภารกิจด้านอื่น หรือในหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ต่อไป 
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7.  ควำมพึงพอใจ/ควำมคิดเห็นของประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 
ในบทบำทเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรรำชกำร  

(10) 

พิจารณาจากการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า มีการประเมิน  
ความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการที่เป็น
การส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยเป็นการวัดผลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับผลลัพธ์จาก  
การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินโครงการ/ ผลงาน ด้วยการวัด 
ความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการเข้ามามีบทบาท 
ร่วมด าเนินงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เป็นเจ้าของโครงการ/เจ้าของผลงาน และความพึงพอใจ/ 
ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อผลการด าเนินโครงการ/ผลงาน นั้นๆ  

หมำยเหตุ  คะแนนตัวช้ีวัดนี้ 
- ในขั้นตอนที่ 1 จะใช้ผลจากการประเมินความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ท่ีหน่วยงานได้จัดท าขึ้นเอง 
- ในขั้นตอนที่ 2 จะใช้ผลการประเมินความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นท่ีด าเนินการ จากการส ารวจ/สัมภาษณโ์ดยผูต้รวจประเมินหรอืเจ้าหนา้ที่
ส านักงาน ก.พ.ร.  
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ภำคผนวก 2 
 

แบบฟอร์มการสมัคร 
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ค ำชี้แจง 
หน่วยงำนทีส่มัครขอรับรำงวัลฯ 

ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า จังหวัด และองค์การมหาชน  

วิธีกำรสมัคร 
 กรอกข้อมูลในใบสมัครตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารเพ่ิมเติม 
ซ่ึงต้องด าเนินการสมัครให้แล้วเสร็จภายในวันที่ปิดรับสมัคร โดยส่งสมัครผ่านทางระบบออนไลน์
ที่ www.awards.opdc.go.th เพียง 1 ช่องทางเท่านั้น ดังนี้ 

1) กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มการสมัครรางวัลให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ จ านวนไม่เกิน 
5 หน้า (กระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร 16) โดยส่งในรูปแบบของไฟล์ Microsoft word (*.doc 
หรือ *.docx) และ PDF file (*.pdf) 

2) แนบเอกสาร/หลักฐานประกอบใบสมัคร (เฉพาะที่เกี่ยวข้องเท่านั้น) โดยระบุใน
เอกสารใบสมัครให้ชัดเจนว่า เนื้อหาที่เขียนในใบสมัครข้อใด มีเอกสาร/หลักฐานประกอบใน
เรื่องใด อยู่ในไฟล์แนบชื่ออะไร และส่งไฟล์แนบในรูปแบบ Microsoft word (*.doc หรือ 
.docx) Microsoft Excel (*.xls หรือ *.xlsx) และ PDF file (*.pdf) หรือ URL ของ web 
link เท่านั้น 

3) การส่งใบสมัครให้ส่งผ่านหน่วยงานต้นสังกัดระดับกรมหรือเทียบเท่า จังหวัด และ
องค์การมหาชน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน หรือผู้ที่ได้รับ
มอบอ านาจ 

หมายเหตุ  ส านักงาน ก.พ.ร. จะจัดส่ง username และ password ให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน 
(1 ส่วนราชการ/หน่วยงาน จะมีได้เพียง 1 บัญชี (user) เท่านั้น ไม่สามารถสมัครเพ่ิม
ได้) โดยจะใช้เป็น user กลางในการส่งสมัคร และ/หรืออนุมัติการส่งสมัคร และจะถือ
ว่าการส่งสมัครขอรับรางวัลเสร็จสมบูรณ์เมื่อหน่วยงานที่มี user กลางเห็นชอบและ
เป็นผู้ส่งผ่านระบบมายังส านักงาน ก.พ.ร. 

แบบฟอร์มกำรสมัครรำงวัลเลิศรัฐ  
สำขำกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม ประจ ำปี พ.ศ. 2562 

ประเภทรำงวัลเปิดใจใกล้ชิดประชำชน (Open Governance) 
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เงื่อนไขของผลงำนที่ส่งสมัคร 

 กรุณำท ำเครื่องหมำย   ลงในช่องที่ตรงกับควำมจริงเกี่ยวกับผลส ำเร็จจำกกำรเปิด
ระบบรำชกำรที่เสนอมำเป็นตัวอย่ำง  

 เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นอ านาจหน้าที่/ภารกิจ
หลักขององค์กร หรือสอดคล้องตามแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด 

 เป็นการด าเนินงานในภาพรวมขององค์กร (ส่วนราชการ จังหวัด องค์การมหาชน) 
ที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในระดับการให้ข้อมูล (Inform) และระดับการปรึกษาหารือ 
(Consult) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์กรเป็นราชการระบบเปิด (1 หน่วยงานสามารถส่งสมัครได้เพียง  
1 รางวัลเท่านั้น) 

 มีการด าเนินงานมาแล้ว 1 - 3 ปี อย่างต่อเนื่องและปัจจุบันยังมีการด าเนินงานอยู่ 
 ผลส าเร็จจากเปิดระบบราชการที่เสนอมาเป็นตัวอย่างต้องเกิดผลส าเร็จอย่างเป็น

รูปธรรมชัดเจน 
 เป็นหน่วยงานที่ยังไม่เคยได้รับรางวัลฯ ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชนมาก่อน 

ติดต่อสอบถำมเพิ่มเติม 
โทรศัพท ์: 0 2356 9999 ต่อ 8871, 8876 และ 8944  

 
e-mail : psea2019@opdc.go.th 
 

  

QR Code  
Line group  
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ข้อมูลของหน่วยงำนที่สมัครขอรับรำงวัล 

1. ชื่อหน่วยงำน           
(ช่ือกรม ช่ือจังหวัด ช่ือองค์การมหาชน) 

2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบผลงำน         

3. ผู้ประสำนงำน (อย่างน้อย 2 คน) 

3.1 ชื่อ-นามสกุล           

ต าแหน่ง           

ส านัก/กอง          

เบอร์โทรศัพท์    เบอร์โทรสาร     

โทรศัพท์มือถือ     e-mail       

3.2 ชื่อ-นามสกุล           

ต าแหน่ง            

ส านัก/กอง           

เบอร์โทรศัพท์    เบอร์โทรสาร     

โทรศัพท์มือถือ     e-mail       
 

หมำยเหตุ เพ่ือประโยชน์ในกำรติดต่อกลับ กรุณำกรอกข้อมูลผู้ประสำนงำนให้ครบถ้วน 
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ผลกำรด ำเนินกำรเปดิระบบรำชกำรให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม 

เนื้อหาในส่วนนี้ ต้องไม่เกิน 5 หน้ำกระดำษ A4 โดยต้องใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนำด 16  
ทั้งนี้ ในการตอบแต่ละข้อค าถาม สามารถตัดค าอธิบายแนวทางการเขียนออกได้ 
 

มิติที่ 1 : ควำมสำมำรถขององค์กร (20 คะแนน)    

1. กำรสร้ำงกลไกภำยในองค์กร เพื่อรองรับกำรขับเคลื่อนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
ไปสู่กำรปฏิบัติ (14 คะแนน)  
(อธิบายให้เห็นถึงนโยบาย/ทิศทางขององค์กรที่ให้ความส าคัญกับการเปิดระบบราชการและการ
สื่อสารนโยบายดังกล่าว การมีผู้ปฎิบัติงานหรือหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
รวมถึงวัฒนธรรม/ค่านิยมขององค์กร ที่สร้างความตระหนักให้กับบุคลากร )  

           
           
           
           
           
            

2. กำรเสริมสร้ำงศักยภำพภำคประชำชนเพื่อเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรรำชกำร  
(6 คะแนน) 

 (ระบุถึงการให้การสนับสนุนทรัพยากรด้านต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม) 
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มิติที่ 2 : กำรเปิดระบบรำชกำร (50 คะแนน) 

3. กำรส่งเสริมให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่มีประสิทธิภำพ (15 คะแนน)   
 (ระบุจ านวนและประเภทช่องทางสื่อสารที่ใช้ในการเปิดเผยข้อมูลขององค์กรอย่างน้อย 3 ช่องทาง และ

อธิบายระบบการบริหารจัดการข้อมูล ที่แสดงให้เห็นว่าข้อมูลที่เปิดเผยมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
ทันเวลาและใช้ประโยชน์ได้)  
            
           
           
           
            

4.  กำรส่งเสริมให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
อย่ำงมีประสิทธิภำพ (15 คะแนน) 

 (ระบุจ านวนและประเภทช่องทางที่ใช้ในการรับฟังความคิดเห็น และอธิบายระบบการจัดการความคิดเห็นทีไ่ดร้บั 
การน าความคิดเห็นฯ ไปใช้ในการปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพการท างานหรือการให้บริการ) 
           
           
           
           
            

5.  กำรพัฒนำหรือกำรประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้ หรือนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีมำใช้ใน 
กำรพัฒนำหรือปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรเปิดเผยข้อมูลและรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชน (10 คะแนน)  
(การพัฒนาหรือการน ามาประยุกต์ใช้ ควรเกี่ยวเนื่องกับการเปิดเผยข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นที่อธิบาย 
ในข้อ 3 และ 4) 
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6. กำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูล และกำรเชื่อมโยงหรือกำรบูรณำกำรข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนเพื่อใช้
ประโยชน์ร่วมกัน (10 คะแนน) 
           
           
           
           
            

มิติที่ 3: กำรบรรลุผลส ำเร็จ (30 คะแนน) 
7. ควำมส ำเร็จที่ได้รับจำกกำรเปิดระบบรำชกำรให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม (20 คะแนน) 

(อธิบายเกี่ยวกับผลผลิตและผลลัพธ์/ผลกระทบเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อองค์กร ชุมชน สังคมและประเทศ 
ที่เกิดจากการเปิดเผยข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็นฯ (โดยมีตัวอย่างผลส าเร็จในภาพรวมขององค์กร 
ที่เกิดจากการด าเนินการตามมิติที่ 2)) 

           
           
           
           
            

8. ควำมพึงพอใจ/ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรรับรู้ของประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่เกี่ยวข้องในกำรเปิดระบบรำชกำรขององค์กร (10 คะแนน)  
(ระบุผลการประเมินความพึงพอใจ/ความคิดเห็นในการเปิดระบบราชการขององค์กร และอธิบายการ
ได้มาของประเมินฯ ตามหลักสถิติ พร้อมแนบตัวอย่างแบบสอบถาม) 
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ค ำชี้แจง 
ผู้ส่งสมัคร ได้แก่ 

 บุคคลทั่วไป หรือหน่วยงานอ่ืน (แมวมอง) เสนอชื่อหน่วยงานของรัฐ (ส่วนราชการระดับ 
กรม/เทียบเท่า จังหวัด องค์การมหาชน) ที่เห็นควรสมัครขอรับรางวัล โดยผู้ส่งสมัครจะต้องจัดท า
ข้อมูลใบสมัครและแนบเอกสารเพ่ิมเติม (ถ้าม)ี เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการพิจารณารางวัล 

วิธีกำรสมัคร 

 ผู้ส่งสมัครจะต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ส่งใบสมัครและ
เอกสารเพ่ิมเติม (เฉพาะที่เกี่ยวข้องเท่านั้น) ซึ่งต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ปิดรับสมัคร 
โดยสามารถส่งสมัครได้ 3 ช่องทาง ได้แก่  

1) ส่งผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ www.awards.opdc.go.th หรือ 

2) ส่ง e-mail ไปที่ psea2019@opdc.go.th หรือ 

3) ส่งถึงส านักงาน ก.พ.ร.  
เลขที่ 59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
(วงเล็บมุมซอง : รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ าปี พ.ศ. 2562) 

 

 

 

 

 แบบฟอร์มกำรสมัครรำงวัลเลิศรัฐ  
สำขำกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม ประจ ำปี พ.ศ. 2562 

ประเภทรำงวัลเปิดใจใกล้ชิดประชำชน (Open Governance) 
(แมวมอง) 
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เงื่อนไขของผลงำนที่ส่งสมัคร 

 กรุณำท ำเครื่องหมำย   ลงในช่องที่ตรงกับควำมจริงเกี่ยวกับผลส ำเร็จจำกกำรเปิด
ระบบรำชกำรที่เสนอมำเป็นตัวอย่ำง  

 เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นอ านาจหน้าที่/ภารกิจ
หลักขององค์กร หรือสอดคล้องตามแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด 

 เป็นการด าเนินงานในภาพรวมขององค์กร (ส่วนราชการ จังหวัด องค์การมหาชน) 
ที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในระดับการให้ข้อมูล (Inform) และระดับการปรึกษาหารือ 
(Consult) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์กรเป็นราชการระบบเปิด (1 หน่วยงานสามารถส่งสมัครได้เพียง  
1 รางวัลเท่านั้น) 

 มีการด าเนินงานมาแล้ว 1 - 3 ปี อย่างต่อเนื่องและปัจจุบันยังมีการด าเนินงานอยู่ 
 ผลส าเร็จจากเปิดระบบราชการที่เสนอมาเป็นตัวอย่างต้องเกิดผลส าเร็จอย่างเป็น

รูปธรรมชัดเจน 
 เป็นหน่วยงานที่ยังไม่เคยได้รับรางวัลฯ ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชนมาก่อน 

ติดต่อสอบถำมเพิ่มเติม 
โทรศัพท ์: 0 2356 9999 ต่อ 8871, 8876 และ 8944  

 
e-mail : psea2019@opdc.go.th 

  

QR Code  
Line group  
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ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ส่งสมัครขอรับรำงวัล 

1. ชื่อหน่วยงำนที่เห็นควรได้รับรำงวัล         

2. ข้อมูลผู้ส่งสมัคร  

ชื่อ-นามสกุล           

ต าแหน่ง            

หน่วยงาน         
  

ที่อยู่           

            

เบอร์โทรศัพท์    เบอร์โทรสาร     

โทรศัพท์มือถือ     e-mail       
 
หมำยเหตุ เพ่ือประโยชน์ในกำรติดต่อกลับ กรุณำกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
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ผลกำรด ำเนินกำรเปดิระบบรำชกำรให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม 
เนื้อหาในส่วนนี้ ต้องไม่เกิน 5 หน้ำกระดำษ A4 โดยต้องใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนำด 16  

ทั้งนี้ ในการตอบแต่ละข้อค าถาม สามารถตัดค าอธิบายแนวทางการเขียนออกได้ 

1. หน่วยงำนมีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่มีประสิทธิภำพ  
 (ระบุจ านวนและประเภทช่องทางการเปิดเผยข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก รวมถึงคุณภาพของข้อมูล

ข่าวสารในแง่ของความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และทันเวลาต่อการใช้งาน รวมถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูล 
ที่หน่วยงานเปิดเผย) 
           
           
            

2. หน่วยงำนมีกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกประชำชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีประสิทธิภำพ  
 (ระบุจ านวนและประเภทช่องทางที่หน่วยงานใช้ในการรับฟังความคิดเห็นที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงระบบและ

วิธีการที่แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบ (Accountability) ต่อความคิดเห็นที่ได้รับ)  
           
           
            

3. กำรพัฒนำปรับปรุงกำรท ำงำน/กำรให้บริกำรของหน่วยงำน ที่เป็นผลส ำเร็จจำกกำรเปิด
ระบบรำชกำร  
(อธิบายถึงผลส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงการท างาน/การให้บริการ ซึ่งเป็นผลมาจากการเปิดเผยข้อมูล
และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง) 
           
           
            

4. กำรบรรลุผลส ำเร็จของกำรเปิดระบบรำชกำรของหน่วยงำน 

(ผลผลิต ผลลัพธ์ ที่ได้จากการเปิดเผยข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานต่อชุมชน สังคม 
ประเทศ) 
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ค ำชี้แจง 
หน่วยงำนทีส่มัครขอรับรำงวัลฯ 
 ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า จังหวัด องค์การมหาชน และโรงเรียนมัธยมของรัฐ
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

วิธีกำรสมัคร 
 กรอกข้อมูลในใบสมัครตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารเพ่ิมเติม 
ซ่ึงต้องด าเนินการสมัครให้แล้วเสร็จภายในวันที่ปิดรับสมัคร โดยส่งสมัครผ่านทางระบบออนไลน์
ที่ www.awards.opdc.go.th เพียง 1 ช่องทำงเท่ำนั้น ดังนี้ 

1) กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มการสมัครรางวัลให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ จ านวนไม่เกิน 
10 หน้า (กระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร 16) โดยส่งในรูปแบบของไฟล์ Microsoft word (*.doc 
หรือ *.docx) และ PDF file (*.pdf) 

2) แนบเอกสาร/หลักฐานประกอบใบสมัคร (เฉพาะที่เกี่ยวข้องเท่านั้น) โดยระบุในเอกสาร
ใบสมัครให้ชัดเจนว่า เนื้อหาที่เขียนในใบสมัครข้อใด มีเอกสาร/หลักฐานประกอบในเรื่องใด อยู่ใน
ไฟล์แนบชื่ออะไร และส่งไฟล์แนบในรูปแบบ Microsoft word (*.doc หรือ .docx) Microsoft 
Excel (*.xls หรือ *.xlsx) และ PDF file (*.pdf) หรือ URL ของ web link เท่านั้น 

3) การส่งใบสมัครให้ส่งผ่านหน่วยงานต้นสังกัดระดับกรมหรือเทียบเท่า จังหวัด และองค์การ
มหาชน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ 
หมายเหตุ การส่งสมัครผ่านระบบออนไลน์ สามารถด าเนินการ ดังนี้ 

1) ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า จังหวัด และองค์การมหาชน : ส านักงาน ก.พ.ร. 
จะจัดส่ง username และ password ให้หน่วยงาน (1 หน่วยงาน จะได้เพียง 1 บัญชี 
(user) เท่านั้น ไม่สามารถสมัครเพ่ิมได้เอง) เพ่ือใช้เป็น user กลาง ในการส่งสมัคร 
และอนุมัติการส่งสมัครขอรับรางวัล ซึ่งจะถือว่าการส่งสมัครเสร็จสมบูรณ์เมื่อ
หน่วยงานอนุมัติส่งผลงาน 

แบบฟอร์มกำรสมัครรำงวัลเลิศรัฐ  
สำขำกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม ประจ ำปี พ.ศ. 2562 

ประเภทรำงวัลสัมฤทธผิลประชำชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
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2) กรณีหน่วยงานในระดับต่ ากว่ากรม จะส่งใบสมัครขอรับรางวัลฯ เข้าในระบบ
ออนไลน์สามารถแสดงความจ านงขอ username และ password ได้ที่  
www.awards.opdc.go.th/awardsregister/ ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
หน่วยงานต้นสังกัดในการส่งผลงานเพ่ือสมัครขอรับรางวัลฯ และการส่งสมัคร 
จะถือว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อหน่วยงานต้นสังกัดอนุมัติส่งผลงานให้ส านักงาน ก.พ.ร. 

3) กรณีโรงเรียน จะส่งใบสมัครขอรับรางวัลฯ เข้าในระบบออนไลน์ สามารถขอ
username และ password ได้ที่ www.awards.opdc.go.th/awardsregister/ 
ทั้งนี้ ต้องผ่านการพิจารณาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 
และได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
กระทรวงศึกษาธิการ และการส่งสมัครจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อ สพฐ. อนุมัติส่ง 
ผลงานให้ส านักงาน ก.พ.ร. 

เงื่อนไขของผลงำนที่ส่งสมัคร 
กรุณำท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับควำมจริงเกี่ยวกับผลงำนที่น ำเสนอ  
 เป็นผลงานที่มีที่เป็นการท างานแบบมีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ (Collaborate) และ

มีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรม โดยมีการด าเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  และไม่เคยได้รับรางวัล 
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมมาก่อน 

 เป็นการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจหลักขององค์กร หรือนโยบายส าคัญของ
รัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี ในกรณีของจังหวัดต้องเป็นการด าเนินงานที่สอดคล้องตามแผนพัฒนา
จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด  
  กรณีที่เสนอโครงการ/ผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลนี้มากกว่า 1 รางวัล ต้องเป็น
โครงการ/ผลงาน ที่ไม่ซ้ ากันหรือไม่เป็นการด าเนินงานในพื้นที่เดียวกัน  

 กรณีโรงเรียนสมัครขอรับรางวัลฯ จะต้องได้รับการพิจารณาจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา (สพม.) ซึ่งแต่ละเขตพื้นที่ฯ สามารถสมัครได้ไม่เกิน 1 โรงเรียน และส่งสมัครขอรับรางวัลฯ โดย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ติดต่อสอบถำมเพิ่มเติม 

โทรศัพท ์: 0 2356 9999 ต่อ 8871, 8876 และ 8944  

 
e-mail : psea2019@opdc.go.th 

QR Code  
Line group  

http://www.awards.opdc.go.th/
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ข้อมูลของหน่วยงำนที่สมัครขอรับรำงวัล 

1. ชื่อหน่วยงำน           
(ช่ือกรม ช่ือจังหวัด ช่ือองค์การมหาชน ช่ือโรงเรียน) 

2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบผลงำน         

3. ผู้ประสำนงำน (อย่างน้อย 2 คน) 

3.1 ชื่อ-นามสกุล           

ต าแหน่ง           

ส านัก/กอง          

เบอร์โทรศัพท์    เบอร์โทรสาร     

โทรศัพท์มือถือ     e-mail       

3.2 ชื่อ-นามสกุล           

ต าแหน่ง            

ส านัก/กอง           

เบอร์โทรศัพท์    เบอร์โทรสาร     

โทรศัพท์มือถือ     e-mail       
 

หมำยเหตุ เพ่ือประโยชน์ในกำรติดต่อกลับ กรุณำกรอกข้อมูลผู้ประสำนงำนให้ครบถ้วน  
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ผลกำรด ำเนินกำรเปดิระบบรำชกำรให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม 
เนื้อหาในส่วนนี้ ต้องไม่เกิน 10 หน้ำกระดำษ A4 โดยต้องใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนำด 16 

ทั้งนี้ ในการตอบแต่ละข้อค าถาม สามารถตัดค าอธิบายแนวทางการเขียนออกได้ 
 

มิติที่ 1: ควำมสำมำรถขององค์กร (20 คะแนน) 

1. กำรสร้ำงกลไกภำยในองค์กร เพื่อรองรับกำรขับเคลื่อนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนไปสู่ 
กำรปฏิบัติ  (8 คะแนน) 
(อธิบายให้เห็นถึงนโยบาย/ทิศทางขององค์กรที่ให้ความส าคัญกับการเปิดระบบราชการและการ
สื่อสารนโยบายดังกล่าว การมีผู้ปฎิบัติงานหรือหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
รวมถึงวัฒนธรรม/ค่านิยมขององค์กร ที่สร้างความตระหนักให้กับบุคลากร )  
           
           
            
            

2. กำรเสริมสร้ำงศักยภำพภำคประชำชนเพื่อเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรรำชกำร  
(6 คะแนน) 
(ระบุถึงการให้การสนับสนุนทรัพยากรด้านต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และการส่งเสริมให้มี
ระบบการจัดการ/กองทุน/มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน) 
           
           
            
            

3. กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรและรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนหรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่มีประสิทธิภำพ (6 คะแนน) 

 (ระบุช่องทางสื่อสารที่ใช้ในการเปิดเผยข้อมูลที่จ าเป็นต่อการเข้ามามีส่วนร่วม อย่างน้อย 3 ช่องทาง และ
อธิบายให้เห็นว่าข้อมูลที่เปิดเผยมีความถูกต้อง ครบถ้วน และน าไปใช้ประโยชน์ได้ รวมถึงการน าความ
คิดเห็นท่ีได้รับจากประชาชนไปใช้ในการปรับปรุง/พัฒนา) 
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มิติที่ 2: กำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมอย่ำงเป็นรูปธรรม (50 คะแนน) 

4.  กำรส่งเสริมกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินโครงกำร/ด ำเนินงำน (40 คะแนน)   
4.1  ที่มำ/ควำมส ำคัญของสภำพปัญหำ วัตถุประสงค์ (5 คะแนน) 

(อธิบายเกี่ยวข้องกับความเป็นมา/เหตุผลความจ าเป็น/สภาพปัญหา ที่เป็นประเด็นส าคัญหรือ
แนวโน้ม/สถานการณ/์ผลกระทบ ที่น าไปสู่การริเริ่มโครงการ รวมถึงระบวุัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายใน
การด าเนินโครงการ)  

           
            

4.2 รูปแบบ/ขั้นตอน/วิธีกำรที่ใช้ด ำเนินโครงกำร/ผลงำนในพื้นที่ ตั้งแต่กำรริเริ่ม  
ไปจนถึง กำรก ำหนดแนวทำงและด ำเนินกำรเพื่อแก้ปัญหำ/กำรพัฒนำ (20 คะแนน) 
(อธิบายเกี่ยวกับแนวคิด/ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมที่น าไปประยุกต์ใช้ และรูปแบบ/ขั้นตอน/
วิธีการที่ใช้ในการด าเนินการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ (Collaborate) 
รวมถึงการบูรณาการการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน) 

           
           
            

4.3  บทบำทของแต่ละภำคส่วนที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินโครงกำร/
ผลงำนในพื้นที ่ (10 คะแนน) 

  (ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและอธิบายบทบาทแต่ละภาคส่วน ในการเป็นกลไกหลัก (Key Actor) 
ผู้ส่งเสริมสนับสนุน (Facilitator) ผู้จัดการเครือข่าย (Network Manager) และหุ้นส่วนความร่วมมือ
การท างาน (Partnership)  

           
           
            

4.4 กำรสร้ำงกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (5 คะแนน)  
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5.  กำรพัฒนำหรือประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้ หรือนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีในกำรด ำเนินงำน
โครงกำร/ผลงำน (5 คะแนน) 
           
           
            

มิติที่ 3: กำรบรรลุผลส ำเร็จ (35 คะแนน) 
6. กำรสรุปบทเรี ยนควำมส ำ เร็จและประโยชน์ที่ ได้ รับจำกกำรบรรลุ เป้ำหมำย 

ของกำรพัฒนำ (25 คะแนน) 
6.1 ควำมส ำเร็จและประโยชน์ที่ ได้รับ ปัญหำ/อุปสรรค และปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำน (15 คะแนน) 
(สรุปผลส าเร็จ ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ) จากการประมวลและสังเคราะห์ผล
การด าเนินงานทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นที่ประจักษ์ และการ
สรุปปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไขและปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินโครงการอย่าง
ชัดเจน (สอดคล้องกับมิติที่ 2)) 
          
          
           

6.2 ตัวแบบ (Model) ในกำรขับเคลื่อนกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมเพื่อน ำไปสู่ 
กำรขยำยผลกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วม (10 คะแนน)  

  (น าเสนอตัวแบบโครงการที่เสนอมาเป็นตัวอย่าง ที่แสดงให้เห็นความเช่ือมโยงของเป้าหมาย 
ที่ต้องการขององค์กร กลไกที่ใช้ในการขับเคลื่อน ขั้นตอน/วิธีการท างาน รวมทั้งผลส าเร็จ/ประโยชน์
ที่ได้รับ ตลอดจนปัจจัยความส าเร็จ) 

 
 
 
 

- ใส่ภาพตัวแบบ (Model) – 
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7.  ควำมพึงพอใจ/ควำมคิดเห็นของประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้องในบทบำท
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรรำชกำร (10 คะแนน)  

 (ระบุผลการประเมินความพึงพอใจ/ความคิดเห็นในการเปิดระบบราชการขององค์กร และอธิบายการ
ได้มาของประเมินฯ ตามหลักสถิติ พร้อมแนบตัวอย่างแบบสอบถาม) 
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ค ำชี้แจง 
ผู้ส่งสมัคร  

 บุคคลทั่วไป หรือหน่วยงานอ่ืน (แมวมอง) เสนอชื่อหน่วยงานของรัฐ (ส่วนราชการระดับ 
กรม/เทียบเท่า จังหวัด องค์การมหาชน โรงเรียนมัธยมของรัฐ) ที่เห็นควรสมัครขอรับรางวัล โดย 
ผู้ส่งสมัครจะต้องจัดท าข้อมูลใบสมัครและแนบเอกสารเพ่ิมเติม (ถ้ามี) เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับ 
การพิจารณารางวัล 

วิธีกำรสมัคร 

 ผู้ส่งสมัครจะต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ส่งใบสมัครและ
เอกสารเพ่ิมเติม (เฉพาะที่เกี่ยวข้องเท่านั้น) ซึ่งต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ปิดรับสมัคร 
โดยสามารถส่งสมัครได้ 3 ช่องทาง ได้แก่  

1) ส่งผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ www.awards.opdc.go.th หรือ 

2) ส่ง e-mail ไปที่ psea2019@opdc.go.th หรือ 

3) ส่งถึงส านักงาน ก.พ.ร.  
เลขที่ 59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
(วงเล็บมุมซอง : รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ าปี พ.ศ. 2562) 

 

 

 

 

แบบฟอร์มกำรสมัครรำงวัลเลิศรัฐ  
สำขำกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม ประจ ำปี พ.ศ. 2562 

ประเภทรำงวัลสัมฤทธผิลประชำชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
(แมวมอง) 
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เงื่อนไขของผลงำนที่ส่งสมัคร 

 กรุณำท ำเครื่องหมำย   ลงในช่องที่ตรงกับควำมจริงเกี่ยวกับผลส ำเร็จจำกกำรเปิด
ระบบรำชกำรที่เสนอมำเป็นตัวอย่ำง  

 เป็นผลงานที่เป็นการท างานแบบมีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ  (Collaborate)  
และมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรม โดยมีการด าเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และไม่เคยได้รับรางวัล 
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมมาก่อน 

 เป็นการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจหลักขององค์กร หรือนโยบายส าคัญของ
รัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี ในกรณีของจังหวัดต้องเป็นการด าเนินงานที่สอดคล้องตามแผนพัฒนา
จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด และผลส าเร็จของงานส่งผลต่อการพัฒนาเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ
ประชาชนและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ประเทศ 

 กรณีที่เสนอโครงการ/ผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลนี้มากกว่า 1 รางวัล ต้องเป็น
โครงการ/ผลงาน ที่ไม่ซ้ ากันหรือไม่เป็นการด าเนินงานในพื้นที่เดียวกัน  

ติดต่อสอบถำมเพิ่มเติม 

โทรศัพท ์: 0 2356 9999 ต่อ 8871, 8876 และ 8944  

 
e-mail : psea2019@opdc.go.th 

  

QR Code  
Line group  
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ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ส่งสมัครขอรับรำงวัล 

1. ชื่อหน่วยงำนที่เห็นควรได้รับรำงวัล         

2. ชื่อผลงำน/โครงกำร (ถ้ามี)         

3. บทบำท/ควำมเกี่ยวข้องของท่ำนต่อโครงกำรที่เสนอ      
           
           
            

4. ข้อมูลผู้ส่งสมัคร  

ชื่อ-นามสกุล           

ต าแหน่ง            

หน่วยงาน          

ที่อยู่           

            

เบอร์โทรศัพท์    เบอร์โทรสาร     

โทรศัพท์มือถือ     e-mail       
 
หมำยเหตุ เพ่ือประโยชน์ในกำรติดต่อกลับ กรุณำกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
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ผลกำรด ำเนินกำรเปดิระบบรำชกำรให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม 
เนื้อหาในส่วนนี้ ต้องไม่เกิน 10 หน้ำกระดำษ A4 โดยต้องใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนำด 16  

ทั้งนี้ ในการตอบแต่ละข้อค าถาม สามารถตัดค าอธิบายแนวทางการเขียนออกได้ 

1. ที่มำ/ควำมส ำคัญของปัญหำ 

(ที่มา/สภาพปัญหาที่เป็นประเด็นส าคัญน ามาซึ่งการริเริ่มด าเนินโครงการ /ผลงาน วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของโครงการ/ผลงาน)  
           
           
           
            

2. กำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนของรัฐในกำรส่งเสริมและเปิดให้ประชำชนและภำคส่วนต่ำง ๆ 
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินโครงกำร/ผลงำนทีเ่สนอชื่อเข้ำรับรำงวัล 

(รูปแบบ/ขั้นตอน/วิธีการที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท างานร่วมกับหน่วยงานของรัฐตั้งแต่
เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ บทบาทของประชาชน ชุมชน และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินโครงการ และบทบาทของภาครัฐในการให้การสนับสนุน) 

           
           
           
            

3. ผลส ำเร็จที่เป็นรูปธรรม (ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ) จำกกำรด ำเนินโครงกำรที่ให้
ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม และสิ่งท่ีแสดงถึงควำมย่ังยืนของกำรมีส่วนร่วมในพื้นที่ 
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ค ำชี้แจง 
เป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในการเข้ามาเป็นผู้น าหรือเป็นกลไกส าคัญ 

(Key Actor) ในการสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนา โดยการท างานแบบมีส่วนร่วม
ของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในลักษณะหุ้นส่วนความร่วมมือ (Collaborate) ซึ่งน าไปสู่
ผลส าเร็จของการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 

ผู้ส่งสมัคร 
• ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า จังหวัด องค์การมหาชน ที่สมัครขอรับรางวัล 

Effective Change เป็นผู้เสนอชื่อบุคคล/กลุ่มบุคคล ที่เห็นควรได้รับรางวัลฯ นี้ 
• บุคคลทั่วไป (แมวมอง) เป็นผู้เสนอชื่อบุคคล/กลุ่มบุคคล ที่เห็นควรได้รับรางวัลฯ นี้ 

เงื่อนไขของผลงำนที่ส่งสมัคร 
• บุคคล/กลุ่มบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เป็นผู้ที่มีความโดดเด่นในการผู้น าหรือเป็นกลไกหลัก 

หรือกลไกส าคัญ (Key Actor) ในการขับเคลื่อน ผลักดัน หรือสนับสนุนให้การด าเนินงานบน
พ้ืนฐานการท างานแบบมีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ (Collaborate) ไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายหรือประสบความส าเร็จ 

• ในแต่ละการด าเนินโครงการ/ผลงาน สามารถเสนอผลงานของบุคคล/กลุ่มบุคคล เพ่ือ
ขอรับรางวัลได้เพียง 1 คน/กลุ่มบุคคลเท่านั้น 

• ข้อมูลที่เสนอในการสมัครให้ใช้ข้อมูลและผลการด าเนินงานของบุคคล /กลุ่มบุคคล 
ที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือขอรับรางวัลที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน  
ตามองค์ประกอบที่ก าหนดไว้ตามหลักเกณฑ์ 

 
 
 
 
 

แบบฟอร์มกำรสมัคร 
สำขำกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม 

ประเภทรำงวัลผู้น ำหุ้นส่วนควำมร่วมมอื (Engaged Citizen) 
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วิธีกำรสมัคร 

ผู้ส่งสมัครจะต้องจัดท ารายละเอียดข้อมูลที่แสดงให้เห็นบทบาทและการท างานแบบมี
ส่วนร่วมของบุคคล/กลุ่มบุคคล เพ่ือประกอบการพิจารณารางวัลฯ ตามแบบฟอร์มใบสมัคร 
ที่ก าหนด และส่งใบสมัครและเอกสารเพ่ิมเติม (เฉพาะที่เกี่ยวข้องเท่านั้น) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่
ปิดรับสมัคร โดยสามารถส่งสมัครได้ 3 ช่องทาง ได้แก่  

1) ส่งผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ www.awards.opdc.go.th หรือ 

2) ส่ง e-mail ไปที่ psea2019@opdc.go.th หรือ 

3) ส่งถึงส านักงาน ก.พ.ร.  
เลขที่ 59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
(วงเล็บมุมซอง : รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ าปี พ.ศ. 2562) 

ติดต่อสอบถำมเพิ่มเติม 
โทรศัพท ์: 0 2356 9999 ต่อ 8871, 8876 และ 8944  

 
e-mail : psea2019@opdc.go.th 
 

QR Code  
Line group  
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ข้อมูลเบื้องต้นกำรส่งสมัครขอรับรำงวัล 

1. ชื่อบุคคล/กลุ่มบุคคลที่เสนอขอรับรำงวัล        

โครงกำร/ผลงำน          

บทบำทกำรมีส่วนร่วม         
            

2. ผู้ส่งสมัคร  

กรณีหน่วยงำนที่สมัครขอรับรำงวัลประเภท Effective Change เป็นผู้ส่งสมัคร 

ชื่อหน่วยงำน          

ชื่อ โครงกำรและปีที่สมัครขอรับรำงวัลฯ       
(ชื่อโครงการที่เสนอขอรางวัลฯ Effective Change กรณีที่เคยได้รับรางวัลให้ระบุระดับรางวัลที่ได้รับด้วย) 

ชื่อผู้ประสำนงำน 

ชื่อ-นามสกลุ           

ต าแหน่ง           

ส านัก/กอง          

เบอร์โทรศัพท์    เบอร์โทรสาร     

โทรศัพท์มือถือ     e-mail      

กรณีบุคคลหรือหน่วยงำนอ่ืน (แมวมอง) เป็นผู้ส่งสมัคร 

ชื่อ-นามสกลุ           

ต าแหน่ง           

หน่วยงาน          

เบอร์โทรศัพท์    เบอร์โทรสาร     

โทรศัพท์มือถือ     e-mail       
 
หมำยเหตุ เพ่ือประโยชน์ในกำรพิจำรณำรำงวัลฯ กรุณำกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน  
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ผลกำรด ำเนินงำนของบุคคล/กลุ่มบุคคล 

เนื้อหาในส่วนน้ี ต้องไม่เกิน 5 หน้ำกระดำษ A4  โดยต้องใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนำด 16 
ทั้งนี้ ในการตอบแต่ละข้อค าถาม สามารถตัดค าอธิบายแนวทางการเขียนออกได้ 

องค์ประกอบที่ 1 : กำรมีจิตส ำนึกสำธำรณะ (15 คะแนน) 
 การเข้าร่วมในกิจกรรมหรือการด าเนินงานในพื้นที่/ชุมชนที่สะท้อนภาพการด าเนินงาน และ 
สิ่งที่แสดงถึงการอุทิศตน/เสียสละ และให้ความส าคัญกับประโยชน์ส่วนรวม (ชุมชน/สังคม) 

           
           
            
            

องค์ประกอบที่ 2 : ภำวะผู้น ำทั้งที่เป็นทำงกำร/ไม่เป็นทำงกำร (15 คะแนน) 

1. การเป็นผู้เสริมสร้างพลัง (Empower) และสร้างบรรยากาศการท างานแบบกัลยาณมิตร  
          
          
           

2. การเป็นผู้น าในการสร้างการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ของพื้นที่/ชุมชน/สังคม   
          
          
           

3. การเป็นผู้อ านวยความสะดวกและร่วมตัดสินใจ รวมทั้งแบ่งปันความรับผิดชอบร่วมกันกับทีม  
          
          

           

4. การเป็นผู้ไกล่เกลี่ย/เจรจาต่อรองเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งของพื้นที่/ชุมชน/สังคม  
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5. การเป็นผู้น าในกระบวนการมีส่วนร่วม เช่น การจัดเวทีสาธารณะ การจัดเวทีระดมสมอง เป็นต้น  
          
          

           

องค์ประกอบที่ 3 : กำรเป็นกลไกหลัก/กลไกส ำคัญ (Key Actor) ในกำรขับเคลื่อนหรือผลักดัน 
กำรด ำเนินงำนในพื้นที่ (20 คะแนน) 

1. บทบาทหลักในการสร้างให้เกิดการบูรณาการการท างาน หรือประสานความเชื่อมโยงให้เกิด
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  

          
          
          
           

2. บทบาทหลักในการสร้างหรือสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มของภาคประชาชน/เครือข่ายภาค
ประชาชนในพื้นที่ 
          
          
          
           

3. บทบาทหลักในการบริหารจัดการเครือข่ายให้สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานระหว่าง
สมาชิกเครือข่ายในพื้นที่  
          
          
          
           

4. บทบาทหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมของการสร้างการมีส่วนร่วม เช่น การจัด
ให้มีเวทีสาธารณะ เวทีระดมสมอง เวทีประชาคม เป็นต้น 
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องค์ประกอบที่ 4 : ผลกำรด ำเนินงำนที่ประสบควำมส ำเร็จอย่ำงชัดเจนเชิงประจักษ์ (30 คะแนน) 
ผลส าเร็จหรือประโยชน์ที่เป็นผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) 

เชิงบวก ที่ส่งผลต่อชุมชน สังคม และประเทศ    
          
          
          
           

องค์ประกอบที่ 5: เป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับกำรยอมรับเชิงประจักษ์ (20 คะแนน) 
สิ่งที่แสดงให้เห็นว่าได้รับการยอมรับจากภาคประชาชน/ภาคประชาสังคม และจากเจ้าหน้าที่/

หน่วยงานภาครัฐ ในพื้นที่/ชุมชน 
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ค ำชี้แจง 
หน่วยงำนที่สมัครขอรับรำงวัล 

ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า จังหวัด และองค์การมหาชน ที่เคยได้รับรางวัล 
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (ได้รับรางวัลฯ ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี) ในระดับดีเด่น (ดีเยี่ยม) 

วิธีกำรสมัคร 
 กรอกข้อมูลในใบสมัครตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ส่งใบสมัคร และแนบเอกสารเพ่ิมเติม 
ซึ่งต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ปิดรับสมัคร โดยต้องส่งสมัครผ่ำนระบบและต้องยื่น
ผ่ำนหน่วยงำนต้นสังกัด (ที่ www.awards.opdc.go.th) เพียง 1 ช่องทางเท่านั้น และต้อง
ด าเนินการ ดังนี้ 

1) กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มการสมัครรางวัลให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ จ านวนไม่เกิน 15 
หน้า (กระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร 16) โดยส่งในรูปแบบของไฟล์ Microsoft word (*.doc 
หรือ *.docx) และ PDF file (*.pdf) 

2) แนบเอกสาร/หลักฐานประกอบใบสมัคร (เฉพาะที่เกี่ยวข้องเท่านั้น) โดยระบุในเอกสาร
ใบสมัครให้ชัดเจนว่า เนื้อหาที่เขียนในใบสมัครข้อใด มีเอกสาร/หลักฐานประกอบในเรื่องใด อยู่ใน
ไฟล์แนบชื่ออะไร และส่งไฟล์แนบในรูปแบบ Microsoft word (*.doc หรือ .docx) Microsoft 
Excel (*.xls หรือ *.xlsx) และ PDF file (*.pdf) หรือ URL ของ web link เท่านั้น 
หมายเหตุ  ส านักงาน ก.พ.ร. จะจัดส่ง username และ password ให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

(1 ส่วนราชการ/หน่วยงาน จะมีได้เพียง 1 บัญชี (user) เท่านั้น ไม่สามารถสมัครเพ่ิม
ได้)โดยจะใช้เป็น user กลางในการส่งสมัคร และ/หรืออนุมัติการส่งสมัคร และจะถือว่า 
การส่งสมัครขอรับรางวัลเสร็จสมบูรณ์เมื่อหน่วยงานที่มี user กลางเห็นชอบและ 
เป็นผู้ส่งผ่านระบบมายังส านักงาน ก.พ.ร. 

 

แบบฟอร์มกำรสมัครรำงวัลเลิศรัฐ  
สำขำกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม ประจ ำปี พ.ศ. 2562 
ประเภทรำงวัลเลื่องลือขยำยผล (Participation Expanded) 
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เงื่อนไขของผลงำนที่ส่งสมัคร 
 กรุณำท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับควำมจริงเกี่ยวกับผลงำนที่น ำเสนอ  

  มีการท างานแบบมีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ (Collaborate) และมีผลส าเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม  

 มีการด าเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีการด าเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง 
  เป็นการด าเนินงานที่เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี หรือเป็น
อ านาจหน้าที่/ภารกิจหลักขององค์กร หรือสอดคล้องตามแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ซึ่ง
สะท้อนการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และส่งผลกระทบ 
(Impact) ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 
  เป็นการด าเนินโครงการ/ผลงานที่น าตัวแบบ (Model) จากโครงการที่เคยได้รับรางวัล
ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (ได้รับรางวัลฯ ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี)  
ในประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) หรือประเภทรางวัลพัฒนาการ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ในระดับดีเด่น (ดีเยี่ยม) มาประยุกต์ใช้เป็นกรอบ/แนวทางใน 
การด าเนินงานเพ่ือขยายผลการด าเนินงานในพ้ืนที่ใหม่ที่ครอบคลุมพ้ืนที่ที่ประสบความส าเร็จ  
อย่างน้อย 2 พ้ืนที่ (โดยพ้ืนที่ที่ขยายผลต้องเป็นหน่วยงาน/พ้ืนที่ที่มีขอบเขตการด าเนินการ
เช่นเดียวกับโครงการ/ผลงานที่เคยได้รับรางวัล เช่น พ้ืนที่ที่เคยได้รับรางวัลเป็นระดับอ าเภอ หรือ
พ้ืนที่ลุ่มน้ า พื้นที่ที่ขยายผลก็ต้องเป็นพ้ืนที่ในระดับอ าเภอ หรือลุ่มน้ า เหมือนกัน เป็นต้น) 

ติดต่อสอบถำมเพิ่มเติม 
โทรศัพท ์: 0 2356 9999 ต่อ 8871, 8876 และ 8944  

 
e-mail : psea2019@opdc.go.th 

  

QR Code  
Line group  
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ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงำนที่ส่งสมัครขอรับรำงวัล 

1. ชื่อหน่วยงำน           

2. ชื่อโครงกำร/ผลงำนต้นแบบที่น ำมำขยำยผล       
            

หน่วยงำน/พื้นที่          

เคยได้รับรำงวัลประเภท        
     ประจ ำปี พ.ศ.     

3. ผู้ประสำนงำน (อย่างน้อย 2 คน) 

3.1 ชื่อ-นามสกุล           

ต าแหน่ง            

ส านัก/กอง          

เบอร์โทรศัพท์    เบอร์โทรสาร     

โทรศัพท์มือถือ     e-mail       

3.2 ชื่อ-นามสกุล           

ต าแหน่ง            

ส านัก/กอง           

เบอร์โทรศัพท์    เบอร์โทรสาร     

โทรศัพท์มือถือ     e-mail       
 

หมำยเหตุ เพ่ือประโยชน์ในกำรติดต่อกลับ กรุณำกรอกข้อมูลผู้ประสำนงำนให้ครบถ้วน 
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สรุปผลกำรเปดิระบบรำชกำรให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม 
ของหน่วยงำนต้นแบบที่น ำมำขยำยผล  

 

เนื้อหาในส่วนนี้ ต้องไม่เกิน 2 หน้ำกระดำษ A4  โดยต้องใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนำด 16 

สรุปการด าเนินงานโครงการต้นแบบที่น ามาขยายผล เกี่ยวกับที่มา/สภาพปัญหา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ขอบเขตการด าเนินงาน ขั้นตอน/วิธีการท างานแบบมีส่วนร่วม รวมถึงผลส าเร็จที่ได้รับ 
และปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ พร้อมแผนภาพ/ตัวแบบ (Model) ของการท างานแบบมีส่วน
ร่วมของโครงการที่เคยได้รับรางวัลฯ 

           
           
           
           
            

 

 
 
 
 

- ใส่ภาพตัวแบบ (Model) ที่เคยได้รับรางวัลฯ – 
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ผลกำรด ำเนินกำรขยำยผลกำรเปิดระบบรำชกำรให้ประชำชน 
เข้ำมำมสี่วนร่วม 

เนื้อหาในส่วนน้ี ต้องไม่เกิน 15 หน้ำกระดำษ A4  โดยต้องใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนำด 16 
ทั้งนี้ ในการตอบแต่ละข้อค าถาม สามารถตัดค าอธิบายแนวทางการเขียนออกได้ 
 

มิติที่ 1: ควำมเชื่อมโยงนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติขององค์กร (10 คะแนน) 

1. กำรก ำหนดและสื่อสำรนโยบำย/ทิศทำงของผู้บริหำรองค์กร ที่ ให้ควำมส ำคัญกับ 
กำรมีส่วนร่วมของประชำชน  (5 คะแนน) 
(อธิบายให้เห็นถึงความเช่ือมโยงของวิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์ที่เป็นกรอบทิศทางในการสร้าง 
การมีส่วนร่วมในองค์กร รวมถึงการสื่อสารไปยังบุคลากรเพื่อน าไปสู่การปฎิบัติ) 
           
           
           
            

2. กำรจัดท ำแผนหรือกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนเพื่อเชื่อมโยงตัวแบบ (Model)  
ที่เคยได้รับรำงวัลฯ ไปสู่กำรขยำยผล/ต่อยอดกำรด ำเนินงำนในพื้นที่อ่ืน (อย่ำงน้อย 2 
พื้นที่)  (5 คะแนน) 
(อธิบายเกี่ยวกับแผนการด าเนินงานในหน่วยงานที่ขยายผลที่เช่ือมโยงกับตัวแบบ (Model) ที่เคยได้รับรางวัลฯ 
โดยแสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ปรับใช้หรือการต่อยอด) 
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มิติที่ 2 : กำรขยำยผลกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมแต่ละพื้นที่ (50 คะแนน) 
กำรด ำเนินกำรในแต่ละพื้นที่ 
3. กำรส่งเสริมกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินโครงกำร/ด ำเนินงำน (40 คะแนน)   

3.1 กำรขยำยผล/ต่อยอดด ำเนินงำนในพื้นที่ที่ 1 ได้แก่  (ระบุพื้นท่ีขยายผล)  

3.1.1 ที่มา/ความส าคัญของสภาพปัญหา วัตถุประสงค์  
          

          

          

           

3.1.2 รูปแบบ/ขั้นตอน/วิธีการที่มีการบูรณาการและประสานความร่วมมือทั้งแนวราบและ
แนวดิ่ง และสะท้อนการมีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ (Collaborate)  
(อธิบายการด าเนินงานในพื้นที่ ตั้งแต่ริเริ่มไปจนถึงการก าหนดแนวทาง และด าเนินการเพื่อแก้ปัญหา/
การพัฒนา รวมทั้งบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ)  
          

          

          

           

3.1.3  บทบาทของแต่ละภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ/
ผลงาน ในพ้ืนที ่ 
(ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและอธิบายบทบาทท่ีเป็นกลไกหลัก (Key Actor) ผู้ส่งเสริมสนับสนุน
(Facilitator) ผู้จัดการเครือข่าย (Network Manager) และหุ้นส่วนความร่วมมือ (Partnership)  
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3.1.4 สรุปความส าเร็จและประโยชน์ที่ได้รับ ปัญหา/อุปสรรค และปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ
ในการด าเนินงานของพื้นทีท่ี่ 1 

          
          
          
           

3.1.5  การด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ต่อยอดการพัฒนา หรือการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ หรือ
นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีในการด าเนินงานเพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่ที่ขยายผล  

          
          
           

ตัวแบบ (Model) การท างานแบบมีส่วนร่วมในภาพรวมของการขยายผล  
(น าเสนอภาพหรือแผนภาพตัวแบบที่แสดงให้เห็นความเช่ือมโยงของทิศทาง/เป้าหมาย และกลไก/
วิธีการ/กระบวนการด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน รวมทั้งผลส าเร็จที่ได้รับ และปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จในพื้นที่ท่ี 1)  

 

 
 
 
 

- ใส่ภาพตัวแบบ (Model) – 
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3.2 กำรขยำยผล/ต่อยอดด ำเนินงำนในพื้นที่ที่ 2 ได้แก่  (ระบุพื้นท่ีขยายผล)  
3.2.1 ที่มา/ความส าคัญของสภาพปัญหา วัตถุประสงค์  

          
           

3.2.2 รูปแบบ/ขั้นตอน/วิธีการที่มีการบูรณาการและประสานความร่วมมือทั้งแนวราบและ
แนวดิ่ง และสะท้อนการมีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ (Collaborate)  
(อธิบายการด าเนินงานในพื้นที่ ตั้งแต่ริเริ่มไปจนถึงการก าหนดแนวทาง และด าเนินการเพื่อแก้ปัญหา/
การพัฒนา รวมทั้งบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ)  

          
           
 

3.2.3  บทบาทของแต่ละภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ/
ผลงาน ในพ้ืนที ่ 
(ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและอธิบายบทบาทท่ีเป็นกลไกหลัก (Key Actor) ผู้ส่งเสริมสนับสนุน 
(Facilitator) ผู้จัดการเครือข่าย (Network Manager) และหุ้นส่วนความร่วมมือ (Partnership)  

          
           

3.2.4 สรุปความส าเร็จและประโยชน์ที่ได้รับ ปัญหา/อุปสรรค และปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ
ในการด าเนินงานของพื้นทีท่ี่ 2 

          
           

3.2.5  การด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ต่อยอดการพัฒนา หรือการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ หรือ
นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีในการด าเนินงานเพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่ที่ขยายผล  
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ตัวแบบ (Model) การท างานแบบมีส่วนร่วมในภาพรวมของการขยายผล  
(น าเสนอภาพหรือแผนภาพตัวแบบที่แสดงให้เห็นความเช่ือมโยงของทิศทาง/เป้าหมาย และกลไก/
วิธีการ/กระบวนการด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน รวมทั้งผลส าเร็จที่ได้รับ และปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จในพื้นที่ท่ี 2)  

 

 
 
 
 

- ใส่ภาพตัวแบบ (Model) – 
 
 
 
 

ภำพรวมของกำรด ำเนินกำร 

มิติที่ 3 : กำรบรรลุผลส ำเร็จ (40 คะแนน) 

4.  กำรสรุปบทเรียนควำมส ำเร็จและประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรบรรลุเป้ำหมำยของกำร
พัฒนำ  

 4.1 กำรมีเวทีเพื่อสร้ำงปฎิสัมพันธ์ หรือกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของภำคีเครือข่ำย  

          
          
           

4.2 สรุปผลส ำเร็จและประโยชน์ที่ได้รับ ปัญหำ/อุปสรรค และปัจจัยที่มีผลต่อควำมส ำเร็จ
ในกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของกำรขยำยผล 
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5. ตัวแบบ (Model) กำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมในภำพรวมของกำรขยำยผล  
(น าเสนอตัวแบบโครงการที่เสนอมาเป็นตัวอย่าง ที่แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของเป้าหมายที่ต้องการของ
องค์กร กลไกที่ใช้ในการขับเคลื่อน ขั้นตอน/วิธีการท างาน รวมทั้งผลส าเร็จ/ประโยชน์ท่ีได้รับ ตลอดจนปัจจัย
ความส าเร็จในภาพรวมของการขยายผล) 
 

 
 
 
 

- ใส่ภาพตัวแบบ (Model) – 
 
 
 
 

6. ควำมพึงพอใจของประชำชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ำมำมีบทบำทร่วมในกำรบริหำรรำชกำร  
 (ระบุผลการประเมินความพึงพอใจ/ความคิดเห็นในการเปิดระบบราชการขององค์กร และอธิบายการ

ได้มาของประเมินฯ ตามหลักสถิติ พร้อมแนบตัวอย่างแบบสอบถาม) 
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ภำคผนวก 3 
 

ตัวอย่างแบบส ารวจ 
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ตัวอย่ำงแบบส ำรวจ 1 
ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจ/ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ของประชาชน

หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง จากการเปิดระบบราชการขององค์กร ส าหรับประเภทรางวัล
เปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) (สามารถปรับแบบสอบถามได้ตามความ
เหมาะสม) 

การสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของประชาชนและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง จากการเปิดเผยข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น เพ่ือแสดงถึงการ
บรรลุผลส าเร็จ/ผลลัพธ์ จากการด าเนินการขององค์กรในการเปิดระบบราชการ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  (โปรดท ำเครื่องหมำย ✓ในช่องที่ตรงกับท่ำนมำกที่สุด) 

1.1 เพศ ชาย   หญิง 

1.2 อายุ ต่ ากว่า 25 ป ี  25-30 ปี     31-35 ปี            36 ปี ขึ้นไป 

1.3 การศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตร ี ปริญญาตร ี    ปริญญาโท          ปริญญาเอก 

1.4 อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา ข้าราชการ/รัฐวสิาหกิจ/หน่วยงานในก ากบัรัฐ  

 พนักงานหน่วยงานเอกชน            ธุรกิจส่วนตัว                 อ่ืน ๆ (ระบุ)......... 

1.5 จ านวนคร้ังที่ทา่นเข้ามาใช้ขอ้มูลที่หน่วยงานเปิดเผย    

1 ถึง 2 คร้ัง                 3 ถึง 6 คร้ัง           เป็นประจ าอยา่งน้อยเดือนละ 1 คร้ัง 

อ่ืน ๆ ....................... 

1.6 ท่านมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น  

1 ถึง 2 คร้ัง                 3 ถึง 6 คร้ัง           ทุกคร้ังที่มีการเปิดให้แสดงความคิดเห็น 

อ่ืน ๆ ....................... 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ/ความคิดเห็นต่อการเปิดระบบราชการ ของ  
(ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ) ....................................... 
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ส่วนที่ 2  ควำมพึงพอใจ/ควำมคิดเห็นต่อกำรเปิดเผยข้อมูลและกำรรับฟังควำมคิดเห็น 

(โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด) 

ประเด็นควำมพึงพอใจ/ควำมคิดเห็น 

ระดับควำมพึงพอใจ/ควำมคิดเห็น 
มำก
ที่สุด 
 (5) 

มำก 
 

(4) 

ปำน
กลำง 
 (3) 

น้อย  
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐเปิดเผย 
ในช่องทางต่าง ๆ เป็นประโยชน์ต่อท่าน   

     

2. ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐที่เปิดเผย
ในช่องทางต่าง ๆ ตรงกับความต้องการของท่าน 

     

3. ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐที่เปิดเผย 
ในช่องทางต่าง ๆ มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง แม่นย า 
และทันสมัย 

     

4. ท่านพึงพอใจกับช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสารที่
หน่วยงานของรัฐใช้ในการเปิดเผยข้อมูล 

     

5. ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นต่อข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ที่หน่วยงานของรัฐเปิดเผยผา่นช่องทางตา่ง ๆ ได้งา่ย 
และสะดวก 

     

6. ท่านสามารถตรวจสอบสถานะข้อร้องเรียน/
ข้อเสนอแนะ/ความเห็นที่แจ้งไปยังหน่วยงานของรัฐได้ 

     

7. ท่านคิดว่าหนว่ยงานของรัฐได้น าข้อเสนอแนะ/
ความเห็นต่าง ๆ จากประชาชนไปปรบัปรุงการบริการ
ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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ส่วนที่ 3 ควำมเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

1)  ท่านคิดว่าควรเพิ่มเติมหรือปรับปรุง ช่องทางที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลในปัจจุบัน อย่างไร  
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

2) ท่านต้องการให้เปิดเผยข้อมูล ในเร่ืองใดเพิ่มเติม 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

3)  ท่านคิดว่าควรเพิ่มเติมหรือปรับปรุง ช่องทางที่น ามาใช้ในการรับฟังความคิดเห็น อย่างไร 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

4)  ท่านคิดว่าควรปรับปรุง ขั้นตอน/วิธีการในการรับฟังความคิดเห็นอย่างไรบ้าง เพื่อให้เกิดการ
ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพการท างานหรือการให้บริการ มากที่สุด  
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

5)  ความเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
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ตัวอย่ำงแบบส ำรวจ 2 
ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ที่เกี่ยวข้องในบทบาทการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ส าหรับประเภทรางวัลประเภท
รางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม และรางวัลเลื่องลือขยายผล  
(สามารถปรับแบบสอบถามได้ตามความเหมาะสม) 

การสอบถามคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลลัพธ์จากการส่งเสริมการเปิดระบบราชการ
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ  โดยการสอบถามความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของ
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการเข้ามามีบทบาทร่วมด าเนินงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เป็น
เจ้าของโครงการ/เจ้าของผลงาน และความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนิน
โครงการ/ผลงาน 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  (โปรดท ำเครื่องหมำย ✓ในช่องที่ตรงกับท่ำนมำกที่สุด) 

1.1 เพศ ชาย     หญิง   

1.2 อายุ ต่ ากว่า 25 ป ี    25-30 ปี    31-35 ปี            36 ปี ขึ้นไป 

1.3 การศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตร ี   ปริญญาตร ี    ปริญญาโท          ปริญญาเอก 

1.4 อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา            ข้าราชการ/รัฐวสิาหกิจ/หน่วยงานในก ากบัรัฐ 

 พนักงานหน่วยงานเอกชน            ธุรกิจส่วนตัว             อ่ืน ๆ (ระบุ)............ 

1.5 ระยะเวลาในการเข้ามามีสว่นร่วมฯ           น้อยกว่า 6 เดอืน            ตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 1 ป ี

  ตั้งแต่ 1-2 ปี                 มากกว่า 2 ปี ขึ้นไป 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบส ารวจความพึงพอใจ/ความคิดเห็นในกำรเข้ำมำมีบทบำทร่วมด ำเนินกำร 
กับ(ส่วนรำชกำร/หน่วยงำนของรัฐ)............................................. 
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ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจ/ควำมคิดเห็นในกำรเข้ำมำมีบทบำทร่วมด ำเนินกำรกับหน่วยงำนของรัฐ 
(หน่วยงำนเจ้ำภำพ)  

(โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด) 
 

ประเด็นควำมพึงพอใจ/ควำมคิดเห็น 

ระดับควำมพึงพอใจ/ควำมคิดเห็น 
มำกที่สุด 

  
(5) 

มำก 
 

(4) 

ปำน
กลำง 
 (3) 

น้อย  
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. ท่านพงึพอใจกับการให้ข้อมูลและรับฟัง 
ความคิดเห็นจากหน่วยงานของรัฐ 

     

2. หน่วยงานของรัฐให้การสนับสนุนในด้านการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่าง ๆ 

     

3. ท่านพึงพอใจกับบทบาทของหน่วยงานของรัฐ 
ที่ท่านท างานร่วมดว้ย 

     

4. ท่านมีบทบาทในการท างานร่วมกับหน่วยงานของรัฐ
และภาคส่วนอ่ืน ๆ  

     

5. ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสนิใจเก่ียวกับการด าเนิน
โครงการ  

     

6. ท่านคิดว่าโครงการนี้มปีระโยชน์ต่อตัวทา่นและ
คนในพื้นที ่

     

7. ท่านมีความสุขที่ได้เข้ามาเป็นสว่นหนึ่งในความส าเร็จ
ของโครงการนี้ 

     

8. ท่านคิดว่าแม้จะไม่มีการสนบัสนุนจากหน่วยงาน
ของรัฐคนในพื้นที่สามารถด าเนนิการต่อไปได้  

     

9. ท่านพึงพอใจกับบทบาททีไ่ดร้ับจากการท างาน
ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ 
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ส่วนที่ 3 ควำมเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
1)  ท่านคิดว่าท่านเข้าไปมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอย่างไร 

(ร่วมท างาน หรือ มอบหมายเป็นคณะกรรมการ ฯลฯ) 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

 
2) ท่านคิดว่าหน่วยงานภาครัฐต้องปรับปรุงอะไรบ้าง เพื่อสร้างให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

หรือการท างานแบบเครือข่าย 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

3) ท่านคิดว่าอะไรคือปัจจัยที่ท าให้ท่านมีความพึงพอใจกับการท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................  

4) ข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
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ภำคผนวก 4 
 

รำยชื่อหน่วยงำนที่ได้รับรำงวัลเลิศรัฐ  
สำขำกำรบริหำรรำชกำรแบมีส่วนร่วม  

ประจ ำปี พ.ศ. 2561 
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ผลกำรพิจำรณำรำงวัลเลิศรัฐ สำขำกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม 
ประจ ำปี พ.ศ. 2561 

ในปี พ.ศ. 2561 มีส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า จังหวัด และองค์การมหาชน ได้รับรางวัล
เลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ าปี พ.ศ. 2561 จ านวน 65 รางวัล โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1. ประเภทรำงวัลเปิดใจใกล้ชิดประชำชน (Open Governance) จ านวน 12 รางวัล 

ล ำดับ หน่วยงำน 

ระดับดีเด่น (จ านวน 5 หน่วยงาน) 
1 กรมการขนส่งทางบก    
2 กรมชลประทาน 
3 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
4 กรมบัญชีกลาง 
5 กรมศุลกากร 

ระดับดี (จ านวน 5 หน่วยงาน) 

1 กรมอุตุนิยมวิทยา 
2 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
3 ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
4 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)  

ระดับชมเชย (จ านวน 2 หน่วยงาน) 
1 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
2 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
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2. ประเภทรำงวัลสัมฤทธิผลประชำชนมีส่วนร่วม (Effective Change) จ านวน 38 รางวัล 

ล ำดับ ชื่อหน่วยงำนที่สมัคร ผลงำน 

ระดับดีเด่น  (จ านวน 7 ผลงาน) 

1 กรมควบคุมโรค โครงการดูแลสุขภาพของชุมชนที่เกิดจากปัญหาหมอกควัน: 
อ าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน 

2 กรมพัฒนาที่ดิน โครงการปลูกฮักท้องถิ่น หมอดินอินทรีย์ วิถียโสธร 
3 กรมปศุสัตว์ โครงการยกระดับเครือข่ายเกษตรผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดเพชรบุรี 

4 กรมชลประทาน โครงการบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน: ณ โครงการอ่างเก็บน้ า
ดอยงู จังหวัดเชียงราย 

5 กองบัญชาการกองทัพไทย โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน: ณ แม่น้ าลี้
และล าน้ าแม่ทา  

6 กรมสอบสวนคดีพิเศษ โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการ
ป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ 

7 กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่า
อนุรักษ์: ป่าต้นน้ าขุนลาว อุทยานแห่งชาติขุนแจ จังหวัด
เชียงราย 

ระดับดี (จ านวน 19 ผลงาน) 

1 กรมประมง โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงบ้านซับสมบูรณ์
จังหวัดบุรีรัมย์ 

2 กรมประมง โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง : กลุ่ม
ประมงพื้นบ้านเรือเล็กหนองแฟบ จังหวัดระยอง 

3 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โครงการถนนสายวัฒนธรรม: อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

4 กรมการพัฒนาชุมชน โครงการจัดการปัญหาหนี้สินของคนในชุมชน: ชุมชนบ้านโป่ง 
อ าเภอป่าแดด และอ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  

5 กรมสอบสวนคดีพิเศษ โครงการคืนที่ดินและปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ
ที่ดินของรัฐ:อุทยานแห่งชาติสิรินาถ  จังหวัดภูเก็ต 
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ล ำดับ ชื่อหน่วยงำนที่สมัคร ผลงำน 

6 กรมป่าไม้ โครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า (ป่าในเมือง) จังหวัด
สมุทรปราการ  

7 กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง 

โครงการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน: กลุ่มอนุรักษ์ชุมชนคลองเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ 

8 กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง 

โครงการส่งเสริมความร่วมมือประมงพื้นบ้าน เพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง: กลุ่มประมงพื้นบ้าน ต าบล 
คุระบุร ีจังหวัดพังงา 

9 ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการวิถีแห่งศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน :  
การจัดการคุณภาพน้ าแม่น้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

10 ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ จังหวัดสุโขทัย 

11 ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

โครงการโรงพยาบาลประชารัฐ ราษฎร์ – รัฐร่วมใจในการดูแล
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและระยะท้ายใน
ชุมชนแบบบูรณาการ จังหวัดขอนแก่น 

12 กรมพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน 

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวเด็กและเยาวชน และ
ติดตามหลังปล่อย: สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดบุรีรัมย์ 

13 ส านักงานนโยบายและ
แผนรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์เทศบาลเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ 

14 กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

โครงการสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชน 

15 กรมพัฒนาที่ดิน โครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ สร้างชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน
จังหวัดสตูล 
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ล ำดับ ชื่อหน่วยงำนที่สมัคร ผลงำน 

16 กรมส่งเสริมการเกษตร โครงการพุนพิน 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มบารมี เพื่อ 
การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน: ต าบลท่าข้าม อ าเภอพุนพิน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

17 จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการสานพลังในการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล เพื่อคืน
ความสุขอย่างยั่งยืน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

18 จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

19 จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคนและสังคมระดับ
จุลภาค (คนดีศรีสุพรรณ) 

ระดับชมเชย (จ ำนวน 12 ผลงำน) 

1 กรมพัฒนาที่ดิน โครงการแหล่งน้ า…สร้างดิน สู่การพัฒนาที่ดินแบบมีส่วนร่วม 

2 กรมกิจการผู้สูงอายุ โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
จังหวัดนครพนม (อาคารเจริญ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี) 

3 กรมวิชาการเกษตร โครงการพฒันาชุมชนตน้แบบตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
แบบมีสว่นร่วม: ต าบลร าแดง อ าเภอสิงหนคร จังหวดัสงขลา 

4 กองทัพบก  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน 

5 กรมราชทัณฑ์ โครงการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพของผู้ต้องขัง :  
เรือนจ ากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

6 กรมโยธาธิการและผัง
เมือง 

โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่: จังหวัดจันทบุรี 

7 ส านักงานปลัด 
กระทรวงพลังงาน 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในชุมชน : ต าบล
ท่าดินด า อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

8 กรมประมง โครงการการมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรการปิดอ่าวไทย
ตอนกลาง 

9 กรมโรงงานอุตสาหกรรม โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ: อ าเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 



 

 

99  

ล ำดับ ชื่อหน่วยงำนที่สมัคร ผลงำน 

10 จังหวัดสกลนคร โครงการพัฒนาโคเนื้อคุณภาพอย่างเป็นระบบครบวงจร : 
จังหวัดสกลนคร 

11 ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (องค์การมหาชน) 

โครงการพฒันาเครือขา่ยเพื่อสร้างการเปลีย่นแปลงในการงดเหลา้
ของชุมชน: อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ  

12 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ 
(องค์การมหาชน)  

โครงการพัฒนาชุมชนหัตถกรรมต้นแบบผ้าทอกะเหรี่ยง 
บ้านหล่ายแก้ว : อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 

3. ประเภทรำงวัลผู้น ำหุ้นส่วนควำมร่วมมือ (Engaged Citizen) จ านวน 15 รางวัล 

ล ำดับ บุคคล/กลุ่มบุคคล ผลงำน 

ระดับดีเด่น (จ านวน 4 ราย) 
1 เครือข่าย สิ่งแวดล้อมม้ง 

ดอยสุเทพ-ปุย 12 
หมู่บ้าน 

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลด
หมอกควัน พื้นที่อุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย และพื้นที่
โดยรอบ 

2 นายบรรเทิง นวมภักดี โครงการยกระดับเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ  
จังหวัดเพชรบุร ี 

3 นายชิษณุพงศ์ สุขสวัสดิ์ โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน: ณ แม่น้ าลี้
และล าน้ าแม่ทา 

4 นายเสถียร ชัยนาม 
 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่า
อนุรักษ์ : ป่าต้นน้ าขุนลาว อุทยานแห่งชาติขุนแจ  
จังหวัดเชียงราย 

ระดับชมเชย (จ านวน 11 ราย) 

1 นายวันชัย  สวัสด์แดง 
 

การบริหารการใชน้้ าของชลประทานมหาสวัสดิ ์อ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม 

2 กลุ่มผู้ใช้น้ าอ่างเก็บน้ า
ห้วยสงสัย อ าเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี 

การบริหารจัดการน้ าอ่างเก็บน้ าห้วยสงสัย 
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ล ำดับ บุคคล/กลุ่มบุคคล ผลงำน 

3 นางเปรมปรีย์  ไตรรัตน์  โครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า (ป่าในเมือง)  
จังหวัดสมุทรปราการ 

4 นายเทียนชัย  โตะเตบ โครงการส่งเสริมความร่วมมือประมงพื้นบ้าน เพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง: กลุ่มประมงพื้นบ้าน  
ต าบลคุระบุรี จังหวัดพังงา 

5 นายบรรเจิด 
อุดมสมุทรหิรัญ 

โครงการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยการมสี่วนร่วม
ของชุมชน:กลุ่มอนุรักษ์ชุมชนคลองเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

6 นายสมศักดิ์  เครือวัลย์ โครงการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง ต าบลสองสลึง  
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

7 นายสุทธิ  มะหะเลา การด าเนินงานของสมาคมเพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย 

8 กลุ่มเครือข่ายชุมชน
หัวใจสีเขียว 

โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์เทศบาลเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ 

9 นายธงชัย  แซ่เถา โครงการส่งเสริมการตลาดกรีนมาร์เก็ตแบบบูรณาการโดยใช้
การตลาดน า: เพชรบูรณ์ 

10 นางสาวเนาวรัตน์  บุญมี โครงการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากผลิตภัณฑ์มังคุด
สดบรรจุกล่องตามโครงการเมืองเกษตรสีเขียว จังหวัดจันทบุรี 

11 เครือข่ายหมอดินอาสา
ต าบลลุมพุก อ าเภอค า
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 

โครงการปลูกฮักท้องถิ่น หมอดินอินทรีย์ วิถียโสธร 

ทั้งนี้ ส านักงาน ก.พ.ร. ได้จัดท าสรุปบทเรียนการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ประจ าปี 
พ.ศ. 2561 เพื่อน าเสนอผลการด าเนินงานเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการของหนว่ยงานที่ได้รับรางวัลในระดบัดีเดน่ เพื่อให้เห็นถึงแนวปฎิบัติที่ดี (Best Practices) น าไปสูก่าร
ขยายผลให้กับหน่วยงานหรือผู้สนใจสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อร่วมกันสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ ส านักงาน ก.พ.ร. 
https://opdc.go.th/content/OTIz 
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สรุปบทเรียนการมีส่วนร่วม 

ในการบริหารราชการฯ  



 

 




