




              
 

 

ค ำน ำ 

ปัจจุบันการบริหารจัดการภาครัฐจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน โดยหน่วยงานภาครัฐต้องเปิดให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ 
ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมประเมินผล อันจะน าไปสู่การยอมรับและความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดินให้สามารถตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการบริหารราชการ โดยจัดให้มีการมอบรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
เพ่ือเชิดชูผลงานของหน่วยงานของรัฐที่มีการท างานแบบมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนและภาคส่วนต่าง  ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง และมีผลการด าเนินงานที่เป็นต้นแบบหรือแนวปฏิบัติที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 

ในปี พ.ศ. 2563 ส านักงาน ก.พ.ร. ได้พัฒนาหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
ให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาระบบราชการ เพื่อส่งเสริมการเปิดระบบราชการให้ประชาชนและ 
ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการที่สร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อระบบราชการ และ 
สร้างการยอมรับจากภาคประชาชนในการเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องและร่วมท างานกับภาครัฐแบบหุ้นส่วนความร่วมมือ
ที่เป็นรูปธรรมและขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังหน่วยงานของรัฐให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ได้เห็นชอบให้ก าหนดรางวัลการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่ วมเป็น 5 ประเภท ได้แก่  1) ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance)  
2) ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 3) ประเภทผู้น าหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged 
Citizen) 4) ประเภทเลื่องลือขยายผล (Participation Expanded) และ 5) ประเภทร่วมใจแก้จน (Antipoverty 
Empowered) 

ส านักงาน ก.พ.ร. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงานของรัฐและภาคส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการน าไป
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ 
และเกิดแนวปฏิบัติหรือกรณีศึกษาที่ดี (Best Practice) ในการน าไปสู่การเผยแพร่และขยายผล รวมทั้งมุ่งสู่การบริหาร
ราชการแผ่นดินทีม่ีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนได้อย่างแท้จริง 

 

 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

พฤศจิกายน 2562 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติสิทธิของประชาชนไว้ ในหลาย ๆ มาตราให้ประชาชนมีสิทธิ 
ในการเข้าร่วมด าเนินการใด ๆ ของรัฐที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
ด้านต่าง  ๆดังนั้นภาครัฐต้องปรับตัวและเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการที่เป็นรูปธรรม 

นอกจากนี้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 2  
การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน ก าหนดให้การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ ก่อนเริ่ม
ด าเนินการส่วนราชการจะต้องด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือชี้แจงท าความเข้าใจ เพ่ือให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจากภารกิจนั้น และให้ถือเป็นหน้าที่ของข้าราชการที่จะต้องรับฟังความคิดเห็น
และความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงหรือเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือให้มี 
การปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้เหมาะสม ประกอบกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการตามกรอบแนวคิดระบบราชการ 
4.0 ที่มุ่งเน้นการเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการโดยตรงมากขึ้น  

โดยที่ผ่านมา ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและได้น าแนวคิดการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วมมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ 
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เกิดการแสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับ 
ภาคส่วนต่าง ๆ และท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในลักษณะเชิงบูรณาการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการให้
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยการมอบรางวัล “ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรบริหำร
รำชกำรแบบมีส่วนร่วม” เพ่ือกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการโดยการให้ประชาชนหรือภาคส่วนอ่ืน 
เข้ามามีส่วนร่วม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นการมอบรางวัลฯ ให้กับจังหวัด และขยายการมอบรางวัลฯ ไปยัง 
ส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า ในปี พ.ศ. 2556 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ซึ่งจากการมอบรางวัลฯ พบว่าการเปิดระบบ
ราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน เป็นการสร้างพลังความร่วมมือในการขับเคลื่อนการบริหารราชการ
แผ่นดินไปสู่เป้าหมาย เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และตอบสนองความต้องการของประชาชน ชุมชน สังคม 
และประเทศชาตเิกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2561 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม ได้มีการขยายกลุ่มเป้าหมายของการมอบรางวัลฯ ไปยังองค์การมหาชนและก าหนดหลักเกณฑ์ 
การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ าปี  พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย  
3 ประเภท ได้แก่ 1) ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) 2) ประเภทสัมฤทธิผลประชาชน 
มีส่วนร่วม (Effective Change) 3) ประเภทผู้น าหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen) ในปี พ.ศ. 2562  
ได้ขยายประเภทรางวัลฯ เพิ่มขึ้นอีก 1 รำงวัล ได้แก่ ประเภทเลื่องลือขยายผล (Participation Expanded) และ 
ในปี พ.ศ. 2563 ได้ขยายกลุ่มเป้าหมายในการส่งผลงานเพ่ือขอรับรางวัลให้กว้างข้ึน ได้แก่ ส่วนราชการระดับกรม/

ควำมเป็นมำ 



 

 2 

เทียบเท่า จังหวัด องค์การมหาชน โรงเรียน รัฐวิสาหกิจ รัฐสภา ศาล องค์กรอิสระ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ องค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอิสระของรัฐ และภาคประชาสังคม ชุมชน และภาคเอกชน 

การมอบรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์ เพ่ือกระตุ้นให้หน่วยงานของรัฐ มีความมุ่งมั่น 
ตั้งใจในการปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินให้มี
ระบบหรือวิธีการท างานที่ตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน มีการปรับกระบวนทัศน์ ค่านิยม 
และวัฒนธรรมการท างานของเจ้าหน้าที่รัฐและภาคส่วนต่าง ๆ มีการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งท าให้เกิดการเชื่อมประสานการท างานในพ้ืนที่และกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง สร้างความไว้วางใจ เชื่อมั่นศรัทธา และการยอมรับซึ่งกันและกัน น าไปสู่การค้นพบแนว
ปฏิบัติหรือต้นแบบที่ดี (Best Practice) จากการเรียนรู้การปฏิบัติจริง (Action Learning) ในการเปิดระบบราชการ 
ให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทร่วมในการด าเนินงานร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในลักษณะ
หุ้นส่วนความร่วมมือที่มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Sense of Belongings) และเป็นหุ้นส่วนในการท างานร่วมกัน 
อย่างยั่งยืน สามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารราชการให้ดียิ่งขึ้นและเกิดผลส าเร็จ 
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 

รำงวัลกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสร้างขวัญ
ก าลังใจในการเชิดชูผลการปฏิบัติราชการ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม ตั้งแต่
กำรให้ข้อมูลข่ำวสำร (Inform) กำรรับฟังควำมคิดเห็น (Consult) กำรเข้ำมำเกี่ยวข้อง (Involve)  
ไปจนถึงกำรสร้ำงควำมร่วมมือ (Collaboration) รวมทั้ง สร้างความภาคภูมิใจของผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการขับเคลื่อนหรือผลักดันการด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จ อันน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพ  
การบริหารราชการที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงและการน าไปสู่  
แนวปฏิบัติหรือต้นแบบที่ดี (Best Practice) โดยมุ่งเน้นทั้งกระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ (Result) 
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
 

เจตนำรมณ์ 

ส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า จังหวัด องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระของรัฐ 
สถาบันอุดมศึกษา โรงเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัด และภาคประชาสังคม ชุมชน ภาคเอกชน 

กลุ่มเป้ำหมำย 
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เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับความหมายหรือค าจ ากัดความของค าที่ใช้หรือปรากฏในหลักเกณฑ์
การพิจารณารางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจ าปี พ.ศ. 2563 ส านักงาน ก .พ.ร. ได้ก าหนด 
ค านิยามศัพท์ ดังต่อไปนี้ 

1.  หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า จังหวัด องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานอิสระของรัฐ สถาบันอุดมศึกษา โรงเรียน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.  ส่วนราชการ หมายถึง ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า 

3.  จังหวัด หมายถึง หน่วยการปกครองส่วนภูมิภาคที่รวมหลาย ๆ อ าเภอเข้าด้วยกันมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
และมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าปกครอง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ. 2534 มาตรา 51 (1) และ 52 และให้หมายรวมถึงกรุงเทพมหานคร 

4.  องค์การมหาชน หมายถึง องค์การมหาชนที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
และพระราชกฤษฎีกา ตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และองค์การมหาชนที่จัดตั้งตาม
พระราชบัญญัติเฉพาะ 

5.  โรงเรียน หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

6.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง  หน่วยงานปกครองที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดรูปแบบหนึ่ง 
โดยปกติการปกครองส่วนท้องถิ่นจะเปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตท้องถิ่นนั้น ๆ เลือกตั้งผู้แทนของตนเข้าไป
ท าหน้าที่เป็นผู้บริหารท้องถิ่น หรือเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเพ่ือเลือกผู้บริหารท้องถิ่นอีกทีหนึ่ง (เรียกว่า 
การเลือกตั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมตามล าดับ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจอิสระ (Autonomy) ใน
การบริหารจากรัฐได้ในระดับหนึ่งตามขอบเขตที่กฎหมายก าหนด 

7.  หน่วยงำนอิสระของรัฐ หมายถึง องค์กรของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการเกี่ยวกับภารกิจของรัฐตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย โดยเป็นองค์กรของรัฐที่มีสถานะพิเศษ ซึ่งได้รับหลักประกันให้
สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ได้โดยอิสระ ปลอดพ้นจากการแทรกแซงขององค์กรของรัฐอ่ืนหรือสถาบัน
การเมืองอ่ืน รวมทั้งอยู่เหนือกระแสและการกดดันใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายในสังคมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 

8.  ภาคีเครือข่าย หมายถึง กลุ่มบุคคล องค์กรที่มีเป้าหมายร่วมกัน มารวมตัวกันด้วยความสมัครใจ เพ่ือ 
ท ากิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท า และร่วมประเมินผล โดยเป็น
ความสัมพันธ์แนวราบ มีความเสมอภาคและเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสมาชิกเครือข่ายมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล หรือแลกเปลี่ยนทรัพยากรกันในหมู่สมาชิก เพ่ือท างานร่วมกันและน าเครือข่ายไปสู่
เป้าหมายที่วางไว้ 

 นิยำมศัพท์ 
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9.  ภาคประชาสังคม หมายถึง ภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมที่มิใช่ภาครัฐหรือภาคราชการ ซึ่งรวมตัวเป็นกลุ่ม 
เครือข่าย หรือองค์กร ที่ขับเคลื่อนการพัฒนาหรือแก้ปัญหาในพ้ืนที่และประเด็นสาธารณะต่าง ๆ ที่เป็น
ลักษณะอาสาสมัคร หรือองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร (NGOs) 

10.  ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในพ้ืนที่/ขอบเขตเดียวกัน มีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน 
มีความสัมพันธ์ และด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน 

11.  ประชาชน หมายถึง บุคคลทั่วไป ที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างมี
นัยส าคัญกับประเด็นสาธารณะหรือประเด็นการพัฒนาในพ้ืนที่ 

12.  การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง มีโอกาสเข้าร่วมในกระบวนการหรือขั้นตอนต่าง ๆ ในการบริหารราชการ ตั้งแต่  
การรับรู้ข้อมูล การร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น  
การร่วมคิดเพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหา การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ การร่วมด าเนินการ 
และติดตามประเมินผล รวมทั้งร่วมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา ซึ่งน าไปสู่การตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน โดยมีลักษณะส าคัญ คือ 1) การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการที่มี 
ความต่อเนื่อง มีการเรียนรู้ร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป  
โดยเน้นการสื่อสารสองทางทั้งช่องทางที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 2) เป้าหมายของการมีส่วนร่วม
ไม่ใช่เพียงการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามกฎหมายหรือการท าให้ไม่มีความขัดแย้ง หากแต่
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนควรมุ่งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง และเป็น
วิธีการเพ่ือท าให้การตัดสินใจของรัฐดีขึ้นและเป็นที่ยอมรับ  

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

ระดับที่ 1 กำรให้ข้อมูลข่ำวสำร (To Inform) : เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเกี่ยวกับ
กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นสิทธิพ้ืนฐานของประชาชนในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงาน
ของภาครัฐ โดยหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่ในการน าเสนอข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ทันสมัย และประชาชน
สามารถเข้าถึงได้ เป็นระดับที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมน้อยที่สุด แต่ถือว่าเป็นขั้นพ้ืนฐานและมีความส าคัญ
มาก ซึ่งรูปแบบการมีส่วนร่วมในระดับนี้อยู่ในลักษณะ การให้ข้อมูลทางเดียวจากภาครัฐสู่ประชาชน 

ระดับที่ 2 กำรปรึกษำหำรือ (To Consult) : เป็นการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้
ข้อมูล ข้อเท็จจริง และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการ/การปฏิบัติงานของ
หน่วยงานของรัฐอย่างอิสระและเป็นระบบ โดยหน่วยงานภาครัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นทั้งที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และน าข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และประเด็นที่ประชาชนเป็นห่วงไปเป็น
แนวทางในการปรับปรุงนโยบาย พัฒนาวิธีการปฏิบัติงานในหน่วยงาน และประกอบการตัดสินใจ 

ระดับที่ 3 กำรเข้ำมำมีบทบำท (To Involve) : เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
หรือเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างรัฐกับประชาชน
อย่างจริงจังและมีจุดมุ่งหมายชัดเจน โดยมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย การวางแผนงานโครงการ 
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และวิธีการปฏิบัติ งาน โดยหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่จัดระบบ อ านวยความสะดวก ยอมรับ 
การเสนอแนะและการตัดสินใจร่วมกับภาคประชาชน ซึ่งการมีส่วนร่วมในระดับนี้ มักเป็นการมีส่วนร่วมใน
รูปแบบที่มีตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย 

ระดับที่ 4 ควำมร่วมมือ (To Collaborate) :  เป็นการให้บทบาทของประชาชนในระดับสูง 
มีเป้าหมายส าคัญอยู่ที่การเป็นหุ้นส่วนกับประชาชนในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ ตั้งแต่การระบุปัญหา 
พัฒนาทางเลือก และแนวทางแก้ไขรวมทั้ง การเข้ามามีบทบาทร่วมในการด าเนินงาน/กิจกรรมของหน่วยงาน
ภาครัฐ ดังนั้น การมีส่วนร่วมในระดับนี้ คือการสัญญาให้กับประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า เราจะ
ร่วมงานกับประชาชนเพ่ือได้ข้อเสนอแนะและแนวความคิดใหม่ รวมทั้งน าข้อเสนอแนะของประชาชนมา
เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ โดยความคิดเห็นของประชาชนจะสะท้อนออกมา
ในการตัดสินใจที่ค่อนข้างสูง ซึ่งการมีส่วนร่วมในระดับนี้ เช่น การเข้ามามีบทบาทร่วมด าเนินงานในลักษณะ
เป็นภาคี/เครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐ การเข้ามามีบทบาทเป็นคณะกรรมการร่วม/คณะที่ปรึกษา 
ภาคประชาชน ที่มีบทบาทหรืออ านาจหน้าที่ร่วมในการขับเคลื่อนนโยบาย/ร่วมด าเนินการในภารกิจ
บางอย่างของภาครัฐ 

ระดับที่ 5 กำรเสริมอ ำนำจ (To Empower) : เป็นระดับที่บทบาทของประชาชนในการเข้ามา
มีส่วนร่วมอยู่ ในระดับสูงสุด เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทในการเป็นผู้ตัดสินใจ  
โดยหน่วยงานภาครัฐจะต้องด าเนินการตามการตัดสินใจของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชน  
ในระดับสูงสุดนี้ เน้นให้ประชาชนมีบทบาทในการบริหารจัดการโดยเป็นผู้ด าเนินภารกิจและภาครัฐ  
มีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนเท่านั้น รูปแบบการมีส่วนร่วมในระดับนี้ ได้แก่ การลงประชามติ หรือ
สภาเมือง 

13.  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคล องค์กร สถาบัน หรือชุมชนที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับ
ผลกระทบทั้งทางบวกและลบจากการตัดสินใจหรือจากการที่มีโครงการหรือนโยบายนั้น นอกจากนี้ยังมี
ความหมายครอบคลุมถึงผู้ ไม่เกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจด้วย เช่น องค์การระดับชาติ 
สถาบันการศึกษา องค์การเอกชน รัฐบาลท้องถ่ิน คู่สัญญา ฯลฯ  

14.  หุ้นส่วนความร่วมมือ หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์ในการพัฒนาที่ประกอบด้วยพันธมิตรจากภาคส่วนต่าง  ๆ
มาร่วมกันท างาน ซึ่งเป็นการท างานร่วมกันแบบมีส่วนร่วม ตั้งแต่ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ และ 
ร่วมติดตามประเมินผล รวมทั้งร่วมรับผลประโยชน์ โดยมีบทบาทร่วมกันท างานเพ่ือไปสู่เป้าหมายความเป็น
หุ้นส่วน ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกัน และความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน ตลอดจน  
มีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันในผลของการพัฒนา 

15.  การขยายผล หมายถึง การด าเนินโครงการที่ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมที่สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนา โดยน ารูปแบบการด าเนินโครงการที่ประสบผลส าเร็จและได้รับรางวัลฯ ไปขยายผลหรือ  
ต่อยอดการด าเนินงานในพ้ืนที่อ่ืน ๆ  
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16.  การต่อยอด หมายถึง การเพ่ิมกิจกรรมหรือขั้นตอนหรือวิธีการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในโครงการซึ่งน ารูปแบบ
ของการด าเนินโครงการที่ประสบความส าเร็จและได้รับรางวัลฯ มาขยายผล ซึ่งการเพ่ิมกิจกรรมหรือขั้นตอน
หรือวิธีการ ดังกล่าว จะส่งผลให้โครงการมีผลส าเร็จและเพ่ิมมูลค่าผลิตภาพ (Productivity) ยิ่งขึ้น 

17.  นวัตกรรม หมายถึง แนวความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็น 
การพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อน านวัตกรรมมาใช้จะช่วย
ให้การท างานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน
ได้ด้วย 

18.  การถอดบทเรียน หมายถึง การสรุปแนวคิดและข้อค้นพบ จากการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติหรือหลัง 
การด าเนินโครงการ เพ่ือให้ได้ค าตอบในประเด็นต่อไปนี้ แผนงาน/โครงการก าหนดไว้อย่างไร อะไร 
คือเป้าหมายของการปฏิบัติงาน เมื่อด าเนินการโครงการไประยะหนึ่งแล้ว เกิดอะไรขึ้นเป็นไปตามที่
ก าหนดไว้หรือไม่และท าไมจึงเป็นเช่นนั้น มีปัญหาอะไรเกิดข้ึนบ้าง จะสามารถปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้น
ได้อย่างไร ในการด าเนินงานครั้งต่อไปมีสิ่งใดบ้างที่ต้องท าเพ่ิมหรือแตกต่างจากครั้งที่ผ่านมา ฯลฯ 

19. คุณลักษณะของกำรเปิดเผยข้อมูลตำมนิยำมของส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน)1 

 (1) สมบูรณ์ (Complete) หมายถึง ชุดข้อมูลต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ และต้อง
เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลข่าวสาร 

 (2) ปฐมภูมิ (Primary) หมายถึง ชุดข้อมูลต้องถูกเปิดเผยจากแหล่งข้อมูลโดยตรง ไม่มีการปรับแต่ง 
หรืออยู่ในรูปแบบข้อมูลสรุป (Summary Data)  

 (3) เป็นปัจจุบัน (Timely) หมายถึง ชุดข้อมูลต้องเป็นปัจจุบัน และเปิดเผยได้ในเวลาที่เร็วที่สุดเท่าที่
เป็นไปได้ เพ่ือเพ่ิมประโยชน์ให้กับผู้ใช้ข้อมูล 

 (4) เข้าถึงได้ง่าย (Accessible) หมายถึง ชุดข้อมูลต้องเข้าถึงได้ง่าย ผู้ใช้ข้อมูลสามารถค้นหา เข้าถึง 
และใช้งานชุดข้อมูลได้หลายช่องทาง 

 (5) อ่านได้ด้วยเครื่อง (Machine-readable) หมายถึง ชุดข้อมูลต้องมีโครงสร้าง สามารถอ่านได้ด้วย
เครื่องและน าข้อมูลไปใช้งานต่อได้ 

 (6) ไม่เลือกปฏิบัติ (Non-discriminatory) หมายถึง ผู้ใช้ข้อมูลต้องสามารถน าชุดข้อมูลไปใช้ได้อย่าง
อิสระโดยไม่ต้องระบุตัวตน หรือเหตุผลของการน าไปใช้งาน 

 (7) ไม่จ ากัดสิทธิ์ (Non-proprietary) หมายถึง ชุดข้อมูลต้องอยู่ในรูปแบบมาตรฐานแบบเปิดที่ 
ปลอดกรรมสิทธิ์ และต้องไม่ถือครองกรรมสิทธิ์หลังจากน าชุดข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์ 

                                                 
1 https://www.oecd.org/gov/open-government.htm 
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 (8) ไม่มีลิขสิทธิ์ (License-fee) หมายถึง ชุดข้อมูลต้องไม่ขัดต่อกฏหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร
เครื่องหมายการค้า โดยผู้ใช้ข้อมูลต้องไม่น าชุดข้อมูลดังกล่าวไปกระท าด้วยประการใด ๆ อันมีลักษณะ
เป็นการท าซ้ า แจกจ่าย หรือแสดงได้เฉพาะกรณีท่ีไม่น าไปใช้ในการค้า 

20. ควำมหมำยของกำรเป็นรำชกำรแบบเปิด (OPEN GOVERNMENT) ตำมที่ OECD2 ก ำหนดไว้ 

 (1) ความโปร่งใส (Transparency) คือ ความโปร่งใสของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยและ 
การเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศของภาครัฐ 

 (2) การมีคุณธรรม (Integrity) คือ การยึดมั่นในคุณค่าร่วมกันของค่านิยมทางจริยธรรม การส่งเสริม
บรรทัดฐานและการจัดล าดับความส าคัญของผลประโยชน์สาธารณะมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว 

 (3) ความรับผิดชอบ (Accountability) คือ ความรับผิดชอบและหน้าที่ ในการแจ้งข่าวสารแก่
ประชาชนให้รับทราบเกี่ยวกับการตัดสินใจ รวมถึงการด าเนินงานและผลการปฏิบัติงานของภาครัฐและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 (4) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder participation) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วม
ครบถ้วนทั้งกระบวนการตั้งแต่การก าหนดนโยบาย ร่วมออกแบบการส่งมอบบริการ รวมถึงการให้ข้อมูล 
การปรึกษาหารือและการเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
 

                                                 
2 https://www.oecd.org/gov/open-government.htm 
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รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม แยกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 

 
โดยในแต่ละประเภทรางวัลมีรายละเอียดเกี่ยวกับความหมาย วิธีการและเงื่อนไขการสมัครขอรับรางวัล 

ระดับรางวัล และขั้นตอนการติดตามประเมินผล ดังต่อไปนี้ 

  

01 
02 

03 
04 
05 

เปิดใจใกล้ชดิประชาชน 
(Open Governance) 

สัมฤทธิผลประชาชนมสี่วนร่วม 
(Effective Change)  

ผู้น าหุ้นส่วนความร่วมมือ 
(Engaged Citizen)  

เลื่องลือขยายผล  
(Participation Expanded) 

ร่วมใจแก้จน  
(Antipoverty Empowered) 

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

ประเภทรางวัลการบรหิารราชการแบบมีส่วนร่วม 1 
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1.1.1 ความหมาย 

หมายถึง รางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐ เพ่ือกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการสร้าง 
การเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการบริหารราชการที่เป็นการส่งเสริมการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามี  
ส่วนร่วมในระดับการให้ข้อมูล (Inform) และรับฟังความคิดเห็น (Consult) ที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการที่มี
คุณค่าที่ส าคัญอย่างแท้จริง (Core Process) โดยประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการจัดการข้อมูลและความคิดเห็นของประชาชนบนฐานความรับผิดชอบและสามารถ
ตรวจสอบได้ (Accountability) ที่น าไปสู่การมีส่วนร่วม (Engaged) เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือผลส าเร็จ 
ในการบริหารราชการขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม 

1.1.2 เงื่อนไขการสมัคร 

1)  เป็นผลการด าเนินงานในภาพรวมขององค์กร ที่แสดงให้เห็นถึงการเปิดระบบราชการในระดับ 
การให้ข้อมูล ( Inform) และระดับการปรึกษาหารือ (Consult) โดยการด าเนินงานต้องสอดคล้องหรือ 
เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี แผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด หรือเป็นอ านาจหน้าที่ ภารกิจหลัก
ขององค์กร  

2)  หน่วยงานของรัฐ สมัครขอรับรางวัลในประเภทนี้ได้เพียง 1 ผลงาน และหน่วยงานที่เคยได้รับรางวัล
ในระดับดีหรือชมเชย สามารถสมัครขอรับรางวัลนี้ได้อีก 

3)  ผลส าเร็จของการเปิดระบบราชการต้องเกิดจากการเปิดเผยข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็น 
และน าประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม (Engaged) โดยมีการด าเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และปัจจุบัน 
ยังมีการด าเนินงานอยู่อย่างต่อเนื่อง  

1.1.3 เกณฑ์การประเมิน ก าหนดเป็น 3 มิติ ได้แก่ 

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

  

1.1 เปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) 
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โดยในแต่ละมิติมีตัวชี้วัดและค่าคะแนน ดังนี้ 

รายการตัวชี้วัด ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) ค่าคะแนน 
มิติที่ 1: ความสามารถขององค์กร  20 

1.  การสร้างกลไกภายในองค์กร เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชนไปสู่การปฏิบัติ 
1.1  มีการก าหนดนโยบายหรือทิศทางหรือแผนงานหรือมาตรการ ที่แสดงว่าให้ความส าคัญกับ 

การเปิดระบบราชการ  
พิจารณาการด าเนินการขององค์กรที่ให้ความส าคัญกับการเปิดระบบราชการ ดังนี้  
1) มีการก าหนดวิสัยทัศน์หรือพันธกิจหรือยุทธศาสตร์หรือค่านิยมขององค์กรอย่างชัดเจน หรือมี 

การจัดท าแผนปฏิบัติการหรือแผนงาน (Roadmap) ที่แสดงถึงการเปิดระบบราชการให้มีความโปร่งใส 
(Transparency) ความพร้อมที่จะให้ตรวจสอบ (Accountability) มีคุณธรรม (Integrity) และการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder participation)  

2) ผู้บริหารขององค์กรมีการสื่อสารนโยบายหรือทิศทางหรือมาตรการ ในการปฏิบัติราชการ 
ที่แสดงถึงการเปิดระบบราชการให้มีความโปร่งใส (Transparency) พร้อมที่จะให้ตรวจสอบ (Accountability) 
มีคุณธรรม (Integrity) และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder participation)  

 

1.2  มีการสร้างวัฒนธรรม ค่านิยม ที่เอ้ือต่อการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน  
พิจารณาการด าเนินการขององค์กร โดยแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารได้มีการสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยม 

ที่เอ้ือต่อการเปิดระบบราชการ มีการพัฒนาการท างานเพ่ือสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันข้อมูลแก่บุคลากรภายใน
องค์กร ซึ่งน าไปสู่ความเชื่อหรือค่านิยมร่วมกันของผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละองค์กร 

 

1.3  มีการมอบหมายผู้ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน  

พิจารณาการด าเนินการขององค์กร ที่แสดงให้เห็นว่า องค์กรได้มีการมอบหมายข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพ่ือรับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ  

 

1.4  การจัดหาหรือสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ แก่บุคลากรภายในและภายนอกองค์กร  
พิจารณาการด าเนินการขององค์กร โดยแสดงให้เห็นว่า องค์กรได้มีการสนับสนุนองค์ความรู้ 

ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมและพัฒนาแกบุ่คลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างไร 

 

มิติที่ 2 : การเปิดระบบราชการ  50 
2.  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ   

2.1  อธิบายให้เห็นถึงกระบวนการหรือวิธีการในการจัดท าข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าข้อมูลที่เปิดเผยมี
ความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และประชาชนสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อได้ 

พิจารณาการด าเนินการขององค์กรที่แสดงให้เห็นว่าการเปิดเผยข่าวสารและข้อมูลสารสนเทศ 
มีประสิทธิภาพ ดังนี้   

1) ช่องทางการเข้าถึงข่าวสารและข้อมูลสารสนเทศที่ง่ายและสะดวก  
2) ความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย  
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รายการตัวชี้วัด ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) ค่าคะแนน 
3) ระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่เผยแพร่ให้มีความถูกต้อง ทันสมัย ทั้งก่อนเผยแพร่และหลัง

เผยแพร่ 
4) การน าองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคนิคใหม่ ๆ เครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาประยุกต์ใช้ 

ในการพัฒนาหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือประชาชนน าไปวิเคราะห์ต่อได้  
2.2  มีข้อมูลสารสนเทศที่ตรงกับภารกิจของหน่วยงานและประชาชนต้องการ  (Advance 

Requirement)  
พิจารณาการด าเนินการขององค์กร ที่แสดงให้เห็นว่า องค์กรมีข้อมูลสารสนเทศที่ตรงกับภารกิจ 

ขององค์กรและตรงกับความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Advance Requirement)  
(คุณภาพข้อมูล การเข้าถึง การใช้ประโยชน์ของข้อมูล) 

 

3.  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ   
3.1  อธิบายให้เห็นถึงระบบหรือวิธีการในการรับฟังความคิดเห็น การก าหนดผู้รับผิดชอบ ข้ันตอน

วิธีการ และกรอบระยะเวลาด าเนินงาน ที่มีการน าองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคนิคใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการรับฟังความคิดเห็น 

พิจารณาการด าเนินการขององค์กร ที่แสดงให้เห็นว่า 
1) มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นที่เป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication)  
2) มีระบบหรือวิธีการในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีประสิทธิภาพ 

มีขั้นตอนหรือวิธีการ และกรอบระยะเวลาด าเนินงานในการรับฟังความคิดเห็นที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
และมีการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ 

3) องค์กรได้น าองค์ความรู้  นวัตกรรม เทคนิคใหม่  ๆ เครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการรับฟังความคิดเห็นอย่างไร 

 

3.2  แสดงผลการด าเนินการในการน าความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงการท างาน 

พิจารณาการด าเนินการขององค์กร ที่แสดงให้เห็นว่า 
1) มีการประมวลและสรุปผลความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน เพ่ือจัดท ารายงานเสนอ

ผู้บริหารอย่างสม่ าเสมอ 
2) มีการด าเนินการที่แสดงให้เห็นเกี่ยวกับการจัดท าข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) หรือการด าเนินงาน

ที่ให้ความส าคัญหรือไม่ละเลยความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 

3) เสนอตัวอย่างผลส าเร็จของการปรับปรุงหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน หรือการก าหนด
นโยบายหรือทิศทางการท างานขององค์กร ที่ เกิดจากการน าความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือ 
ข้อร้องเรียนมาใช้ประกอบการปรับปรุงการท างานหรือการให้บริการ อย่างน้อย 1 ตัวอย่างที่ส าคัญ 
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รายการตัวชี้วัด ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) ค่าคะแนน 
มิติที่ 3 : การบรรลุผลส าเร็จ  30 
4.  ความส าเร็จที่ได้รับจากการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม   

พิจารณาจากผลส าเร็จและประโยชน์ที่ได้รับจากการเปิดระบบราชการขององค์กร ที่แสดงให้เห็นว่า 
4.1  การน าข้อมูลสารสนเทศที่ตรงกับภารกิจขององค์กรที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการ (Advance 

Requirement) ในข้อ 2.2 ไปเปิดเผยและใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

 

4.2  มีฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือเป็นนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล  
ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน น าไปใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงหรือบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

 

4.3  ผลส าเร็จและประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินการเปิดเผยข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ เกี่ยวข้อง ที่แสดงให้เห็นว่าผลผลิตและผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ส่งผล 
ต่อองค์กรหรือชุมชนหรือสังคมหรือประเทศ  
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1.2.1 ความหมาย 

หมายถึง รางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐ เพ่ือกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเปิดระบบราชการที่มี 
การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ในระดับ 
ความร่วมมือ (Collaborate) ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาที่มีนัยส าคัญหรือผลกระทบสูง  
(High Impact) กับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ที่น าไปสู่ความส าเร็จในการพัฒนาประสิทธิภาพ 
การบริหารงานภาครัฐและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

1.2.2 เงื่อนไขการสมัคร 

1) หน่วยงานของรัฐที่สมัครขอรับรางวัลจะต้องเสนอโครงการหรือผลงาน ที่เป็นการท างานแบบมี 
ส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ (Collaboration) และมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรม โดยมีการด าเนินงานมาแล้วไม่น้อย
กว่า 1 ปี ซึ่งต้องไม่เป็นโครงการหรือผลงาน ที่เคยได้รับรางวัลสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือรางวัล 
ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมมาก่อน   

2) โครงการหรือผลงานที่เสนอต้องเป็นการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจหลักขององค์กร
และผลการด าเนินงานต้องสะท้อนถึงการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างโดดเด่น รวมถึ ง 
ความจ าเป็นที่ต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและกลไกการขับเคลื่อนของทุกภาคส่วนที่ชัดเจน 

3) กรณีของจังหวัด โครงการหรือผลงานที่เสนอต้องเป็นการด าเนินงานที่สอดคล้องตามแผนพัฒนา
จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด และผลการด าเนินงานต้องสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผล 
ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น และส่งผลกระทบ (Impact) ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศ 

4) การเสนอโครงการหรือผลงานเพ่ือสมัครขอรับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล ต้องเป็นโครงการ 
หรือผลงาน ที่ไม่ซ้ ากัน หรือไม่เป็นการด าเนินงานในพ้ืนที่เดียวกัน  

5) กรณีที่หน่วยงานในพ้ืนที่เป็นผู้ส่งสมัครขอรับรางวัลฯ หน่วยงานส่วนกลาง ควรเป็นผู้พิจารณา 
กลั่นกรอง คัดเลือกก่อนจัดส่งให้ส านักงาน ก.พ.ร. โดยเฉพาะมิติที่ 1 

6) กรณีโรงเรียนสมัครขอรับรางวัลฯ จะต้องผ่านการพิจารณาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา (สพม.) ซึ่งแต่ละเขตพ้ืนที่ฯ สามารถสมัครได้ไม่เกิน 1 โรงเรียน และส่งสมัครขอรับรางวัลฯ  
โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

1.2.3 เกณฑ์การประเมิน ก าหนดเป็น 3 มิติ ได้แก่ 

มิติที่ 1   ความสามารถขององค์กร (15 คะแนน) 
มิติที่ 2   การท างานแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม  (45 คะแนน) 
มิติที่ 3   ผลส าเร็จ  (40 คะแนน) 

  

1.2 สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
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โดยในแต่ละมิติมีตัวชี้วัดและค่าคะแนน ดังนี้ 
รายการตัวชี้วัด ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ค่าคะแนน 

มิติที่ 1 : ความสามารถขององค์กร  15  
1.  การสร้างกลไกภายในองค์กร เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชนไปสู่การปฏิบัติ  

1.1  มีการก าหนดนโยบายหรือทิศทางหรือแผนงานหรือมาตรการที่แสดงว่าให้ความส าคัญกับการมี 
ส่วนร่วมของประชาชน  

พิจารณาการด าเนินการขององค์กรที่ให้ความส าคัญกับการเปิดระบบราชการ ดังนี้  
1) มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ หรือค่านิยมขององค์กรอย่างชัดเจน หรือมีการจัดท า

แผนปฏิบัติการหรือแผนงาน (Roadmap) ที่แสดงถึงการเปิดระบบราชการให้มีความโปร่งใส (Transparency) 
ความพร้อมที่จะให้ตรวจสอบ (Accountability) มีคุณธรรม (Integrity) และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder participation)  

2) ผู้บริหารขององค์กรมีการสื่อสารนโยบายหรือทิศทางหรือมาตรการ ในการปฏิบัติราชการที่แสดงถึง
การเปิดระบบราชการให้ที่มีความโปร่งใส (Transparency) ความพร้อมที่จะให้ตรวจสอบ (Accountability)  
มีคุณธรรม (Integrity) และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder participation)  

 

1.2  มีการสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยม ที่เอ้ือต่อการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
พิจารณาการด าเนินการขององค์กร โดยแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารได้มีการสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยม 

ที่เอ้ือต่อการเปิดระบบราชการ และการพัฒนาการท างานที่สร้างสังคมแห่งการแบ่งปันข้อมูลแก่บุคลากรภายใน
องค์กรและปลูกฝังกรอบแนวคิดให้บุคลากร เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติและความเชื่อหรือค่านิยมร่วมกัน 
ของผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละองค์กร 

 

1.3  มีการมอบหมายผู้ปฏิบัติงานหรือหน่วยงาน เพื่อรับผิดชอบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
พิจารณาการด าเนินการขององค์กร โดยแสดงให้เห็นว่า องค์กรมีการมอบหมายอย่างชัดเจนให้ข้าราชการ

หรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการอาจ
เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ  

 

มิติที่ 2 : การท างานแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม 45  
2.  การส่งเสริมการท างานแบบมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการหรือผลงาน  

พิจารณาการด าเนินการในโครงการหรือผลงานที่เสนอมาเป็นตัวอย่าง การเปิดระบบราชการให้ประชาชนและ 
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ (Collaborate) โดยมีประเด็นการพิจารณา ดังนี้   

 

2.1  ที่มาหรือความส าคัญของสภาพปัญหา วัตถุประสงค์ 
อธิบายเกี่ยวกับความเป็นมาหรือเหตุผลความจ าเป็นหรือสภาพปัญหา ที่เป็นประเด็นส าคัญและ

จ าเป็นต้องน ากระบวนการมีส่วนร่วมเข้าไปแก้ไขปัญหาหรือน ามาใช้ และใช้ความพยายามมากกว่าการด าเนินงาน
ตามภารกิจ อันน าไปสู่การริเริ่มการด าเนินโครงการหรือผลงานที่เสนอมาเป็นตัวอย่าง และให้ระบุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของการด าเนินงานดังกล่าวด้วย   
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รายการตัวชี้วัด ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ค่าคะแนน 
2.2  รูปแบบหรือขั้นตอนหรือวิธีการที่ใช้ในการด าเนินโครงการหรือผลงานในพื้นที่ ตั้งแต่การริเริ่ม ไปจนถึง

การก าหนดแนวทางและด าเนินการเพื่อแก้ปัญหาหรือการพัฒนา  
1) อธิบายรูปแบบ หรือวิธีการ ในการเปิดเผยข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนิน

โครงการของเจ้าของโครงการ  
2) อธิบายรูปแบบ หรือขั้นตอน หรือวิธีการ ที่หน่วยงานใช้ในการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมการเปิดระบบ

ราชการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม ที่สะท้อนการท างานทั้งแนวราบ 
(Horizontal) ในลักษณะภาคีหรือเครือข่ายในระดับความร่วมมือ (Collaborate) และในแนวดิ่ง (Vertical) ซึ่งเป็น
การบูรณาการการท างานหรือการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน รวมทั้งอธิบายว่า ได้น า
เทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วม เช่น การสร้างเครือข่าย การจัดท าประชาพิจารณ์ การส ารวจความคิดเห็นหรือ 
ความต้องการของประชาชน การจัดเวทีประชาคม เป็นต้น มาประยุกต์ใช้ในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
เพ่ือด าเนินโครงการหรือผลงาน อย่างไร ให้ชัดเจน 

3) อธิบายถึงการจัดหาหรือสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ หรือองค์ความรู้ที่จ าเป็น ในการด าเนินโครงการและ
การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 

 

2.3  บทบาทของแต่ละภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการหรือผลงานในพื้นที่  
1) อธิบายแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่า ใครคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการ 

หรือผลงาน 
2) อธิบายบทบาทของแต่ละภาคส่วนให้ชัดเจน ทั้งบทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นเจ้าภาพหรือ

เจ้าของโครงการ บทบาทของภาคประชาชนหรือชุมชน ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานหรือ
โครงการ เช่น ประธานเครือข่าย คณะกรรมการในการบริหารจัดการลุ่มน้ า สมาชิกเครือข่ายร่วมกับเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานภาครัฐในการเฝ้าระวังหรือตรวจจับการลักลอบตัดไม้ หรือล่าสัตว์ในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ ภาคีหรือ
เครือข่ายความร่วมมือในการผลักดันให้เกิดช่องทางการตลาดที่หลากหลาย  ซึ่งน าไปสู่การเพ่ิมรายได้ 
ของเกษตรกร เป็นต้น 

 

2.4  การถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
อธิบายการด าเนินการที่แสดงให้เห็นว่ามีการถ่ายทอดความรู้ และมีการสรุปบทเรียนจากการท างาน

ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาต่อยอดผลงานหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนอ่ืน ๆ 

 

มิติที่ 3 : การบรรลุผลส าเร็จ  40 
3.  การสรุปบทเรียนความส าเร็จและประโยชน์ที่ได้รับจากการบรรลุเป้าหมาย   

3.1  สรุปผลส าเร็จเชิงประจักษ์ ที่ส่งผลต่อองค์กหรือชุมชนหรือสังคมหรือประเทศ (เน้นผลกระทบ 
ต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน) 

สรุปผลส าเร็จและประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการหรือผลงาน (ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ)  
ในด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเป็นที่ประจักษ์ ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น 
ในพ้ืนที่ แนวทางการแก้ไขปัญหา รวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินโครงการอย่างชัดเจน เพ่ือเป็น
บทเรียนหรือถอดบทเรียนจากการด าเนินงานในการเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมที่น าไปสู่การท างานและ
น าไปสู่การเป็นต้นแบบในการขยายผล  
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รายการตัวชี้วัด ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ค่าคะแนน 
3.2  ผลส าเร็จของโครงการที่สามารถน าไปเป็นต้นแบบ หรือปัจจัยความส าเร็จของการด าเนิน

โครงการ 
อธิบายต้นแบบที่ใช้ในการขับเคลื่อนการท างานแบบมีส่วนร่วม ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี ที่สามารถน าไป

ประยุกต์ใช้หรือขยายผลในการด าเนินโครงการส่งเสริมการเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการในภารกิจด้านอ่ืน หรือในหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ต่อไป 

 

 

 
 

1.3.1 ความหมาย 

เป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เพ่ือสร้างความภูมิใจในการเข้ามาเป็นผู้น า หรือเป็นกลไก
ส าคัญ (Key Actor) ที่มีบทบาทส าคัญในการสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือขับเคลื่อนหรือผลักดันการด าเนินงานหรือ
การพัฒนาบนฐานการท างานแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้องแบบหุ้นส่วนความร่วมมือ 
(Collaborate) ซึ่งน าไปสู่ผลส าเร็จของการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม  

1.3.2 เงื่อนไขการสมัคร 

1) หน่วยงานของรัฐ ภาคส่วนต่าง ๆ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีส่วนร่วม
หลักในการขับเคลื่อน ผลักดัน และสนับสนุนในโครงการที่เสนอขอรับรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม 
(Effective Change) ในปีนั้น ๆ  

2) บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ซึ่งมีหน้าที่ในการด าเนินงานนั้นอยู่แล้ว 
3) การเสนอชื่อบุคคล/กลุ่มบุคคลขอรับรางวัลได้เพียง 1 คน/กลุ่มบุคคล เท่านั้น 

1.3.3 เกณฑ์การประเมิน ก าหนดองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้  

  (1)   ภาวะผู้น า (30 คะแนน) 
  (2)   การเป็นกลไกหลัก (Key Actor) ในการขับเคลื่อนหรือผลักดันการท างานแบบมีส่วนร่วม 

ในโครงการหรือผลงาน  (30 คะแนน) 
  (3)   ผลการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จอย่างชัดเจนเชิงประจักษ์  (40 คะแนน) 

  

1.3 ผู้น าหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen) 
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โดยในแต่ละองค์ประกอบมีตัวชี้วัดและค่าคะแนน ดังนี้ 

รายการตัวชี้วัด ประเภทผู้น าหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen) ค่าคะแนน 
1.  ภาวะผู้น า 30 

พิจารณาจากคุณสมบัติของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ดังนี้ 
1) ตระหนักถึงปัญหาในชุมชน มีภาวะผู้น าและสามารถเป็นผู้น าในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือกระบวนการ 

มีส่วนร่วมหรือการด าเนินงานในพ้ืนที่หรือชุมชน ซึ่งเป็นงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ  
2) เป็นผู้อุทิศตน เสียสละ และให้ความส าคัญกับประโยชน์ส่วนรวม (ชุมชนหรือสังคม)  
3) เป็นผู้สร้างให้เกิดความร่วมมือในชุมชน เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) จุดประกายและมีอิทธิพลทาง

ความคิดต่อชุมชนหรือสังคม เป็นผู้ไกล่เกลี่ยหรือเจรจาต่อรองเพ่ือลดปัญหาความขัดแย้งของพ้ืนที่หรือชุมชนหรือสังคม  
4) เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน ภาคประชาสังคม เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน

ของรัฐในพ้ืนที่หรือชุมชน 
2.  การเป็นกลไกหลัก (Key Actor) ในการขับเคลื่อนหรือผลักดันการท างานแบบมีส่วนร่วมในโครงการ

หรือผลงาน 
30 

พิจารณาจากบทบาทของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่แสดงให้ เห็นว่า มีบทบาทเป็นกลไกหลัก (Key Actor)  
ในการขับเคลื่อนหรือผลักดันการด าเนินงานในพ้ืนที่ให้ส าเร็จ ทั้งการสร้างแรงจูงใจ (Mobilization) ให้เกิดกระบวนการ 
มีส่วนร่วมของชุมชนหรือพ้ืนที่และระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาส าคัญต่าง ๆ ร่วมกัน 
เช่น น าไปสู่การสร้างรายได้ แก้ปัญหาความขัดแย้ง พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ป่วย ผู้พิการ เป็นต้น และ 
เกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติของชุมชนหรือพ้ืนที่ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น การสร้างหรือสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มของ 
ภาคประชาชนหรือเครือข่ายภาคประชาชนและบริหารจัดการให้สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานในพื้นที่ ได้อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
3.  ผลการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จอย่างชัดเจนเชิงประจักษ์ 40 

พิจารณาจากผลการด าเนินงานของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จหรือประโยชน์ที่ได้รับจาก 
การด าเนินงานที่เป็นเชิงประจักษ์ ส่งผลเชิงบวกต่อชุมชนหรือพ้ืนที่ (ให้น าความส าเร็จมาจากโครงการที่สมัครรางวัล
ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
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1.4.1 ความหมาย 

หมายถึง รางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐ ที่น าต้นแบบ (Best Practice) โครงการหรือผลงาน 
ที่เคยได้รับรางวัลไปขยายผลหรือต่อยอดการด าเนินงานในพื้นที่อื่น ๆ แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนา 
ที่มีนัยส าคัญและมีผลกระทบสูง (High Impact) กับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่นั้น ๆ เช่นเดียวกับผลงาน
ต้นแบบ 

1.4.2 เงื่อนไขการสมัคร 

1) โครงการหรือผลงานที่ เสนอขอรับรางวัลต้องเป็นการท างานแบบมีส่วนร่วมในระดับหุ้นส่วน 
ความร่วมมือ (Collaborate) ที่มีผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการด าเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ 
มีการด าเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง 

2) โครงการหรือผลงานที่เสนอมา ต้องเป็นการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจหลัก 
ขององค์กร หรือนโยบายส าคัญของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี ในกรณีของจังหวัดต้องเป็นการด าเนินงาน  
ที่สอดคล้องตามแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด และผลการด าเนินงานต้องสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาหรือ  
การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น และส่งผลกระทบ ( Impact) ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และประเทศ 

3) โครงการหรือผลงานที่เสนอขอรับรางวัลต้องเป็นการน าต้นแบบจากโครงการ/ผลงานที่เคยได้รับ
รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (ได้รับรางวัลฯ ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี) ในประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมี
ส่วนร่วม (Effective Change) ในระดับดีเด่น หรือประเภทรางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมดีเยี่ยม
มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการเพ่ือขยายผลการด าเนินงานในพ้ืนที่ใหม่ ให้ประสบความส าเร็จอย่าง
น้อย 1 พ้ืนที ่

4) พ้ืนที่ที่ขยายผลต้องเป็นหน่วยงานหรือพ้ืนที่ ที่มีขอบเขตการด าเนินการเช่นเดียวกับหรือมากกว่า
ผลงานที่เคยได้รับรางวัล  

1.4.3 เกณฑ์การประเมิน ก าหนดเป็น 3 มิติ ได้แก ่

มิติที่ 1  ความเชื่อมโยงนโยบายไปสู่การปฏิบัติขององค์กร (10 คะแนน) 
มิติที่ 2  การขยายผลการท างานแบบมีส่วนร่วม (50 คะแนน) 
มิติที่ 3  การบรรลุผลส าเร็จ  (40 คะแนน) 

  

1.4 เลื่องลอืขยายผล (Participation Expanded) 
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โดยในแต่ละมิติมีตัวชี้วัดและค่าคะแนน ดังนี้ 

รายการตัวชี้วัด ประเภทเลื่องลือขยายผล (Participation Expanded) ค่าคะแนน 
มิติที่ 1 : ความเชื่อมโยงนโยบายไปสู่การปฏิบัติขององค์กร    10 
1.  การก าหนดและสื่อสารนโยบายหรือทิศทางของผู้บริหารองค์กร ที่ให้ความส าคัญกับการขยายผล

การด าเนินงานอย่างชัดเจน 
 

พิจารณาการด าเนินการขององค์กรที่แสดงให้เห็นว่า มีนโยบาย มีการสื่อสารนโยบายหรือทิศทาง มาตราการอย่าง
ชัดเจนในการขยายผลการด าเนินงานของโครงการฯ ที่เคยได้รับรางวัลฯ เพ่ือยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการบริหารราชการไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ อีกทั้งมีเป้าหมายในการผลักดันให้การขยายผลฯ ในพ้ืนที่อ่ืนประสบผลส าเร็จ 
2. วิธีการหรือขั้นตอนในการด าเนินงานเพื่อน าต้นแบบ (Best Practice) ที่เคยได้รับรางวัลฯ  

ไปขยายผลหรือต่อยอดการด าเนินงานในพื้นที่อ่ืน (อย่างน้อย 1 พื้นที่) 
 

พิจารณาการด าเนินการขององค์กรที่แสดงให้เห็นว่า มีการน าผลส าเร็จของโครงการหรือผลงานที่เคยได้รับรางวัลฯ  
ไปใช้เป็นแนวทางให้หน่วยงานในสังกัดน าไปประยุกต์ปรับใช้หรือต่อยอดในการด าเนินโครงการในพ้ืนที่อ่ืน อย่างน้อย 1 พ้ืนที ่
มิติที่ 2 : การขยายผลการท างานแบบมีส่วนร่วม  50  
3.  การส่งเสริมการท างานแบบมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการหรือผลงาน  

3.1  ที่มา สภาพปัญหา วัตถุประสงค์ในแต่ละพื้นที่ 
อธิบายเกี่ยวกับ ความเป็นมาหรือเหตุผลความจ าเป็นหรือสภาพปัญหา ที่เป็นประเด็นส าคัญ

หรือแนวโน้มหรือสถานการณ์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งน าไปสู่การริเริ่มการด าเนินโครงการหรือผลงาน 
และระบุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานดังกล่าว ในแต่ละพื้นที่ด้วย   

 
 

3.2  รูปแบบหรือขั้นตอนหรือวิธีการที่ใช้ในการด าเนินโครงการหรือผลงานในพื้นที่ ตั้งแต่ 
การริเริ่ม ไปจนถึงการก าหนดแนวทางและด าเนินการเพื่อแก้ปัญหาหรือการพัฒนา  
(โดยมีความสอดคล้องกับผลงานที่เคยได้รับรางวัลฯ และมีการน าหลักการหรือองค์ความรู้ 
 ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการด าเนินงาน) 

 

1) อธิบายรูปแบบหรือขั้นตอนหรือวิธีการการด าเนินงานที่น าผลส าเร็จของโครงการหรือผลงาน
ที่เคยได้รับรางวัลและเป็นต้นแบบมาใช้ในการด าเนินโครงการ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ให้เข้ามามีบทบาทในระดับความร่วมมือ ตั้งแต่การริเริ่มโครงการ จนถึงการก าหนดแนวทางและ
ด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาหรือการพัฒนา รวมถึงการบูรณาการการท างานหรือการประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน  

2) อธิบายการน าหลักการหรือองค์ความรู้ ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการท างานแบบ 
มีส่วนร่วมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินโครงการในพ้ืนที่ที่ขยายผลเป็นอย่างไร 

 

3.3  บทบาทของหน่วยงานส่วนกลางในการผลักดันให้เกิดการขยายผลของโครงการหรือผลงาน
ในแต่ละพื้นที ่

อธิบายบทบาทของหน่วยงานส่วนกลาง ในการผลักดันให้เกิดการขยายผลของโครงการ 
ในพ้ืนทีเ่ป็นอย่างไร 
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รายการตัวชี้วัด ประเภทเลื่องลือขยายผล (Participation Expanded) ค่าคะแนน 
3.4  บทบาทของแต่ละภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการหรือ

ผลงานในแต่ละพื้นที ่
1) อธิบายให้เห็นว่าแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ใครคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินโครงการ

หรือด าเนินงาน และการได้มาซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิเคราะห์มาอย่างไร 
2) อธิบายบทบาทของแต่ละภาคส่วนให้ชัดเจน โดยเฉพาะภาคประชาชนหรือชุมชน และ 

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ว่าใครมีบทบาทในการขับเคลื่อนการด าเนินงานหรือด าเนินโครงการอย่างไร  
เช่น เป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินงาน เป็นภาคีเครือข่ายที่เป็นผู้ร่วมด าเนินการในกิจกรรมหรือ
ขั้นตอนต่าง ๆ เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณหรือทรัพยากรหรือองค์ความรู้ เป็นต้น และมีการด าเนินงาน
ในแต่ละบทบาทดังกล่าวอย่างไร  

 

มิติที่ 3: การบรรลุผลส าเร็จ  40 
4.  การสรุปบทเรียนความส าเร็จหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนา  

4.1  สรุปผลส าเร็จเชิงประจักษ์ และส่งผลต่อองค์กรหรือชุมชนหรือสังคมหรือประเทศ  
(เน้นผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน และแสดงถึงความยั่งยืนและส่งผลกระทบเชิง
บวกต่อคนรุ่นต่อไป) 

พิจารณาจากความส าเร็จในการด าเนินงานของการขยายผลในพ้ืนที่ อ่ืน และผลส าเร็จ 
ที่องค์กรหรือชุมชนหรือสังคมหรือประเทศได้รับ (เน้นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน แสดงถึงความ
ยั่งยืนและส่งผลเชิงบวกต่อคนรุ่นต่อไป) 

 

4.2  ผลงานที่เป็นการพัฒนาต่อยอดจากต้นแบบ (Best Practice) 
พิจารณาจากการด าเนินการที่แสดงให้เห็นว่า หน่วยงานมีการพัฒนาต่อยอดจากต้นแบบ และ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี หรือขยายผลในการด าเนินการส่งเสริมการเปิดให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในภารกิจด้านอ่ืน หรือในหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ได้ต่อไป 
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1.5.1 ความหมาย 

หมายถึง รางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน สถานศึกษา  และภาคประชาชน 
ที่มีผลงานหรือโครงการเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถ  
เป็นต้นแบบเพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถน าไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาความยากจนในพ้ืนที่ โดยเน้น  
การมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมในการแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นส าคัญ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ไข
ปัญหาและการพัฒนาในระดับต่อไป 

1.5.2 เงื่อนไขการสมัคร 

คณะกรรมการจะด าเนินการรับสมัคร 2 วิธี ได้แก่  

1) การเชิญชวนแก่หน่วยงาน/องค์กรที่มีผลงานหรือโครงการในการแก้ไขปัญหาความยากจน 
เป็นที่ประจักษ์  

2) การประกาศรับสมัครเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เพ่ือคัดเลือกให้เหลือจ านวนไม่เกิน 10 ผลงาน/โครงการ 
ส าหรับการพิจารณาในขั้นต่อไป โดยแผนงาน/โครงการที่เสนอจะต้องด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนที่เกิดขึ้น
ภายในพ้ืนที่ ซึ่งอาจเป็นระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน ชุมชน หรือพ้ืนที่เฉพาะก็ได้  การด าเนินงานและ
กระบวนการของแผนงาน/โครงการในการแก้ไขปัญหาความยากจนมีการบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง และมีรูปแบบการแก้ไขปัญหาฯ ที่เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

1.5.3 เกณฑ์การประเมิน 

ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 3 มิติ ได้แก่  

มิติที่ 1   การด าเนินงานขององค์กร (20 คะแนน)  
มิติที่ 2   การมีส่วนร่วม (40 คะแนน)  
มิติที่ 3   ผลส าเร็จ  (40 คะแนน) 

*ต้องมีคะแนนในแต่ละมิติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

 

  

1.5 ร่วมใจแก้จน (Antipoverty Empowered)* 

*ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรปูประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ส านักงาน ป.ย.ป.) เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
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โดยในแต่ละมิติมีตัวชี้วัดและค่าคะแนน ดังนี้ 

รายการตัวชี้วัด ประเภทร่วมใจแก้จน (Antipoverty Empowered) ค่าคะแนน 
มิติที่ 1 : ยุทธศาสตร์การด าเนินงานขององค์กร (20) 
1.1  การก าหนดนโยบายหรือทิศทางหรือแผนงานขององค์กร  

(อธิบายให้เห็นถึงนโยบายหรือทิศทางหรือแผนงานขององค์กรที่ให้ความส าคัญกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน รวมถึงผู้ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการมีส่วนร่วมแก้ไข
ปัญหาฯ) 

 

1.2  บทบาทน าของผู้บริหารองค์กร 
(อธิบายถึงบทบาทส าคัญและความเป็นผู้น าของผู้บริหารองค์กรในการเข้าร่วมกิจกรรม 
สามารถขับเคลื่อนการท างานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่องการประสานงาน
และสร้างการท างานให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ได้ รวมทั้งได้รับ
ความยอมรับจากประชาชน) 

 

1.3  การสนับสนุนทรัพยากรในการด าเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา 
(ระบุถึงการสนับสนุนทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการหรือสิทธิที่รัฐให้ประชาชนได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงทุกพ้ืนที่ เช่น  
การเข้าถึงบริการรัฐ การขนส่ง พ้ืนที่สาธารณะ) 

 

1.4  องค์ประกอบและวิธีการตรวจสอบการมีส่วนร่วม 
(ระบุถึงรายละเอียดการก าหนดองค์ประกอบในการมีส่วนร่วม และวิธีการที่ใช้ตรวจสอบว่า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง) 

 

มิติที่ 2 : กลไกและการมีส่วนร่วม (40) 
2.1 การบูรณาการในการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ระบุภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และ 
ประชาสังคม รวมทั้งอธิบายถึงภารกิจหรือหน้าที่ที่หน่วยงานจะต้องรับผิดชอบ) 

 

2.2 กระบวนการท างานขององค์กรมีขั้นตอนที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
(อธิบายเกี่ยวข้องกับความเป็นมาหรือเหตุผลความจ าเป็นหรือสภาพปัญหา ที่เป็นประเด็นส าคัญ 
หรือแนวโน้มหรือสถานการณ์หรือผลกระทบที่น าไปสู่การริเริ่มแผนงานหรือโครงการ รวมทั้งระบุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการด าเนินแผนงานหรือโครงการ ตลอดจนอธิบายถึงกระบวนการ
ท างานขององค์กรอย่างละเอียด) 

 

2.3 การใช้นวัตกรรมในการด าเนินโครงการ 
(ระบุถึงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยสนับสนุนการด าเนินงานให้มีความสะดวก รวดเร็ว 
มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

 

2.4 การใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายภาคีที่มีประสิทธิภาพในการท างาน  
(ระบุสื่อที่ใช้และเครือข่ายภาคีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีภารกิจท าให้วัตถุประสงค์ของโครงการบรรลุผล
ส าเร็จ) 
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รายการตัวชี้วัด ประเภทร่วมใจแก้จน (Antipoverty Empowered) ค่าคะแนน 
มิติที่ 3 : ผลส าเร็จ   (40) 
3.1 ผลงาน/โครงการเป็นที่ประจักษ์ พิจารณาจาก  

3.1.1 การเปลี่ยนแปลงของประชาชนภายใต้เส้นความยากจน โดยพิจารณาจากสถิติและผลของ
การเปลี่ยนแปลง รวมทั้งพฤติกรรมการใช้จ่ายและหนี้สินครัวเรือน และ/หรือ 
3.1.2 การเข้าถึงปัจจัย 4 ได้แก่ ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม อาหาร และยารักษาโรครวมไปถึงระดับ
คุณภาพชีวิตและการอยู่ดีมีสุขของคนในพ้ืนที ่

 

3.2 ข้อตกลงร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีนโยบายที่มุ่ งเน้นการมีส่วนร่วมให้เกิด 
ผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม  

(อธิบายถึงภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การก าหนดอนาคตร่วมกันโดยใช้ความหลากหลาย
ขององค์กร กลไกในการด าเนินการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงาน) 

 

3.3 การขยายผลและความยั่งยืน 
(สามารถน าต้นแบบในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาความยากจนไปขยายผลใช้กับพ้ืนที่อ่ืน ๆ ได้ 
โดยต้องแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของเป้าหมายที่ต้องการ กลไกการขับเคลื่อน ขั้นตอนหรือ
วิธีการท างาน ผลส าเร็จหรือประโยชน์ที่ได้รับรวมทั้งความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ซึ่งเห็นผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม) 

 

1.5.4 วิธีการสมัคร 

การสมัครแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ         

1) สมัครขอรับรางวัลฯ (หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม) โดยสมัคร 
ผ่านระบบออนไลน์  https://awards.opdc.go.th/awardsregister/ 

2) แมวมอง เป็นผู้เสนอชื่อให้ (หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม) โดย 
o ส่งเอกสารทางอีเมล์ : pae.malay@hotmail.com หรือ ArtitayaPK@gmail.com 
o ทางไปรษณีย์ : ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี

ปรองดอง (ส านักงาน ป.ย.ป) ชั้น 5 อาคารส านักงาน ก.พ.ร. แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 
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2.1  ระดับดีเด่น (Excellent)  
เป็นระดับรางวัลที่แสดงให้เห็นว่ามีผลการด าเนินการเป็นที่ประจักษ์

ชัดเจน ผลส าเร็จของงานมีความโดดเด่น และเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งสามารถ
เป็นตัวอย่างหรือแนวปฏิบัติที่ดีให้กับหน่วยงานอ่ืนได้ ทั้งนี้ต้องมีคะแนน 
จากการประเมิน ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป 

 

 

2.2  ระดับดี (Good)  
โดยมีคะแนนจากการประเมินตั้งแต่ 75 คะแนนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 90 คะแนน 

 

 

**กรณีที่จะไดร้ับการพจิารณาผ่านการประเมินให้ได้รับรางวัลฯ  

ต้องมีคะแนนในแต่ละมติิไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 
  

ระดับรางวัล 2 

Excellent 

Good 
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ขั้นตอนการตรวจประเมิน มี 2 ขั้นตอนหลัก  ได้แก่ 

ขั้นตอนที่ 1 การตรวจประเมินจากใบสมัคร เป็นการตรวจประเมินการด าเนินการเปิดระบบราชการให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของหน่วยงาน จากเอกสารใบสมัคร โดยผู้ตรวจประเมินของส านักงาน 
ก.พ.ร. ตามหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลฯ โดยหน่วยงานต้องมีผลการประเมินตั้งแต่ 75 คะแนนขึ้นไป 

**กรณีรางวัลประเภทร่วมใจแกจ้น (Antipoverty) ตรวจประเมนิโดย ส านกังานขบัเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และ
การสร้างความสามัคคปีรองดอง (ส านกังาน ป.ย.ป.) 

ขั้นตอนที่ 2 การตรวจประเมินจากการด าเนินการจริง ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน เป็นการตรวจประเมินผลงาน 
ที่ผ่านการประเมินในขั้นตอนที่ 1 และมีผลคะแนน ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไปเพ่ือสอบทาน ความครบถ้วน สมบูรณ์ 
ของข้อมูลหรือข้อเท็จจริงของการด าเนินงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือผลส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการเปิดระบบ
ราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยผู้แทน อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วน
ร่วมและคณะท างานตรวจประเมิน  

ภาพแสดงข้ันตอนการประเมินรางวัล 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ทั้งนี้ ในการตัดสินการได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ าปี พ.ศ. 2563 ในแต่ละประเภทรางวัล
จะพิจารณาโดย อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และการพิจารณาของ ก.พ.ร. 
ถือเป็นที่สิ้นสุด ซึ่งผลการพิจารณาตัดสินจะน าไปสู่การประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัลต่อไป 

ขั้นตอนการตรวจประเมิน 3 
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สมัครขอรับรางวัลฯ : ส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารเพ่ิมเติม ซึ่งต้องด าเนินการสมัครให้แล้วเสร็จภายในวันที่ปิด
รับสมัคร ผ่านทางระบบออนไลน์ ที่ https://awards.opdc.go.th/awardsregister/ 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) แนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบใบสมัคร (เฉพาะที่เกี่ยวข้องเท่านั้น) โดยระบุในเอกสารใบสมัครให้ชัดเจน
ว่า เนื้อหาที่เขียนในใบสมัครข้อใด มีเอกสารหรือหลักฐานประกอบในเรื่องใด อยู่ในไฟล์แนบชื่ออะไร และส่งไฟล์แนบใน
รูปแบบ Microsoft word (*.doc หรือ .docx) Microsoft Excel (*.xls หรือ *.xlsx) และ PDF file (*.pdf) หรือ URL ของ 
web link เท่านั้น 

3) การส่งใบสมัครให้ส่งผ่านหน่วยงานต้นสังกัดระดับกรมหรือเทียบเท่า จังหวัด และองค์การมหาชน  
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

หมายเหตุ การส่งสมัครผา่นระบบออนไลน์ สามารถด าเนินการ ดังนี ้
1) หน่วยงานของรัฐที่เคยมีบัญชี (Account) ในการส่งสมัครขอรับรางวัลฯ ประจ าปี พ.ศ. 2562 : กรณีที่มี 

การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ ส านักงาน ก.พ.ร. จะจัดส่ง username และ password ใหม่ให้หน่วยงาน 
เพ่ือใช้เป็น “บัญชีหลัก” ในการส่งสมัคร และอนุมัติการส่งสมัครขอรับรางวัล ซึ่งการส่งสมัครจะเสร็จ
สมบูรณ์เมื่อหน่วยงานอนุมัติส่งผลงานผ่านระบบ 

2) กรณีหน่วยงานในระดับต่ ากว่ ากรม ที่ยั งไม่ เคยขอมีบัญชีมาก่อน และต้องการส่ งใบสมัคร 
ขอรับรางวั ลฯ เข้ าในระบบออนไลน์  หน่ วยงานสามารถแสดงความจ านงขอมีบัญชี ได้ ที่
http://awards.opdc.go.th/awardsregister/ทั้ งนี้  การส่ งสมั ครขอรั บรางวั ล  จะต้ องได้ รั บ 
ความเห็นชอบและอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัด และการส่งสมัครจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อหน่วยงานต้น
สังกัดอนุมัติผ่านระบบมายังส านักงาน ก.พ.ร. เท่านั้น 

3) กรณีโรงเรียน ที่ยังไม่เคยขอมีบัญชีมาก่อน และต้องการส่งใบสมัครขอรับรางวัลฯ เข้าในระบบออนไลน์ 
สามารถแสดงความจ านงขอมีบัญชีได้ที่ http://awards.opdc.go.th/awardsregister/ ทั้งนี้ ต้องผ่าน 
การพิจารณาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) และได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ และการส่งสมัครจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์
เมื่อ สพม. และสพฐ. อนุมัติผ่านระบบมายังส านักงาน ก.พ.ร. เท่านั้น 

 
 

ระบบสมัครออนไลน์  
http://awards.opdc.go.th/awardsregister/ 

วิธีการสมัคร 4 

https://awards.opdc.go.th/awardsregister/
http://awards.opdc.go.th/awardsregister/
http://awards.opdc.go.th/awardsregister/


 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
แบบฟอร์มการสมัคร 

รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
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ค าชี้แจง 

หน่วยงานที่สมัครขอรับรางวัลฯ 
หน่วยงานของรัฐ ส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า จังหวัด องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระของรัฐ 

สถาบันอุดมศึกษา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เงื่อนไขของผลงานที่ส่งสมัคร 

 กรุณาท าเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับความจริงเกี่ยวกับผลส าเร็จจากการเปิดระบบราชการ  

 เป็นการด าเนินงานในภาพรวมขององค์กรที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในระดับการให้ข้อมูล (Inform) 
และระดับการปรึกษาหารือ (Consult) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์กรเป็นราชการระบบเปิด (1 หน่วยงานสามารถส่งสมัครได้
เพียง 1 รางวัลเท่านั้น) 

 มีการด าเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีและมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาท า 

 ผลงานที่เสนอมาเป็นตัวอย่างมีผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 

 เป็นหน่วยงานที่ยังไม่เคยได้รับรางวัลฯ ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชนในระดับดีเด่น มาก่อน 

  

แบบฟอร์มการสมัครรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ าปี พ.ศ. 2563 
ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) 
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ข้อมูลของหน่วยงานที่สมคัรขอรับรางวัล 

1. ชื่อหน่วยงาน             
(ชื่อกรม ชื่อจังหวัด ชื่อองค์การมหาชน เป็นต้น) 

2. ผู้ประสานงาน (อย่างน้อย 2 คน) 

2.1 ชื่อ-นามสกุล             

ต าแหน่ง              

ส านัก/กอง            

เบอร์โทรศัพท์    เบอร์โทรสาร       

โทรศัพท์มือถือ     e-mail         

2.2 ชื่อ-นามสกุล             

ต าแหน่ง              

ส านัก/กอง             

เบอร์โทรศัพท์    เบอร์โทรสาร       

โทรศัพท์มือถือ     e-mail         
 

หมายเหตุ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ กรุณากรอกข้อมูลผู้ประสานงานให้ครบถ้วน  
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ผลการด าเนินการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

เนื้อหาในส่วนนี้ ต้องไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 โดยต้องใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ทั้งนี้  
ในการตอบแต่ละข้อค าถาม สามารถตัดค าอธิบายแนวทางการเขียนออกได้ ในกรณีที่อ้างอิงเอกสาร โปรดระบุหน้าที่ 
บรรทัด เลขท่ีหน้าให้ชัดเจน ทั้งนี้ ควรแนบภารกิจส าคัญขององค์กรและการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

มิติที่ 1 : ความสามารถขององค์กร (20 คะแนน)    

1. การสร้างกลไกภายในองค์กร เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชนไปสู่การปฏิบัติ  

1.1 มีการก าหนดนโยบายหรือทิศทางหรือแผนงานหรือมาตรการ ที่แสดงว่าให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ซึ่งพิจารณาใน 2 เรื่องหลักคือ 1) การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม หรือการจัดท า
แผนปฏิบัติการหรือแผนงาน 2) ผู้บริหารขององค์กรมีการสื่อสารนโยบาย ทิศทาง มาตรการ ที่แสดงถึงการเปิด
ระบบราชการ  

             
             
              
1.2 มีการสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยม ทีเ่อ้ือต่อการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน  
             
             
              

1.3 มีการมอบหมายผู้ปฏิบัติงานหรือหน่วยงาน เพ่ือรับผิดชอบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 

             
             
              

1.4 การจัดหาหรือสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ แก่บุคลากรภายในและภายนอกองค์กร  
             
             
              

มิติที่ 2 : การเปิดระบบราชการ (50 คะแนน) 
2. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ   

2.1  อธิบายให้เห็นถึงกระบวนการหรือวิธีการในการจัดท าข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าข้อมูลที่เปิดเผยมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา และประชาชนสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อได้  

             
              



 

---------------- แบบฟอร์มการสมัครรางวัลฯ ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) ---------------- 
 

 32 

2.2  มีข้อมูลสารสนเทศที่ตรงกับภารกิจของหน่วยงานและประชาชนต้องการ (Advance Requirement)  
 

             
             
              

3. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ  
3.1   อธิบายให้เห็นถึงระบบหรือวิธีการในการรับฟังความคิดเห็น การก าหนดผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนวิธีการ และกรอบ

ระยะเวลาด าเนินงาน โดยน าองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคนิคใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็น  

             
             
              

3.2  แสดงผลการด าเนินการในการน าความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปใช้ประโยชน์  
ในการพัฒนาหรือปรับปรุงการท างาน  

             
             
              

มิติที่ 3: การบรรลุผลส าเร็จ (30 คะแนน) 
4. ความส าเร็จที่ได้รับจากการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  

4.1  การน าข้อมูลสารสนเทศที่ตรงกับภารกิจฯ ในข้อ 2.2 ไปเปิดเผยและใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง  
             
             
              
4.2  มีจ านวนฐานข้อมูลเกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือเป็นนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล โดยมี

การจัดท าฐานข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เชื่อมโยง น าไปใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงหรือบูรณาการ
ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

             
             
              
4.3 ผลส าเร็จและประโยชน์ส่งผลต่อองค์กร ชุมชน สังคม และประเทศ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและ  

การรับฟังความคิดเห็น  
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ค ำชี้แจง 

หน่วยงำนที่สมัครขอรับรำงวัลฯ 
 หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า จังหวัด องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานอิสระของรัฐ สถาบันอุดมศึกษา โรงเรียน และองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เงื่อนไขของผลงำนที่ส่งสมัคร 
กรุณำท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับควำมจริงเกี่ยวกับผลงำนที่น ำเสนอ  

 เป็นผลงานที่เป็นการท างานแบบมีส่วนร่วมในระดับควำมร่วมมือ (Collaborate) และมีผลส าเร็จ 
ที่เป็นรูปธรรม โดยมีการด าเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และไม่เคยได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมี 
ส่วนร่วมมาก่อน 

 เป็นการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจหลักขององค์กร หรือนโยบายส าคัญของรัฐบาล หรือ
มติคณะรัฐมนตรี ในกรณีของจังหวัดต้องเป็นการด าเนินงานที่สอดคล้องตามแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด  

  กรณีที่เสนอโครงการหรือผลงานเพ่ือสมัครขอรับรางวัลนี้มากกว่า 1 รางวัล ต้องเป็นโครงการหรือ
ผลงาน ที่ไม่ซ้ ากันหรือไมเ่ป็นการด าเนินงานในพ้ืนที่เดียวกัน  

 กรณีโรงเรียนสมัครขอรับรางวัลฯ จะต้องได้รับการพิจารณาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา (สพม.) ซึ่งแต่ละเขตพ้ืนที่ฯ สามารถสมัครได้ไม่เกิน 1 โรงเรียน และส่งสมัครขอรับรางวัลฯ  
ผ่านส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

แบบฟอร์มกำรสมัครรำงวัลกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม ประจ ำปี พ.ศ. 2563 
ประเภทสมัฤทธิผลประชำชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
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ข้อมูลของหน่วยงำนที่สมคัรขอรับรำงวัล 

1. ชื่อหน่วยงำน             
(ช่ือกรม ช่ือจังหวัด ช่ือองค์การมหาชน ช่ือโรงเรียน เป็นต้น) 

2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบผลงำน           

3. ชื่อผลงำน/โครงกำร            

4. ผู้ประสำนงำน (อย่างน้อย 2 คน) 

4.1 ชื่อ-นามสกุล             

ต าแหน่ง              

ส านัก/กอง            

เบอร์โทรศัพท์    เบอร์โทรสาร       

โทรศัพท์มือถือ     e-mail         

4.2 ชื่อ-นามสกุล             

ต าแหน่ง              

ส านัก/กอง             

เบอร์โทรศัพท์    เบอร์โทรสาร       

โทรศัพท์มือถือ     e-mail         
 

หมำยเหตุ เพ่ือประโยชน์ในกำรติดต่อกลับ กรุณำกรอกข้อมูลผู้ประสำนงำนให้ครบถ้วน  
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ผลกำรด ำเนินกำรเปิดระบบรำชกำรให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม 

เนื้อหาในส่วนนี้ ต้องไม่เกิน 5 หน้ำกระดำษ A4 โดยต้องใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนำด 16 ทั้งนี้  
ในการตอบแต่ละข้อค าถาม สามารถตัดค าอธิบายแนวทางการเขียนออกได้ ในกรณีที่อ้างอิงเอกสาร โปรดระบุหน้าที่ 
บรรทัด เลขท่ีหน้าให้ชัดเจน ทั้งนี้ ควรแนบภารกิจส าคัญขององค์กรและการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

มิติที่ 1 : ควำมสำมำรถขององค์กร (15 คะแนน)    

1. กำรสร้ำงกลไกภำยในองค์กร เพื่อรองรับกำรขับเคลื่อนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ไปสู่กำรปฏิบัติ  
1.1 มีการก าหนดนโยบายหรือทิศทางหรือแผนงานหรือมาตรการ ที่แสดงว่าให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม

ของประชาชน ซึ่งพิจารณาใน 2 เรื่องหลักคือ 1) การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม หรือ
การจัดท าแผนปฏิบัติการหรือแผนงาน 2) ผู้บริหารขององค์กรมีการสื่อสารนโยบาย ทิศทาง มาตรการ  
ที่แสดงถึงการเปิดระบบราชการ  
             
             
              

1.2  มีการสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยม ที่เอื้อต่อการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน  
             
             
              

1.3 มีการมอบหมายผู้ปฏิบัติงาน หรือหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
             
             
              

มิติที่ 2: กำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมอย่ำงเป็นรูปธรรม (45 คะแนน) 
2.  กำรส่งเสริมกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินโครงกำรหรือผลงำน  

2.1 ที่มาหรือความส าคัญของสภาพปัญหา วัตถุประสงค์  
             
             
              

2.2 รูปแบบหรือขั้นตอนหรือวิธีการที่ใช้ในการด าเนินโครงการหรือผลงานในพ้ืนที่ ตั้งแต่การริเริ่ม ไปจนถึง 
การก าหนดแนวทางและด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาหรือการพัฒนา  
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2.3 บทบาทของแต่ละภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการหรือผลงานในพ้ืนที่ 
             
             
              

2.4 การถ่ายทอดความรู้ เพ่ือสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
             
             
              

มิติที่ 3: กำรบรรลุผลส ำเร็จ (40 คะแนน) 

3. กำรสรุปบทเรียนควำมส ำเร็จหรือประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรบรรลุเป้ำหมำย  
3.1 สรุปผลส าเร็จเชิงประจักษ์ ที่ส่งผลต่อองค์กรและชุมชน สังคม และประเทศ (เน้นผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต 

ที่ดีข้ึนของประชาชน)  
             
             
              

3.2 ผลส าเร็จ ของโครงการที่สามารถน าไปเป็นต้นแบบ หรือปัจจัยความส าเร็จของการด าเนินโครงการจนเป็น
ผลส าเร็จ  

 
 

 
- ใส่ภาพต้นแบบ - 
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ผู้ส่งสมัคร 

1) หน่วยงานของรัฐ ที่สมัครรางวัลประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change)  
ในปีนั้น ๆ เป็นผู้เสนอชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล หรือ 

2) องค์กรหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องฯ 

ผู้ส่งสมัครจะต้องจัดท ารายละเอียดข้อมูลที่แสดงให้เห็นบทบาทและการท างานแบบมีส่วนร่วมของบุคคล
หรือกลุ่มบุคคล เพ่ือประกอบการพิจารณารางวัลฯ ตามแบบฟอร์มใบสมัครที่ก าหนด และส่งใบสมัครและเอกสาร
เพ่ิมเติม (เฉพาะที่เกี่ยวข้องเท่านั้น) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ปิดรับสมัคร 

  

แบบฟอร์มการสมัครรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ าปี พ.ศ. 2563 
ประเภทผู้น าหุ้นส่วนความร่วมมอื (Engaged Citizen) 
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ข้อมูลของหน่วยงานที่สมคัรขอรับรางวัล 
1. ชื่อบุคคล/กลุ่มบุคคลที่เสนอขอรับรางวัล          

ต าแหน่ง             
ที่อยู่              
โทรศัพท์มือถือ      e-mail        
โครงการ/ผลงาน (ต้องสมัครรางวัลประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ประจ าปี พ.ศ. 2563) 
              

บทบาทการมีส่วนร่วม           
              

2. ผู้ส่งสมัคร  
ชื่อหน่วยงาน             

(ชื่อหน่วยงานที่สมัครขอรับรางวัลฯ ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ในปี พ.ศ 2563 เท่านั้น) 
ชื่อโครงการที่สมัครขอรับรางวัลฯ          

(ชื่อโครงการที่เสนอขอรางวัลฯ ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ประจ าปี พ.ศ 2563) 
ชื่อผู้ประสานงาน 
2.1 ชื่อ-นามสกุล             

ต าแหน่ง             
ส านัก/กอง            
เบอร์โทรศัพท์    เบอร์โทรสาร       
โทรศัพท์มือถือ     e-mail         

2.2 ชื่อ-นามสกุล             
ต าแหน่ง             
ส านัก/กอง            
เบอร์โทรศัพท์    เบอร์โทรสาร       
โทรศัพท์มือถือ     e-mail         

 
 
หมายเหตุ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณารางวัลฯ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน  
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ผลการด าเนินการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

เนื้อหาในส่วนนี้ ต้องไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 โดยต้องใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ทั้งนี้  
ในการตอบแต่ละข้อค าถาม สามารถตัดค าอธิบายแนวทางการเขียนออกได้ ในกรณีที่อ้างอิงเอกสาร โปรดระบุหน้าที่ 
บรรทัด เลขท่ีหน้าให้ชัดเจน  

องค์ประกอบที่ 1 : ภาวะผู้น า (30 คะแนน) 
1. เป็นผู้อุทิศตน เสียสละ ในการเข้าร่วมในกิจกรรมหรือการด าเนินงานในพ้ืนที่หรือชุมชน และให้ความส าคัญ 

กับประโยชน์ส่วนรวม (ชุมชนหรือสังคม)   
             
             
              

2. ภาวะผู้น าทั้งที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ โดย 
2.1 การเป็นการเป็นผู้น าในการสร้างการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ของพ้ืนที่ ชุมชน สังคม   

            
            
             

2.2 การเป็นผู้ไกล่เกลี่ยหรือเจรจาต่อรองเพ่ือลดปัญหาความขัดแย้งของพ้ืนที่ ชุมชน สังคม   
            
            
             

2.3 การเป็นผู้น าในกระบวนการมีส่วนร่วม เช่น การจัดเวทีสาธารณะ การจัดเวทีระดมสมอง เป็นต้น  
            
            
             

3. การได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายที่ร่วมด าเนินงานด้วย ไม่ว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่   
ภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ และสังคมเชิงประจักษ์ 
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องค์ประกอบที่ 2 : การเป็นกลไกหลัก (Key actor) (30 คะแนน) 
1. บทบาทหลักในการสร้างให้เกิดการบูรณาการการท างาน หรือประสานความเชื่อมโยงให้เกิดความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  

            
            
             

2. บทบาทหลักในการสร้างหรือสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มของภาคประชาชนหรือเครือข่ายภาคประชาชน 
และบริหารจัดการให้สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานในพ้ืนที่ 
            
            
             

3. บทบาทหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมของการสร้างการมีส่วนร่วม เช่น การจัดให้มีเวทีสาธารณะ 
เวทีระดมสมอง เวทีประชาคม เป็นต้น 

            
            
             

องค์ประกอบที่ 3 : ผลการด าเนินงานที่ประสบความส าเรจ็อย่างชัดเจนเชิงประจักษ์ (40 คะแนน) 
ความส าเร็จหรือประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงานที่เป็นเชิงประจักษ์ ส่งผลเชิงบวกต่อชุมชนหรือพ้ืนที่  
(ให้น าความส าเร็จมาจากโครงการที่สมัครประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
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ค ำชี้แจง 

หน่วยงำนที่สมัครขอรับรำงวัล 
ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า จังหวัด และองค์การมหาชน ที่เคยได้รับรางวัลการบริหารราชการ

แบบมีส่วนร่วม (ได้รับรางวัลฯ ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี) ในระดับดีเด่น (ดีเยี่ยม) 

เงื่อนไขของผลงำนที่ส่งสมัคร 
 กรุณำท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับควำมจริงเกี่ยวกับผลงำนที่น ำเสนอ  

  มีการท างานแบบมีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ (Collaborate) และมีผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

 มีการด าเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีการด าเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง 

  เป็นการด าเนินงานที่เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นอ านาจหน้าที่หรือ
ภารกิจหลักขององค์กร หรือสอดคล้องตามแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ซึ่งสะท้อนการพัฒนา
หรือการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และส่งผลกระทบ ( Impact) ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 

 เป็นการด าเนินโครงการหรือผลงานที่น าต้นแบบ (Best Practice) จากโครงการที่เคยได้รับรางวัลความ
เป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (ได้รับรางวัลฯ ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี) ในประเภทรางวัล
สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) หรือประเภทรางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบ
มีส่วนร่วม ในระดับดีเด่น (ดีเยี่ยม) มาประยุกต์ใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือขยายผล 
การด าเนินงานในพ้ืนที่ใหม่ที่ครอบคลุมพ้ืนที่ที่ประสบความส าเร็จ อย่างน้อย 1 พ้ืนที่ (โดยพื้นที่ที่ขยาย
ผลต้องเป็นหน่วยงานหรือพ้ืนที่ที่มีขอบเขตการด าเนินการเช่นเดียวกับโครงการหรือผลงานที่เคยได้รับ
รางวัล) 

  

แบบฟอร์มกำรสมัครรำงวัลกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วมประจ ำปี พ.ศ. 2563 
ประเภทเลื่องลอืขยำยผล (Participation Expanded) 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของหน่วยงำนที่ส่งสมัครขอรับรำงวัล 

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 เพื่อประโยชน์ในกำรติดต่อกลับ กรุณำกรอกข้อมูลผู้ประสำนงำนให้ครบถ้วน 
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สรุปผลกำรเปิดระบบรำชกำรให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม 
ของหน่วยงำนต้นแบบที่น ำมำขยำยผล 

เนื้อหาในส่วนนี้ ต้องไม่เกิน 2 หน้ำกระดำษ A4  โดยต้องใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนำด 16 

สรุปกำรด ำเนินงำนโครงกำรต้นแบบที่น ำมำขยำยผล เกี่ยวกับท่ีมำหรือสภำพปัญหำ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
ขอบเขตกำรด ำเนินงำน ขั้นตอนหรือวิธีกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วม รวมถึงผลส ำเร็จที่ได้รับ และปัจจัยที่มีผลต่อ
ควำมส ำเร็จ พร้อมแผนภำพหรือต้นแบบ (Best Practice) ของกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมของโครงกำรที่เคยได้ 
รับรำงวัลฯ 

             
             
             
             
             
             
              

 

 
 
 
 
 
 

- ต้นแบบ (Best Practice) - 
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ผลกำรด ำเนินกำรขยำยผลกำรเปิดระบบรำชกำรให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม 

เนื้อหาในส่วนนี้ ต้องไม่เกิน 5 หน้ำกระดำษ A4 โดยต้องใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนำด 16 ทั้งนี้  
ในการตอบแต่ละข้อค าถาม สามารถตัดค าอธิบายแนวทางการเขียนออกได้ ในกรณีที่อ้างอิงเอกสาร โปรดระบุหน้าที่ 
บรรทัด เลขท่ีหน้าให้ชัดเจน ทั้งนี้ ควรแนบภารกิจส าคัญขององค์กรและการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

มิติที่ 1: ควำมเชื่อมโยงนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติขององค์กร (10 คะแนน) 

1. กำรก ำหนดและสื่อสำรนโยบำยหรือทิศทำงของผู้บริหำรองค์กร ที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรขยำยผลกำรด ำเนินงำน
อย่ำงชัดเจน  
(อธิบายให้เห็นว่ามีการก าหนดนโยบายอย่างชัดเจนและผู้บริหารขององค์กรมีการสื่อสารนโยบายหรือทิศทาง 
การปฏิบัติราชการที่ให้ความส าคัญกับการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างชัดเจนและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
ทุกกลุ่ม  มีการด าเนินการเพ่ือผลักดันจนส าเร็จ) 
             
              
              

2. วิธีกำรหรือขั้นตอนในกำรด ำเนินงำนเพื่อน ำต้นแบบ (Best Practice) ที่เคยได้รับรำงวัลฯ ไปขยำยผลหรือ 
ต่อยอดกำรด ำเนินงำนในพื้นที่อ่ืน (อย่ำงน้อย 1 พื้นที่) 
(อธิบายให้เห็นว่ามีการถ่ายทอดความรู้จากหน่วยงานที่โครงการหรือผลงานที่เคยได้รับรางวัลฯ เพ่ือจะพัฒนาเป็น
ต้นแบบ) 
             
              
              

มิติที่ 2 : กำรขยำยผลกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วม (50 คะแนน) 
กำรด ำเนินกำรในแต่ละพื้นที่ 
3. กำรส่งเสริมกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินโครงกำรหรือกำรด ำเนินงำน  

3.1 ที่มา สภาพปัญหา วัตถุประสงค์ในแต่ละพ้ืนที ่ 
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3.2 รูปแบบหรือขั้นตอนหรือวิธีการที่ใช้ในการด าเนินโครงการหรือผลงานในพ้ืนที่ ตั้งแต่การริเริ่ม ไปจนถึง 
การก าหนดแนวทางและด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาหรือการพัฒนา (โดยมีการน าหลักการหรือองค์ความรู้ ที่เป็น
นวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการด าเนินงาน)  
             
              
              
              

3.3 บทบาทของหน่วยงานส่วนกลางในการผลักดันให้เกิดการขยายผลของโครงการหรือผลงานในแต่ละพ้ืนที่ 
            
            
             
             

3.4 บทบาทของแต่ละภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการหรือผลงานในแต่ละพ้ืนที่ 
            
            
             
             

มิติที่ 3 : กำรบรรลุผลส ำเร็จ (40 คะแนน) 
4 กำรสรุปบทเรียนควำมส ำเร็จหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรบรรลุเป้ำหมำยของกำรพัฒนำ 

4.1 สรุปผลส าเร็จเชิงประจักษ์ และส่งผลต่อองค์กรและชุมชน สังคม ประเทศ (เน้นผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ของประชาชน และแสดงถึงความยั่งยืนและส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคนรุ่นต่อไป)  
             
              
             
              

4.2 ผลงานที่เป็นการพัฒนาต่อยอดจากต้นแบบ (Best Practice)  
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ค ำชี้แจง 
ผู้ส่งสมัคร 

 หน่วยงานของรัฐ  
 หน่วยงานภาคเอกชน 
 ประชาชน 
 หน่วยงานอ่ืน ๆ  

เงื่อนไขของผลงำนที่ส่งสมัคร 

 แผนงาน/โครงการที่เสนอจะต้องด าเนินการ เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่   
ซึ่งอาจเป็นระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน ชุมชน หรือพ้ืนที่เฉพาะก็ได้ 

 การด าเนินงาน/กระบวนการของแผนงาน/โครงการในการแก้ไขปัญหาความยากจนมีการบูรณาการ  
ความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีรูปแบบการแก้ไขปัญหาฯ ที่เกิดผลลัพธ์อย่างเป็น
รูปธรรม 

 
ผู้สมัครจะต้องจัดท ารายละเอียดข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทและการท างานแบบมีส่ วนร่วม 

ในการแก้ไขปัญหาความยากจนในพ้ืนที่ โดยจะต้องมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือประกอบการพิจารณารางวัลฯ 
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และส่งใบสมัครและเอกสารเพ่ิมเติม (เฉพาะที่เกี่ยวข้องเท่านั้น) ให้แล้วเสร็จ  
ภายในวันที่ปิดรับสมัคร 
  

แบบฟอร์มกำรสมัครรำงวัลกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วมประจ ำปี พ.ศ. 2563 
ประเภทร่วมใจแก้จน (Antipoverty Empowered) 
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วิธีกำรสมัคร 

หลักการเขียนใบสมัคร 
1. ใช้ Font TH Sarabun Size 16 โดยเขียนเนื้อหาให้อยู่ภายในจ านวนหน้าที่ก าหนด คือ 5 หน้ากระดาษ A4  
2. การอัพโหลดใบสมัครควรอัพโหลดทั้งไฟล์ PDF และไฟล์ Word  
3. เอกสารแนบอัพโหลดเฉพาะที่เก่ียวข้องและส าคัญ พร้อมแจ้งไว้ในใบสมัครด้วยว่าอยู่ในหน้าใด 

การสมัครแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ         

1. สมัครขอรับรางวัลฯ (หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม) โดยสมัคร 
ผ่านระบบออนไลน์  https://awards.opdc.go.th/awardsregister/ 

2. แมวมอง เป็นผู้เสนอชื่อให้ (หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม) โดย 
 ส่งเอกสารทางอีเมล์ : pae.malay@hotmail.com หรือ ArtitayaPK@gmail.com 
 ทางไปรษณีย์ : ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความ

สามัคคีปรองดอง (ส านักงาน ป.ย.ป) ชั้น 5 อาคารส านักงาน ก.พ.ร. แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 
10300 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

สอบถามติดต่อ : นายมหาชัย วงษ์เค่ียม โทร. 083-236-8778 
นางสาวอาทิตยา ปวงค า   โทร. 087-788-5319 
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ข้อมูลของหน่วยงำนที่สมัครขอรับรำงวัล 
 
1. ชื่อหน่วยงาน………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ชื่อโครงการ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ผู้ประสานงาน (อย่างน้อย 2 คน) 

3.1 ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ต าแหน่ง……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ส านัก/กอง……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

เบอร์โทรศัพท…์…………………………………………….เบอร์โทรสาร……………………………………………………………. 

โทรศัพท์มือถือ………………………………………………e-mail……………………………………………………………………. 
 

3.2 ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ต าแหน่ง……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ส านัก/กอง……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

เบอร์โทรศัพท…์…………………………………………….เบอร์โทรสาร……………………………………………………………. 

โทรศัพท์มือถือ………………………………………………e-mail……………………………………………………………………. 

 
หมำยเหตุ เพื่อประโยชน์ในกำรติดต่อกลับ กรุณำกรอกข้อมูลผู้ประสำนงำนให้ครบถ้วน   
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เกณฑ์กำรประเมินรำงวัลฯ ประเภทร่วมใจแก้จน (Antipoverty Empowered) 

เนื้อหาในส่วนนี้ต้องไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 โดยต้องใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ในกรณีที่
อ้างอิงเอกสาร โปรดระบุหน้าที่ บรรทัด เลขที่หน้าให้ชัดเจน ทั้งนี้ ควรแนบภารกิจส าคัญขององค์กรและวิเคราะห์ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มิติที่ 1 : กำรประเมินยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนในกำรแก้ไขปัญหำเชิงบูรณำกำร (20 คะแนน)  

(1) กำรก ำหนดนโยบำย/ทิศทำง/แผนงำนขององค์กร ที่ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(2) บทบำทน ำของผู้บริหำรองค์กร ความเป็นผู้น าของผู้บริหารองค์กร ในการขับเคลื่อนการท างานให้เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง รวมทั้งได้รับการยอมรับจากประชาชน  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(3) กำรสนับสนุนทรัพยำกรในกำรด ำเนินโครงกำรเพื่อแก้ไขปัญหำ ในด้านต่าง ๆ รวมถึงเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาความยากจนในพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือสร้างความทั่วถึงและเท่าเทียมให้กับ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(4) องค์ประกอบและวิธีกำรตรวจสอบกำรมีส่วนร่วม รายละเอียดการก าหนดองค์ประกอบในการมีส่วนร่วม 
และวิธีการที่ใช้ตรวจสอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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มิติที่ 2 : กำรประเมินกลไกกำรด ำเนินงำนและกำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำ (40 คะแนน) 

(1) กำรบูรณำกำรในกำรท ำงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้แสดง
ความเห็น แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และมีมติร่วมกันในที่ประชุม  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(2) กระบวนกำรท ำงำนขององค์กรมีขั้นตอนที่ชัดเจนและมีประสิทธิภำพ ความเป็นมา/เหตุผลความจ าเป็น/
สภาพปัญหา ที่เป็นประเด็นส าคัญหรือแนวโน้ม/สถานการณ์/ผลกระทบ ที่น าไปสู่การริเริ่มแผนงาน/โครงการ
รวมทั้งระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการด าเนินแผนงาน/โครงการ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(3) กำรใช้นวัตกรรมในกำรด ำเนินโครงกำร ที่ช่วยสนับสนุนการด าเนินงานให้มีความสะดวก รวดเร็ว  
มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(4) กำรใช้สื่อในกำรประชำสัมพันธ์และสร้ำงเครือข่ำยภำคีที่มีประสิทธิภำพในกำรท ำงำน ระบุสื่อที่ใช้และ
เครือข่ายภาคีท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีภารกิจท าให้วัตถุประสงค์ของโครงการบรรลุผลส าเร็จ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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มิติที่ 3 : กำรประเมินผลลัพธ์ที่บรรลุผลส ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม (40 คะแนน)  
(1) ผลงำน/โครงกำรเป็นที่ประจักษ์ พิจารณาจาก  

1.1 การเปลี่ยนแปลงของประชาชนภายใต้เส้นความยากจน โดยพิจารณาจากสถิติและผลของการ
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งพฤติกรรมการใช้จ่ายและหนี้สินครัวเรือน และ/หรือ 
1.2 การเข้าถึงปัจจัย 4 ได้แก่ ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม อาหาร และยารักษาโรค รวมไปถึงระดับคุณภาพ
ชีวิตและการอยู่ดีมีสุขของคนในพื้นที่ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(2) ข้อตกลงร่วมกันของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องโดยมีนโยบำยที่มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมให้เกิดผลลัพธ์อย่ำงเป็น
รูปธรรม อธิบายถึงภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การก าหนดอนาคตร่วมกันโดยใช้ความหลากหลายของ
องค์กร กลไกในการด าเนินการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงาน  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(3) กำรขยำยผลและควำมยั่งยืน สามารถน าต้นแบบในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาความยากจนไปขยายผล
ใช้กับพ้ืนที่อ่ืน ๆ ได้ โดยต้องแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของเป้าหมายที่ต้องการ กลไกการขับเคลื่อน 
ขั้นตอน/วิธีการท างาน ผลส าเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับรวมทั้งความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ ซึ่งเห็นผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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โทรศัพท์ : 0 2356 9999 ต่อ  8843, 8876, 8923 และ 8944  

E-mail : psea2019@opdc.go.th 

Line:  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

สามารถติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ส านักงาน ป.ย.ป. 

โทรศัพท์ : นายมหาชัย วงษ์เคี่ยม โทร. 083-236-8778 
 นายอาทิตยา ปวงค า   โทร. 087-788-5319 

E-mail :   pae.malay@hotmail.com 
         ArtitayaPK@gmail.com 
 
 

 
 

 

QR Code  
Line group  

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 
 

ประเภทร่วมใจแก้จน (Antipoverty Empowered)  

“Download เอกสารที่ https://opdc.go.th/content/NTgyOQ” 

mailto:psea2019@opdc.go.th
https://opdc.go.th/content/NTgyOQ







