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คำนำ
ในปัจจุบันการบริหารจัดการภาครัฐ จาเป็นต้องให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยหน่วยงานภาครัฐต้องเปิดให้ประชาชนเข้ามามีบทบาท
ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมดาเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมประเมินผล อันจะนาไปสู่
การยอมรับและความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดินให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่ างแท้จ ริ ง ส านัก งาน ก.พ.ร. จึ งได้ให้ ความส าคัญกับการส่ ง เสริม การมีส่ ว นร่ว มของ
ประชาชนในการบริหารราชการ โดยได้ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน และสร้า งแรงจูงใจหรือ
กระตุ้น ให้จังหวัด และส่ว นราชการระดับ กรม/เทียบเท่าให้มีการส่งเสริมและยกระดับการ
มีส่ว นร่ว มของประชาชนในการบริหารราชการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดให้มี
การมอบรางวัลความเป็ น เลิ ศด้ านการบริ ห ารราชการแบบมีส่ ว นร่ว ม เพื่อเชิดชูผ ลงานของ
หน่วยงานของรัฐที่มีการทางานแบบมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และมีผลการดาเนินงานที่เป็นต้นแบบหรือแนวปฏิบัติที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ หน่วยงานของรัฐดาเนินการตามแนวทาง
การพัฒนาระบบราชการ เพื่อให้ เป็ น ระบบราชการ 4.0 ที่เน้นการเปิดกว้างและเชื่อมโยงกั น
มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และทิศทางการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในปี พ.ศ. 2562 สานักงาน ก.พ.ร. จึงได้พัฒนาหลักเกณฑ์การพิจารณา
รางวั ล เลิ ศ รั ฐ สาขาการบริ ห ารราชการแบบมี ส่ ว นร่ ว มให้ ส อดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทาง/เป้ า หมาย
การพั ฒ นาระบบราชการ เพื่ อส่ งเสริ มการเปิ ดระบบราชการให้ ประชาชนและภาคส่ ว นอื่ น
ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการที่จะสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อระบบราชการ
และสร้างการยอมรับจากภาคประชาชนในการเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องและร่วมทางานกับ
ภาครัฐแบบหุ้นส่วนความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและต่อเนื่องยิ่งขึ้น โดยคณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการพัฒนาและส่ งเสริ มการบริหารราชการแบบมีส่ วนร่ วม
ได้เห็นชอบให้กาหนดรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในประเภทต่าง ๆ ได้แก่
1) รางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance)
2) รางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change)
3) รางวัลผู้นาหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen)
4) รางวัลเลื่องลือขยายผล (Participation Expanded)

ส านั ก งาน ก.พ.ร. หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า หลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณารางวั ล เลิ ศ รั ฐ
สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจาปี พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์สาหรับ
ส่วนราชการ จังหวัด และองค์การมหาชน ในการนาไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม
และสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ และสร้างแรงจูงใจ
ให้เกิดการพัฒนาระบบและวิธีการทางานที่ให้ความสาคัญกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
และเกิดแนวปฏิบัติหรือกรณีศึกษาที่ดี (Best Practice) ในการนาไปสู่การเผยแพร่และขยายผล
รวมทั้งมุ่งสู่การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนได้อย่าง
แท้จริง

สำนักงำน ก.พ.ร.
ธันวำคม 2561

ควำมเป็นมำ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติสิทธิของประชาชนไว้ในหลาย ๆ มาตรา
ให้ ประชาชนมี สิ ทธิ ในการเข้ าร่ วมด าเนิ นการใด ๆ ของรั ฐที่ มี ผลกระทบต่ อคุ ณภาพชี วิ ตของ
ประชาชนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดกระแสการตื่นตัวของ
ประชาชนในเรื่ องการเรี ยกร้ องสิ ทธิในการรั บรู้ และสิ ทธิ ในการเข้ามามีส่วนร่ วมมากขึ้น รวมทั้ง
รวมตัวเป็นกลุ่มประชาสังคมและเริ่มเรียกร้องการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและ
การบริหารงานภาครัฐให้โปร่งใสเป็นธรรม หรือเรียกร้องให้มีการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารราชการโดยตรงมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ภาครัฐต้องปรับตัวและเปิดระบบราชการที่ยอมรับ
และเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
สานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาระบบราชการ มีหน้าที่ส่งเสริม
สนับสนุน ให้ส่วนราชการมีการดาเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยในหมวดที่ 2 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุ ขของ
ประชาชน กาหนดให้การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ ก่อนเริ่มดาเนินการส่วนราชการจะต้อง
ดาเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือชี้แจงทาความเข้าใจ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนัก
ถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจากภารกิจนั้น และให้ถือเป็นหน้าที่ของข้าราชการที่จะต้องรับฟัง
ความคิดเห็ นและความพึงพอใจของสั งคมโดยรวมและประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรั บปรุ งหรื อ
เสนอแนะต่ อผู้ บั งคั บบั ญชาเพื่ อให้ มี การปรั บปรุ งวิ ธี ปฏิ บั ติ ราชการให้ เหมาะสม ประกอบกั บ
ทิศทางการพัฒนาระบบราชการตามกรอบแนวคิดระบบราชการ 4.0 ที่มุ่งเน้นการเปิดกว้างและ
เชื่อมโยงกัน มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ทั้งนี้ที่ผ่านมา สานักงาน ก.พ.ร. ได้ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ได้นาแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริม สนับสนุน และผลักดัน
ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการ เกิดการแสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับภาคส่วนต่าง ๆ และทางานร่วมกับ
หน่ วยงานอื่ นในลั กษณะเชิ งบู รณาการ เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารราชการให้ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงและเกิดผลที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยส่งเสริม
และสนับสนุนให้ส่วนราชการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
ด้วยการมอบรางวัล “ความเป็ นเลิ ศด้ านการบริ หารราชการแบบมีส่ วนร่วม” เพื่อกระตุ้ นและ
สร้ างแรงจู งใจในการส่ งเสริ มการมี ส่ วนร่ วมของประชาชนให้ เกิ ดผลที่ เป็ นรู ปธรรม โดยเริ่ ม
1

ตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2552 เป็ นการมอบรางวั ล ฯ ให้ กั บจั งหวั ด และขยายการมอบรางวั ล ฯ ไปยั ง
ส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า ในปี พ.ศ. 2556 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ซึ่งจากการมอบรางวัลฯ
พบว่าการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการนาไปสู่การยอมรับ
ซึ่งกันและกันในผลของการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่เกิดขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน เป็นการสร้างพลั ง
ความร่ วมมื อในการขั บเคลื่ อนการพั ฒนาระบบราชการไปสู่ เป้ าหมาย เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพใน
การบริหารราชการแผ่ นดิ น และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง รวมทั้ง
ผลส าเร็ จหรื อประโยชน์ จากการพัฒนาที่ มีต่ อคุ ณภาพชีวิตที่ดีขึ้ นของคนในชุ มชน สั งคม และ
ประเทศชาติ เกิดความยั่งยืน
ดังนั้น เพื่อส่งเสริมการเปิดระบบราชการให้ประชาชนและภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารราชการ ที่จะสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อการทางานของภาครัฐ และสร้าง
การยอมรับโดยเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องและทางานร่วมกันกับภาครัฐแบบหุ้นส่วนความร่ วมมือ
ที่เป็ นรู ปธรรมและต่ อเนื่ องยิ่ งขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2561 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(อ.ก.พ.ร.) เกี่ ยวกั บการพั ฒนาและส่ งเสริ มการบริ หารราชการแบบมี ส่ วนร่ วม ได้ มี การขยาย
กลุ่มเป้าหมายของการมอบรางวัลฯ ไปยังองค์การมหาชนและกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล
เลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจาปี พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 3 ประเภทรางวัล
ได้แก่ 1) รางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) 2) รางวัลสัมฤทธิผลประชาชน
มีส่วนร่วม (Effective Change) 3) รางวัลผู้นาหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen) และ
ในปี พ.ศ. 2562 ได้ขยายประเภทรางวัลฯ เพิ่มขึ้นอีก 1 รางวัล ได้แก่ รางวัลเลื่ องลื อขยายผล
(Participation Expanded)
การก าหนดให้ มี การมอบรางวั ล เลิ ศรั ฐ สาขาการบริ ห ารราชการแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
มีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้ หน่ วยงานของรั ฐ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติงานในหน้ าที่
ให้เกิดผลสาเร็จที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเพื่อส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินให้มีระบบ
หรือวิธีการทางานที่ตระหนักถึงความสาคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ
มีการปรับกระบวนทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมการทางานของเจ้าหน้าที่รัฐและภาคส่วนต่าง ๆ
มีการบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ทาให้เกิดการเชื่ อมประสานการทางานในพื้นที่และกระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่ อง สร้ างความไว้วางใจ เชื่อมั่นศรั ทธา และการยอมรับซึ่งกันและกัน นาไปสู่ การค้นพบ
แนวปฏิบั ติ หรื อต้ นแบบที่ ดี (Best Practice) จากการเรี ยนรู้ การปฏิบั ติจริ ง (Action Learning)
ของหน่ วยงานของรั ฐในการส่ งเสริ มการเปิ ดระบบราชการให้ ประชาชนและภาคส่ วนต่ าง ๆ
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ที่ เกี่ ยวข้ องเข้ ามามี บทบาทร่ วมในการด าเนิ นงาน/ร่ วมเป็ นภาคี เครื อข่ ายในลั กษณะหุ้ นส่ วน
ความร่ วมมือที่มี ความรู้ สึ กเป็ นเจ้ าของ (Sense of Belongings) และเป็นหุ้ นส่ วนในการท างาน
ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยจะเป็นต้ นแบบของการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารราชการ ที่หน่วยงานอื่นสามารถนาไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหาร
ราชการให้ดียิ่งขึ้นและเกิดผลสาเร็จเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง
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นิยำมศัพท์
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับความหมายหรือคาจากัดความของคาที่ใช้หรือ
ปรากฏในหลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณารางวั ล เลิ ศ รัฐ สาขาการบริ ห ารราชการแบบมี ส่ ว นร่ว ม
ประจาปี พ.ศ. 2562 สานักงาน ก.พ.ร. จึงได้กาหนดคานิยามศัพท์ ดังต่อไปนี้
1. หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า จังหวัด องค์การมหาชน
โรงเรียน
2. ส่วนราชการ หมายถึง ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า
3. จังหวัด หมายถึง หน่วยการปกครองส่วนภูมิภาคที่รวมหลายๆ อาเภอเข้าด้วยกันมีฐานะเป็น
นิติบุคคล และมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าปกครอง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 51 (1) และ 52 และให้หมายรวมถึงกรุงเทพมหานคร
4. องค์การมหาชน หมายถึง องค์การมหาชนที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559 และพระราชกฤษฎีกา ตามพระราชบัญญัติองค์ การมหาชน พ.ศ. 2542 และ และ
องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ
5. โรงเรี ย น หมายถึ ง สถานศึ ก ษาที่ จั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานระดั บมั ธ ยมศึ ก ษา ในสั ง กั ด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา (สพม.) ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
6. ภาคีเครือข่าย หมายถึง กลุ่มบุคคล องค์กรที่มีเป้าหมายร่วมกัน มารวมตัวกันด้วยความสมัครใจ
เพื่อทากิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายในการร่วมคิด/วางแผน ร่วมทา และร่วมประเมินผล โดย
เป็นความสัมพันธ์แนวราบ มีความเสมอภาคและเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสมาชิก
เครือข่ายมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือแลกเปลี่ยนทรัพยากรกันในหมู่สมาชิก เพื่อทางาน
ร่วมกันและนาเครือข่ายไปสู่เป้าหมายที่วางไว้
7. ภาคประชาสังคม หมายถึง ภาคส่วนต่างๆ ในสังคมที่มิใช่ภาครัฐหรือภาคราชการ ซึ่งรวมตัว
เป็นกลุ่ม เครือข่าย หรือองค์กร ที่ขับเคลื่อนการพัฒนาหรือแก้ปัญหาในพื้นที่และประเด็น
สาธารณะต่างๆ ที่เป็นลักษณะอาสาสมัคร หรือองค์กรที่ไม่แสวงหากาไร (NGOs)
8. ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ /ขอบเขตเดียวกัน มีความรู้สึกเป็น
พวกเดียวกันมีความสัมพันธ์ และดาเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน
9. ประชาชน หมายถึง บุคคลทั่วไป ที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมอย่างมีนัยสาคัญกับประเด็นสาธารณะหรือประเด็นการพัฒนาในพื้นที่
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10. การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) หมายถึง กระบวนการที่ประชาชน
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง มีโอกาสเข้าร่วมในกระบวนการหรือขั้นตอนต่าง ๆ ใน
การบริหารราชการ ตั้งแต่การรับรู้ข้อมูล การร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมเสนอปัญหาและ
ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น การร่วมคิดเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา การมีส่วนร่วม
ในกระบวนการตั ด สิ น ใจ การร่ ว มด าเนิ น การ และติ ด ตามประเมิ น ผล รวมทั้ ง ร่ ว มรั บ
ผลประโยชน์ จ ากการพัฒ นา ซึ่ งน าไปสู่ การตอบสนองความต้องการของประชาชน โดย
มีลักษณะสาคัญ คือ 1) การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่ อ ง
มีการเรียนรู้ร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป โดย
เน้นการสื่อสารสองทางทั้งช่องทางที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และเป็นการดาเนินการ
ต่อเนื่อง 2) เป้าหมายของการมีส่วนร่วมไม่ใช่เพียงการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตาม
กฎหมายหรื อการทาให้ ไม่มีความขัดแย้ ง หากแต่กระบวนการมีส่ ว นร่ว มของประชาชน
ควรมุ่งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง และเป็นวิธีการเพื่อทาให้การตัดสินใจ
ของรัฐดีขึ้นและเป็นที่ยอมรับ
โดยระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน (ที่มา: IAP2 - International Association for
Public Participation) ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 กำรให้ข้อมูลข่ำวสำร (To Inform): เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชน
ในการได้รั บข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานของภาครัฐ โดยหน่วยงานภาครัฐมี
หน้าที่ในการนาเสนอข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ทันสมัย และประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้ เป็นระดับที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมน้อยที่สุด แต่ถือว่าเป็นขั้น
พื้นฐานและมีความสาคัญมาก ซึ่งรูปแบบการมีส่วนร่วมในระดับนี้อยู่ในลักษณะ การ
ให้ข้อมูลทางเดียวจากภาครัฐสู่ประชาชน
ระดับที่ 2 กำรปรึกษำหำรื อ (To Consult): เป็นการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การดาเนินการ/การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐอย่างอิสระและเป็นระบบ
โดยหน่วยงานภาครัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นทั้งที่เป็นทางการ
และไม่ เป็ น ทางการ และน าข้ อเสนอแนะ ความคิ ดเห็ น และประเด็ น ที่
ประชาชนเป็ นห่ วงไปเป็ นแนวทางในการปรับปรุงนโยบาย พัฒนาวิธีการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน และประกอบการตัดสินใจ
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ระดับที่ 3 กำรเข้ำ มำมี บ ทบำท (To Involve): เป็นการเปิดโอกาสให้ ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยน
ความคิ ด เห็ น และข้ อ มู ล ระหว่ า งรั ฐ กั บ ประชาชนอย่ า งจริ ง จั ง และ
มีจุดมุ่งหมายชัดเจน โดยมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย การวางแผนงาน
โครงการ และวิธีการปฏิบัติงาน โดยหน่วยงานภาครัฐ มีห น้าที่จัด ระบบ
อ านวยความสะดวก ยอมรั บ การเสนอแนะและการตั ด สิ น ใจร่ ว มกั บ
ภาคประชาชน ซึ่งการมีส่วนร่วมในระดับนี้ มักเป็นการมีส่วนร่วมในรูปแบบ
ที่มีตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย
ระดับที่ 4 ควำมร่วมมือ (To Collaborate): เป็นการให้บทบาทของประชาชนใน
ระดับสูง มีเป้าหมายสาคัญอยู่ที่การเป็นหุ้นส่วนกับประชาชนในทุกขั้นตอน
ของการตัดสินใจ ตั้งแต่การระบุปัญหา พัฒนาทางเลือก และแนวทางแก้ไข
รวมทั้ง การเข้ามามีบทบาทร่วมในการดาเนินงาน/กิจกรรมของหน่วยงาน
ภาครัฐ ดังนั้น การมีส่วนร่วมในระดับนี้ คือการสัญญาให้กับประชาชนและ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า เราจะร่วมงานกับประชาชนเพื่อได้ข้อเสนอแนะ
และแนวความคิ ด ใหม่ รวมทั้ ง น าข้ อ เสนอแนะของประชาชนมาเป็ น
ส่วนหนึ่งของการตัดสินใจให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ โดยความคิดเห็น ของ
ประชาชนจะสะท้อนออกมาในการตัดสินใจที่ ค่อนข้างสูง ซึ่งการมีส่วนร่วม
ในระดับ นี้ เช่น การเข้ามามีบทบาทร่วมดาเนินงานในลั กษณะเป็นภาคี /
เครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐ การเข้ามามีบทบาทเป็นคณะกรรมการร่วม/
คณะที่ ป รึ ก ษาภาคประชาชน ที่ มี บ ทบาทหรื อ อ านาจหน้ า ที่ ร่ ว มใน
การขับเคลื่อนนโยบาย/ร่วมดาเนินการในภารกิจบางอย่างของภาครัฐ
ระดับที่ 5 กำรเสริ มอำนำจ (To Empower): เป็นระดับที่ บทบาทของประชาชน
ในการเข้ามามีส่วนร่วมอยู่ในระดับสูงสุด เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีบทบาทในการเป็นผู้ตัดสินใจ โดยหน่วยงานภาครัฐจะต้องดาเนินการตาม
การตัดสินใจของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับสูงสุดนี้
เน้นให้ประชาชนมีบทบาทในการบริหารจัดการโดยเป็นผู้ดาเนินภารกิจ
และภาครัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนเท่านั้น รูปแบบการมีส่วนร่วม
ในระดับนี้ ได้แก่ การลงประชามติ หรือสภาเมือง
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11. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ปัจเจกบุคคลหรือกลุ่ มบุคคล องค์กร สถาบัน หรือชุมชน
ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและลบจากการตัดสินใจหรือจากการที่มีโครงการ
หรื อนโยบายนั้ น นอกจากนี้ ยั งมีความหมายครอบคลุมถึงผู้ไม่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ตัดสินใจด้วย เช่น องค์การระดับชาติ สถาบันการศึกษา องค์การเอกชน รัฐบาลท้องถิ่น
คู่สัญญา ฯลฯ โดยอาจจะจาแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
1) ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียโดยตรง (Primary Stakeholders) คือ บุคคล หรือ กลุ่มผู้ ได้รั บ
ผลประโยชน์ /ผลกระทบจากโครงการโดยตรงตามที่ ก าหนดไว้ในวัตถุ ประสงค์ ของ
โครงการ ไม่ ว่ าจะเป็ นผลกระทบทางบวกหรื อลบ เช่ น ประชาชนในพื้ นที่ ที่ ได้ รั บ
ผลกระทบโดยตรงจากโครงการ อาจแบ่งกลุ่มย่อยตามเพศ ชั้นทางสังคม รายได้ อาชีพ
หรือกลุ่มผู้ใช้บริการ
2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง (Secondary Stakeholders) คือ บุคคล กลุ่ม องค์กร สถาบัน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ ซึ่งอาจแบ่งเป็น
▪ เกี่ยวข้องโดยเงินทุน (เป็นผู้ออกทุน เช่น บริษัทคู่สัญญาที่ได้รับสัมปทาน) หรือ
▪ เกี่ยวข้องโดยเป็นหน่ วยงานผู้ ร่ วมดาเนิ นการ (เช่น กระทรวง/ทบวง/กรม ที่มี
อานาจหน้าที่) หรือ
▪ เกี่ ยวข้ องโดยเป็ นหน่ วยงานอื่ นๆ ที่ มิ ใช่ เจ้ าของโครงการโดยตรงแต่ มี อ านาจ
หน้ าที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจั งหวัด องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้ งของ
โครงการหรือ
7

เกี่ยวข้องโดยเป็นผู้ติดตามเรื่องหรือประเด็นนั้นๆ มาโดยตลอด (เช่น บุคคล หรือ
NGOs หรือสถาบันการศึกษาที่ติดตาม/ทาวิจัยเรื่องนั้นโดยเฉพาะ) หรืออาจเป็น
กลุ่มที่ไม่เป็นทางการ เช่น นักการเมืองในท้องที่ ผู้นาชาวบ้าน ผู้อาวุโส ผู้นาทาง
ศาสนา หรือผู้ที่มีบทบาทอานาจในการเป็นผู้นาทางความคิด ฯลฯ
3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (Key Stakeholders) คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสาคัญ
(Importance) หรือ มีบทบาทอานาจ (Influence) ที่ส่งผลกระทบต่อความสาเร็จของ
โครงการ เช่น หน่วยงานเจ้าของโครงการ
หุ้นส่วนความร่วมมือ หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์ในการพัฒนาที่ประกอบด้วยพันธมิตร
จากภาคส่ วนต่ างๆ มาร่ วมกั นท างาน ซึ่ งเป็ นการท างานร่ วมกั นแบบมี ส่ วนร่ ว ม ตั้ งแต่
ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการ และร่วมติดตามประเมินผล รวมทั้งร่วมรับผลประโยชน์ โดยมี
บทบาทร่วมกันทางานเพื่อไปสู่เป้าหมายความเป็นหุ้นส่วน ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์
ที่เท่าเทียมกัน และความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน ตลอดจนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน
ในผลของการพัฒนา
การขยายผล หมายถึง การดาเนิ น โครงการที่ใช้กระบวนการมีส่ วนร่วมที่ส ร้างให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนา โดยนารูปแบบการดาเนินโครงการที่ประสบผลสาเร็จและ
ได้รับรางวัลฯ ไปขยายผลหรือต่อยอดการดาเนินงานในพื้นที่อื่น ๆ
การต่อยอด หมายถึง การเพิ่มกิจกรรม/ขั้นตอน/วิธีการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในโครงการ
ซึ่งนารูปแบบของการดาเนินโครงการที่ประสบความสาเร็จและได้รับรางวัลฯ มาขยายผล
ซึ่ ง การเพิ่ ม กิ จ กรรม/ขั้ น ตอน/วิ ธี ก าร ดั ง กล่ า ว จะส่ ง ผลให้ โ ครงการมี ผ ลส าเร็ จ และ
เพิ่มมูลค่าผลิตภาพ (Productivity) ยิ่งขึ้น
นวัต กรรม หมายถึง แนวความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้
มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น
เมื่อนานวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทางานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง
กว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย
การถอดบทเรี ยน หมายถึง การสรุปแนวคิดและข้อค้นพบ จากการวิเคราะห์ หลั งการ
ปฎิบัติหรือหลังการดาเนินโครงการ เพื่อให้ได้คาตอบในประเด็นต่อไปนี้ แผนงาน/โครงการ
กาหนดไว้อย่ างไร อะไรคือเป้ าหมาย/จุ ดมุ่ งหมายของการปฎิบัติ งาน เมื่อดาเนิน การ
โครงการไประยะหนึ่งแล้ว เกิดอะไรขึ้นเป็นไปตามที่กาหนดไว้หรือไม่และทาไมจึ งเป็น
เช่ น นั้ น มี ปั ญ หาอะไรเกิ ด ขึ้ น บ้ า ง จะสามารถปรั บ ปรุ ง /พั ฒ นาให้ ดี ขึ้ น ได้ อ ย่ า งไร ใน
การดาเนินงานครั้งต่อไปมีสิ่งใดบ้างที่ต้องทาเพิ่มหรือแตกต่างจากครั้งที่ผ่านมา ฯลฯ
▪

12.

13.
14

15.

16.

8

หลักเกณฑ์รำงวัลเลิศรัฐ สำขำกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม
ควำมเป็นมำ
รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม :
เจตนารมณ์ : เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐ เพื่อเชิดชูผลการปฎิบัติงานจาก
ความมุ่งมั่นตั้งใจและให้ความสาคัญกับการเปิดระบบราชการให้ประชาชนและภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องเข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหารราชและทางานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วม ตั้งแต่การให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform) การรับฟังความคิดเห็น (Consult) และ
การเข้ามาเกี่ยวข้อง (Involve) ไปจนถึงการสร้างความร่วมมือ (Collaboration) ซึ่งจะนาไปสู่การเสริม
อานาจและศักยภาพประชาชนให้เข้มแข็ง รวมทั้งสร้างความภาคภูมิใจของผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนหรือผลักดันการดาเนินงานให้ประสบความสาเร็จ อันนาไปสู่การเพิ่ม ประสิทธิภาพการ
บริหารราชการที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
กลุ่มเป้าหมาย :
ส่วนราชการ จังหวัด องค์การมหาชน โรงเรียน และ ภาคประชาสังคม/ภาคประชาชน/
ภาคส่วนอื่นที่เข้ามามีส่วนร่วม
ประเภทรางวัล :
รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจาปี พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
1. รางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance)
2. รางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change)
3. รางวัลผู้นาหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen)
4. รางวัลเลื่องลือขยายผล (Participation Expanded)
โดยในแต่ละประเภทรางวัลมีรายละเอียดเกี่ยวกับความหมาย วิธีการ/เงื่อนไขการสมัคร
ขอรับรางวัล ระดับรางวัล และขั้นตอนการติดตามประเมินผล ดังต่อไปนี้
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1. รางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance)
หมายถึง รางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐ เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการสร้าง
การเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการบริหารราชการให้เป็นราชการระบบเปิด ที่เป็นการส่งเสริมการเปิดระบบ
ราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับ การให้ข้อมูล (Inform) และรับฟัง
ความคิดเห็น (Consult) ทั่วทั้งองค์กร โดยประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
รวมทั้งมีระบบการจัดการข้อมูลและความคิดเห็นของประชาชนบนฐานความรับผิดชอบและสามารถ
ตรวจสอบได้ (Accountability) อันจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือผลสาเร็จในการบริหารราชการของ
องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม
1.1 วิธีการสมัคร
1) ส่วนราชการ จังหวัด องค์การมหาชน ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบเพื่อส่งสมัคร
ขอรับรางวัล หรือ
2) บุคคลทั่วไปหรือหน่วยงานอื่น (แมวมอง) เป็นผู้เสนอชื่อและผลสาเร็จในการเปิดระบบ
ราชการของหน่วยงานที่เห็นควรได้รับรางวัล และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ
เพื่อส่งสมัครขอรับรางวัล
1.2 เงื่อนไขการสมัคร/เสนอผลงานเพื่อรับรางวัล
1) เสนอผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมขององค์ก รที่ ส ะท้ อนกำรเปิ ด ระบบรำชกำร
ในระดับการให้ข้อมูล (Inform) และระดับการปรึกษาหารือ (Consult) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
องค์กรเป็นราชการระบบเปิด โดยการดาเนินงานต้องสอดคล้องหรือเป็นนโยบายสาคัญ
ของรัฐ บาล/มติ คณะรัฐมนตรี หรือเป็ น อานาจหน้าที่/ ภารกิจ หลั กขององค์กร หรือ
สอดคล้องตามแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
2) ส่วนราชการ จังหวัด องค์การมหาชน สำมำรถสมัครขอรับรำงวัลนี้ได้เพียง 1 รำงวัล
เท่ำนั้น และหน่วยงำนที่เคยได้รับรำงวัลนี้แล้วไม่สำมำรถสมัครขอรับรำงวัลนี้อีก
3) ผลสาเร็จจากการเปิดระบบราชการที่เสนอมาเป็นตัวอย่าง ต้องเป็นผลกำรดำเนินงำน
ที่เกิดจำกกำรเปิดระบบรำชกำรให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเข้ามามี
ส่วนร่วมในระดับการให้ข้อมูล (Inform) และระดับการปรึกษาหารือ (Consult)
4) ผลสาเร็จจากเปิดระบบราชการที่เสนอมาเป็นตัวอย่าง ต้องเกิดจากการดาเนินงานอย่าง
เป็นรูปธรรมชัดเจน โดยควรมีกำรดำเนินกำรมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี และปัจจุบันยังมี
การดาเนินงานอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การดาเนินการดังกล่าวต้องย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี
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1.3 ระดับรางวัล แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่
1) ระดับดีเด่น (Excellent) เป็นระดับรางวัลสาหรับองค์กรที่มีการดาเนินการเปิดระบบ
ราชการให้ ป ระชาชนเข้ามามี ส่ วนร่วมในการบริหารราชการ โดยแสดงให้ เห็ น ว่า มี
ผลการด าเนินการดีเด่ น เป็ น ที่ ประจั กษ์ชัด ผลส าเร็จของงานมี ความโดดเด่น และ
เป็นที่ยอมรับ รวมทั้งสามารถเป็นตัวอย่างหรือแนวปฏิบัติที่ดีให้กบั หน่วยงานอื่นได้ ทั้งนี้
ต้องมีคะแนนจากการประเมิน ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป
2) ระดับดี (Good) เป็น ระดับรางวัลสาหรับองค์กรที่มี การดาเนินการเปิดระบบราชการ
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ โดยแสดงให้เห็นว่ามีผลการดาเนินการ
ระดับดี ทั้งนี้ ต้องมีคะแนนจากการประเมิน ตั้งแต่ 75.00 – 89.99 คะแนน
3) กรณีที่จะได้รับการพิจารณาผ่านการประเมินให้ได้รับรางวัลฯ ต้องมีคะแนนในแต่ละมิติ
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50
1.4 เกณฑ์การประเมิน กาหนดเป็น 3 มิติ ได้แก่
มิติที่ 1 ความสามารถขององค์กร (20 คะแนน)
มิติที่ 2 การเปิดระบบราชการ (50 คะแนน)
มิติที่ 3 ผลสาเร็จ (30 คะแนน)
โดยในแต่ละมิติมีตัวชีว้ ัดและค่าคะแนน ดังนี้
รำยกำรตัวชี้วัด

ค่ำคะแนน

มิติที่ 1 : ควำมสำมำรถขององค์กร (20 คะแนน)
1. การสร้า งกลไกภายในองค์กร เพื่ อรองรับ การขับเคลื่อนการมี ส่วนร่ว มของ
ประชาชนไปสู่การปฏิบัติ
1.1 การก าหนดนโยบาย/ทิ ศ ทาง/แผนงานที่ แ สดงว่ า ให้ ค วามส าคั ญ กั บ
การมีส่วนร่วมของประชาชน
1.2 การมอบหมายผู้ ป ฎิบั ติง านหรือหน่ ว ยงาน เพื่ อรับ ผิ ด ชอบการส่ ง เสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน
1.3 การสร้างวัฒนธรรม/ค่านิย มขององค์กร ที่เอื้อต่อการสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
2. การเสริมสร้างศักยภาพภาคประชาชนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ

14
(6)
(2)
(6)
6
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รำยกำรตัวชี้วัด

ค่ำคะแนน

มิติที่ 2 : กำรเปิดระบบรำชกำร (50 คะแนน)
3. การส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ
3.1 มีช่องทางที่หลากหลาย และสามารถเข้าถึงได้สะดวก
3.2 ข้อมูลที่เผยแพร่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน ทันเวลาและใช้ประโยชน์ได้

15
(6)
(9)

4. การส่งเสริมให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
4.1 มีระบบ/วิธีการจัดการในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
4.2 การให้ ความส าคั ญกั บความความคิ ดเห็ นของประชาชนหรื อผู้ มี ส่ วนได้
ส่ วนเสี ยที่ เกี่ยวข้ องบนพื้ นฐานความรั บผิ ดชอบและสามารถตรวจสอบได้

15
(6)
(9)

(Accountability)
5. การพัฒนาหรือการประยุกต์ ใช้ องค์ความรู้ หรือนวัตกรรม หรือเทคโนโลยี
มาใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงประสิทธิภาพในการเปิดเผยข้อมูลและรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน
6. การจัดทาระบบฐานข้อมูล และการเชื่อมโยงหรือการบูรณาการข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน

10

10

มิติที่ 3 : กำรบรรลุผลสำเร็จ (30 คะแนน)
7. ความสาเร็จที่ได้รับจากการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

20

8. ความพึงพอใจ/ความคิด เห็น เกี่ยวกับ การรับ รู้ของประชาชนหรือผู้ มีส่ ว นได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการเปิดระบบราชการขององค์กร

10

1.5 ขั้นตอนการตรวจประเมิน มี 2 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 กำรตรวจประเมินจำกใบสมัคร
เป็นการตรวจประเมินการดาเนินการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารราชการของส่วนราชการ จังหวัด หรือองค์การมหาชน ที่สมัครขอรับรางวัลฯ จาก
เอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบ โดยผู้ตรวจประเมินของสานักงาน ก.พ.ร. เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ของการดาเนิน การตามหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล ฯ
12

รวมทั้งประเมินให้ค่าคะแนนผลการดาเนิน การดังกล่าว ทั้งนี้หน่วยงานที่สมัครขอรับรางวัล
ที่จะถือว่าผ่านการประเมินในขั้นตอนนี้ ต้องมีผลกำรประเมินตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไป
ขั้นตอนที่ 2 กำรตรวจประเมินจำกกำรดำเนินกำรจริง
เป็นการตรวจประเมินจากการดาเนินการจริงของหน่วยงานในการเปิดระบบราชการ
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของส่วนราชการ จังหวัด องค์การมหาชน
ที่ผ่านการประเมินในขั้นตอนที่ 1 โดยเป็นการตรวจประเมินเพื่อสอบทาน ความครบถ้วน สมบูรณ์
ของข้อมู ลหรือข้อเท็ จจริงของการดาเนินงานทั้งเชิ งปริมาณและเชิงคุ ณภาพเพื่อประมวลผล
การดาเนินงานและประโยชน์หรือผลสาเร็จที่เกิดขึ้นจากการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วม โดยผู้ตรวจประเมินที่ อ.ก.พ.ร.ฯ มอบหมาย หรือผู้ทรงคุณวุฒิจากสานักงาน ก.พ.ร. จะ
ตรวจประเมินหน่วยงานที่มีคะแนนจากการประเมินอยู่ในเกณฑ์จะได้รับรางวัลในระดับดีเด่น
(ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป)
หมายเหตุ ทั้งนี้ หน่วยงานที่มีค่าคะแนนในขั้นตอนที่ 1 ตั้งแต่ 70 - 89.99 คะแนน
จะยืนยันผลการดาเนินงาน โดยการให้ส่งผลงานเพิ่มเติม หรือ การสัมภาษณ์โดยผู้ตรวจประเมิน
ของสานักงาน ก.พ.ร.
ภำพแสดงขั้นตอนกำรประเมินรำงวัล
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2. รางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change)
หมายถึง รางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐ เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเปิด
ระบบราชการที่ มี การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชนและภาคส่ ว นต่ า ง ๆ เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม
ในการบริหารราชการในระดับความร่วมมือ (Collaborate) ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนา
ที่มีนัยสาคัญหรือผลกระทบสูง (High Impact) กับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ อันจะนาไปสู่
ความสาเร็จในการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการบริหารงานภาครัฐและคุณภาพชีวิ ตของประชาชนที่ เป็ น
รูปธรรม
2.1 วิธีการสมัคร
1) ส่วนราชการ จังหวัด องค์การมหาชน หรือโรงเรียน เป็นผู้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร
ประกอบเพื่อส่งสมัครขอรับรางวัล
2) บุคคลทั่วไป หรือหน่วยงานอื่น (แมวมอง) เป็นผู้เสนอชื่อและผลงานการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เห็นควรได้รับรางวัล และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร
ประกอบเพื่อส่งสมัครขอรับรางวัล
2.2 เงื่อนไขการสมัคร/เสนอผลงานเพื่อรับรางวัล
1) ส่วนราชการ จังหวัด องค์การมหาชน หรือโรงเรียน ที่สมัครขอรับรางวัลจะต้องเสนอ
โครงการ/ผลงานตัวอย่าง ที่เป็นการทางานแบบมีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ และ
มีผลสาเร็จที่เป็นรูปธรรม โดยมีการดาเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ซึ่งต้องไม่เป็น
โครงการ/ผลงาน ที่เคยได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมมาก่อน
2) โครงการ/ผลงานที่เสนอมา ต้องเป็นการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจหลักของ
องค์กร หรือนโยบายสาคัญของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี ในกรณีของจังหวัดต้องเป็น
การดาเนินงานที่สอดคล้องตามแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด และผลการดาเนินงาน
ต้ องสะท้ อนให้ เห็ นถึ ง การพั ฒนาหรื อการเปลี่ ยนแปลงที่ ส่ งผลต่ อคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชนที่ดีขึ้น และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศ
3) กรณี ที่ เสนอโครงการ/ผลงานเพื่ อสมั ครขอรับ รางวั ลนี้ ม ากกว่ า 1 รางวั ล ต้ องเป็ น
โครงการ/ผลงาน ที่ไม่ซ้ากันหรือไม่เป็นการดาเนินงานในพื้นที่เดียวกัน
4) กรณีโรงเรียนสมัครขอรับรางวัลฯ จะต้องได้รับการพิจารณาจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา (สพม.) ซึ่งแต่ละเขตพื้นที่ฯ สามารถสมัครได้ไม่เกิน 1 โรงเรียน และส่งสมัคร
ขอรับรางวั ลฯ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
(ยกเว้น การส่งสมัครโดยบุคคลทั่วไปหรือหน่วยงานอื่น (แมวมอง))
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2.3 ระดับรางวัล แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่
1) ระดั บ ดีเ ด่น (Excellent) เป็นระดับรางวัลสาหรับหน่ วยงาน ที่มีการดาเนินการเปิ ด
ระบบราชการให้ ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการบริหารราชการแบบหุ้ นส่วนความ
ร่วมมือ โดยแสดงให้เห็นว่ามีผลการดาเนินการดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ชัด ผลสาเร็จของงานมี
ความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งสามารถเป็นตัวอย่างหรือแนวปฏิบัติที่ ดี ให้กับ
หน่วยงานอื่นได้ทั้งนี้ ต้องมีคะแนนจากการประเมิน ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป
2) ระดับดี (Good) เป็นระดับรางวัลสาหรับหน่วยงาน ที่มีการดาเนินการเปิดระบบราชการ
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการแบบหุ้นส่วนความร่วมมือ โดยแสดงให้
เห็นว่ามีผลการดาเนิน การระดับดี ทั้งนี้ ต้องมีคะแนนจากการประเมิน ตั้งแต่ 75.00 –
89.99 คะแนน
3) กรณีที่จะได้รับการพิจารณาผ่านการประเมินให้ได้รับรางวัลฯ จะต้องมีคะแนนในแต่ละมิติ
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50
2.4 เกณฑ์การประเมิน กาหนดเป็น 3 มิติ ได้แก่
มิติที่ 1 ความสามารถขององค์กร (20 คะแนน)
มิติที่ 2 การทางานแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม (45 คะแนน)
มิติที่ 3 ผลสาเร็จ (35 คะแนน)
โดยในแต่ละมิติมีตัวชีว้ ัดและค่าคะแนน ดังนี้
รำยกำรตัวชี้วัด

ค่ำคะแนน

มิติที่ 1 : ควำมสำมำรถขององค์กร (20 คะแนน)
1. การสร้างกลไกภายในองค์กร เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ไปสู่การปฏิบัติ
1.1 การกาหนดนโยบาย/ทิศทาง/แผนงานที่แสดงว่าให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
1.2 การมอบหมายผู้ปฎิบัติงานหรือหน่วยงาน เพื่อรับผิดชอบการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน
1.3 การสร้างวัฒนธรรม/ค่านิยมขององค์กร ที่เอื้อต่อการสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
2. การเสริมสร้างศักยภาพภาคประชาชนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ

8
(2)
(2)
(4)
6

15

รำยกำรตัวชี้วัด

ค่ำคะแนน

3. การให้ข้อมูลข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่มีประสิทธิภาพ
3.1 ช่องทางการให้ข้อมูลที่หลากหลายเข้าถึงได้สะดวก และทันเวลาในการใช้งาน
3.2 การน าความคิ ด เห็ น ของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งไปใช้ ใ นการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทางาน/ปรับปรุงการให้บริการ

6
(3)
(3)

มิติที่ 2 : กำรทำงำนแบบมีส่วนร่วมอย่ำงเป็นรูปธรรม (45 คะแนน)
4. การส่งเสริมการทางานแบบมีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ/ผลงาน
4.1 ที่มา/ความสาคัญของสภาพปัญหา วัตถุประสงค์
4.2 รูปแบบ/ขั้นตอน/วิธีการที่ใช้ในการดาเนินโครงการ/ผลงานในพื้นที่ ตั้งแต่
การริเริ่ม ไปจนถึงการกาหนดแนวทางและดาเนินการเพื่อแก้ปัญหา/การพัฒนา
4.3 บทบาทของแต่ละภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดาเนิน
โครงการ/ผลงานในพื้นที่
4.4 การสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5. การพั ฒ นาหรื อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ อ งค์ ค วามรู้ หรื อ นวั ต กรรม หรื อ เทคโนโลยี
ในการดาเนินงานโครงการ/ผลงาน

40
(5)
(20)
(10)
(5)
5

มิติที่ 3 : กำรบรรลุผลสำเร็จ (35 คะแนน)
6. การสรุปบทเรียนความสาเร็จและประโยชน์ที่ได้รับจากการบรรลุเป้าหมาย
6.1 สรุปความสาเร็จและประโยชน์ที่ได้รับ ปัญหา/อุปสรรค และปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็จในการดาเนินงาน
6.2 ตัวแบบ (Model) ในการขับเคลื่อนการทางานแบบมีส่วนร่วมเพื่อนาไปสู่การ
การขยายผลการทางานแบบมีส่วนร่วม

25
(15)

7. ความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องใน
บทบาทการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ

10

(10)

2.5 ขั้นตอนการประเมิน ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 กำรตรวจประเมินจำกใบสมัคร
เป็นการตรวจประเมินการดาเนิน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของ
ส่วนราชการ จังหวัด องค์การมหาชน หรือโรงเรียน ที่สมัครขอรับรางวัลฯ จากเอกสารใบสมัคร
16

และเอกสารประกอบ โดยผู้ตรวจประเมินของสานักงาน ก.พ.ร. เพื่อตรวจสอบความถู กต้ อง
ครบถ้วน และสมบูรณ์ของการดาเนินการตามหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลฯ รวมทั้งประเมินให้
ค่าคะแนนผลการดาเนินการดังกล่าว ทั้งนี้หน่วยงานที่สมัครขอรับรางวัลฯ ที่จะถือว่าผ่านการ
ประเมินในขั้นตอนนี้ ต้องมีผลกำรประเมินตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไป
ขั้นตอนที่ 2 กำรตรวจประเมินกำรดำเนินกำรในพื้นที่
เป็นการตรวจประเมินจากการดาเนินการจริงของหน่วยงานในการเปิดระบบราชการ
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของส่วนราชการ จังหวัด องค์การมหาชน
ที่ผ่านการประเมินในขั้นตอนที่ 1 โดยเป็นการตรวจประเมินเพื่อสอบทาน ความครบถ้วน สมบูรณ์
ของข้อมู ลหรือข้อเท็ จจริงของการด าเนินงานทั้ งเชิ งปริมาณและเชิงคุ ณภาพเพื่อประมวลผล
การดาเนินงานและประโยชน์หรือผลสาเร็จที่เกิดขึ้นจากการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วม โดยผู้ตรวจประเมินที่ อ.ก.พ.ร.ฯ มอบหมาย หรือผู้ทรงคุณวุฒิจากสานักงาน ก.พ.ร. จะ
ตรวจประเมินหน่วยงานที่มีคะแนนจากการประเมินอยู่ในเกณฑ์จะได้รับรางวัลในระดับดีเด่น
(ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป)
หมายเหตุ ทั้งนี้ หน่วยงานที่มีค่าคะแนนในขั้นตอนที่ 1 ตั้งแต่ 70 - 89.99 คะแนน
จะยืนยันผลการดาเนินงาน โดยการให้ส่งผลงานเพิ่มเติม หรือ การสัมภาษณ์โดยผู้ตรวจประเมิน
ของสานักงาน ก.พ.ร.
ภำพแสดงขั้นตอนกำรประเมินรำงวัล
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3. รางวัลผู้นาหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen)
เป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เพื่อสร้างความภูมิใจในการเข้ามาเป็นผู้นา
หรื อ เป็ น กลไกส าคั ญ (Key Actor) ที่ มี บ ทบาทส าคั ญ ในการสร้ า งให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงหรื อ
ขับเคลื่อน/ผลักดันการดาเนินงานหรือการพัฒนาบนฐานการทางานแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและ
ภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องแบบหุ้นส่วนความร่วมมือ (Collaborate) ซึ่งนาไปสู่ผลสาเร็จของการพัฒนา
อย่างเป็นรูปธรรม
3.1 วิธีการสมัคร
1) ส่ ว นราชการ จั ง หวั ด หรือองค์การมหาชน ที่ ส มั ครขอรับ รางวั ล ฯ ประเภทรางวั ล
สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) หรือเคยได้รับรางวัลการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ (Collaborate) เป็นผู้เสนอชื่อบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลและยื่นสมัครขอรับรางวัล หรือ
2) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม หรือผู้ตรวจ
ประเมินหรือผู้ทรงคุณวุฒิของสานักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้เสนอชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เพื่อสมัครขอรับรางวัล หรือ
3) บุ ค คลทั่ วไปหรือหน่วยงานอื่ น (แมวมอง) เป็ น ผู้ เสนอชื่อบุคคลหรือกลุ่ม บุคคลเพื่อ
ส่งสมัครขอรับรางวัล โดยมีโครงการ/ผลงานที่เป็นการทางานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
ในระดับความร่วมมือ (Collaborate) รองรับ
3.2 เงื่อนไขการสมัคร/เสนอผลงานเพื่อรับรางวัล
1) ผู้ที่เสนอชื่อ ต้องจัดทาข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทและการทางานของบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคล เพื่อประกอบการสมัครขอรับรางวัล
2) บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ต้องเป็นผู้ที่มีความโดดเด่น เป็นที่ประจักษ์
ในการเป็นผู้นาหรือเป็นกลไกหลัก/กลไกสาคัญ (Key Actor) ในการขับเคลื่อน ผลักดัน
หรือสนับสนุนโครงการ/การดาเนินงานบนพื้นฐานการทางานแบบมีส่วนร่วมในระดับ
ความร่วมมือ ไปสู่การบรรลุเป้าหมาย/หรือประสบความสาเร็จ
3) ในแต่ละโครงการ/ผลงาน สามารถเสนอชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เพื่อขอรับรางวัลได้
เพียง 1 คน/กลุ่มบุคคลเท่านั้น
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3.3 ระดับรางวัล
ผู้ที่ผ่ำนกำรประเมินให้ได้รับรำงวัล จะต้องเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีความโดดเด่นใน
ทุกองค์ประกอบของการเป็นผู้นา หรือเป็นกลไกหลัก หรือกลไกสาคัญ (Key Actor) ในการขับเคลื่อน
ผลักดัน หรือสนับสนุนให้การดาเนินงานบนพื้นฐานการทางานแบบมีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ
(Collaborate) ไปสู่การบรรลุเป้าหมายหรือประสบความสาเร็จ โดยได้คะแนนจำกกำรประเมินตั้งแต่
80 คะแนนขึ้นไป และจะต้องมีคะแนนในแต่ละมิติไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50
3.4 เกณฑ์การประเมิน
กาหนดองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
องค์ประกอบ
1. การมีจิตสานึกสาธารณะ

คะแนน
(100)
15

2. ภาวะผู้นา

15

3. การเป็ นกลไกหลั ก/กลไกส าคัญ (Key Actor) ในการขั บเคลื่ อนหรือผลั กดัน
การทางานแบบมีส่วนร่วมในโครงการ/ผลงาน

20

4. ผลการดาเนินงานที่ประสบความสาเร็จอย่างชัดเจนเชิงประจักษ์

30

5. การเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับการยอมรับเชิงประจักษ์

20

3.5 ขั้นตอนการประเมิน ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1

กำรกลั่นกรอง/ตรวจสอบและสรุปผล

เป็นการตรวจสอบและสอบทานความครบถ้วนหรือสมบูรณ์ของข้อมูลจาก
เอกสารใบสมั ค รและเอกสารประกอบของบุ ค คลหรื อ กลุ่ ม บุ คคลที่ ได้ รับการเสนอชื่ อ
โดยคณะผู้ตรวจประเมินของสานักงาน ก.พ.ร.
ขั้นตอนที่ 2

กำรประเมินผลกำรดำเนินงำนของบุคคล/กลุ่มบุคคล
เป็ น การประเมิ น ให้ ค่ า คะแนนในแต่ ล ะองค์ ป ระกอบของบุ ค คลหรื อ
กลุ่มบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ตรวจประเมินของสานักงาน ก.พ.ร.
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ภำพแสดงขั้นตอนกำรประเมินรำงวัล

4. รางวัลเลื่องลือขยายผล (Participation Expanded)
หมายถึง รางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐ ที่มีผลการดาเนินงานในการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับความร่วมมือ
ที่มีการทางานในลักษณะหุ้นส่วนหรือภาคีเครือข่าย ซึ่งเป็นการขยายผลการดาเนินงานจากโครงการ/
ผลงานเดิมที่เคยได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี) โดยนาตัวแบบ
(Model) หรื อแนวทางการด าเนิ น โครงการ/ผลงานที่ ป ระสบความส าเร็ จ และเคยได้ รั บ รางวั ล ฯ
ไปประยุกต์ใช้ในการขยายผลหรือต่อยอดการดาเนินงานในพื้นที่อื่น ๆ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือ
การพัฒนาที่มีนัยสาคัญและมีผลกระทบสูง (High Impact) กับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเกิดผล
สาเร็จในการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม
4.1 วิธีการสมัคร
ส่วนราชการ จังหวัด หรือองค์การมหาชน ยืน่ ใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ

20

4.2 เงื่อนไขการสมัคร/เสนอผลงานเพื่อรับรางวัล
1) การดาเนินโครงการ/ผลงานที่เสนอขอรับรางวัลต้องเป็นการทางานแบบมีส่วนร่วมใน
ระดั บ หุ้ น ส่ ว นความร่ ว มมื อ (Collaborate) ที่ มี ผ ลส าเร็ จ อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม โดย
มีการดาเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีการดาเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง
2) โครงการ/ผลงานที่เสนอมา ต้องเป็นการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจหลัก
ขององค์กร หรือนโยบายสาคัญของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี ในกรณีของจังหวัด
ต้องเป็นการดาเนินงานที่สอดคล้องตามแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด และผลการ
ดาเนินงานต้องสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น และส่งผลกระทบ (Impact) ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และประเทศ
3) โครงการ/ผลงานที่เสนอขอรับรางวัลต้องเป็นการนาตัวแบบ (Model) จากโครงการ/
ผลงานที่เคยได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (ได้รับรางวัลฯ ย้อนหลัง
ไม่เกิน 5 ปี) ในประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change)
หรือประเภทรางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ในระดับดีเด่น (ดีเยี่ยม)
มาประยุ กต์ ใช้ เป็ น กรอบ/แนวทางในการด าเนิ น การเพื่ อ ขยายผลการด าเนิ น งาน
ในพื้นที่ ใหม่ ที่ประสบความสาเร็จอย่างน้อย 2 พื้นที่ (โดยพื้นที่ที่ขยายผลต้องเป็น
หน่วยงาน/พื้นที่ที่มีขอบเขตการดาเนินการเช่นเดียวกับโครงการ/ผลงานที่เคยได้รับ
รางวัล)
4.3 ระดับรางวัล แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่
1) ระดับดีเด่น (Excellent) เป็นระดับรางวัลสาหรับหน่วยงาน ที่มีการดาเนินการเปิดระบบ
ราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการแบบหุ้นส่วนความร่วมมื อ
โดยแสดงให้เห็นว่ามีผลการดาเนินการดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ชัด ผลสาเร็จของงานมีความ
โดดเด่น และเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งสามารถเป็นตัวอย่างหรือแนวปฏิบัติที่ดีให้กับหน่วยงาน
อื่นได้ ทั้งนี้ ต้องมีผลคะแนนเฉลี่ยของทุกพื้นที่ ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป
2) ระดั บ ดี (Good) เป็ น ระดั บ รางวั ล ส าหรับ หน่ ว ยงาน ที่ มี การด าเนิ น การเปิ ด ระบบ
ราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการแบบหุ้นส่วนความร่วมมือ
โดยแสดงให้เห็นว่ามีผลการดาเนิน การระดับดี ทั้งนี้ ต้องมีผลคะแนนเฉลี่ยของทุกพื้นที่
ตั้งแต่ 75.00 – 89.99 คะแนน
3) กรณีที่จะได้รับการพิจารณาผ่านการประเมินให้ได้รับรางวัลฯ ในทุกพื้นที่ที่ส่งสมัคร
จะต้องมีคะแนนในแต่ละมิติ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50
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4.4 เกณฑ์การประเมิน กาหนดเป็น 3 มิติ ได้แก่
มิติที่ 1 ความเชื่อมโยงนโยบายไปสู่การปฏิบัติขององค์กร (10 คะแนน)
มิติที่ 2 การทางานแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม (50 คะแนน)
มิติที่ 3 การบรรลุผลสาเร็จ (40 คะแนน)
โดยในแต่ละมิติมีตัวชีว้ ัดและค่าคะแนน ดังนี้
รำยกำรตัวชี้วัด

ค่ำคะแนน

มิติที่ 1 : ควำมเชื่อมโยงนโยบำยไปสู่กำรปฎิบตั ิขององค์กร (10 คะแนน)
1. การกาหนดและสื่อสารนโยบาย/ทิศทางของผู้บริหารองค์กร ที่ให้ความสาคัญ

5

กับการมีส่วนร่วมของประชาชน
2. การจั ด ทาแผนหรื อกรอบแนวทางการด าเนิ น งานเพื่ อ เชื่ อ มโยงตั วแบบ

5

(Model) ที่เคยได้รั บรางวัลฯ ไปขยายผล/ต่ อยอดการดาเนินงานในพื้นที่อื่น
(อย่างน้อย 2 พื้นที่)
มิติที่ 2 : การขยายผลการทางานแบบมีส่วนร่วม (50 คะแนน)

3. การส่ ง เสริ ม การท างานแบบมี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ นโครงการ/ผลงาน
ในประเด็นต่อไปนี้
3.1 ที่มา/สภาพปัญหา
3.2 รูปแบบ/ขั้นตอน/วิธีการที่มีการบูรณาการและประสานความร่วมมื อ
ทั้งแนวราบและแนวดิ่ง และสะท้อนการมีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ
(Collaborate) ที่ มี การท างานแบบภาคี เครื อข่ าย ซึ่ งใช้ ด าเนิ นงาน
ในพื้น ที่ ตั้งแต่ริ เริ่ ม ไปจนถึง การกาหนดแนวทาง และดาเนิ น การ
เพื่อแก้ปัญหา/การพัฒนา รวมทั้งบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
3.3 บทบาทของแต่ ล ะภาคส่ ว นที่ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการขั บ เคลื่ อ น
การดาเนินโครงการ/ผลงานในพื้นที่
4. การดาเนินงานหรือกิจกรรมที่ต่อยอดการพัฒนาหรือการประยุกต์ใช้องค์ความรู้
หรือนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีในการดาเนินงานเพิ่มขึ้นในพื้นที่ที่ขยายผล

40
(5)
(25)

(10)
10
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รำยกำรตัวชี้วัด

ค่ำคะแนน

5. การสรุปบทเรียนความสาเร็จและประโยชน์ที่ได้รับจากการบรรลุเป้าหมาย
ของการพัฒนา
5.1 การมีเวทีเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์หรือกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
ภาคีเครือข่าย
5.2 สรุปผลสาเร็จและประโยชน์ที่ได้รับ ปัญหา/อุปสรรค และปัจจัยที่ มีผล
ต่อความสาเร็จในการดาเนินงานของแต่ละพื้นที่
5.3 สรุปผลสาเร็จและประโยชน์ที่ได้รับ ปัญหา/อุปสรรค และปัจจัยที่มีผล
ต่อความสาเร็จในการดาเนินงานในภาพรวมของการขยายผล
6. จั ด ท าตั ว แบบ (Model) การท างานแบบมี ส่ ว นร่ ว มจากภาพรวมของ
การขยายผล
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7. ความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในบทบาท
การเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ (ค่าเฉลี่ยของทุกพื้นที่)

(5)
(10)
(5)
10
10

4.5 ขั้นตอนการประเมิน ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 กำรตรวจประเมินจำกใบสมัคร
เป็ นการตรวจประเมิ น ผลการด าเนิ น การที่ เป็ นการส่ งเสริ ม การมี ส่ วนร่ ว มของ
ประชาชนในการบริหารราชการของส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า หรือจังหวัด หรือองค์การ
มหาชน ที่สมัครขอรับรางวัล ฯ จากเอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบใบสมัคร โดยผู้ตรวจ
ประเมินของสานักงาน ก.พ.ร. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของการดาเนินการ รวมทั้ง
ประเมินให้ค่าคะแนนผลการดาเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ จะถือว่าผ่านการประเมินในขั้นตอนนี้ต้องมี
ผลคะแนนเฉลี่ยของทุกพื้นที่ ตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไป
ขั้นตอนที่ 2 กำรตรวจประเมินกำรดำเนินกำรในพื้นที่
เป็ น การตรวจประเมิ น จากการด าเนิ น การจริง ของหน่ ว ยงานในการเปิ ด ระบบ
ราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของส่วนราชการ จังหวัด องค์การ
มหาชน ที่ผ่านการประเมินในขั้นตอนที่ 1 โดยเป็นการตรวจประเมินเพื่อสอบทาน ความ
ครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูลหรือข้อเท็จจริงของการดาเนินงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เพื่อประมวลผลการดาเนินงานและประโยชน์หรือผลสาเร็จที่เกิดขึ้นจากการเปิดระบบราชการ
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยผู้ตรวจประเมินที่ อ.ก.พ.ร.ฯ มอบหมาย หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
จากสานักงาน ก.พ.ร. จะตรวจประเมินหน่วยงานที่มีคะแนนจากการประเมินอยู่ในเกณฑ์
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จะได้รับรางวัลในระดับดีเด่น (ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป)
หมายเหตุ ทั้งนี้ หน่วยงานที่มีค่าคะแนนในขั้นตอนที่ 1 ตั้งแต่ 70 - 89.99 คะแนน
จะยื น ยั นผลการดาเนินงาน โดยการให้ ส่งผลงานเพิ่ม เติม หรือ การสั ม ภาษณ์ โดยผู้ตรวจ
ประเมินของสานักงาน ก.พ.ร.
ภำพแสดงขั้นตอนกำรประเมินรำงวัล

ทั้งนี้ ในการพิจารณาผลการประเมินการดาเนิน การเปิดระบบราชการให้ประชาชน
และภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องเข้ามามี ส่วนร่วมในการบริหารราชการของส่วนราชการ หรือจังหวัด
หรือองค์การมหาชน หรือโรงเรียน เพื่อ ตัดสินการได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม ประจาปี พ.ศ. 2562 ในแต่ละประเภทรางวัลและแต่ละระดับรางวัล พิจารณา
ตัดสินโดย อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และ
การพิจารณาของ ก.พ.ร. ถือเป็นที่สิ้นสุด ซึ่งผลการพิจารณาตัดสินจะนาไปสู่การประกาศรายชื่อ
หน่วยงานที่ได้รับรางวัลในแต่ละประเภทและระดับรางวัลต่อไป
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ภำคผนวก 1
รายละเอียดการพิจารณา
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รำยละเอียดกำรพิจำรณำ
ประเภทรำงวัลเปิดใจใกล้ชิดประชำชน (Open Governance)
รำยกำรตัวชี้วัด ประเภทรำงวัล Open Governance

มิติที่ 1 : ควำมสำมำรถขององค์กร

ค่ำคะแนน
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1. กำรสร้ ำ งกลไกภำยในองค์กร เพื่อรองรับ กำรขั บเคลื่อนกำรมีส่ วนร่วมของ (14)
ประชำชนไปสู่กำรปฏิบัติ
1.1 การก าหนดนโยบาย/ทิ ศทาง/แผนงานที่ แสดงว่าให้ ความส าคั ญกั บมี ส่ วนร่ วมของประชาชน
(6 คะแนน)
พิจารณาการดาเนินการขององค์กรที่ให้ความสาคัญกับการเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ดังนี้
1) มีการกาหนดวิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์/หรือค่านิยมขององค์กรอย่างชัดเจน หรือมีการ
จัดทาแผนปฏิบัติการ/แผนงาน (Roadmap) เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดาเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารราชการที่คาดว่าจะดาเนินการหรือดาเนินการในอนาคต ทั้งนี้ แผนฯ ที่จัดทา
ขึ้นดังกล่าว ควรมีประเด็นหลักประกอบด้วย ทิศทาง/เป้าหมายที่ต้องการจะบรรลุ ผล การกาหนดพื้นที่/
กลุ่มเป้าหมายที่จะดาเนินการ กรอบระยะเวลาในการดาเนินงาน (อาจกาหนดเป็น Phase) และขอบเขต/
วิธีการดาเนินงาน
2) ผู้บริหารขององค์กรมีการสื่อสารนโยบายหรือทิศทางในการปฏิบัติราชการที่ให้ความสาคัญกับ
การเปิ ดให้ ประชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารราชการ ทั้ งที่ เป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษรหรื อไม่ เ ป็ น
ลายลักษณ์อักษร ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น การมอบนโยบายการทางานกับบุคลากรในการประชุม/
สัมมนาประจาปี การออกคาสั่ง/หนังสือเวียน/ประกาศเพื่อแจ้งเวียนหรือสั่งการที่ให้มีการปฏิบัติราชการ
ที่สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน การใช้ช่องทางเสียงตามสายเพื่อมอบนโยบายที่ให้ความสาคัญกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ การสื่อสารนโยบายฯ ผ่าน Application การสื่อสาร หรือ
Website ของหน่วยงาน เป็นต้น
1.2 การมอบหมายผู้ปฎิบัติงานหรือหน่วยงาน เพื่อรับผิดชอบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
(2 คะแนน)
พิจารณาการดาเนินการขององค์กรที่แสดงให้เห็นว่า มีการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ข้าราชการ
หรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรทาหน้าที่หรือรับผิดชอบการดาเนินการเพื่อส่งเสริมหรือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารราชการโดยมีคาสั่ง ที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือมีการมอบหมายหน่วยงาน
ทั้งที่เป็นทางการ (ปรากฏในกฎกระทรวง) หรือไม่เป็นทางการ (ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง) ทาหน้าที่ใ น
การส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ
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1.3 การสร้ า งวั ฒ นธรรม/ค่ า นิ ย มขององค์ ก ร ที่ เ อื้ อ ต่ อ การสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน
(6 คะแนน)
พิจารณาการดาเนินการขององค์กรที่แสดงให้เห็นว่า องค์กรได้ให้ความสาคัญกับการสร้า ง
วัฒนธรรม/ค่านิยมที่เอื้อต่อการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ โดยปลูกฝังกรอบ
แนวคิดด้านการมีส่วนร่วมเพื่อนาไปสู่การปฎิบัติและให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งนาไปสู่ความเชื่อหรือค่านิยม
ร่วมกันของผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละองค์กร ดังนี้
1) มีการพัฒนาหรือการให้ความรู้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะ
ในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder
Analysis) เทคนิคการสร้างการมีส่วนร่ วม หลักการบริหารจัดการเครื อ ข่ าย ฯลฯ รวมถึงการสร้ างความ
ตระหนักและเห็นความสาคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน
2.) มีการจัดทาคู่มือ/แนวทาง เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการระบบเปิดที่ส่งเสริมให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ สาหรับให้บุคลากรในองค์กรนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

2. กำรเสริมสร้ำงศักยภำพภำคประชำชนเพื่อเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรรำชกำร (6)
พิจารณาการดาเนินการขององค์กรที่แสดงให้เห็นว่า มีการสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพ/ความ
เข้มแข็งของภาคประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการที่สอดคล้องกับพันธกิจ/ภารกิจหลัก
ขององค์กร โดยการสนับสนุนในรูปแบบของทรัพยากรต่าง ๆ /องค์ความรู้ที่จาเป็น หรือการที่องค์กรเป็นกลไก
หลักในการจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรต่าง ๆ /องค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ภาคส่วนต่าง ๆ ในการเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานของรัฐ เช่น การสนับสนุนวิทยากร/อาคารสถานที่สาหรับ
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายสาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามาร่วมในการดาเนินโครงการ เป็นต้น

มิติที่ 2 : กำรเปิดระบบรำชกำร
3. กำรส่งเสริมให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่มีประสิทธิภำพ

50
(15)

3.1 มีช่องทางที่หลากหลาย และสามารถเข้าถึงได้สะดวก (6 คะแนน)
พิจารณาการดาเนินการขององค์กรในการเปิดเผยข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า มีการกาหนดช่องทางใน
การให้ข้อมูลตามภารกิจหลักของหน่วยงานที่จาเป็นสาหรับประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมกัน
ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง โดยช่องทางดังกล่าวต้องมีขั้นตอน/วิธีการในการเข้าถึงข้อมูลหรือใช้งานได้สะดวก
ไม่ยุ่งยาก/ซับซ้อน ทั้งนี้ จะนาความเหมาะสมของช่องทางกับกลุ่มเป้าหมายมาประกอบการพิจารณาด้วย
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3.2 ข้อมูลที่เผยแพร่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน ทันเวลาและใช้ประโยชน์ได้ (9 คะแนน)
พิจารณาการดาเนินการขององค์กรในการเปิดเผยข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า มีระบบการบริหาร
จัดการข้อมูลที่เผยแพร่ให้มีความถูกต้อง ทันสมัย โดยมีการกาหนดผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนกระบวนการในการ
เผยแพร่ข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล มีกรอบระยะเวลาในการดาเนินการ เพื่อให้ทันเวลาในการใช้งานหรือ
อยู่ในเวลาที่เหมาะสม และมีระบบการตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึง ข้อมูลที่เผยแพร่
ดังกล่าวต้องเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง และสามารถ
นาไปใช้หรือประมวลผลเพื่อใช้ประโยชน์ต่อได้

4. กำรส่งเสริมให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย (15)
ที่เกี่ยวข้องอย่ำงมีประสิทธิภำพ
4.1 มีระบบ/วิธีการจัดการในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
(6 คะแนน)
พิจารณาการดาเนิน การขององค์กรในการรับฟังความคิดเห็นฯ ที่แสดงให้เห็นว่า มีระบบ/
วิธีการในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีประสิทธิภาพ โดยมีช่องทางรับฟัง
ความคิดเห็นที่เป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) ที่หลากหลาย จานวนไม่น้อยกว่า
3 ช่องทาง เช่น โทรศัพท์สายด่วน, Website, Application, Social Media เป็นต้น ซึ่งต้องสามารถรับฟัง
ความเห็น/ข้อเสนอแนะและตอบคาถามได้ด้วย รวมถึง มีการกาหนดผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน/วิธีการ และ
กรอบระยะเวลาดาเนินงานในการรับฟังความคิดเห็นที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
4.2 การให้ความสาคัญกับความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐาน
ความรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้ (Accountability) (9 คะแนน)
พิจารณาการดาเนิน การขององค์กรที่แสดงให้เห็นว่า ได้ให้ความสาคัญกับความคิดเห็นของ
ประชาชนหรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งบนพื้ น ฐานความรั บ ผิ ด ชอบและสามารถตรวจสอบได้
(Accountability) และน าข้ อ คิ ดเห็ น /ข้ อ เสนอแนะ/ข้อ ร้อ งเรียนดังกล่า วไปใช้ ป ระกอบการพิจารณา
ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพการทางานหรือให้บริการ โดยมีประเด็นพิจารณาดังนี้
1) มีการประมวลและสรุปผลความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน เพื่อจัดทารายงานเสนอ
ผู้บริหารอย่างสม่าเสมอ
2) มี ก ารด าเนิ น การที่ แ สดงให้ เ ห็ น เกี่ ย วกั บ การจั ด ท าข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ (Feedback) หรื อ
การดาเนินงานที่ให้ความสาคัญ/ไม่ละเลยความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนของประชาชนหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องด้วยการแจ้งความคืบหน้าของการดาเนินให้กับผู้ร้องเรียน/ให้ความเห็นทราบ
3) มี ตั วอย่ างผลสาเร็ จของการปรับปรุง/การเพิ่ มประสิทธิ ภาพการท างาน หรื อการก าหนด
นโยบาย/ทิ ศทางการท างานขององค์ กร ที่ แสดงให้ เห็ นว่ า เกิ ดจากการน าความคิ ดเห็ น/ข้ อเสนอแนะ/
ข้อร้องเรียนมาใช้ประกอบการปรับปรุงการทางาน/การให้บริการ อย่างน้อย 1 ตัวอย่าง
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5. กำรพั ฒนำหรื อกำรประยุ กต์ ใช้ องค์ ควำมรู้ หรื อนวั ตกรรม หรื อเทคโนโลยี (10)
มำใช้ในกำรพัฒนำหรือปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรเปิดเผยข้อมูลและรับฟัง
ควำมคิดเห็นของประชำชน
พิจารณาการดาเนินการขององค์กรที่แสดงให้เห็นว่า มีการนาองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคนิคใหม่ ๆ
เครื่องมือ/เทคโนโลยีที่ทันสมัย มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการเปิดเผยข้อมูลและ
การรับฟังความคิดเห็ น/ข้ อเสนอแนะของประชาชนหรื อผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้ อง เช่น การพั ฒนา
ช่องทางในการให้ข้อมูล/รับฟังความคิดเห็น การพัฒนารูปแบบการเปิดเผยข้อมูล/การรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนให้เป็นทีน่ ่าสนใจ เป็นต้น

6. กำรจัดทำระบบฐำนข้อมูล และกำรเชื่อมโยงหรือกำรบูรณำกำรข้อมูลระหว่ำง (10)
หน่วยงำนเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน
พิจารณาการดาเนินการขององค์กรที่แสดงให้เห็นว่า มีการจัดทาระบบฐานข้อมูลที่มีความสาคัญ/
เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือเป็นนโยบายสาคัญเร่งด่วนของรัฐบาล โดยมีการจัดทาฐานข้อมูล
ให้ถูกต้อง ทันสมัย และมีการปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างสม่าเสมอไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง รวมทั้งมีการเชื่อมโยง
หรือบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่นที่เกี่ยวข้อง

มิติที่ 3 : กำรบรรลุผลสำเร็จ
7. ควำมสำเร็จที่ได้รับจำกกำรเปิดระบบรำชกำรให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม
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(20)

พิจารณาจากผลสาเร็จและประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนิน การขององค์กรที่มีการเปิดเผย
ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ที่แสดงให้เห็นว่า มีผลผลิต
และผลลัพธ์/ผลกระทบเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อองค์กร ชุมชน สังคม และประเทศ ที่เกิดจากการเปิดเผย
ข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยมีตัวอย่ างผลการดาเนินงานในภาพรวมขององค์กรที่
สะท้อนภารกิจ/นโยบายรัฐบาลฯ ที่ประสบความสาเร็จเชิงประจักษ์ อย่างน้อย 1 โครงการ/ผลงาน

8. ควำมพึงพอใจ/ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรรับรู้ของประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (10)
ที่เกี่ยวข้องในกำรเปิดระบบรำชกำรขององค์กร
พิจารณาจากผลการประเมิน ผลความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง จากการเปิดระบบราชการขององค์กร (การเปิดเผยข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็น)
โดยเป็นการวัดผลเชิงคุณภาพและปริมาณที่แสดงให้เห็นถึงการบรรลุผลสาเร็จ/ผลลัพธ์ จากการดาเนินการ
ขององค์กรในการเปิดเผยข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น ซึ่งในการวัดผลความพึงพอใจ/ความคิดเห็นฯ
ควรเป็ น การส ารวจตามหลั ก สถิ ติ เช่ น การก าหนดกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง และวิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า ง เป็ น ต้ น
(แนบตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจ/ความคิดเห็นฯ ด้วย)
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มิติที่ 1 : ควำมสำมำรถขององค์กร

20

1. กำรสร้ ำ งกลไกภำยในองค์ ก ร เพื่ อ รองรั บ กำรขั บ เคลื่ อ นกำรมี ส่ ว นร่ ว ม (8)
ของประชำชนไปสู่กำรปฏิบัติ
1.1 การก าหนดนโยบาย/ทิ ศทาง/แผนงานที่ แสดงว่า ให้ ความส าคั ญกั บมี ส่ วนร่ วมของประชาชน
(2 คะแนน)
พิจารณาการดาเนินการขององค์กรที่ให้ความสาคัญกับการเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ดังนี้
1) มีการกาหนดวิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์/หรือค่ านิยมขององค์กรอย่า งชัดเจนหรื อ
มีการจัดทาแผนปฏิบัติการ/แผนงาน (Roadmap) เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดาเนินการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการที่คาดว่าจะดาเนินการหรือดาเนินการในอนาคตทั้งนี้ แผนฯ
ที่จัดทาขึ้นดังกล่าว ควรมีประเด็นหลักประกอบด้วย ทิศทาง/เป้าหมายที่ต้องการจะบรรลุ ผล การกาหนด
พื้นที่/กลุ่มเป้าหมายที่จะดาเนินการ กรอบระยะเวลาในการดาเนินงาน (อาจกาหนดเป็น Phase) และ
ขอบเขต/วิธีการดาเนินงาน
2) ผู้บริหารขององค์กรมีการสื่อสารนโยบายหรือทิศทางในการปฏิบัติราชการที่ให้ความสาคัญกับ
การเปิ ดให้ ประชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารราชการ ทั้ งที่ เป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษรหรื อไม่ เ ป็ น
ลายลักษณ์อักษร ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น การมอบนโยบายการทางานกับบุคลากรในการประชุม/
สัมมนาประจาปี การออกคาสั่ง/หนังสือเวียน/ประกาศเพื่อแจ้งเวียนหรือสั่งการที่ให้มีการปฏิบัติราชการ
ที่สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน การใช้ช่องทางเสียงตามสายเพื่อมอบนโยบายที่ให้ความสาคัญกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ การสื่อสารนโยบายฯ ผ่าน Application สื่อสาร หรือ
Website ของหน่วยงาน เป็นต้น
1.2 การมอบหมายผู้ปฎิบัติงานหรือหน่วยงาน เพื่อรับผิดชอบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
(2 คะแนน)
พิจารณาการดาเนินการขององค์กรที่แสดงให้เห็นว่า มีการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ข้าราชการ
หรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรทาหน้าที่หรือรับผิดชอบการดาเนินการเพื่อส่งเสริมหรือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารราชการโดยมีคาสั่ง ที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือมีการมอบหมายหน่วยงาน
ทั้ ง ที่ เป็ นทางการ (ปรากฏในกฎกระทรวง) หรื อไม่ เป็ นทางการ (ไม่ ปรากฏในกฎกระทรวง) ท าหน้ า ที่
ในการส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ
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1.3 การสร้างวัฒนธรรม/ค่านิยมขององค์กร ที่เอื้อต่อการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน (4 คะแนน)
พิจารณาการดาเนินการขององค์กรที่แสดงให้เห็นว่า องค์กรได้ให้ความสาคัญกับการสร้า ง
วัฒนธรรม/ค่านิยมที่เอื้อต่อการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ โดยปลูกฝังกรอบ
แนวคิดด้านการมีส่วนร่วมเพื่อนาไปสู่การปฎิบัติและให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งนาไปสู่ความเชื่อหรือค่านิยม
ร่วมกันของผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละองค์กร ดังนี้
1) มีการพัฒนาหรือการให้ความรู้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะ
ในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder
Analysis) เทคนิคการสร้างการมีส่วนร่ วม หลักการบริหารจัดการเครื อข่ าย ฯลฯ รวมถึง การสร้ างความ
ตระหนักและเห็นความสาคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน
2.) มีการจัดทาคู่มือ/แนวทาง เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการระบบเปิดที่ส่งเสริมให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ สาหรับให้บุคลากรในองค์กรนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

2. กำรเสริมสร้ำงศักยภำพภำคประชำชนเพื่อเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรรำชกำร (6)
พิจารณาการดาเนินการขององค์กรที่แสดงให้เห็นว่า มีการสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพ/
ความเข้มแข็งของภาคประชาชนในการเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการบริหารราชการที่เป็นรูปธรรม
ยิ่งขึ้น โดยพิจารณาในประเด็น ดังนี้
1) การสนับสนุนในรูปแบบของทรัพยากรต่าง ๆ /องค์ความรู้ที่จาเป็น หรือการที่องค์กรเป็น
กลไกหลักในการจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรต่าง ๆ /องค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ของภาคส่วนต่าง ๆ ในการเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานของรัฐ เช่น การสนับสนุนงบประมาณในการ
สารวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การสนับสนุนวิทยากร/อาคารสถานที่สาหรั บการจัดเวที
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
2) การส่ ง เสริ ม ให้ มี ร ะบบการจั ด การ/กองทุ น /มู ล นิ ธิ เพื่ อ ให้ เ ป็ น กลไกในการสนั บ สนุ น
ทรัพยากรต่าง ๆ สาหรับใช้ในการขับเคลื่อนหรือดาเนินงานที่ชุมชนและภาคีหรือเครือข่ายภาคประชาชน/
ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วม

3. กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรและรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (6)
ที่เกี่ยวข้องที่มีประสิทธิภำพ
3.1 ช่องทางการให้ข้อมูลที่หลากหลายเข้าถึงได้สะดวก และทันเวลาในการใช้งาน (3 คะแนน)
พิจารณาการดาเนินการขององค์กรที่แสดงให้เห็นว่า มีช่องทางที่หลากหลายในการให้ข้อมูล
หรือสนับสนุนข้อมูลที่จาเป็นต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของภาคประชาชนหรือภาคส่วนต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถเข้าถึงได้สะดวกไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง และข้อมูล ที่ให้ต้องเป็นข้อมูลที่มีความ
ถูกต้อง ทันเวลาและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
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3.2 การนาความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ เกี่ยวข้องไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน/
ปรับปรุงการให้บริการ (3 คะแนน)
พิ จ ารณาการด าเนิ น การขององค์ ก รที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า มี ก ารด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การสรุป
ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้ รั บ จากประชาชนหรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจาก
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นฯ และมีการนาความเห็นเหล่านั้นไปใช้ประกอบในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การดาเนินงานโครงการ หรือการปรับปรุง/พัฒนาการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ

มิติที่ 2 : กำรทำงำนแบบมีส่วนร่วมอย่ำงเป็นรูปธรรม
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4. กำรส่งเสริมกำรทำงำนแบบมีส่วนร่วมในกำรดำเนินโครงกำร/ดำเนินงำน
(40)
พิจารณาการดาเนินการในโครงการหรือ ผลงานที่เสนอมาเป็นตัวอย่าง ที่มีการเปิดระบบ
ราชการให้ ป ระชาชนและภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในระดั บ ความร่ ว มมื อ
(Collaborate) ว่าเป็นอย่างไร โดยมีประเด็นการพิจารณา ดังต่อไปนี้
4.1 ที่มา/ความสาคัญของสภาพปัญหา วัตถุประสงค์ (5 คะแนน)
อธิบายเกี่ยวกับ ความเป็นมา/เหตุผลความจาเป็น/สภาพปัญหา ที่เป็นประเด็นสาคัญหรือ
แนวโน้ม/สถานการณ์/ผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งนาไปสู่การริเริ่มการพัฒนาการดาเนินโครงการ/ผลงาน
ที่เสนอมาเป็นตัวอย่าง รวมทั้งระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดาเนินงานดังกล่าวด้วย
4.2 รู ปแบบ/ขั้ นตอน/วิธี การที่ ใช้ในการดาเนิ นโครงการ/ผลงานในพื้ นที่ ตั้ ง แต่ ก ารริ เริ่ ม ไปจนถึง
การกาหนดแนวทางและดาเนินการเพื่อแก้ปัญหา/การพัฒนา (20 คะแนน)
อธิ บ ายรู ป แบบ/ขั้ น ตอน/วิ ธี ก ารที่ ใ ช้ ใ นการดาเนิ น โครงการ/ผลงาน ตั้ งแต่ ริ เ ริ่ ม ไปจนถึง
การกาหนดแนวทางและดาเนินการเพื่อแก้ปัญหา/การพัฒนา ดังต่อไปนี้
1) อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดหรือทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ที่นามาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานหรือดาเนินโครงการ เช่น แนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน เทคนิ ค การมี ส่ ว นร่ ว ม กระบวนการสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว ม ฯลฯ
และแนวคิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวคิดการจัดการความรู้ การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐ เป็นต้น
2) อธิบายเกี่ยวกับ รูปแบบ หรือขั้นตอน หรือวิธีการ ที่หน่วยงานใช้ในการดาเนินงานเพื่อส่งเสริม
การเปิดระบบราชการให้ ประชาชนหรื อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้ องเข้ ามามีส่ วนร่ วม ที่สะท้อนระดั บ
การมีส่วนร่วมของประชาชน และสะท้อนการทางานทั้งแนวราบ (Horizontal) ของการเข้ามาทางานร่วมใน
ลักษณะภาคี/เครือข่ายในระดับความร่วมมือ (Collaborate) และในแนวดิ่ง (Vertical) ซึ่งเป็นการบูรณาการ
การทางานหรือการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ หรือหน่วยงานภาครัฐอื่น ฯลฯ รวมทั้งอธิบายว่า ได้นาเทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วม
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เช่ น การสร้ างเครื อข่ าย การจั ดท าประชาพิ จารณ์ การส ารวจความคิ ดเห็ น/ความต้ องการของประชาชน
การจัดเวทีประชาคม ฯลฯ มาประยุกต์ใช้ในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ/ผลงาน
อย่างไร ให้ชัดเจน
4.3 บทบาทของแต่ละภาคส่วนที่ เข้ามามีส่วนร่ วมในการขั บเคลื่อนการดาเนิน โครงการ/ผลงาน
ในพื้นที่ (10 คะแนน)
อธิบายบทบาทของแต่ละภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดาเนินโครงการ/
ผลงานในพื้นที่ ดังต่อไปนี้
1) อธิบายแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่า ใครคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการดาเนิน
โครงการ/ดาเนินงาน ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มาจากการวิเคราะห์หรือระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
โดยบุ ค คล กลุ่ ม บุ ค คล องค์ ก ร หรื อ สถาบั น ซึ่ งเป็ น ผู้ มี ส่ว นได้ ส่ว นเสีย ที่ ห น่ ว ยงานภาครั ฐระบุมานั้น
ต้องสอดคล้องและครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตรง กลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียรอง และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ตามนิยาม/ความหมายของ “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”
ที่กาหนดไว้ในหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลฯ
2) อธิ บ ายบทบาทของแต่ ล ะภาคส่ ว นให้ ชั ด เจน ทั้ ง บทบาทของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ ป็ น
เจ้าภาพ/เจ้าของโครงการ หรือบทบาทของภาคประชาชนหรือชุมชน หรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ว่าใครมี
บทบาทในการขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานหรื อ ด าเนิ น โครงการอย่ า งไร เช่ น เป็ น เจ้ า ภาพหลั ก ในการ
ดาเนินงาน หรือเป็นภาคีเครือข่ายที่เป็นผู้ร่วมดาเนินการในกิจกรรม/ขั้นตอนต่างๆ ของการดาเนินงาน/
การดาเนินโครงการ หรือเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ/ทรัพยากร/องค์ความรู้ ฯลฯ ต่อไปนี้
▪ บทบาทการเป็นกลไกหลัก (Key Actor)
▪ บทบาทการเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน (Facilitator)
▪ บทบาทการเป็นผู้จัดการเครือข่าย (Network Manager)
▪ บทบาทการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือการทางาน (Partnership)
พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดให้ชัดเจนว่า การดาเนินงานในแต่ละบทบาทดังกล่าวข้างต้น
เป็นอย่างไร เช่น เป็นประธานเครือข่ายและร่วมเป็นคณะกรรมการในการบริหารจัดการลุ่มน้า เป็นสมาชิก
เครือข่าย และร่วมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐในการเฝ้าระวัง/ตรวจจับการลักลอบตัดไม้ หรือ
ล่ า สั ต ว์ ใ นเขตพื้ น ที่ อ นุรั กษ์ เป็ น ภาคี / เครือ ข่า ยความร่ว มมื อ ในการผลัก ดัน ให้ เกิ ดช่ อ งทางการตลาด
ที่หลากหลาย ซึ่งนาไปสู่การเพิ่มรายได้ของเกษตรกร ฯลฯ
4.4 การสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (5 คะแนน)
อธิบายการดาเนินการที่แสดงให้เห็นว่ามีการจัดกิจกรรม/เวที เพื่อสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน เช่น การจัดกิจกรรม/เวทีสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายประจาปี เพื่อร่วมกันสรุปบทเรียน
จากการทางานร่วมกัน ฯลฯ
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5. กำรพั ฒ นำหรื อประยุ ก ต์ ใ ช้ องค์ ควำมรู้ หรื อนวั ต กรรม หรื อเทคโนโลยี ใ น (5)
กำรดำเนินงำนโครงกำร/ผลงำน
พิจารณาการดาเนินงานที่แสดงให้เห็นว่า ได้มีการพัฒนาหรือนานวัตกรรม/องค์ความรู้ใหม่ ๆ มาใช้
ในการทางานแบบมีส่วนร่วมในโครงการหรือการดาเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการ
บริหารราชการ โดยพิจารณาในประเด็น ต่อไปนี้
1) มีการนาหลักการ/องค์ความรู้/เทคนิคใหม่ ๆ ที่เป็นนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุง
การเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ยิ่งขึ้นต่อประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริหารราชการและความสาเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับของชุมชน/สังคม/
ประเทศ หรือ
2) มีการนาระบบดิจิทัล/เครื่องมือ/เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการทางานแบบมีส่วนร่วม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริหารราชการและความสาเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับของชุมชน/
สังคม/ประเทศ

มิติที่ 3 : กำรบรรลุผลสำเร็จ
6. กำรสรุปบทเรียนควำมสำเร็จและประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรบรรลุเป้ำหมำย
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6.1 ความส าเร็ จ และประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ ปั ญ หา/อุ ป สรรค และปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็ จ
ในการดาเนินงาน (15 คะแนน)
พิจารณาการสรุปผลสาเร็จและประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินโครงการ/ผลงานที่เสนอมา
เป็นตัวอย่าง จากการประมวลและสังเคราะห์ผลการดาเนินงานเกี่ ยวกั บผลสาเร็จ ประโยชน์ที่ได้รั บ
(ผลผลิ ต ผลลั พ ธ์ ผลกระทบ) ในด้ า นสั งคม ด้ า นเศรษฐกิ จ ทั้ ง ในเชิ งปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพที่ เ ป็ น
ที่ประจักษ์ และมีการสรุปปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดาเนินงานโครงการ/การดาเนินงานในพื้นที่
แนวทางการแก้ไขปัญหา รวมทั้งมีการสรุปปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการดาเนินโครงการอย่างชัดเจน
เพื่อเป็นการสรุปบทเรียนหรือถอดบทเรียนจากการดาเนินงานในการเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วม
เข้ามาทางานเพื่อนาไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นต้นแบบในการขยายผล
6.2 ตัวแบบ (Model) ในการขับเคลื่อนการทางานแบบมีส่วนร่วมเพื่อนาไปสู่การขยายผลการทางาน
แบบมีส่วนร่วม (10 คะแนน)
พิจารณาจากตัวแบบ (Model) ที่เป็นแผนภาพ/รูปแบบในการขับเคลื่อนการทางานแบบมีส่วนร่วม
ซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์/สังเคราะห์ เพื่อสรุปเป็นกรอบความคิดต่าง ๆ หรือวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ในการดาเนิน
โครงการที่เสนอมาเป็นตัวอย่างของการทางานแบบมีส่วนร่วม โดยตัวแบบ (Model) ดังกล่าว ต้องแสดงให้
เห็นความเชื่อมโยงของเป้าหมายที่ต้องการขององค์กร กลไกที่ใช้ในการขับเคลื่อน ขั้นตอน/วิธีการทางาน
รวมทั้งผลสาเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับ ตลอดจนปัจจัยความสาเร็จ เพื่อให้ได้ตัวแบบ (Model) ที่สามารถนาไป
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ประยุ กต์ ใช้ เป็นแนวปฏิบัติที่ ดี หรื อขยายผลในการดาเนิ นโครงการสาหรับใช้ ในการส่งเสริ มการเปิดให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในภารกิจด้านอื่น หรือในหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ต่อไป

7. ควำมพึงพอใจ/ควำมคิดเห็นของประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง (10)
ในบทบำทเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรรำชกำร
พิ จ ารณาจากการด าเนิ น โครงการ/ผลงานตั ว อย่ า งที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า มี ก ารประเมิ น
ความพึงพอใจ/ความคิดเห็น ของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการ/
ผลงานที่เป็น การส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยเป็นการวัดผลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับผลลัพธ์
จากการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินโครงการ/ผลงาน ด้วยการสารวจ
ความพึงพอใจ/ความคิดเห็ น ของประชาชนหรื อผู้มีส่วนได้ส่ว นเสียที่เ กี่ย วข้ องในการเข้ ามามีบ ทบาท
ร่ ว มด าเนิ น งานกั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ ป็ น เจ้ า ของโครงการ/เจ้ า ของผลงาน และความพึ ง พอใจ/
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลการดาเนินโครงการ/ผลงาน นั้นๆ
หมำยเหตุ คะแนนตัวชี้วัดนี้
- ในขั้นตอนที่ 1 จะใช้ผลจากการประเมินความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มี
ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ที่ ห น่ ว ยงานได้ จั ด ท าขึ้ น เอง โดยควรเป็ น การส ารวจตามหลั ก สถิ ติ
เช่น การกาหนดกลุ่มตัวอย่าง และวิธีการสุ่มตัวอย่าง เป็นต้น (แนบตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจ/
ความคิดเห็นฯ ด้วย)
- ในขั้นตอนที่ 2 จะใช้ผลการประเมินความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดาเนินการ จากการสารวจ/สัมภาษณ์โดยผู้ตรวจประเมินหรือเจ้าหน้าที่
สานักงาน ก.พ.ร.
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ประเภทรำงวัลผู้นำหุ้นส่วนควำมร่วมมือ (Engaged Citizen)
รำยกำรตัวชี้วัด ประเภท Engaged Citizen

1. กำรมีจิตสำนึกสำธำรณะ

ค่ำคะแนน

15

พิจารณาจากคุณสมบัติของบุคคล/กลุ่มบุคคลที่เป็นผู้อุทิศตน/เสียสละ และให้ความสาคัญกับ
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน/พวกพ้อง โดยพิจารณาในประเด็น ดังนี้
1) การเข้าร่วมในกิจกรรมหรือการดาเนินงานในพื้นที่/ชุมชนที่สะท้อนภาพการดาเนิ นงาน
ซึ่งเป็นงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ
2) การอุ ทิ ศ ตน/เสี ย สละ และให้ ค วามส าคั ญ กั บ ประโยชน์ ส่ ว นรวม (ชุ ม ชน/สั งคม) โดย
สนับสนุนทรัพยากรของตนเองเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมหรือการดาเนินงานของชุมชน/สังคม เช่น
การบริจาคเงินเพื่อใช้ในการจัดตั้งกองทุนสาหรับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การถ่ายทอดองค์ความรู้
การเป็นวิทยากรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ/สอน/ฝึกอาชีพให้กับชุมชน ฯลฯ

2. ภำวะผู้นำ

15

พิจารณาจากคุณสมบัติของบุคคล/กลุ่มบุคคลที่แสดงให้เห็นว่ามีภาวะผู้นาทั้งที่เป็นทางการ/ไม่
เป็นทางการ โดยพิจารณาในประเด็น ดังนี้
1) เป็นผู้เสริมสร้างพลัง (Empower) และสร้างบรรยากาศการทางานแบบกัลยาณมิตร
2) เป็นผู้นาในการสร้างการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ของพื้นที่/ชุมชน/สังคม
3) เป็นผู้อานวยความสะดวกและร่วมตัดสินใจ รวมทั้งแบ่งปันความรับผิดชอบร่วมกันกับทีม
4) เป็นผู้ไกล่เกลี่ย/เจรจาต่อรองเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งของพื้นที่/ชุมชน/สังคม
5) เป็นผู้นาในกระบวนการมีส่วนร่วม เช่น การจัดเวทีสาธารณะ การจัดเวทีระดมสมอง

3. กำรเป็นกลไกหลัก/กลไกสำคัญ (Key Actor) ในกำรขับเคลื่อนหรือ
ผลักดันกำรทำงำนแบบมีส่วนร่วมในโครงกำร/ผลงำน

20

พิจารณาจากคุณสมบัติของบุคคล/กลุ่มบุคคลที่แสดงให้เห็นว่า มีบทบาทเป็นกลไกหลัก (Key Actor)
ในการขับเคลื่อนหรือผลักดันการดาเนินงานในพื้นที่ โดยพิจารณาในประเด็น ดังนี้
1) บทบาทหลักในการสร้างให้เกิดการบูรณาการการทางาน หรือประสานความเชื่อมโยงให้
เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
2) บทบาทหลักในการสร้างหรือสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มของภาคประชาชน/เครือข่ายภาค
ประชาชนในพื้นที่
37
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ค่ำคะแนน

3) บทบาทหลักในการบริหารจัดการเครือข่ายให้สามารถขับเคลื่อนการดาเนินงานระหว่าง
สมาชิกเครือข่ายในพื้นที่
4) บทบาทหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมของการสร้างการมีส่วนร่วม เช่น การ
จัดให้มีเวทีสาธารณะ เวทีระดมสมอง เวทีประชาคม ฯลฯ

4. ผลกำรดำเนินงำนที่ประสบควำมสำเร็จอย่ำงชัดเจนเชิงประจักษ์

30

พิ จารณาจากผลการด าเนิ นงานของบุ คคล/กลุ่ มบุ คคลที่ เสนอขอรั บรางวั ลที่ แสดงให้ เห็ นถึ ง
ความสาเร็จหรือประโยชน์ที่ได้รับ ที่เป็นที่ประจักษ์และอย่างชัดเจน โดยตัวอย่างความสาเร็จที่เกิดขึ้นต้อง
ส่ ง ผลต่ อ ชุ ม ชน สั ง คม และประเทศ ซึ่ งพิ จารณาในแต่ ละประเด็ น ได้ แก่ ผลผลิ ต (Output) ผลลั พธ์
(Outcome) และผลกระทบ (Impact) เชิ ง บวกหรื อ ประโยชน์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง นี้ ในการด าเนิ นโครงการ/
ผลงานที่เสนอมาประกอบการพิจารณาจะต้องเป็นการดาเนินการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในระดับความร่วมมือ (Collaborate)

5. กำรเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับกำรยอมรับเชิงประจักษ์

20

พิจารณาจากคุณสมบัติของบุคคล/กลุ่มบุคคล ซึ่งได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายที่มีปฏิสัมพันธ์
หรือร่วมดาเนินงานด้วย โดยมีประเด็นพิจารณา ดังนี้
1) การยอมรับของภาคประชาชน/ภาคประชาสังคมในพื้นที่
2) การยอมรับจากเจ้าหน้าที่/หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่
3) การยอมรับของสังคมเชิงประจักษ์

38
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ค่ำคะแนน

มิติที่ 1 : ควำมเชื่อมโยงนโยบำยไปสู่กำรปฎิบัติขององค์กร

10

1. กำรกำหนดและสื่อสำรนโยบำย/ทิศทำงของผู้บริหำรองค์กร ที่ให้ควำมสำคัญ (5)
กับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
พิจารณาการดาเนินการขององค์กรที่ให้ความสาคัญ กับการเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วม
ดังนี้
1) มีการกาหนดวิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์/หรือค่านิยมขององค์กรอย่างชัดเจน เพื่อเป็น
กรอบทิศทางการดาเนินงานในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ
2) ผู้บริหารขององค์กรมีการสื่อสารนโยบายหรือทิศทางในการปฏิบัติราชการที่ให้ความสาคัญกับ
การเปิ ดให้ ประชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารราชการ ทั้ งที่ เป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษรหรื อไม่ เ ป็ น
ลายลักษณ์อักษร ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น การมอบนโยบายการทางานกับบุคลากรในการประชุม/
สัมมนาประจาปี การออกคาสั่ง/หนังสือเวียน/ประกาศเพื่อแจ้งเวียนหรือสั่งการที่ให้มีการปฏิบัติราชการ
ที่สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน การใช้ช่องทางเสียงตามสายเพื่อมอบนโยบายที่ให้ความสาคัญกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ การสื่อสารนโยบายฯ ผ่าน Application สื่อสาร หรือ
Website ของหน่วยงาน เป็นต้น

2. กำรจัดทำแผนหรือกรอบแนวทำงกำรดำเนินงำนเพื่อเชื่อมโยงตัวแบบ (Model) (5)
ที่เคยได้รับรำงวัลฯ ไปขยำยผล/ต่อยอดกำรดำเนินงำนในพื้นที่อื่น (อย่ำงน้อย 2
พื้นที่)
พิ จารณาการด าเนิ นการที่ แสดงให้ เห็ นว่ า มี การจั ดท าแผนหรื อกรอบแนวทางการขยายผล
การดาเนินการในพื้นที่อื่น ประกอบด้วย วัตถุประสงค์/เป้าหมายที่ต้องการจะบรรลุ พื้นที่ที่จะดาเนินการ และ
กรอบระยะเวลาในการดาเนินการขยายผล ขั้นตอน/ดาเนินการ การติดตามประเมินผล ฯลฯ โดยนาตัวแบบ
(Model) การทางานแบบมีส่วนร่วมจากโครงการ/ผลงานที่เคยได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมฯ
ในประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) หรือรางวัลพัฒนาการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม ในระดับดีเด่น (ดีเยี่ยม) ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี มาประยุกต์ปรับใช้หรือต่อยอดในการดาเนิน
โครงการในพื้นที่อื่น อย่างน้อย 2 พื้นที่
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มิติที่ 2 : กำรขยำยผลกำรทำงำนแบบมีส่วนร่วม
3. กำรส่งเสริมกำรทำงำนแบบมีส่วนร่วมในกำรดำเนินโครงกำร/ดำเนินงำน

ค่ำคะแนน

50
(40)

3.1 ที่มา/ความสาคัญของสภาพปัญหา วัตถุประสงค์ (5 คะแนน)
อธิบายเกี่ยวกับ ความเป็นมา/เหตุผลความจาเป็น/สภาพปัญหา ที่เป็นประเด็นสาคัญหรือ
แนวโน้ม/สถานการณ์/ผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งนาไปสู่การริเริ่มการพัฒนาการดาเนินโครงการ/ผลงาน
ที่เสนอมาเป็นตัวอย่าง และระบุวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานดังกล่าว ในแต่ละพื้นที่ด้วย
3.2 รู ป แบบ/ขั้ น ตอน/วิ ธี ก ารที่ มี ก ารบู ร ณาการและประสานความร่ ว มมื อ ทั้ ง แนวราบแนวดิ่ ง
และสะท้ อ นการมี ส่ วนร่ วมในระดั บ ความร่ วมมื อ (Collaborate) ที่ มี ก ารท างานแบบภาคี
เครือข่าย ซึ่งได้ดาเนินงานในแต่ละพื้นที่ ตั้งแต่ริเริ่มไปจนถึงการกาหนดแนวทาง และดาเนินการ
เพื่อแก้ปัญหา/การพัฒนา รวมทั้งบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ (25 คะแนน)
อธิ บ ายรู ป แบบ/ขั้ น ตอน/วิ ธี ก ารที่ ใ ช้ ใ นการด าเนิ น โครงการ/ผลงาน ตั้ งแต่ ริ เ ริ่ ม ไปจนถึง
การกาหนดแนวทางและดาเนินการเพื่อแก้ปัญหา/การพัฒนาในแต่ละพื้นที่ ดังต่อไปนี้
1) การนาหลักการหรือทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ทีน่ ามาประยุกต์ใช้
ในการดาเนินโครงการ เช่น แนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
เทคนิค/กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม ฯลฯ และ/หรือแนวคิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการความรู้
การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐ เป็นต้น
2) รูปแบบ หรือวิธีการ หรือขั้นตอนการดาเนินงานที่นามาใช้ในการดาเนินโครงการเพื่อส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนให้เข้ามามีบทบาทในระดับความร่วมมือ โดยอธิบายให้เห็นอย่างชัดเจนว่า มี
รูปแบบ/วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงานอย่างไรตั้งแต่การริเริ่มโครงการ จนถึง การกาหนดแนวทางและ
ดาเนินการเพื่อแก้ปัญหา/การพัฒนา รวมถึงการบูรณาการการทางานหรือการประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐด้วยกัน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐอื่นที่ไม่ใช่เจ้าภาพหรือเจ้าของ
ภารกิจ/โครงการที่ดาเนินการ เป็นต้น
3) การนารูปแบบ (Model) ที่ใช้ในการดาเนินโครงการ ซึ่งเคยได้รับรางวัลฯ ไปใช้ในการขยายผล
การดาเนินงานเพื่ อยกระดั บการมีส่ วนร่ วมของประชาชนในการบริ หารราชการในพื้นที่อื่ น ๆ โดยมีการ
ดาเนินงานที่เป็นการเพิ่มหรือต่อยอดกิจกรรม/ขั้นตอน/วิธีการ ที่นามาใช้ในการดาเนินงานในพื้นที่ที่ขยายผล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินโครงการ
3.3 บทบาทของแต่ละภาคส่วนที่ เข้ามามีส่วนร่ วมในการขั บเคลื่อนการดาเนิน โครงการ/ผลงาน
ในแต่ละพื้นที่ (10 คะแนน)
อธิบายบทบาทของแต่ละภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดาเนินโครงการ/
ผลงานในพื้นที่ ดังต่อไปนี้
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ค่ำคะแนน

1) อธิ บายแต่ ละภาคส่ วนที่ เกี่ ยวข้ องว่ า ใครคื อผู้ มี ส่ วนได้ ส่วนเสี ยที่ เกี่ยวข้ องในการด าเนิน
โครงการ/ดาเนินงาน ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มาจากการวิเคราะห์หรือระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องโดย
บุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร หรือสถาบัน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หน่วยงานภาครัฐระบุมานั้นต้องสอดคล้ อง
และครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตรง กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง
และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ตามนิยาม/ความหมายของ “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” ที่กาหนดไว้ในหลักเกณฑ์
การพิจารณารางวัลฯ
2) อธิ บ ายบทบาทของแต่ ล ะภาคส่ ว นให้ ชั ด เจน ทั้ ง บทบาทของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ ป็ น
เจ้าภาพ/เจ้าของโครงการ หรือบทบาทของภาคประชาชนหรือชุมชน หรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ว่าใครมี
บทบาทในการขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานหรื อ ด าเนิ น โครงการอย่ า งไร เช่ น เป็ น เจ้ า ภาพหลั ก
ในการด าเนิ น งาน หรื อ เป็ น ภาคี เ ครื อ ข่ า ยที่ เ ป็ น ผู้ ร่ ว มด าเนิ น การในกิ จ กรรม/ขั้ น ตอนต่ า งๆ ของ
การดาเนินงาน/การดาเนินโครงการ หรือเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ/ทรัพยากร/องค์ความรู้ ฯลฯ ต่อไปนี้
▪ บทบาทการเป็นกลไกหลัก (Key Actor)
▪ บทบาทการเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน (Facilitator)
▪ บทบาทการเป็นผู้จัดการเครือข่าย (Network Manager)
▪ บทบาทการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือการทางาน (Partnership)
พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดให้ชัดเจนว่า การดาเนินงานในแต่ละบทบาทดังกล่าวข้างต้น
เป็นอย่างไร เช่น เป็นประธานเครือข่ายและร่วมเป็นคณะกรรมการในการบริหารจัดการลุ่มน้า เป็นสมาชิก
เครือข่าย และร่วมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐในการเฝ้าระวัง/ตรวจจับการลักลอบตัดไม้ หรือ
ล่ า สั ต ว์ ใ นเขตพื้ น ที่ อ นุรั กษ์ เป็ น ภาคี / เครือ ข่า ยความร่ว มมื อ ในการผลัก ดัน ให้ เกิ ดช่ อ งทางการตลาด
ที่หลากหลาย ซึ่งนาไปสู่การเพิ่มรายได้ของเกษตรกร ฯลฯ

4. กำรดำเนินงำนหรือกิจกรรมที่ต่อยอดกำรพัฒนำ หรือกำรประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้ (10)
หรือนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีในกำรดำเนินงำนเพิ่มขึ้นในพื้นที่ที่ขยำยผล
พิ จารณาการด าเนิ นงานที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า ในแต่ ล ะพื้ น ที่ ที่ ข ยายผลได้ มี ก ารพั ฒนาหรื อน า
นวัตกรรม/องค์ความรู้ใหม่ ๆ มาใช้ในการทางานแบบมีส่วนร่ว มในโครงการหรือการด าเนิ นงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริหารราชการ โดยพิจารณาในประเด็น ต่อไปนี้
1) มีการนาหลักการ/องค์ความรู้/เทคนิคใหม่ ๆ ที่เป็นนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุง
การเปิ ด ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงที่ ดี ยิ่ งขึ้ น ต่ อ
ประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริหารราชการและความสาเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับของชุมชน/สังคม/ประเทศ
หรือ
2) มีการนาระบบดิจิทัล/เครื่องมือ/เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการทางานแบบมีส่วนร่วม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริหารราชการและความสาเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับของชุมชน/
สังคม/ประเทศ
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มิติที่ 3 : กำรบรรลุผลสำเร็จ
5. กำรสรุปบทเรียนควำมสำเร็จและประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรบรรลุเป้ำหมำย

ค่ำคะแนน

40
(20)

5.1 การมีเวทีเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ หรือกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของภาคีเครือข่าย (5 คะแนน)
อธิบายการดาเนินการที่แสดงให้เห็นว่า มีการจัดกิจกรรม/เวที หรือเผยแพร่ความสาเร็จของ
การดาเนินงานเพื่อสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เช่น การจัดกิจกรรม/เวทีสร้างปฏิสัมพันธ์
ระหว่างเครือข่ายประจาปี เพื่อร่วมกันสรุปบทเรียนการทางานร่วมกัน ฯลฯ
5.2 สรุปความสาเร็จและประโยชน์ที่ได้รับ ปัญหา/อุปสรรค และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการ
ดาเนินงานของแต่ละพื้นที่ (10 คะแนน)
พิจารณาการสรุปหรือถอดบทเรียนจากการดาเนินโครงการ/ผลงานที่เสนอมาเป็นตัวอย่าง
โดยการประมวลและสังเคราะห์ผลการด าเนิ น งานเกี่ย วกับ ผลสาเร็ จ ประโยชน์ ที่ ได้รับ ในด้านสังคม
ด้านเศรษฐกิจ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ที่เป็นผลสาเร็จหรือประโยชน์ที่ได้รับเชิงประจักษ์ และ
มีการสรุปปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดาเนินงานโครงการ/การดาเนินงานในพื้นที่ รวมทั้งมีการสรุป
ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการดาเนินโครงการอย่างชัดเจน
5.3 สรุปความสาเร็จและประโยชน์ที่ได้รับ ปัญหา/อุปสรรค และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการ
ดาเนินงานในภาพรวมของการขยายผล (5 คะแนน)
พิจารณาการสรุ ปความสาเร็จ และประโยชน์ ที่ได้รับ ปัญหา/อุปสรรค และปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสาเร็จในการดาเนินงานในภาพรวมของการขยายผลในพื้นที่อื่น ๆ โดยเกิดจากการวิเคราะห์ผลการ
ดาเนินงานในพื้นที่อื่นอย่างน้อย 2 พื้นที่ (ที่เสนอเป็นตัวอย่างของการขยายผล) เพื่อสรุปภาพรวมขอการ
ดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริงของการขยายผลการส่งเสริ มการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ
ของหน่วยงาน อันจะทาให้ทราบถึงผลสาเร็จ/ประโยชน์ ปัญหา/อุปสรรค และปัจจัยสาเร็จในภาพรวม

6. จัดทำตัวแบบ (Model) กำรทำงำนแบบมีส่วนร่วมจำกภำพรวมของกำรขยำยผล (10)
พิจารณาจากการดาเนินการที่แสดงให้เห็นว่า หน่วยงานมีการจัดทาตัวแบบ (Model) ที่เป็น
แผนภาพ/รูปแบบในการขับเคลื่อนการทางานแบบมีส่วนร่วมในภาพรวมของการขยายผล ซึ่งเกิดจาก
การวิเคราะห์/สังเคราะห์ เพื่อสรุปเป็นกรอบความคิดต่าง ๆ หรือวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ในการดาเนินการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ โดยตัวแบบ (Model) ดังกล่าว ต้องแสดงให้เห็นความเชื่อมโยง
ของเป้าหมายที่ต้องการขององค์กร กลไกที่ใช้ในการขับเคลื่อน ขั้นตอน/วิธีการทางาน รวมทั้งผลสาเร็จ/ประโยชน์
ที่ได้รับ ตลอดจนปัจจัยความสาเร็จ เพื่อให้ได้ตัวแบบ (Model) ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
หรือขยายผลในการดาเนินโครงการสาหรับใช้ในการส่งเสริมการเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการในภารกิจด้านอื่น หรือในหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ต่อไป
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ค่ำคะแนน

7. ควำมพึงพอใจ/ควำมคิดเห็นของประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง (10)
ในบทบำทเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรรำชกำร
พิจารณาจากการดาเนินโครงการ/การดาเนินงานตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า มีการประเมิน
ความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการที่เป็น
การส่ งเสริ ม การบริ ห ารราชการแบบมี ส่ ว นร่ ว ม โดยเป็ น การวั ด ผลเชิ งคุ ณ ภาพเกี่ ย วกั บ ผลลั พ ธ์ จ าก
การส่ ง เสริ ม กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการด าเนิ น โครงการ/ ผลงาน ด้ ว ยการวั ด
ความพึงพอใจ/ความคิดเห็ น ของประชาชนหรื อผู้มีส่วนได้ส่ว นเสียที่เ กี่ย วข้ องในการเข้ ามามีบ ทบาท
ร่ ว มด าเนิ น งานกั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ ป็ น เจ้ า ของโครงการ/เจ้ า ของผลงาน และความพึ ง พอใจ/
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลการดาเนินโครงการ/ผลงาน นั้นๆ
หมำยเหตุ คะแนนตัวชี้วัดนี้
- ในขั้นตอนที่ 1 จะใช้ผลจากการประเมินความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ที่หน่วยงานได้จัดทาขึ้นเอง
- ในขั้นตอนที่ 2 จะใช้ผลการประเมินความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ดาเนินการ จากการสารวจ/สัมภาษณ์โดยผูต้ รวจประเมินหรือเจ้าหน้าที่
สานักงาน ก.พ.ร.
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แบบฟอร์มการสมัคร

45

46

แบบฟอร์มกำรสมัครรำงวัลเลิศรัฐ
สำขำกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2562
ประเภทรำงวัลเปิดใจใกล้ชิดประชำชน (Open Governance)
คำชี้แจง
หน่วยงำนทีส่ มัครขอรับรำงวัลฯ
ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า จังหวัด และองค์การมหาชน
วิธีกำรสมัคร
กรอกข้อมูลในใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กาหนด ส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารเพิ่มเติม
ซึง่ ต้องดาเนินการสมัครให้แล้วเสร็จภายในวันที่ปิดรับสมัคร โดยส่งสมัครผ่านทางระบบออนไลน์
ที่ www.awards.opdc.go.th เพียง 1 ช่องทางเท่านั้น ดังนี้
1) กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มการสมัครรางวัล ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ จานวนไม่เกิน
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) หรื อ URL ของ web
link เท่านั้น
3) การส่งใบสมัครให้ส่ งผ่านหน่วยงานต้นสั งกัดระดับกรมหรือเทียบเท่า จังหวัด และ
องค์การมหาชน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน หรือผู้ที่ได้รับ
มอบอานาจ
หมายเหตุ สานักงาน ก.พ.ร. จะจัดส่ง username และ password ให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน
(1 ส่วนราชการ/หน่วยงาน จะมีได้เพียง 1 บัญชี (user) เท่านั้น ไม่สามารถสมัครเพิ่ม
ได้) โดยจะใช้เป็น user กลางในการส่งสมัคร และ/หรืออนุมัติการส่งสมัคร และจะถือ
ว่าการส่งสมัครขอรับรางวัลเสร็จสมบูรณ์เมื่อหน่วยงานที่มี user กลางเห็นชอบและ
เป็นผู้ส่งผ่านระบบมายังสานักงาน ก.พ.ร.
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เงื่อนไขของผลงำนที่ส่งสมัคร
กรุณำทำเครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับควำมจริงเกี่ยวกับผลสำเร็จจำกกำรเปิด
ระบบรำชกำรที่เสนอมำเป็นตัวอย่ำง
 เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นอานาจหน้าที่ /ภารกิจ
หลักขององค์กร หรือสอดคล้องตามแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
 เป็นการดาเนินงานในภาพรวมขององค์กร (ส่วนราชการ จังหวัด องค์การมหาชน)
ที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในระดับการให้ข้อมูล (Inform) และระดับการปรึกษาหารือ
(Consult) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์กรเป็นราชการระบบเปิด (1 หน่วยงานสามารถส่งสมัครได้เพียง
1 รางวัลเท่านั้น)
 มีการดาเนินงานมาแล้ว 1 - 3 ปี อย่างต่อเนื่องและปัจจุบันยังมีการดาเนินงานอยู่
 ผลสาเร็จจากเปิดระบบราชการที่เสนอมาเป็นตัวอย่างต้องเกิดผลสาเร็จอย่างเป็น
รูปธรรมชัดเจน
 เป็นหน่วยงานที่ยังไม่เคยได้รับรางวัลฯ ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชนมาก่อน
ติดต่อสอบถำมเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : 0 2356 9999 ต่อ 8871, 8876 และ 8944
QR Code

Line group

e-mail : psea2019@opdc.go.th
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ข้อมูลของหน่วยงำนที่สมัครขอรับรำงวัล
1. ชื่อหน่วยงำน
(ชื่อกรม ชื่อจังหวัด ชื่อองค์การมหาชน)

2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบผลงำน
3. ผู้ประสำนงำน (อย่างน้อย 2 คน)
3.1 ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
สานัก/กอง
เบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรสาร

โทรศัพท์มือถือ

e-mail

3.2 ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
สานัก/กอง
เบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรสาร

โทรศัพท์มือถือ

e-mail

หมำยเหตุ เพื่อประโยชน์ในกำรติดต่อกลับ กรุณำกรอกข้อมูลผู้ประสำนงำนให้ครบถ้วน
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ผลกำรดำเนินกำรเปิดระบบรำชกำรให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม
เนื้ อหาในส่ วนนี้ ต้ องไม่ เกิ น 5 หน้ ำกระดำษ A4 โดยต้ องใช้ ตั วอั กษร TH SarabunPSK ขนำด 16
ทั้งนี้ ในการตอบแต่ละข้อคาถาม สามารถตัดคาอธิบายแนวทางการเขียนออกได้

มิติที่ 1 : ควำมสำมำรถขององค์กร (20 คะแนน)
1. กำรสร้ ำงกลไกภำยในองค์ กร เพื่ อรองรั บกำรขั บเคลื่ อนกำรมี ส่ วนร่ วมของประชำชน
ไปสู่กำรปฏิบัติ (14 คะแนน)
(อธิบ ายให้เ ห็น ถึง นโยบาย/ทิศ ทางขององค์ก รที่ใ ห้ ค วามสาคัญ กับ การเปิด ระบบราชการและการ
สื่อ สารนโยบายดังกล่า ว การมี ผู้ปฎิบัติงานหรือ หน่ว ยงานเพื่อรับ ผิดชอบการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
รวมถึงวัฒนธรรม/ค่านิยมขององค์กร ที่สร้างความตระหนักให้กับบุคลากร)

2. กำรเสริ ม สร้ ำ งศั ก ยภำพภำคประชำชนเพื่ อ เข้ ำ มำมี ส่ ว นร่ ว มในกำรบริ ห ำรรำชกำร
(6 คะแนน)
(ระบุถึงการให้การสนับสนุนทรัพยากรด้านต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม)
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มิติที่ 2 : กำรเปิดระบบรำชกำร (50 คะแนน)
3. กำรส่งเสริมให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่มีประสิทธิภำพ (15 คะแนน)
(ระบุจานวนและประเภทช่องทางสื่อสารที่ใช้ในการเปิดเผยข้อมูลขององค์กรอย่างน้อย 3 ช่องทาง และ
อธิบายระบบการบริหารจัดการข้อมูล ที่แสดงให้เห็นว่าข้อมูลที่เปิดเผยมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
ทันเวลาและใช้ประโยชน์ได้)

4. กำรส่งเสริมให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
อย่ำงมีประสิทธิภำพ (15 คะแนน)
(ระบุจานวนและประเภทช่องทางที่ใช้ในการรับฟังความคิดเห็น และอธิบายระบบการจัดการความคิดเห็นทีไ่ ด้รบั
การนาความคิดเห็นฯ ไปใช้ในการปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพการทางานหรือการให้บริการ)

5. กำรพั ฒ นำหรื อ กำรประยุ ก ต์ ใ ช้ อ งค์ ค วำมรู้ หรื อ นวั ต กรรม หรื อ เทคโนโลยี ม ำใช้ใ น
กำรพัฒนำหรือปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรเปิดเผยข้อมูลและรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชน (10 คะแนน)
(การพัฒนาหรือการนามาประยุกต์ใช้ ควรเกี่ยวเนื่องกับการเปิดเผยข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นที่อธิบาย
ในข้อ 3 และ 4)
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6. กำรจัดทำระบบฐำนข้อมูล และกำรเชื่อมโยงหรือกำรบูรณำกำรข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนเพื่อใช้
ประโยชน์ร่วมกัน (10 คะแนน)

มิติที่ 3: กำรบรรลุผลสำเร็จ (30 คะแนน)
7. ควำมสำเร็จที่ได้รับจำกกำรเปิดระบบรำชกำรให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม (20 คะแนน)
(อธิบายเกี่ยวกับผลผลิตและผลลัพธ์/ผลกระทบเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อองค์กร ชุมชน สังคมและประเทศ
ที่เกิดจากการเปิดเผยข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็นฯ (โดยมีตัวอย่างผลสาเร็จในภาพรวมขององค์กร
ที่เกิดจากการดาเนินการตามมิติที่ 2))

8. ควำมพึงพอใจ/ควำมคิด เห็น เกี่ ย วกั บ กำรรั บ รู้ ข องประชำชนหรื อผู้ มี ส่ วนได้ส่ ว นเสี ย
ที่เกี่ยวข้องในกำรเปิดระบบรำชกำรขององค์กร (10 คะแนน)
(ระบุผลการประเมินความพึงพอใจ/ความคิดเห็นในการเปิดระบบราชการขององค์กร และอธิบายการ
ได้มาของประเมินฯ ตามหลักสถิติ พร้อมแนบตัวอย่างแบบสอบถาม)
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แบบฟอร์มกำรสมัครรำงวัลเลิศรัฐ
สำขำกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2562
ประเภทรำงวัลเปิดใจใกล้ชิดประชำชน (Open Governance)
(แมวมอง)
คำชี้แจง
ผู้ส่งสมัคร ได้แก่
บุคคลทั่วไป หรือหน่วยงานอื่น (แมวมอง) เสนอชื่อหน่วยงานของรัฐ (ส่วนราชการระดับ
กรม/เทียบเท่า จังหวัด องค์การมหาชน) ที่เห็นควรสมัครขอรับรางวัล โดยผู้ส่งสมัครจะต้องจัดทา
ข้อมูลใบสมัครและแนบเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการพิจารณารางวัล
วิธีกำรสมัคร
ผู้ ส่ งสมัครจะต้องกรอกข้อมูล ในใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กาหนด ส่ งใบสมัครและ
เอกสารเพิ่มเติม (เฉพาะที่เกี่ยวข้องเท่านั้น) ซึ่งต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ปิดรับสมัคร
โดยสามารถส่งสมัครได้ 3 ช่องทาง ได้แก่
1) ส่งผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ www.awards.opdc.go.th หรือ
2) ส่ง e-mail ไปที่ psea2019@opdc.go.th หรือ
3) ส่งถึงสานักงาน ก.พ.ร.
เลขที่ 59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
(วงเล็บมุมซอง : รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจาปี พ.ศ. 2562)
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เงื่อนไขของผลงำนที่ส่งสมัคร
กรุณำทำเครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับควำมจริงเกี่ยวกับผลสำเร็จจำกกำรเปิด
ระบบรำชกำรที่เสนอมำเป็นตัวอย่ำง
 เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นอานาจหน้าที่ /ภารกิจ
หลักขององค์กร หรือสอดคล้องตามแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
 เป็นการดาเนินงานในภาพรวมขององค์กร (ส่วนราชการ จังหวัด องค์การมหาชน)
ที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในระดับการให้ข้อมูล (Inform) และระดับการปรึกษาหารือ
(Consult) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์กรเป็นราชการระบบเปิด (1 หน่วยงานสามารถส่งสมัครได้เพียง
1 รางวัลเท่านั้น)
 มีการดาเนินงานมาแล้ว 1 - 3 ปี อย่างต่อเนื่องและปัจจุบันยังมีการดาเนินงานอยู่
 ผลสาเร็จจากเปิดระบบราชการที่เสนอมาเป็นตัวอย่างต้องเกิดผลสาเร็จอย่างเป็น
รูปธรรมชัดเจน
 เป็นหน่วยงานที่ยังไม่เคยได้รับรางวัลฯ ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชนมาก่อน
ติดต่อสอบถำมเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : 0 2356 9999 ต่อ 8871, 8876 และ 8944
QR Code

Line group

e-mail : psea2019@opdc.go.th
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ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ส่งสมัครขอรับรำงวัล
1. ชื่อหน่วยงำนที่เห็นควรได้รับรำงวัล
2. ข้อมูลผู้สง่ สมัคร
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
หน่วยงาน
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรสาร

โทรศัพท์มือถือ

e-mail

หมำยเหตุ เพื่อประโยชน์ในกำรติดต่อกลับ กรุณำกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
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ผลกำรดำเนินกำรเปิดระบบรำชกำรให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม
เนื้ อหาในส่ วนนี้ ต้ องไม่ เกิ น 5 หน้ ำกระดำษ A4 โดยต้ องใช้ ตั วอั กษร TH SarabunPSK ขนำด 16
ทั้งนี้ ในการตอบแต่ละข้อคาถาม สามารถตัดคาอธิบายแนวทางการเขียนออกได้

1. หน่วยงำนมีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่มีประสิทธิภำพ
(ระบุจานวนและประเภทช่องทางการเปิดเผยข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก รวมถึงคุณภาพของข้อมูล
ข่าวสารในแง่ของความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และทันเวลาต่อการใช้งาน รวมถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ที่หน่วยงานเปิดเผย)

2. หน่วยงำนมีกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกประชำชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีประสิทธิภำพ
(ระบุจานวนและประเภทช่องทางที่หน่วยงานใช้ในการรับฟังความคิดเห็นที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงระบบและ
วิธีการที่แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบ (Accountability) ต่อความคิดเห็นที่ได้รับ)

3. กำรพัฒนำปรับปรุงกำรทำงำน/กำรให้บริกำรของหน่วยงำน ที่เป็นผลสำเร็จจำกกำรเปิด
ระบบรำชกำร
(อธิบายถึงผลสาเร็จของการพัฒนาปรับปรุงการทางาน/การให้บริการ ซึ่งเป็นผลมาจากการเปิดเผยข้อมูล
และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง)

4. กำรบรรลุผลสำเร็จของกำรเปิดระบบรำชกำรของหน่วยงำน
(ผลผลิต ผลลัพธ์ ที่ได้จากการเปิดเผยข้อมูลและการรั บฟั งความคิดเห็ นของหน่ วยงานต่อชุ มชน สังคม
ประเทศ)
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แบบฟอร์มกำรสมัครรำงวัลเลิศรัฐ
สำขำกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2562
ประเภทรำงวัลสัมฤทธิผลประชำชนมีส่วนร่วม (Effective Change)
คำชี้แจง
หน่วยงำนทีส่ มัครขอรับรำงวัลฯ
ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า จังหวัด องค์การมหาชน และโรงเรียนมัธยมของรัฐ
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิธีกำรสมัคร
กรอกข้อมูลในใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กาหนด ส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารเพิ่มเติม
ซึง่ ต้องดาเนินการสมัครให้แล้วเสร็จภายในวันที่ปิดรับสมัคร โดยส่งสมัครผ่านทางระบบออนไลน์
ที่ www.awards.opdc.go.th เพียง 1 ช่องทำงเท่ำนั้น ดังนี้
1) กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มการสมัครรางวัล ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ จานวนไม่เกิน
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 และส่งไฟล์ แนบในรู ปแบบ 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 หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจ
หมายเหตุ การส่งสมัครผ่านระบบออนไลน์ สามารถดาเนินการ ดังนี้
1) ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า จังหวัด และองค์การมหาชน : สานักงาน ก.พ.ร.
จะจัดส่ง username และ password ให้หน่วยงาน (1 หน่วยงาน จะได้เพียง 1 บัญชี
(user) เท่านั้น ไม่สามารถสมัครเพิ่มได้เอง) เพื่อใช้เป็น user กลาง ในการส่งสมัคร
และอนุ มั ติ การส่ งสมั ครขอรั บรางวั ล ซึ่ งจะถื อว่ าการส่ งสมั ครเสร็ จสมบู รณ์ เมื่ อ
หน่วยงานอนุมัติส่งผลงาน
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2) กรณีห น่ ว ยงานในระดับ ต่ากว่ากรม จะส่ งใบสมัครขอรับรางวัล ฯ เข้าในระบบ
ออนไลน์ ส ามารถแสดงความจ านงขอ username และ password ได้ ที่
www.awards.opdc.go.th/awardsregister/ ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
หน่ ว ยงานต้นสั งกัดในการส่งผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลฯ และการส่ งสมัคร
จะถือว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อหน่วยงานต้นสังกัดอนุมัติส่งผลงานให้สานักงาน ก.พ.ร.
3) กรณีโ รงเรี ย น จะส่ งใบสมัครขอรั บรางวัล ฯ เข้าในระบบออนไลน์ สามารถขอ
username และ password ได้ที่ www.awards.opdc.go.th/awardsregister/
ทั้งนี้ ต้องผ่านการพิจารณาจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
และได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ และการส่งสมัครจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อ สพฐ. อนุมัติส่ง
ผลงานให้สานักงาน ก.พ.ร.
เงื่อนไขของผลงำนที่ส่งสมัคร
กรุณำทำเครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับควำมจริงเกี่ยวกับผลงำนที่นำเสนอ
 เป็นผลงานที่มีที่เป็นการทางานแบบมีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ (Collaborate) และ
มี ผ ลส าเร็จ ที่ เป็ น รูป ธรรม โดยมี การด าเนิ น งานมาแล้ ว ไม่ น้ อยกว่ า 1 ปี และไม่ เคยได้ รับ รางวั ล
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมมาก่อน
 เป็นการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจหลักขององค์กร หรือนโยบายสาคัญของ
รัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี ในกรณีของจังหวัดต้องเป็นการดาเนินงานที่สอดคล้องตามแผนพัฒนา
จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
 กรณี ที่ เ สนอโครงการ/ผลงานเพื่ อ สมั ค รขอรั บ รางวั ล นี้ ม ากกว่ า 1 รางวั ล ต้ อ งเป็ น
โครงการ/ผลงาน ที่ไม่ซ้ากันหรือไม่เป็นการดาเนินงานในพื้นที่เดียวกัน
 กรณีโรงเรียนสมัครขอรับรางวัลฯ จะต้องได้รับการพิจารณาจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา (สพม.) ซึ่งแต่ละเขตพื้นที่ฯ สามารถสมัครได้ไม่เกิน 1 โรงเรียน และส่งสมัครขอรับรางวัลฯ โดย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ติดต่อสอบถำมเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : 0 2356 9999 ต่อ 8871, 8876 และ 8944
QR Code

Line group
e-mail : psea2019@opdc.go.th
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ข้อมูลของหน่วยงำนที่สมัครขอรับรำงวัล
1. ชื่อหน่วยงำน
(ชื่อกรม ชื่อจังหวัด ชื่อองค์การมหาชน ชื่อโรงเรียน)

2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบผลงำน
3. ผู้ประสำนงำน (อย่างน้อย 2 คน)
3.1 ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
สานัก/กอง
เบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรสาร

โทรศัพท์มือถือ

e-mail

3.2 ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
สานัก/กอง
เบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรสาร

โทรศัพท์มือถือ

e-mail

หมำยเหตุ เพื่อประโยชน์ในกำรติดต่อกลับ กรุณำกรอกข้อมูลผู้ประสำนงำนให้ครบถ้วน
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ผลกำรดำเนินกำรเปิดระบบรำชกำรให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม
เนื้อหาในส่วนนี้ ต้องไม่เกิน 10 หน้ำกระดำษ A4 โดยต้องใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนำด 16
ทั้งนี้ ในการตอบแต่ละข้อคาถาม สามารถตัดคาอธิบายแนวทางการเขียนออกได้

มิติที่ 1: ควำมสำมำรถขององค์กร (20 คะแนน)
1. กำรสร้ำงกลไกภำยในองค์ กร เพื่อรองรั บกำรขับเคลื่อนกำรมีส่วนร่ วมของประชำชนไปสู่
กำรปฏิบัติ (8 คะแนน)
(อธิบ ายให้เ ห็น ถึง นโยบาย/ทิศ ทางขององค์ก รที่ใ ห้ ค วามสาคัญ กับ การเปิด ระบบราชการและการ
สื่อ สารนโยบายดังกล่า ว การมี ผู้ปฎิบัติงานหรือ หน่ว ยงานเพื่อรับ ผิดชอบการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
รวมถึงวัฒนธรรม/ค่านิยมขององค์กร ที่สร้างความตระหนักให้กับบุคลากร)

2. กำรเสริ ม สร้ ำ งศั ก ยภำพภำคประชำชนเพื่ อ เข้ ำ มำมี ส่ ว นร่ ว มในกำรบริ ห ำรรำชกำร
(6 คะแนน)
(ระบุถึงการให้การสนับสนุนทรัพยากรด้านต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และการส่งเสริมให้มี
ระบบการจัดการ/กองทุน/มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน)

3. กำรให้ ข้ อมู ลข่ ำ วสำรและรั บฟั งควำมคิ ด เห็ น ของประชำชนหรื อผู้ มี ส่ วนได้ ส่ ว นเสี ย
ที่มีประสิทธิภำพ (6 คะแนน)
(ระบุช่องทางสื่อสารที่ใช้ในการเปิดเผยข้อมูลที่จาเป็นต่อการเข้ามามีส่วนร่วม อย่างน้อย 3 ช่องทาง และ
อธิบายให้เห็นว่าข้อมูลที่เปิดเผยมีความถูกต้อง ครบถ้วน และนาไปใช้ประโยชน์ได้ รวมถึงการนาความ
คิดเห็นที่ได้รับจากประชาชนไปใช้ในการปรับปรุง/พัฒนา)
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มิติที่ 2: กำรทำงำนแบบมีส่วนร่วมอย่ำงเป็นรูปธรรม (50 คะแนน)
4. กำรส่งเสริมกำรทำงำนแบบมีส่วนร่วมในกำรดำเนินโครงกำร/ดำเนินงำน (40 คะแนน)
4.1 ที่มำ/ควำมสำคัญของสภำพปัญหำ วัตถุประสงค์ (5 คะแนน)
(อธิ บ ายเกี่ ยวข้ องกั บความเป็ นมา/เหตุ ผลความจ าเป็ น /สภาพปั ญหา ที่ เป็ นประเด็ นส าคั ญหรื อ
แนวโน้ม/สถานการณ์/ผลกระทบ ที่นาไปสู่การริเริ่มโครงการ รวมถึงระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายใน
การดาเนินโครงการ)

4.2 รู ป แบบ/ขั้ น ตอน/วิ ธี ก ำรที่ ใ ช้ ด ำเนิ น โครงกำร /ผลงำนในพื้ น ที่ ตั้ ง แต่ ก ำรริ เ ริ่ ม
ไปจนถึง กำรกำหนดแนวทำงและดำเนินกำรเพื่อแก้ปัญหำ/กำรพัฒนำ (20 คะแนน)
(อธิบายเกี่ยวกับแนวคิด /ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมที่นาไปประยุกต์ใช้ และรูปแบบ/ขั้นตอน/
วิธีการที่ใช้ในการดาเนินการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในระดับ ความร่วมมือ (Collaborate)
รวมถึงการบูรณาการการทางานร่วมกันของทุกภาคส่วน)

4.3 บทบำทของแต่ละภำคส่วนที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินโครงกำร/
ผลงำนในพื้นที่ (10 คะแนน)
(ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและอธิ บายบทบาทแต่ละภาคส่วน ในการเป็นกลไกหลัก (Key Actor)
ผู้ส่งเสริมสนับสนุน (Facilitator) ผู้จัดการเครือข่าย (Network Manager) และหุ้นส่วนความร่วมมือ
การทางาน (Partnership)

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

มิติที่ 3: กำรบรรลุผลสำเร็จ (35 คะแนน)
6. กำรสรุ ป บทเรี ย นควำมส ำเร็ จ และประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ จำกกำรบรรลุ เ ป้ ำ หมำย
ของกำรพัฒนำ (25 คะแนน)
6.1 ควำมส ำเร็ จ และประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ ปั ญ หำ/อุ ป สรรค และปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำน (15 คะแนน)
(สรุปผลสาเร็จ ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ) จากการประมวลและสังเคราะห์ผล
การดาเนินงานทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นที่ประจักษ์ และการ
สรุปปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไขและปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการดาเนินโครงการอย่าง
ชัดเจน (สอดคล้องกับมิติที่ 2))

6.2 ตั ว แบบ (Model) ในกำรขั บ เคลื่ อ นกำรท ำงำนแบบมี ส่ ว นร่ ว มเพื่ อ น ำไปสู่
กำรขยำยผลกำรทำงำนแบบมีส่วนร่วม (10 คะแนน)
(น าเสนอตั วแบบโครงการที่ เสนอมาเป็ นตั วอย่ า ง ที่ แสดงให้ เห็ นความเชื่ อมโยงของเป้ าหมาย
ที่ต้องการขององค์กร กลไกที่ใช้ในการขับเคลื่อน ขั้นตอน/วิธีการทางาน รวมทั้งผลสาเร็จ/ประโยชน์
ที่ได้รับ ตลอดจนปัจจัยความสาเร็จ)

- ใส่ภาพตัวแบบ (Model) –
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7. ควำมพึงพอใจ/ควำมคิดเห็นของประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในบทบำท
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรรำชกำร (10 คะแนน)
(ระบุผลการประเมินความพึงพอใจ/ความคิดเห็นในการเปิดระบบราชการขององค์กร และอธิบายการ
ได้มาของประเมินฯ ตามหลักสถิติ พร้อมแนบตัวอย่างแบบสอบถาม)
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แบบฟอร์มกำรสมัครรำงวัลเลิศรัฐ
สำขำกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2562
ประเภทรำงวัลสัมฤทธิผลประชำชนมีส่วนร่วม (Effective Change)
(แมวมอง)
คำชี้แจง
ผู้ส่งสมัคร
บุคคลทั่วไป หรือหน่วยงานอื่น (แมวมอง) เสนอชื่อหน่วยงานของรัฐ (ส่วนราชการระดับ
กรม/เทียบเท่า จังหวัด องค์การมหาชน โรงเรียนมัธยมของรัฐ) ที่เห็นควรสมัครขอรับรางวัล โดย
ผู้ ส่ งสมัครจะต้องจั ดทาข้อมูลใบสมัครและแนบเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี ) เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับ
การพิจารณารางวัล
วิธีกำรสมัคร
ผู้ ส่ งสมัครจะต้องกรอกข้อมูล ในใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กาหนด ส่ งใบสมัครและ
เอกสารเพิ่มเติม (เฉพาะที่เกี่ยวข้องเท่านั้น) ซึ่งต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ปิดรับสมัคร
โดยสามารถส่งสมัครได้ 3 ช่องทาง ได้แก่
1) ส่งผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ www.awards.opdc.go.th หรือ
2) ส่ง e-mail ไปที่ psea2019@opdc.go.th หรือ
3) ส่งถึงสานักงาน ก.พ.ร.
เลขที่ 59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
(วงเล็บมุมซอง : รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจาปี พ.ศ. 2562)
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เงื่อนไขของผลงำนที่ส่งสมัคร
กรุณำทำเครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับควำมจริงเกี่ยวกับผลสำเร็จจำกกำรเปิด
ระบบรำชกำรที่เสนอมำเป็นตัวอย่ำง
 เป็ นผลงานที่ เป็ น การท างานแบบมี ส่ ว นร่ ว มในระดั บ ความร่ว มมื อ (Collaborate)
และมีผลสาเร็จที่เป็นรูปธรรม โดยมีการดาเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และไม่เคยได้รับรางวัล
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมมาก่อน
 เป็นการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจหลักขององค์กร หรือนโยบายสาคัญของ
รัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี ในกรณีของจังหวัดต้องเป็นการดาเนินงานที่สอดคล้องตามแผนพัฒนา
จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด และผลสาเร็จของงานส่งผลต่อการพัฒนาเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ
ประชาชนและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ประเทศ
 กรณี ที่ เ สนอโครงการ/ผลงานเพื่ อ สมั ค รขอรั บ รางวั ล นี้ ม ากกว่ า 1 รางวั ล ต้ อ งเป็ น
โครงการ/ผลงาน ที่ไม่ซ้ากันหรือไม่เป็นการดาเนินงานในพื้นที่เดียวกัน

ติดต่อสอบถำมเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : 0 2356 9999 ต่อ 8871, 8876 และ 8944
QR Code

Line group

e-mail : psea2019@opdc.go.th
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ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ส่งสมัครขอรับรำงวัล
1. ชื่อหน่วยงำนที่เห็นควรได้รับรำงวัล
2. ชื่อผลงำน/โครงกำร (ถ้ามี)
3. บทบำท/ควำมเกี่ยวข้องของท่ำนต่อโครงกำรที่เสนอ

4. ข้อมูลผู้ส่งสมัคร
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
หน่วยงาน
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรสาร

โทรศัพท์มือถือ

e-mail

หมำยเหตุ เพื่อประโยชน์ในกำรติดต่อกลับ กรุณำกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
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ผลกำรดำเนินกำรเปิดระบบรำชกำรให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม
เนื้อหาในส่วนนี้ ต้องไม่เกิน 10 หน้ำกระดำษ A4 โดยต้องใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนำด 16
ทั้งนี้ ในการตอบแต่ละข้อคาถาม สามารถตัดคาอธิบายแนวทางการเขียนออกได้

1. ที่มำ/ควำมสำคัญของปัญหำ
(ที่มา/สภาพปัญหาที่เป็นประเด็นสาคัญนามาซึ่งการริเริ่มดาเนินโครงการ/ผลงาน วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของโครงการ/ผลงาน)

2. กำรดำเนินกำรของหน่วยงำนของรัฐในกำรส่งเสริมและเปิดให้ประชำชนและภำคส่วนต่ำง ๆ
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดำเนินโครงกำร/ผลงำนทีเ่ สนอชื่อเข้ำรับรำงวัล
(รูปแบบ/ขั้นตอน/วิธีการที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทางานร่วมกับหน่วยงานของรัฐตั้งแต่
เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ บทบาทของประชาชน ชุมชน และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินโครงการ และบทบาทของภาครัฐในการให้การสนับสนุน)

3. ผลสำเร็ จ ที่เ ป็น รู ปธรรม (ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ) จำกกำรดำเนิน โครงกำรที่ให้
ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม และสิ่งที่แสดงถึงควำมยั่งยืนของกำรมีส่วนร่วมในพื้นที่
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แบบฟอร์มกำรสมัคร
สำขำกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม
ประเภทรำงวัลผู้นำหุ้นส่วนควำมร่วมมือ (Engaged Citizen)
คำชี้แจง
เป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในการเข้ามาเป็นผู้นาหรือเป็นกลไกสาคัญ
(Key Actor) ในการสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนา โดยการทางานแบบมีส่วนร่วม
ของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในลักษณะหุ้นส่วนความร่วมมือ (Collaborate) ซึ่งนาไปสู่
ผลสาเร็จของการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม
ผู้ส่งสมัคร
ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า จังหวัด องค์การมหาชน ที่สมัครขอรับรางวัล
Effective Change เป็นผู้เสนอชื่อบุคคล/กลุ่มบุคคล ที่เห็นควรได้รับรางวัลฯ นี้
• บุคคลทั่วไป (แมวมอง) เป็นผู้เสนอชื่อบุคคล/กลุ่มบุคคล ที่เห็นควรได้รับรางวัลฯ นี้
•

เงื่อนไขของผลงำนที่ส่งสมัคร
• บุคคล/กลุ่มบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เป็นผู้ที่มีความโดดเด่นในการผู้นาหรือเป็นกลไกหลัก
หรือกลไกสาคัญ (Key Actor) ในการขับเคลื่อน ผลักดัน หรือสนับสนุนให้การดาเนินงานบน
พื้นฐานการทางานแบบมีส่ วนร่ วมในระดับความร่วมมือ (Collaborate) ไปสู่ การบรรลุ
เป้าหมายหรือประสบความสาเร็จ
• ในแต่ละการดาเนินโครงการ /ผลงาน สามารถเสนอผลงานของบุคคล/กลุ่มบุคคล เพื่อ
ขอรับรางวัลได้เพียง 1 คน/กลุ่มบุคคลเท่านั้น
• ข้ อ มู ล ที่ เ สนอในการสมั ค รให้ ใ ช้ ข้ อ มู ล และผลการด าเนิ น งานของบุ ค คล /กลุ่ ม บุ คคล
ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอรับรางวัลที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามองค์ประกอบที่กาหนดไว้ตามหลักเกณฑ์
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วิธีกำรสมัคร
ผู้ส่งสมัครจะต้องจัดทารายละเอียดข้อมูลที่แสดงให้เห็นบทบาทและการทางานแบบมี
ส่วนร่วมของบุคคล/กลุ่มบุคคล เพื่อประกอบการพิจารณารางวัลฯ ตามแบบฟอร์มใบสมัคร
ที่กาหนด และส่งใบสมัครและเอกสารเพิ่มเติม (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) ส่งถึงสานักงาน ก.พ.ร.
เลขที่ 59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
(วงเล็บมุมซอง : รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจาปี พ.ศ. 2562)
ติดต่อสอบถำมเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : 0 2356 9999 ต่อ 8871, 8876 และ 8944
QR Code

Line group

e-mail : psea2019@opdc.go.th
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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-นามสกุล
ตาแหน่ง
สานัก/กอง
เบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรสาร

โทรศัพท์มือถือ

e-mail

กรณีบุคคลหรือหน่วยงำนอื่น (แมวมอง) เป็นผู้ส่งสมัคร
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
หน่วยงาน
เบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรสาร

โทรศัพท์มือถือ

e-mail

หมำยเหตุ เพื่อประโยชน์ในกำรพิจำรณำรำงวัลฯ กรุณำกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
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ผลกำรดำเนินงำนของบุคคล/กลุ่มบุคคล
เนื้อหาในส่วนนี้ ต้องไม่เกิน 5 หน้ำกระดำษ A4 โดยต้องใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนำด 16
ทั้งนี้ ในการตอบแต่ละข้อคาถาม สามารถตัดคาอธิบายแนวทางการเขียนออกได้

องค์ประกอบที่ 1 : กำรมีจิตสำนึกสำธำรณะ (15 คะแนน)
การเข้าร่วมในกิ จกรรมหรือการดาเนินงานในพื้นที่/ชุ มชนที่ สะท้อนภาพการด าเนิ น งาน และ
สิ่งที่แสดงถึงการอุทิศตน/เสียสละ และให้ความสาคัญกับประโยชน์ส่วนรวม (ชุมชน/สังคม)

องค์ประกอบที่ 2 : ภำวะผู้นำทั้งที่เป็นทำงกำร/ไม่เป็นทำงกำร (15 คะแนน)
1. การเป็นผู้เสริมสร้างพลัง (Empower) และสร้างบรรยากาศการทางานแบบกัลยาณมิตร

2. การเป็นผู้นาในการสร้างการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ของพื้นที่/ชุมชน/สังคม

3. การเป็นผู้อานวยความสะดวกและร่วมตัดสินใจ รวมทั้งแบ่งปันความรับผิดชอบร่วมกันกับทีม

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

องค์ ประกอบที่ 3 : กำรเป็ นกลไกหลั ก/กลไกส ำคั ญ (Key Actor) ในกำรขั บเคลื่ อนหรื อผลั กดั น
กำรดำเนินงำนในพื้นที่ (20 คะแนน)
1. บทบาทหลักในการสร้างให้เกิดการบูรณาการการทางาน หรือประสานความเชื่อมโยงให้เกิด
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

2. บทบาทหลักในการสร้างหรือสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มของภาคประชาชน/เครือข่ายภาค
ประชาชนในพื้นที่

3. บทบาทหลักในการบริหารจัดการเครือข่ายให้สามารถขับเคลื่ อนการดาเนินงานระหว่ าง
สมาชิกเครือข่ายในพื้นที่

4. บทบาทหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมของการสร้างการมีส่วนร่วม เช่น การจัด
ให้มีเวทีสาธารณะ เวทีระดมสมอง เวทีประชาคม เป็นต้น

72

องค์ประกอบที่ 4 : ผลกำรดำเนินงำนที่ประสบควำมสำเร็จอย่ำงชัดเจนเชิงประจักษ์ (30 คะแนน)
ผลสาเร็จหรือประโยชน์ที่เป็นผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact)
เชิงบวก ที่ส่งผลต่อชุมชน สังคม และประเทศ

องค์ประกอบที่ 5: เป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับกำรยอมรับเชิงประจักษ์ (20 คะแนน)
สิ่งที่แสดงให้เห็นว่าได้รับการยอมรับจากภาคประชาชน/ภาคประชาสังคม และจากเจ้าหน้าที่/
หน่วยงานภาครัฐ ในพื้นที่/ชุมชน
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แบบฟอร์มกำรสมัครรำงวัลเลิศรัฐ
สำขำกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2562
ประเภทรำงวัลเลื่องลือขยำยผล (Participation Expanded)
คำชี้แจง
หน่วยงำนที่สมัครขอรับรำงวัล
ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า จังหวัด และองค์การมหาชน ที่เคยได้รับรางวัล
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (ได้รับรางวัลฯ ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี) ในระดับดีเด่น (ดีเยี่ยม)
วิธีกำรสมัคร
กรอกข้อมูลในใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กาหนด ส่งใบสมัคร และแนบเอกสารเพิ่มเติม
ซึ่งต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ปิดรับสมัคร โดยต้องส่งสมัครผ่ำนระบบและต้องยื่น
ผ่ ำ นหน่ วยงำนต้ น สั งกั ด (ที่ www.awards.opdc.go.th) เพี ยง 1 ช่ องทางเท่ านั้ น และต้ อง
ดาเนินการ ดังนี้
1) กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มการสมัครรางวัลให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ จานวนไม่เกิน 15
หน้า (กระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร 16) โดยส่ง ในรูป แบบของไฟล์ Microsoft word (*.doc
หรือ *.docx) และ PDF file (*.pdf)
2) แนบเอกสาร/หลักฐานประกอบใบสมัคร (เฉพาะที่เกี่ยวข้องเท่านั้น) โดยระบุในเอกสาร
ใบสมัครให้ชัดเจนว่า เนื้อหาที่เขียนในใบสมัครข้อใด มีเอกสาร/หลักฐานประกอบในเรื่องใด อยู่ใน
ไฟล์แนบชื่ออะไร และส่งไฟล์ แนบในรู ปแบบ Microsoft word (*.doc หรือ .docx) Microsoft
Excel (*.xls หรือ *.xlsx) และ PDF file (*.pdf) หรือ URL ของ web link เท่านั้น
หมายเหตุ สานักงาน ก.พ.ร. จะจัดส่ง username และ password ให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน
(1 ส่วนราชการ/หน่วยงาน จะมีได้เพียง 1 บัญชี (user) เท่านั้น ไม่สามารถสมัครเพิ่ม
ได้)โดยจะใช้เป็น user กลางในการส่งสมัคร และ/หรืออนุมัติการส่งสมัคร และจะถือว่า
การส่ งสมัครขอรั บรางวัลเสร็ จสมบู รณ์ เมื่ อหน่ วยงานที่มี user กลางเห็ นชอบและ
เป็นผู้ส่งผ่านระบบมายังสานักงาน ก.พ.ร.
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เงื่อนไขของผลงำนที่ส่งสมัคร
กรุณำทำเครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับควำมจริงเกี่ยวกับผลงำนที่นำเสนอ
 มีการทางานแบบมีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ (Collaborate) และมีผลสาเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม
 มีการดาเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีการดาเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง
 เป็นการดาเนินงานที่เป็ นนโยบายส าคัญของรัฐบาล/มติคณะรัฐ มนตรี หรือเป็น
อานาจหน้าที่/ภารกิจหลักขององค์กร หรือสอดคล้องตามแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ซึ่ง
สะท้ อ นการพั ฒ นาหรื อ การเปลี่ ย นแปลงที่ ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น และส่ ง ผลกระทบ
(Impact) ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
 เป็นการดาเนินโครงการ/ผลงานที่นาตัวแบบ (Model) จากโครงการที่เคยได้รับรางวัล
ความเป็ น เลิ ศ ด้ า นการบริ ห ารราชการแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (ได้ รั บ รางวั ล ฯ ย้ อ นหลั ง ไม่เ กิ น 5 ปี )
ในประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) หรือประเภทรางวัลพัฒนาการ
บริ ห ารราชการแบบมี ส่ ว นร่ ว ม ในระดั บ ดี เ ด่ น (ดี เ ยี่ ย ม) มาประยุ กต์ ใช้ เป็ นกรอบ/แนวทางใน

การดาเนินงานเพื่อขยายผลการดาเนินงานในพื้นที่ใหม่ที่ครอบคลุมพื้นที่ที่ประสบความส าเร็จ
อย่ างน้ อย 2 พื้นที่ (โดยพื้นที่ที่ขยายผลต้ องเป็ นหน่วยงาน/พื้นที่ที่ มี ขอบเขตการด าเนิ นการ
เช่นเดียวกับโครงการ/ผลงานที่เคยได้รับรางวัล เช่น พื้นที่ที่เคยได้รับรางวัลเป็นระดับอาเภอ หรือ
พื้นที่ลุ่มน้า พื้นที่ที่ขยายผลก็ต้องเป็นพื้นที่ในระดับอาเภอ หรือลุ่มน้า เหมือนกัน เป็นต้น)
ติดต่อสอบถำมเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : 0 2356 9999 ต่อ 8871, 8876 และ 8944
QR Code

Line group

e-mail : psea2019@opdc.go.th
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ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงำนที่ส่งสมัครขอรับรำงวัล
1. ชื่อหน่วยงำน
2. ชื่อโครงกำร/ผลงำนต้นแบบที่นำมำขยำยผล
หน่วยงำน/พื้นที่
เคยได้รับรำงวัลประเภท
ประจำปี พ.ศ.
3. ผู้ประสำนงำน (อย่างน้อย 2 คน)
3.1 ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
สานัก/กอง
เบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรสาร

โทรศัพท์มือถือ

e-mail

3.2 ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
สานัก/กอง
เบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรสาร

โทรศัพท์มือถือ

e-mail

หมำยเหตุ เพื่อประโยชน์ในกำรติดต่อกลับ กรุณำกรอกข้อมูลผู้ประสำนงำนให้ครบถ้วน
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สรุปผลกำรเปิดระบบรำชกำรให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม
ของหน่วยงำนต้นแบบที่นำมำขยำยผล
เนื้อหาในส่วนนี้ ต้องไม่เกิน 2 หน้ำกระดำษ A4 โดยต้องใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนำด 16
สรุปการดาเนินงานโครงการต้นแบบที่นามาขยายผล เกี่ยวกับที่มา/สภาพปัญหา วัตถุประสงค์
เป้าหมาย ขอบเขตการดาเนินงาน ขั้นตอน/วิธีการทางานแบบมีส่วนร่วม รวมถึงผลสาเร็จที่ได้รับ
และปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จ พร้อมแผนภาพ/ตัวแบบ (Model) ของการทางานแบบมีส่วน
ร่วมของโครงการที่เคยได้รับรางวัลฯ

- ใส่ภาพตัวแบบ (Model) ที่เคยได้รับรางวัลฯ –
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ผลกำรดำเนินกำรขยำยผลกำรเปิดระบบรำชกำรให้ประชำชน
เข้ำมำมีส่วนร่วม
เนื้อหาในส่วนนี้ ต้องไม่เกิน 15 หน้ำกระดำษ A4 โดยต้องใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนำด 16
ทั้งนี้ ในการตอบแต่ละข้อคาถาม สามารถตัดคาอธิบายแนวทางการเขียนออกได้

มิติที่ 1: ควำมเชื่อมโยงนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติขององค์กร (10 คะแนน)
1. กำรก ำหนดและสื่ อ สำรนโยบำย/ทิ ศ ทำงของผู้ บ ริ ห ำรองค์ ก ร ที่ ใ ห้ ค วำมส ำคั ญ กั บ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชน (5 คะแนน)
(อธิ บายให้ เห็ นถึ งความเชื่ อมโยงของวิ สั ยทั ศน์ /พั นธกิ จ/ยุ ทธศาสตร์ ที่ เป็ นกรอบทิ ศทางในการสร้ า ง
การมีส่วนร่วมในองค์กร รวมถึงการสื่อสารไปยังบุคลากรเพื่อนาไปสู่การปฎิบัติ)

2. กำรจั ด ท ำแผนหรื อ กรอบแนวทำงกำรด ำเนิ น งำนเพื่ อ เชื่ อ มโยงตั ว แบบ (Model)
ที่เคยได้ รั บรำงวัลฯ ไปสู่กำรขยำยผล/ต่ อยอดกำรดำเนินงำนในพื้นที่อื่น (อย่ำงน้อย 2
พื้นที่) (5 คะแนน)
(อธิบายเกี่ยวกับแผนการดาเนินงานในหน่วยงานที่ขยายผลที่เชื่อมโยงกับตัวแบบ (Model) ที่เคยได้รับรางวัลฯ
โดยแสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ปรับใช้หรือการต่อยอด)
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มิติที่ 2 : กำรขยำยผลกำรทำงำนแบบมีส่วนร่วมแต่ละพื้นที่ (50 คะแนน)
กำรดำเนินกำรในแต่ละพื้นที่
3. กำรส่งเสริมกำรทำงำนแบบมีส่วนร่วมในกำรดำเนินโครงกำร/ดำเนินงำน (40 คะแนน)
3.1 กำรขยำยผล/ต่อยอดดำเนินงำนในพื้นที่ที่ 1 ได้แก่ (ระบุพื้นที่ขยายผล)
3.1.1 ที่มา/ความสาคัญของสภาพปัญหา วัตถุประสงค์

3.1.2 รูปแบบ/ขั้นตอน/วิธีการที่มีการบูรณาการและประสานความร่วมมือทั้งแนวราบและ
แนวดิ่ง และสะท้อนการมีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ (Collaborate)
(อธิบายการดาเนินงานในพื้นที่ ตั้งแต่ริเริ่มไปจนถึงการกาหนดแนวทาง และดาเนินการเพื่อแก้ปัญหา/
การพัฒนา รวมทั้งบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ)

3.1.3 บทบาทของแต่ละภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดาเนินโครงการ/
ผลงาน ในพื้นที่
(ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและอธิบายบทบาทที่เป็นกลไกหลัก (Key Actor) ผู้ส่งเสริมสนับสนุน
(Facilitator) ผู้จัดการเครือข่าย (Network Manager) และหุ้นส่วนความร่วมมือ (Partnership)
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3.1.4 สรุปความสาเร็จและประโยชน์ที่ได้รับ ปัญหา/อุปสรรค และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ
ในการดาเนินงานของพื้นทีท่ ี่ 1

3.1.5 การดาเนินงานหรือกิจกรรมที่ต่อยอดการพัฒนา หรือการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ หรือ
นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีในการดาเนินงานเพิ่มขึ้นในพื้นที่ที่ขยายผล

ตัวแบบ (Model) การทางานแบบมีส่วนร่วมในภาพรวมของการขยายผล
(นาเสนอภาพหรือแผนภาพตัวแบบที่ แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของทิศทาง/เป้าหมาย และกลไก/
วิธีการ/กระบวนการดาเนินโครงการ/การดาเนินงาน รวมทั้งผลสาเร็จที่ได้รับ และปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสาเร็จในพื้นที่ที่ 1)

- ใส่ภาพตัวแบบ (Model) –
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3.2 กำรขยำยผล/ต่อยอดดำเนินงำนในพื้นที่ที่ 2 ได้แก่ (ระบุพื้นที่ขยายผล)
3.2.1 ที่มา/ความสาคัญของสภาพปัญหา วัตถุประสงค์
3.2.2 รูปแบบ/ขั้นตอน/วิธีการที่มีการบูรณาการและประสานความร่วมมือทั้งแนวราบและ
แนวดิ่ง และสะท้อนการมีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ (Collaborate)
(อธิบายการดาเนินงานในพื้นที่ ตั้งแต่ริเริ่มไปจนถึงการกาหนดแนวทาง และดาเนินการเพื่อแก้ปัญหา/
การพัฒนา รวมทั้งบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ)

3.2.3 บทบาทของแต่ละภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดาเนินโครงการ/
ผลงาน ในพื้นที่
(ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและอธิบายบทบาทที่เป็นกลไกหลัก (Key Actor) ผู้ส่งเสริมสนับสนุน
(Facilitator) ผู้จัดการเครือข่าย (Network Manager) และหุ้นส่วนความร่วมมือ (Partnership)

3.2.4 สรุปความสาเร็จและประโยชน์ที่ได้รับ ปัญหา/อุปสรรค และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ
ในการดาเนินงานของพื้นทีท่ ี่ 2

3.2.5 การดาเนินงานหรือกิจกรรมที่ต่อยอดการพัฒนา หรือการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ หรือ
นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีในการดาเนินงานเพิ่มขึ้นในพื้นที่ที่ขยายผล
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ตัวแบบ (Model) การทางานแบบมีส่วนร่วมในภาพรวมของการขยายผล
(นาเสนอภาพหรือแผนภาพตัวแบบที่ แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของทิศทาง/เป้าหมาย และกลไก/
วิธีการ/กระบวนการดาเนินโครงการ/การดาเนินงาน รวมทั้งผลสาเร็จที่ได้รับ และปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสาเร็จในพื้นที่ที่ 2)

- ใส่ภาพตัวแบบ (Model) –

ภำพรวมของกำรดำเนินกำร
มิติที่ 3 : กำรบรรลุผลสำเร็จ (40 คะแนน)
4. กำรสรุ ปบทเรี ยนควำมสำเร็ จ และประโยชน์ที่ไ ด้รั บจำกกำรบรรลุเ ป้ำ หมำยของกำร
พัฒนำ
4.1 กำรมีเวทีเพื่อสร้ำงปฎิสัมพันธ์ หรือกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของภำคีเครือข่ำย

4.2 สรุปผลสำเร็จและประโยชน์ที่ได้รับ ปัญหำ/อุปสรรค และปัจจัยที่มีผลต่อควำมสำเร็จ
ในกำรดำเนินงำนในภำพรวมของกำรขยำยผล
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5. ตัวแบบ (Model) กำรทำงำนแบบมีส่วนร่วมในภำพรวมของกำรขยำยผล
(นาเสนอตัวแบบโครงการที่เสนอมาเป็นตัวอย่าง ที่แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของเป้าหมายที่ต้องการของ
องค์กร กลไกที่ใช้ในการขับเคลื่อน ขั้นตอน/วิธีการทางาน รวมทั้งผลสาเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับ ตลอดจนปัจจัย
ความสาเร็จในภาพรวมของการขยายผล)

- ใส่ภาพตัวแบบ (Model) –

6. ควำมพึงพอใจของประชำชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ำมำมีบทบำทร่วมในกำรบริหำรรำชกำร
(ระบุผลการประเมินความพึงพอใจ/ความคิดเห็นในการเปิดระบบราชการขององค์กร และอธิบายการ
ได้มาของประเมินฯ ตามหลักสถิติ พร้อมแนบตัวอย่างแบบสอบถาม)
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ภำคผนวก 3
ตัวอย่างแบบสารวจ
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ตัวอย่ำงแบบสำรวจ 1
ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจ/ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ของประชาชน
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง จากการเปิดระบบราชการขององค์กร สาหรับประเภทรางวัล
เปิ ด ใจใกล้ ชิ ด ประชาชน (Open Governance) (สามารถปรั บแบบสอบถามได้ ตามความ
เหมาะสม)

แบบสอบถามความพึงพอใจ/ความคิดเห็นต่อการเปิดระบบราชการ ของ
(ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ) .......................................
การสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของประชาชนและ
ผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสี ยที่เกี่ยวข้อง จากการเปิ ดเผยข้อมูลและรับฟังความคิดเห็ น เพื่อแสดงถึงการ
บรรลุผลสาเร็จ/ผลลัพธ์ จากการดาเนินการขององค์กรในการเปิดระบบราชการ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (โปรดทำเครื่องหมำย ✓ในช่องที่ตรงกับท่ำนมำกที่สุด)
1.1 เพศ

ชาย

หญิง

1.2 อายุ

ต่ากว่า 25 ปี

25-30 ปี

31-35 ปี

36 ปี ขึ้นไป

1.3 การศึกษา

ต่ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

1.4 อาชีพ

นักเรียน/นักศึกษา

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานในกากับรัฐ

พนักงานหน่วยงานเอกชน

ธุรกิจส่วนตัว

อื่น ๆ (ระบุ).........

1.5 จานวนครั้งที่ทา่ นเข้ามาใช้ขอ้ มูลที่หน่วยงานเปิดเผย
1 ถึง 2 ครั้ง

3 ถึง 6 ครั้ง

เป็นประจาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

อื่น ๆ .......................
1.6 ท่านมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น
1 ถึง 2 ครั้ง

3 ถึง 6 ครั้ง

ทุกครั้งที่มีการเปิดให้แสดงความคิดเห็น

อื่น ๆ .......................
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ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจ/ควำมคิดเห็นต่อกำรเปิดเผยข้อมูลและกำรรับฟังควำมคิดเห็น
(โปรดทาเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด)
ระดับควำมพึงพอใจ/ควำมคิดเห็น
ประเด็นควำมพึงพอใจ/ควำมคิดเห็น

มำก
ที่สุด
(5)

มำก
(4)

ปำน น้อย
กลำง
(3) (2)

น้อย
ที่สุด
(1)

1. ท่ านคิ ดว่ าข้ อมู ลข่ าวสารที่ หน่ วยงานของรั ฐเปิ ดเผย
ในช่องทางต่าง ๆ เป็นประโยชน์ต่อท่าน
2. ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐที่เปิดเผย
ในช่องทางต่าง ๆ ตรงกับความต้องการของท่าน
3. ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐที่เปิดเผย
ในช่องทางต่าง ๆ มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง แม่นยา
และทันสมัย
4. ท่ า นพึ ง พอใจกั บ ช่ อ งทางการให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่
หน่วยงานของรัฐใช้ในการเปิดเผยข้อมูล
5. ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นต่อข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
ที่หน่วยงานของรัฐเปิดเผยผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้งา่ ย
และสะดวก
6. ท่านสามารถตรวจสอบสถานะข้อร้องเรียน/
ข้อเสนอแนะ/ความเห็นที่แจ้งไปยังหน่วยงานของรัฐได้
7. ท่านคิดว่าหน่วยงานของรัฐได้นาข้อเสนอแนะ/
ความเห็นต่าง ๆ จากประชาชนไปปรับปรุงการบริการ
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

88

ส่วนที่ 3 ควำมเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1) ท่านคิดว่าควรเพิ่มเติมหรือปรับปรุง ช่องทางที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลในปัจจุบัน อย่างไร
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
2) ท่านต้องการให้เปิดเผยข้อมูล ในเรื่องใดเพิ่มเติม
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
3) ท่านคิดว่าควรเพิ่มเติมหรือปรับปรุง ช่องทางที่นามาใช้ในการรับฟังความคิดเห็น อย่างไร
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
4) ท่านคิดว่า ควรปรับปรุง ขั้นตอน/วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น อย่างไรบ้าง เพื่อให้เกิด การ
ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพการทางานหรือการให้บริการ มากที่สุด
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
5) ความเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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ตัวอย่ำงแบบสำรวจ 2
ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เกี่ยวข้องในบทบาทการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ สาหรับประเภทรางวัลประเภท
รางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม และรางวัลเลื่องลือขยายผล
(สามารถปรับแบบสอบถามได้ตามความเหมาะสม)
แบบสารวจความพึงพอใจ/ความคิดเห็นในกำรเข้ำมำมีบทบำทร่วมดำเนินกำร
กับ(ส่วนรำชกำร/หน่วยงำนของรัฐ).............................................
การสอบถามครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลลัพธ์จากการส่งเสริมการเปิดระบบราชการ
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ โดยการสอบถามความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของ
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการเข้ามามีบทบาทร่วมดาเนินงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เป็น
เจ้ า ของโครงการ/เจ้ าของผลงาน และความพึ งพอใจ/ความคิด เห็น ของประชาชนที่ มี ต่ อ ผลการด าเนิน
โครงการ/ผลงาน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (โปรดทำเครื่องหมำย ✓ในช่องที่ตรงกับท่ำนมำกที่สุด)
1.1 เพศ

ชาย

หญิง

1.2 อายุ

ต่ากว่า 25 ปี

25-30 ปี

31-35 ปี

36 ปี ขึ้นไป

1.3 การศึกษา

ต่ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

1.4 อาชีพ

นักเรียน/นักศึกษา

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานในกากับรัฐ

พนักงานหน่วยงานเอกชน

ธุรกิจส่วนตัว

1.5 ระยะเวลาในการเข้ามามีสว่ นร่วมฯ

อื่น ๆ (ระบุ)............

น้อยกว่า 6 เดือน

ตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 1 ปี

ตั้งแต่ 1-2 ปี

มากกว่า 2 ปี ขึ้นไป
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ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจ/ควำมคิดเห็ นในกำรเข้ำมำมีบทบำทร่วมด ำเนินกำรกั บหน่วยงำนของรัฐ
(หน่วยงำนเจ้ำภำพ)
(โปรดทาเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด)
ระดับควำมพึงพอใจ/ควำมคิดเห็น
ประเด็นควำมพึงพอใจ/ควำมคิดเห็น

มำกที่สุด มำก
(5)

(4)

ปำน
กลำง
(3)

น้อย
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)

1. ท่านพึงพอใจกับการให้ข้อมูลและรับฟัง
ความคิดเห็นจากหน่วยงานของรัฐ
2. หน่วยงานของรัฐให้การสนับสนุนในด้านการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่าง ๆ
3. ท่านพึงพอใจกับบทบาทของหน่วยงานของรัฐ
ที่ท่านทางานร่วมด้วย
4. ท่านมีบทบาทในการทางานร่วมกับหน่วยงานของรัฐ
และภาคส่วนอื่น ๆ
5. ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดาเนิน
โครงการ
6. ท่านคิดว่าโครงการนี้มปี ระโยชน์ต่อตัวท่านและ
คนในพื้นที่
7. ท่านมีความสุขที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในความสาเร็จ
ของโครงการนี้
8. ท่านคิดว่าแม้จะไม่มีการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ของรัฐคนในพื้นที่สามารถดาเนินการต่อไปได้
9. ท่านพึงพอใจกับบทบาททีไ่ ด้รับจากการทางาน
ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ
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ส่วนที่ 3 ควำมเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1) ท่ า นคิ ด ว่ า ท่ านเข้าไปมี บทบาทหรือมี ส่ ว นร่ว มในการท างานร่ว มกับ หน่ว ยงานภาครัฐ อย่ างไร
(ร่วมทางาน หรือ มอบหมายเป็นคณะกรรมการ ฯลฯ)
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

2) ท่านคิดว่าหน่วยงานภาครัฐต้องปรับปรุงอะไรบ้าง เพื่อสร้างให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
หรือการทางานแบบเครือข่าย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

3) ท่านคิดว่าอะไรคือปัจจัยที่ทาให้ท่านมีความพึงพอใจกับการทางานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

4) ข้อเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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ภำคผนวก 4
รำยชื่อหน่วยงำนที่ได้รับรำงวัลเลิศรัฐ
สำขำกำรบริหำรรำชกำรแบมีส่วนร่วม
ประจำปี พ.ศ. 2561
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ผลกำรพิจำรณำรำงวัลเลิศรัฐ สำขำกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม
ประจำปี พ.ศ. 2561
ในปี พ.ศ. 2561 มีส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า จังหวัด และองค์การมหาชน ได้รับรางวัล
เลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจาปี พ.ศ. 2561 จานวน 65 รางวัล โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

1. ประเภทรำงวัลเปิดใจใกล้ชิดประชำชน (Open Governance) จานวน 12 รางวัล
ลำดับ

หน่วยงำน

ระดับดีเด่น (จานวน 5 หน่วยงาน)
1 กรมการขนส่งทางบก
2 กรมชลประทาน
3 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
4 กรมบัญชีกลาง
5 กรมศุลกากร
ระดับดี (จานวน 5 หน่วยงาน)
1 กรมอุตุนิยมวิทยา
2 สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
3 สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
4 สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
ระดับชมเชย (จานวน 2 หน่วยงาน)
1 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
2 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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2. ประเภทรำงวัลสัมฤทธิผลประชำชนมีส่วนร่วม (Effective Change) จานวน 38 รางวัล
ลำดับ

ชื่อหน่วยงำนที่สมัคร

ระดับดีเด่น (จานวน 7 ผลงาน)
1
กรมควบคุมโรค

ผลงำน
โครงการดูแลสุขภาพของชุมชนที่เกิดจากปัญหาหมอกควัน:
อาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลาพูน

2
3

กรมพัฒนาที่ดิน
กรมปศุสัตว์

โครงการปลูกฮักท้องถิ่น หมอดินอินทรีย์ วิถียโสธร
โครงการยกระดับเครือข่ายเกษตรผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดเพชรบุรี

4

กรมชลประทาน

โครงการบริหารจัดการน้าอย่างยั่งยืน: ณ โครงการอ่างเก็บน้า
ดอยงู จังหวัดเชียงราย

5

กองบัญชาการกองทัพไทย โครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน: ณ แม่น้าลี้
และลาน้าแม่ทา

6

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการ
ป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ

7

กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่า
อนุรักษ์: ป่าต้นน้าขุนลาว อุทยานแห่งชาติขุนแจ จังหวัด
เชียงราย

ระดับดี (จานวน 19 ผลงาน)
1

กรมประมง

โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงบ้านซับสมบูรณ์
จังหวัดบุรีรัมย์

2

กรมประมง

โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง : กลุ่ม
ประมงพื้นบ้านเรือเล็กหนองแฟบ จังหวัดระยอง

3

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

โครงการถนนสายวัฒนธรรม: อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

4

กรมการพัฒนาชุมชน

โครงการจัดการปัญหาหนี้สินของคนในชุมชน: ชุมชนบ้านโป่ง
อาเภอป่าแดด และอาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

5

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

โครงการคืนที่ดินและปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ
ที่ดินของรัฐ:อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต
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6

กรมป่าไม้

โครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า (ป่าในเมือง) จังหวัด
สมุทรปราการ

7

กรมทรัพยากรทางทะเล โครงการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยการมีส่วน
และชายฝั่ง
ร่วมของชุมชน: กลุ่มอนุรักษ์ชุมชนคลองเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ

8

กรมทรัพยากรทางทะเล โครงการส่งเสริมความร่วมมือประมงพื้นบ้าน เพื่อการอนุรักษ์
และชายฝั่ง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง: กลุ่มประมงพื้นบ้าน ตาบล
คุระบุรี จังหวัดพังงา

9

สานักงานปลัดกระทรวง โครงการวิถีแห่งศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน :
ทรัพยากรธรรมชาติและ การจัดการคุณภาพน้าแม่น้าพอง จังหวัดขอนแก่น
สิ่งแวดล้อม

10

สานักงานปลัดกระทรวง โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
สิ่งแวดล้อม
ภูมิอากาศ จังหวัดสุโขทัย

11

สานักงานปลัดกระทรวง โครงการโรงพยาบาลประชารัฐ ราษฎร์ – รัฐร่วมใจในการดูแล
สาธารณสุข
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและระยะท้ายใน
ชุมชนแบบบูรณาการ จังหวัดขอนแก่น

12

กรมพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวเด็กและเยาวชน และ
ติดตามหลังปล่อย: สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดบุรีรัมย์

13

สานักงานนโยบายและ
แผนรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์เทศบาลเมือง
ประจวบคีรีขันธ์

14

กรมป้องกันและบรรเทา โครงการสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชน
สาธารณภัย

15

กรมพัฒนาที่ดิน

โครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ สร้างชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน
จังหวัดสตูล
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16

กรมส่งเสริมการเกษตร

โครงการพุนพิน 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มบารมี เพื่ อ
การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน: ตาบลท่าข้าม อาเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

17

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการสานพลังในการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล เพื่อคืน
ความสุขอย่างยั่งยืน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

18

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

19

จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคนและสังคมระดับ
จุลภาค (คนดีศรีสุพรรณ)

ระดับชมเชย (จำนวน 12 ผลงำน)
1

กรมพัฒนาที่ดิน

โครงการแหล่งน้า…สร้างดิน สู่การพัฒนาที่ดินแบบมีส่วนร่วม

2

กรมกิจการผู้สูงอายุ

โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
จังหวัดนครพนม (อาคารเจริญ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี)

3

กรมวิชาการเกษตร

โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แบบมีสว่ นร่วม: ตาบลราแดง อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

4

กองทัพบก

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน

5

กรมราชทัณฑ์

โครงการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพของผู้ต้องขัง :
เรือนจากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

6

กรมโยธาธิการและผัง
เมือง

โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่: จังหวัดจันทบุรี

7

สานักงานปลัด
กระทรวงพลังงาน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในชุมชน : ตาบล
ท่าดินดา อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

8

กรมประมง

โครงการการมีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรการปิดอ่าวไทย
ตอนกลาง

9

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ: อาเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
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10

จังหวัดสกลนคร

โครงการพัฒนาโคเนื้อคุณภาพอย่างเป็นระบบครบวงจร :
จังหวัดสกลนคร

11

สานักงานกองทุน
โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อสร้างการเปลีย่ นแปลงในการงดเหล้า
สนับสนุนการสร้างเสริม ของชุมชน: อาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
สุขภาพ (องค์การมหาชน)

12

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ
(องค์การมหาชน)

โครงการพัฒนาชุมชนหัตถกรรมต้นแบบผ้าทอกะเหรี่ยง
บ้านหล่ายแก้ว : อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

3. ประเภทรำงวัลผู้นำหุ้นส่วนควำมร่วมมือ (Engaged Citizen) จานวน 15 รางวัล
ลำดับ
บุคคล/กลุ่มบุคคล
ระดับดีเด่น (จานวน 4 ราย)
1
เครือข่าย สิ่งแวดล้อมม้ง
ดอยสุเทพ-ปุย 12
หมู่บ้าน
2
นายบรรเทิง นวมภักดี

ผลงำน

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลด
หมอกควัน พื้นที่อุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย และพื้นที่
โดยรอบ
โครงการยกระดับเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ
จังหวัดเพชรบุรี
3
นายชิษณุพงศ์ สุขสวัสดิ์ โครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน: ณ แม่น้าลี้
และลาน้าแม่ทา
4
นายเสถียร ชัยนาม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่า
อนุรักษ์ : ป่าต้นน้าขุนลาว อุทยานแห่งชาติขุนแจ
จังหวัดเชียงราย
ระดับชมเชย (จานวน 11 ราย)
1
นายวันชัย สวัสด์แดง การบริหารการใช้น้าของชลประทานมหาสวัสดิ์ อาเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม
2
กลุ่มผู้ใช้น้าอ่างเก็บน้า การบริหารจัดการน้าอ่างเก็บน้าห้วยสงสัย
ห้วยสงสัย อาเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี
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บุคคล/กลุ่มบุคคล
3
นางเปรมปรีย์ ไตรรัตน์
4

นายเทียนชัย โตะเตบ

5
6

นายบรรเจิด
อุดมสมุทรหิรัญ
นายสมศักดิ์ เครือวัลย์

7

นายสุทธิ มะหะเลา

8

กลุ่มเครือข่ายชุมชน
หัวใจสีเขียว
นายธงชัย แซ่เถา

ผลงำน
โครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า (ป่าในเมือง)
จังหวัดสมุทรปราการ
โครงการส่งเสริมความร่วมมือประมงพื้นบ้าน เพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง: กลุ่มประมงพื้นบ้าน
ตาบลคุระบุรี จังหวัดพังงา
โครงการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน:กลุ่มอนุรักษ์ชุมชนคลองเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
โครงการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง ตาบลสองสลึง
อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
การดาเนินงานของสมาคมเพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย

โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์เทศบาลเมือง
ประจวบคีรีขันธ์
9
โครงการส่งเสริมการตลาดกรีนมาร์เก็ตแบบบูรณาการโดยใช้
การตลาดนา: เพชรบูรณ์
10 นางสาวเนาวรัตน์ บุญมี โครงการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากผลิตภัณฑ์มังคุด
สดบรรจุกล่องตามโครงการเมืองเกษตรสีเขียว จังหวัดจันทบุรี
11 เครือข่ายหมอดินอาสา โครงการปลูกฮักท้องถิ่น หมอดินอินทรีย์ วิถียโสธร
ตาบลลุมพุก อาเภอคา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ทั้งนี้ สานักงาน ก.พ.ร. ได้จัดทาสรุปบทเรียนการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ประจาปี
พ.ศ. 2561 เพื่อนาเสนอผลการดาเนินงานเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในระดับดีเด่น เพื่อให้เห็นถึงแนวปฎิบัติที่ดี (Best Practices) นาไปสูก่ าร
ขยายผลให้กับหน่วยงานหรือผู้สนใจสามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อร่วมกันสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ให้ เกิดขึ้นอย่ างเป็ นรูปธรรมอย่ างยั่ งยื นต่ อไป โดยสามารถดาวน์ โหลดได้ ที่ เว็ บไซต์ ส านั กงาน ก.พ.ร.
https://opdc.go.th/content/OTIz
QR Code
สรุปบทเรียนการมีส่วนร่วม
ในการบริหารราชการฯ

100

