คำนำ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคม ส่งผลให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการพั ฒนาระบบราชการ
การบริหารจัดการภาครัฐจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยการเปิดให้ประชาชนเข้ามา
มีบทบาทตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจร่วมดำเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมประเมินผล อันจะนำไปสู่การยอมรับ
และความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการแผ่นดินให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง สำนั ก งาน ก.พ.ร. เห็นถึง
ความสำคัญของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ จึงจัดให้มีการมอบรางวัลการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม เพื่อเชิดชูผลงานของหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนและ
ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจนประสบผลสำเร็จสามารถนำมาป็นต้นแบบหรือ แนวปฏิบัติที่ดีมาอย่างต่อเนื่ อง
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552
ในปี 2564 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ระดมสมองจากทุกภาคส่วนและได้นำข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เสนอต่อ
คณะทำงานปรับปรุงเกณฑ์รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับ
การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพภาครัฐ เพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์
การพิจารณารางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาระบบราชการ
และส่งเสริมการเปิดระบบราชการให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการที่สร้าง
ความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อระบบราชการ และได้รับการยอมรับจากภาคประชาชนในการเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องและ
ร่วมทำงานกั บภาครัฐแบบหุ้ นส่ วนความร่ วมมื อที่ เป็ นรู ปธรรมและขยายกลุ ่ มเป้ าหมายไปยั งหน่วยงานของรั ฐ
ให้ครอบคลุมมากขึ้น
สำนักงาน ก.พ.ร. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ประจำปี 2565 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานของรัฐและภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องในการนำไปประยุกต์ใช้
เป็ น แนวทางในการส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น กระบวนการมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนในการบริ ห ารราชการ
เกิดแนวปฏิบัติหรือกรณีศึกษาที่ดี (Best Practice) และมีการนำไปเผยแพร่ขยายผล เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน
มีประสิทธิภาพสูงสุดยังประโยชน์ตอ่ ประชาชนและสร้างสังคมที่เป็นสุข

สำนักงาน ก.พ.ร.
ธันวาคม 2564
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รางวัลเลิศรัฐ
เป็ น รางวั ล แห่ ง เกี ย รติ ย ศที ่ ม อบให้ ห น่ ว ยงานที ่ ไ ด้ ม ุ ่ ง มั ่ น ปฏิ บ ั ต ิ ร าชการจนประสบความสำเร็ จ
มีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานภาครัฐทั้งปวง

ตราสัญลักษณ์
เพชรล้อมรอบด้วยช่อชัยพฤกษ์ตั้งอยู่บนแท่งหมายเลขหนึ่ง

ความหมาย
หน่ ว ยงานที ่ ไ ด้ ร ั บ รางวั ล นี ้ เ ปรี ย บเสมื อ นเพชรน้ ำ เอกแห่ ง ระบบราชการ
(ช่อชัยพฤกษ์) ที่ผ่านการเจียระไนอย่างงดงามด้วยความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงาน
จนเป็นที่ประจักษ์ เป็นเพชรน้ำหนึ่งเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของราชการไทย

รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
(Participatory Governance Award)
เป็น รางวัล ที่มอบให้ ห น่ว ยงานภาครัฐ เพื่อสร้างแรงจู งใจ และสร้างขวัญ กำลั งใจในการเชิด ชู ผ ล
การปฏิบัติราชการจากการเปิดระบบราชการโดยให้ประชาชนและภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่ว ม
ในการบริหารราชการและทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการ
มีส ่ว นร่ว ม ตั้งแต่การให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform) การรับฟังความคิดเห็น (Consult) การเข้ามาเกี่ยวข้อง
(Involve) ไปจนถึงการสร้างความร่วมมือ (Collaboration) ซึ่งจะนำไปสู่การเสริมอำนาจและศักยภาพของ
ประชาชนให้เข้มแข็ง รวมทั้ งสร้างความภาคภูมิใจของผู้ที่เข้ามามีส่วนร่ว มในการขับเคลื่อนหรือผลั ก ดัน
การดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ อันนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

ตราสัญลักษณ์
เพชรเหลี่ยมเกสร ส่องประกายสีทอง ประกอบไปด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน
ที่เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐด้วยหัวใจ

ความหมาย
เพชรเหลี่ยมเกสร สื่อให้เห็นถึง หน่วยงานที่ได้รับรางวัลนี้ คือ ต้นแบบแห่งการทำงาน
แบบมีส่วนร่วมเชี่ยมโยงบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน
และภาคประชาชน ดั่งเครือข่ายเดียวกัน
มือ
สื่อให้เห็นถึง ความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วม
หัวใจ
สื่อให้เห็นถึง การเปิดใจ เปิดระบบราชการ ที่ให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วม
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ความเป็นมา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติสิทธิของประชาชนไว้ ในหลาย ๆ มาตรา
ให้ป ระชาชนมีส ิทธิ ในการเข้าร่ว มดำเนิน การใด ๆ ของรัฐ ที่มีผ ลกระทบต่อคุณภาพชี ว ิตของประชาชนและ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ดังนั้น ภาครัฐต้องปรับตัวและเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารราชการที่เป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 2
การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน กำหนดให้การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ ก่อนเริ่ม
ดำเนินการส่วนราชการจะต้องดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือชี้แจงทำความเข้าใจ เพื่อให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจากภารกิจนั้น และให้ถือเป็นหน้าที่ของข้าราชการที่จะต้องรับฟังความคิดเห็น
และความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงหรือเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อให้มี
การปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้เหมาะสม ประกอบกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการตามกรอบแนวคิดระบบราชการ
4.0 ที่มุ่งเน้นการเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการโดยตรงมากขึ้น
โดยที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและได้นำแนวคิดการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วมมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เกิดการแสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับ
ภาคส่วนต่าง ๆ และทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นในลักษณะเชิงบูรณาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยการมอบรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม” เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการโดยการให้ประชาชนหรือภาคส่วนอื่น
เข้ามามีส ่วนร่วม ตั ้ งแต่ป ี พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นการมอบรางวัลฯ ให้กับจังหวัด และขยายการมอบรางวัลฯ ไปยั ง
ส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่ า ในปี พ.ศ. 2556 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ซึ่งจากการมอบรางวัลฯ พบว่าการเปิ ด
ระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะ
เป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน เป็นการสร้างพลังความร่วมมือในการขับเคลื่อนการบริหาร
ราชการแผ่นดินไปสู่เป้าหมาย เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และตอบสนองความต้องการของประชาชน
ชุมชน สังคม และประเทศชาติเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ต่อมาในปี พ.ศ. 2561 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการ
แบบมีส ่วนร่วม ได้มีการขยายกลุ่มเป้าหมายของการมอบรางวัลฯ ไปยังองค์การมหาชนและกำหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2561 ประกอบด้วย 3 ประเภท ได้แก่
1) ประเภทเปิ ด ใจใกล้ ช ิ ด ประชาชน (Open Governance) 2) ประเภทสั ม ฤทธิ ผ ลประชาชนมี ส ่ ว นร่ ว ม
(Effective Change) และ 3) ประเภทผู้ น ำหุ ้ น ส่ ว นความร่ ว มมื อ (Engaged Citizen) ในปี พ.ศ. 2562
ได้ ขยายประเภทรางวั ล ฯ เพิ ่ มขึ ้ น อี ก 1 รางวั ล ได้ แก่ ประเภทเลื ่ องลื อขยายผล (Participation Expanded)
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และในปี พ.ศ. 2563 ได้ ขยายประเภทรางวั ลฯ เพิ ่ มขึ ้ นอี ก 1 รางวั ล ได้ แก่ ประเภทร่ วมใจแก้ จน (Poverty
Empowered) และได้ขยายกลุ่มเป้าหมายในการส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัลให้กว้างขึ้น ได้แก่ ส่วนราชการระดับกรม/
เทียบเท่า จังหวัด องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานอิสระของรัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐประเภทอื่น ๆ โรงเรียน และภาคประชาสังคม ชุมชน ภาคเอกชน สำหรับปี พ.ศ. 2564
ได้ระดมสมองจากทุกภาคส่วนและได้นำข้อคิดเห็นต่าง ๆ เข้าคณะทำงานปรับปรุงเกณฑ์รางวัลการบริหารราชการ
แบบมีส ่วนร่วม และคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพภาครัฐ เพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาระบบราชการ
ในปี พ.ศ. 2565 ได้ส่งเสริมให้หน่วยงานมีการขยายผลหรือต่อยอดรางวัลที่เคยได้รับรางวัลการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วมในแต่ละประเภทให้มากขึ้น และกำหนดรางวัลเลื่องลือขยายผลเป็นประเภทรางวัลสูงสุดของการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วมของทุกประเภทรางวัลฯ เป็นการให้หน่วยงานได้ดำเนินงานในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ
ส่งเสริมความรู้แก่หน่วยงานในการขยายผลหรือต่อยอด เพื่อทำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่
การมอบรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานของรัฐมีความมุ่งมั่น
ตั้งใจในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินให้มี
ระบบหรือวิธีการทำงานที่ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน มีการปรับกระบวนทัศน์ ค่านิยม
และวัฒนธรรมการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐและภาคส่วนต่าง ๆ มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทำให้เกิดการเชื่อมประสานการทำงานในพื้นที่และกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง สร้างความไว้วางใจ เชื่อมั่นศรัทธา และการยอมรับซึ่งกันและกัน นำไปสู่การค้นพบ
แนวปฏิบัติหรือต้นแบบที่ดี (Best Practice) จากการเรียนรู้การปฏิบัติจริง (Action Learning) ในการเปิดระบบราชการ
ให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทร่วมในการดำเนินงานร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในลักษณะ
หุ้นส่วนความร่ วมมื อที ่มี ความรู้ส ึ กเป็นเจ้ าของ (Sense of Belongings) และเป็ นหุ ้ นส่วนในการทำงานร่ วมกั น
อย่างยั่งยืน สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารราชการให้ดียิ่งขึ้นและเกิดผลสำเร็จ
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง
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เจตนารมณ์

รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้างแรงจูงใจ และสร้างขวัญ
กำลังใจในการเชิดชูผลการปฏิบัติราชการ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม ตั้งแต่
การให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform) การรับฟังความคิดเห็น (Consult) การเข้ามาเกี่ยวข้อง (Involve)
ไปจนถึงการสร้างความร่วมมือ (Collaboration) รวมทั้งสร้างความภาคภูมิใจของผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนหรือผลักดันการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ อันนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริห ารราชการที่ส ามารถตอบสนองความต้ องการของประชาชนได้ อย่างแท้จริงและการนำไปสู่
แนวปฏิบัติหรือต้นแบบที่ดี (Best Practice) โดยมุ่งเน้นทั้งกระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ (Result)
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

กลุ่มเป้าหมาย
ส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า จังหวัด องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงาน
อิสระของรัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐประเภทอื่น ๆ โรงเรียน
และภาคประชาสังคม ชุมชน ภาคเอกชน ที่มีลักษณะการทำงานและการมีส่วนร่วมในการช่วยดำเนินการ
ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ
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หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

1

ประเภทรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม แยกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

เปิดใจใกล้ชิดประชาชน
(Open Governance)

สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม
(Effective Change)
ผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ
(Engaged Citizen)
เลื่องลือขยายผล
(Participation Expanded)
ร่วมใจแก้จน (Collaboration
towards Poverty Eradication)

โดยในแต่ละประเภทรางวัลมีรายละเอียดเกี่ยวกับความหมาย วิธีการและเงื่อนไขการสมัครขอรับรางวัล
ระดับรางวัล และขั้นตอนการติดตามประเมินผล ดังต่อไปนี้
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1.1 เปิดใจใกล้ชดิ ประชาชน (Open Governance)
1.1.1 ความหมาย
รางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐเพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือ
พัฒ นาการบริห ารราชการที่เ ป็ น การส่ ง เสริม การเปิด ระบบราชการให้ ประชาชนเข้ า มามี ส ่ว นร่ ว มใน ระดั บ
การให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform) ระดับการปรึกษาหารือ (Consult) ที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการสร้างคุณค่าร่วมกัน
(public value co-creation) ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับความท้าทาย
ที่เกิดขึ้น โดยประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการจัดการ
ข้อมูล และความคิ ดเห็ น ของประชาชนบนฐานความรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้ (Accountability)
ที่นำไปสู่การมีส่วนร่วม (Engaged) เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือผลสำเร็จในการบริหารราชการขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม
เชื ่ อ มโยงหลั ก องค์ ป ระกอบระบบนิ เ วศภาครั ฐ ระบบเปิ ด และการมี ส ่ ว นร่ ว มอย่ า งมี ค วามหมาย (Open
Government and Meaningful Participation Ecosystem : OG & MP : OG&MP)
1.1.2 เงื่อนไขการสมัคร
1) เป็นผลการดำเนินงานในภาพรวมขององค์กร หรือภารกิจที่สำคัญขององค์กรและเกี่ยวข้ องกั บ
ประชาชน และทำทั้งองค์กร ที่แสดงให้เห็นถึงการเปิดระบบราชการในระดับการให้ข้อมูล (Inform) ระดับการปรึกษาหารือ
(Consult) หรือมีระดับการมีส่วนร่วมที่สูงกว่านี้ โดยการดำเนินงานต้องสอดคล้องหรือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล
มติคณะรัฐมนตรี แผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด หรือเป็นอำนาจหน้าที่ ภารกิจหลักขององค์กร
2) หน่วยงานของรัฐ สมัครขอรับรางวัลประเภทนี้ได้เพียง 1 ผลงาน
3) ผลสำเร็จของการเปิดระบบราชการต้องเกิดจากการเปิดเผยข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็น
และนำประชาชนเข้า มามีส่วนร่วม (Engaged) โดยมีการดำเนินการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี และปัจจุบัน
ยังมีการดำเนินงานอยู่อย่างต่อเนื่อง
1.1.3 เกณฑ์การประเมิน กำหนดเป็น 4 มิติ ได้แก่
มิติที่ 1
มิติที่ 2
มิติที่ 3
มิติที่ 4

ความสำคัญของปัญหาและความสามารถองค์กร (10 คะแนน)
การเปิดระบบราชการ (40 คะแนน)
ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ (40 คะแนน)
ความยั่งยืน (10 คะแนน)
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โดยในแต่ละมิติมีเกณฑ์การประเมินและค่าคะแนน ดังนี้
เกณฑ์การประเมินประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance)
ค่าคะแนน
มิติที่ 1 : ความสำคัญของปัญหาและความสามารถขององค์กร
10
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
1. ความเป็นมา หรือความสำคัญของปัญหาที่ทำให้ต้องมีการเปิดระบบราชการ
2. กลุ่มเป้าหมาย ขอบเขตและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปิดระบบราชการ
ความสามารถขององค์กร (ศักยภาพของหน่วยงานที่สามารถตอบสนองต่อปัญหา)
3. การกำหนดนโยบายและกฎ/ระเบียบที่เอื้อต่อการเปิดระบบราชการ
4. การขับเคลื่ อนนโยบายไปสู ่การปฏิบ ัต ิ ในการเปิ ดระบบราชการ (4.1 การสื่อสารถ่ ายทอดนโยบาย
4.2. การสร้างวัฒนธรรม 4.3 การกำหนดผู้รับผิดชอบและการติดตามประเมินผล 4.4 การจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอกับภารกิจ)
มิติที่ 2 : การเปิดระบบราชการ (การเปิดเผยข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็น)
40
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ
5. กระบวนการหรือวิธีการในการจัดทำข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าข้อมูลที่เปิดเผยมีความถูกต้อง ครบถ้วน
โปร่งใส และทันสมัย
5.1 ช่องทางการเข้าถึงข่าวสารและข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ ง่ายและสะดวก และมีความหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมาย
5.2 การจั ดทำฐานข้ อมู ล ที่ ม ี ความถู กต้ อง ครบถ้ ว น และทั นสมั ย และตรงกั บความต้ องการของ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
5.3 กลไกหรือวิธีการในการจัดการข้อมูลที่เผยแพร่ให้มีความถูกต้อง ทันสมัย เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งก่อนเผยแพร่และหลังเผยแพร่
5.4 การเผยแพร่ ข ้ อมู ล สารสนเทศที่ ส อดคล้ องกั บความต้ องการของประชาชนและกลุ ่ มเป้ า หมาย
โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมกันทางสังคม
5.5 การนำนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้ประชาชนนำไปใช้ประโยชน์
เช่น การนำไปใช้ประโยชน์ได้หรือประมวลผลได้โดยไม่ติดขัดด้านกฎหมาย เป็นต้น
การรับฟังความคิดเห็นและการให้ข้อมูลย้อนกลับกับผู้รับบริการ
6. มีระบบหรือวิธีการในการรับฟังความคิดเห็นที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใส
6.1 การจัดเตรียมข้อมูลและคำแนะนำสำหรับผู้รับบริการ ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย
6.2 ช่องทางรับฟังความคิดเห็นลักษณะสื่อสารแบบสองทาง (Two - way Communication) และกลไก
หรือวิธีการในการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีประสิทธิภาพ และคำนึงถึง
ความเท่าเทียมทางสังคม (มีขั้นตอนและกลไกในการรับฟังความคิดเห็นโดยคำนึงถึงความเท่าเทียมในสังคม)
6.3 กลไกการตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานจากภาคประชาชนที่มีประสิทธิภาพ และเป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6.4 มีระบบติดตามแสดงสถานะการดำเนินการที่ตอบสนองต่อการรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชน
6.5 การนำนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัยมามาประยุกต์ใช้ในการรับฟังความคิดเห็น
7
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เกณฑ์การประเมินประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance)
ค่าคะแนน
การสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ
7. มีวธิ ีการในการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ
7.1 วิธีการสร้างภาคีเครือข่ายการทำงานกับภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
นักวิชาการ สื่อสารมวลชน เป็นต้น
7.2 การเข้ามามีบทบาทของเครือข่ายแต่ละภาคส่วนในการดำเนินการกับภาครัฐ
มิติที่ 3 : ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ
40
8. ผลผลิตจากการดำเนินงานในการเปิดระบบราชการของหน่วยงาน
9. ผลลัพธ์จากการดำเนินงานในการเปิดระบบราชการของหน่วยงาน
10. ประโยชน์ที่ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย และหน่วยงานได้รับจากการเปิดระบบราชการที่เป็นผลกระทบ
ทั้งเชิงบวกและลบ (ถ้ามี)
มิติที่ 4 : ความยั่งยืน
10
11. แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาระบบในการเปิดระบบราชการให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
และแนวทางในพัฒนาต่อยอด
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1.2 สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change)
1.2.1 ความหมาย
รางวั ลที ่ มอบให้ ก ั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ เพื ่ อกระตุ ้ นและสร้ างแรงจู งใจในการเปิ ดระบบราชการ
ที่มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการตั้งแต่ระดับ
การให้ ข ้ อมู ล (Inform) การให้ ค ำปรึ กษาหารื อ (Consult) การเข้ า มามี บทบาท (Involve) และในระดั บ
ความร่วมมือ (Collaborate) ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาที่มีน ัยสำคัญหรือผลกระทบสูง
(High Impact) กับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ที่นำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารงานภาครัฐและคุณภาพชีวิตของประชาชน
1.2.2 เงื่อนไขการสมัคร
1) หน่วยงานของรัฐที่ สมัครขอรับรางวัลจะต้องเสนอการดำเนินงานหรือโครงการที่เป็นการทำงาน
แบบมีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ (Collaboration) และมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม โดยมีการดำเนินงานมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ปี ซึ่งต้องไม่เป็นโครงการหรือผลงาน ที่เคยได้รับรางวัลสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือ
รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมมาก่อน
2) การดำเนินงานหรือโครงการที่เสนอต้องเป็นการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจหลักของ
องค์กรและผลการดำเนินงานต้องสะท้อนถึงการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม รวมถึงสอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ย ั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทย
ด้ วยโมเดลเศรษฐกิ จ BCG (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๙ เพื ่ อแก้ ไขปั ญหา
อย่างโดดเด่น รวมถึงความจำเป็นที่ต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและกลไกการขับเคลื่อนของทุกภาคส่วนที่ชัดเจน
3) การดำเนินงานหรือโครงการเพื่อสมัครขอรับรางวัล มากกว่า 1 ผลงาน ในประเภทสัมฤทธิผ ล
ประชาชนมีส่วนร่วม สามารถนำหลักการหรือโมเดลเดิมไปดำเนินการในพื้นที่อื่น และปรับให้สอดคล้องกับบริบท
ในพื้นที่นั้น ๆ โดยต้องแสดงการดำเนินการที่มคี วามโดดเด่นแตกต่างอย่างชัดเจนในพื้นที่อื่น
4) กรณี ข องจั ง หวั ด การดำเนิ น งานหรื อ โครงการที ่ เ สนอต้ อ งเป็ น การดำเนิ น งานที ่ ส อดคล้ อ ง
ตามแผนพัฒ นาจั งหวัด หรื อ กลุ่ มจัง หวั ด รวมถึงสอดคล้ องกับ เป้าหมายการพั ฒ นาที่ย ั่ งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) และยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-CircularGreen Economy : BCG Model) พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๙ โดยผลการดำเนินงานต้องสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาหรือ
การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น และส่งผลกระทบ (Impact) ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และประเทศ
5) กรณีที่หน่วยงานในพื้นที่เป็นผู้ส่งสมัครขอรับรางวัลฯ หน่วยงานส่วนกลาง ควรเป็นผู้พิจารณา
กลั่นกรอง คัดเลือกก่อนจัดส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. โดยเฉพาะมิติที่ 1
6) กรณีโรงเรียนสมัครขอรับ รางวัล ฯ จะต้องผ่านการพิจารณาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษา
มัธ ยมศึกษา (สพม.) ซึ่งแต่ล ะเขตพื้ น ที่ ฯ สามารถสมัค รได้ ไ ม่ เ กิน 1 โรงเรียน และส่งสมัครขอรับรางวั ล ฯ
โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
9
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1.2.3 เกณฑ์การประเมิน กำหนดเป็น 4 มิติ ได้แก่
มิติที่ 1 ความสำคัญของปัญหาและความสามารถองค์กร (10 คะแนน)
มิติที่ 2 กระบวนการมีส่วนร่วม (40 คะแนน)
มิติที่ 3 ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ (40 คะแนน)
มิติที่ 4 ความยั่งยืน (10 คะแนน)
โดยในแต่ละมิติมีเกณฑ์การประเมินและค่าคะแนน ดังนี้
เกณฑ์การประเมินประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change)
ค่าคะแนน
มิติที่ 1 : ความสำคัญของปัญหาและความสามารถองค์กร
10
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
1. วิเคราะห์ความสำคัญของปัญหา/ที่มา ที่ทำให้ต้องนำกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมาใช้
ในการดำเนินการตามภารกิจขององค์กรและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ รวมถึงวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายในการดำเนินงาน
2. ขอบเขตปัญหากับประชาชนกลุ่มประชาชนในพื้นที่หรือผลกระทบของปัญหา
ความสามารถขององค์กร (ศักยภาพของหน่วยงานที่สามารถตอบสนองต่อปัญหา)
3. นโยบายของหน่วยงานและการสนับสนุนเพื่อให้เกิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่นำมาใช้
ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา
4. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ (4.1 การสื่อสารถ่ายทอดนโยบาย 4.2 การสร้างวัฒนธรรม
4.3 การกำหนดผู้รับผิดชอบและระบบติดตามประเมินผล 4.4 การจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอกับภารกิจ)
มิติที่ 2 : กระบวนการมีส่วนร่วม
40
5. รายละเอียดของดำเนินงาน
5.1 รูปแบบในการนำกระบวนการในการสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินการตั้งแต่ระดับการให้ข้อมูล
(Inform) การให้ คำปรึ กษาหารื อ (Consult) การเข้ ามามี บทบาท (Involve) และในระดั บความร่ ว มมื อ
(Collaborate) มาใช้ในการดำเนินงานตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดโครงการ และมีความโดดเด่นที่แตกต่างที่สามารถ
แก้ไขปัญหาที่มีความยากลำบากที่เกิดขึ้นได้
5.2 กลไก/การกำกับดูแลบริหารจัดการกลุ่ม/เครือข่ายที่รัฐได้จัดตั้งขึ้นหรือเครือข่ายทีป่ ระชาชนได้ก่อตัง้ ขึ้นมา
5.3 บทบาทของแต่ละภาคส่วนอื่นในการขับเคลื่อนการดำเนินการ
5.4 การดำเนินงานทีส่ ำคัญในการขับเคลื่อนสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
5.5 การนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ใช้เอื้อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
มิติที่ 3 : ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ
40
6. ผลผลิต/ ผลลัพธ์ /ผลกระทบ ของการดำเนินงาน
6.1 ผลผลิตจากการดำเนินงานในการสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน
6.2 ผลลัพธ์จากการดำเนินงานในการสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสำคัญในพื้นที่
6.3 ประโยชน์ที่ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย และหน่วยงานได้รับจากกระบวนการมีส่วนร่วมที่สร้างผลกระทบสูง
กับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
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เกณฑ์การประเมินประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change)
ค่าคะแนน
มิติที่ 4 : ความยั่งยืน
10
7. การได้รับการสนับสนุนหรือการระดมทรัพยากรจากภาคส่วนอื่นในการขับเคลื่อนโครงการต่อไป
เพื่อให้ดำเนินโครงการได้ด้วยตนเอง
8. การถ่ายทอดบทเรียนและผลการดำเนินการเพื่อให้หน่วยงานอื่นสามารถนำไปศึกษาและเป็นต้นแบบ
9. ความยั ่ ง ยื น ระดั บ นโยบาย (การจั ด Roadmap ในการขยายผล หรื อ การบรรจุ โ ครงการไว้
ในแผนปฏิบัติการ)
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1.3 ผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen)
1.3.1 ความหมาย
รางวัลที่มอบให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลภาคประชาชน เอกชน หรือประชาสังคม เพื่อสร้างความภูมิใจ
ในการเข้ามาเป็นผู้นำ หรือเป็นกลไกสำคัญ (Key Actor) ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน การทำงานภาครัฐ
ทำให้การดำเนินงานตามภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น หรือทำให้การบริการครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
มี บทบาทในลั กษณะพลเมื องตื ่ นรู้ (Active Citizen) สร้ างให้ เ กิ ดการเปลี ่ ยนแปลงหรื อขั บเคลื ่ อนหรื อ ผลั กดั น
การดำเนินงานหรือการพัฒนาบนฐานการทำงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องแบบหุ้นส่วน
ความร่วมมือ (Collaborate) ซึ่งนำไปสู่ผลสำเร็จของการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม
1.3.2 เงื่อนไขการสมัคร
1) กรณีหน่วยงานของรัฐ ภาคส่วนต่าง ๆ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มี
ส่วนร่วมหลักในการขับเคลื่อน ผลักดัน และสนับสนุนผลงานที่สมัครรางวัลประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วมหรือ
เลืองลื่อขยายผล โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะได้รับการพิจารณา หากผลงานที่สมัครได้รับรางวัลในระดับดีเด่น ในปีเดียวกัน
2) กรณี แมวมองเป็น ผู้ เสนอชื่ อ บุ ค คลหรื อ กลุ่ มบุค คลมีบ ทบาทสำคั ญ ในการส่ง เสริม สนับสนุ น
การทำงานภาครัฐ ทำให้การดำเนินงานตามภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพิ่มขึ้นหรือทำให้การบริการ
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น มีบทบาทในลักษณะพลเมืองตื่นรู้ (Active Citizen) กรณีที่แมวมองเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลหรือ
กลุ ่ ม บุ ค คล ควรมี ผ ลการดำเนิ น การเป็ น ที ่ ป ระจั ก ษ์ ไ ม่ น ้ อ ยกว่ า 2 ปี มี ผ ลสำเร็ จ ที ่ ช ั ด เจนและดำเนิ น การ
อย่างต่อเนื่องและมีหนังสือรับรองผลการดำเนินงานจากหน่วยงานเจ้าของภารกิจหลักพร้อมเหตุผลประกอบ
3) การเสนอชื่อบุคคล/กลุ่มบุคคลในกรณีที่ 1 และ 2 ขอรับรางวัลได้เพียง 1 คน/กลุ่มบุคคล เท่านั้น
ผู้ที่ถูกเสนอชื่อต้องไม่เป็นบุคคลที่เคยได้รับรางวัลนี้มาก่อน และไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการนั้นอยู่แล้ว
หรือได้ร ับ ผลตอบแทนจากรัฐ และไม่อิง กลุ่ มผลประโยชน์ การเมือง และไม่ใช่ใ นลั ก ษณะการจั ดกิจ กรรม
บริจาค/CSR
1.3.3 เกณฑ์การประเมิน กำหนด 2 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
1) บทบาทหลักในการร่วมภารกิจของภาครัฐของบุคคล/กลุ่มบุคคล (50 คะแนน)
2) ผลงานและผลสำเร็จ ในการร่วมขับเคลื่อนหรือผลักดันการทำงานแบบมีส่วนร่วมที่มีผลงาน
เป็นรูปธรรม ทำให้การดำเนินงานตามภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพิ่มขึ้นหรือทำให้การบริการครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น (50 คะแนน)
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โดยในแต่ละองค์ประกอบมีตัวชี้วัดและค่าคะแนน ดังนี้
รายการตัวชี้วัด ประเภทผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen)
1. บทบาทหลักในการร่วมภารกิจของภาครัฐของบุคคล/กลุ่มบุคคล

ค่าคะแนน
50

1. แรงบันดาลใจในการเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
2. ข้อจำกัดในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและบทบาทของบุคคล/กลุ่มบุคคล ได้การเข้ามา
ส่งเสริม สนับสนุน และลดข้อจำกัดการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จนเกิดความชัดเจน
3. บุคคล/กลุ่มบุคคล ได้เข้ามีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
4. บทบาทที่โดดเด่ น/วิธ ี การสร้ างความร่ วมมื อ หรือสร้างการเปลี่ ยนแปลงกับภาคส่วนต่ าง ๆ
เป็นผู้นำในการสร้างการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)
5. การได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายที่ร่วมดำเนินงานด้วย
2. ผลงานและผลสำเร็จในการร่ วมขับเคลื ่ อนหรื อผลักดันการทำงานแบบมีส ่ วนร่ วมที ่ มี ผลงาน
เป็นรูปธรรม ทำให้การดำเนินงานตามภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพิ่มขึ้นหรือทำให้
การบริการครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
6. ผลสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือทำให้การบริการครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
7. ผลกระทบที่เกิดขึ้นและการสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้น โดยชุมชน/สังคมพึ่งพาตัวเอง
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1.4 เลือ่ งลือขยายผล (Participation Expanded)*
1.4.1 ความหมาย

* รางวัลประเภทนี้จะเปิดรับสมัครในเดือนมิถุนายน 2565

รางวัลระดับสูงสุดของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมทุกประเภทที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐ
ที่นำต้นแบบ (Best Practice) โครงการหรือผลงานที่เคยได้รับรางวัล ไปขยายผลหรือต่อยอดการดำเนิน งาน
ในพื้นที่อื่น ๆ หรือต่อยอดจากผลงานเดิม แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาที่มีนัยสำคัญและมีผลกระทบสูง
(High Impact) และเกิดประโยชน์และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน กลุ่มเป้าหมาย หรือประชาชนในพื้นที่
ที่ขยายผลหรือต่อยอดเช่นเดียวกับผลงานต้นแบบ
1.4.2 เงื่อนไขการสมัคร
1) โครงการหรือผลงานที่เสนอขอรับรางวัลต้องเป็นการทำงานแบบมีส่วนร่วมในระดับหุ้นส่วนความร่วมมือ
(Collaborate) ที่มีผ ลสำเร็จ อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการดำเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีการดำเนินการอยู่
อย่างต่อเนื่อง
2) โครงการหรื อ ผลงานที ่ เ สนอมา ต้ อ งเป็ น การดำเนิ น งานตามอำนาจหน้ า ที ่ ห รื อ ภารกิ จ หลั ก
ขององค์กร หรือนโยบายสำคัญของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี ในกรณีของจังหวัดต้องเป็นการดำเนินงาน
ที่สอดคล้องตามแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด และผลการดำเนินงานต้องสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒ นาหรือ
การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น และส่งผลกระทบ (Impact) ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และประเทศ
3) โครงการหรือผลงานที่เสนอขอรับรางวัลต้องเป็นการนำต้นแบบจากโครงการ/ผลงานที่เคยได้รับรางวัล
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ในระดับดีเด่นหรือระดับดี
ไปขยายผลในเชิงนโยบาย หรือพื้นที่อื่นไม่น้อยกว่า 2 พื้นที่ จนเกิดความสำเร็จ โดยหน่วยงานต้องเริ่มขยายผลไม่เกิน
3 ปี หลังจากได้รับรางวัลสำหรับระยะเวลาการดำเนินการขึ้นอยู่กับผลงานที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ยกตัวอย่าง
เช่น หน่วยงานได้รับรางวัลประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้องเริ่มต้น
การขยายผลไม่เกินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับหน่วยงานจะส่งสมัครในปีใดนั้น ขึ้นอยู่กับว่าหน่วยงานได้ดำเนินการ
สำเร็จเป็นที่ประจักษ์ในปีใด โดยหากหน่วยงานดำเนินการสำเร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถส่งสมัครรางวัลได้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หรือ ผลงานที่เสนอขอรับรางวัลต้องเป็นการนำต้นแบบจากโครงการ/ผลงานที่เคยได้รับรางวัล
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ในระดับดีเด่นหรือระดับดี ไม่น้อยกว่า 3 ปี
หากนำไปขยายผลในพื้นที่เดิมจนเกิดความสำเร็จ และมีผลลัพธ์ที่ชัดเจนและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการต่อยอดความ
ยั่งยืน หรือ ผลงานที่เสนอขอรับรางวัล ต้องเป็นการนำต้นแบบจากโครงการ/ผลงานที่เคยได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วม ประเภทรางวั ลเปิ ดใจใกล้ช ิดประชาชน มาแล้วในระดับดี เด่นหรื อระดับดี เกินกว่า 3 ปี โดยแสดงให้ เห็ น
การต่อยอดผลงาน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากเดิม หรือ ผลงานที่เสนอขอรับรางวัลต้องเป็นการนำต้นแบบจากโครงการ/
ผลงานที่เคยได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทเลื่องลือขยายผล มาแล้วในระดับดีเด่นหรือระดับดี
เกินกว่า 3 ปี สามารถส่งสมัครในพื้นที่เดิมได้ หรือขยายในพื้นที่อื่นไม่น้อยกว่า 2 พื้นที่ โดยการแสดงให้เห็นการต่อยอด
ผลงานที่แตกต่างจากเดิม
14 |

1.4.3 เกณฑ์การประเมิน กำหนดเป็น 4 มิติ ได้แก่
มิติที่ 1 ความสำคัญของปัญหาและความสามารถองค์กร (10 คะแนน)
มิติที่ 2 กระบวนการมีส่วนร่วม (40 คะแนน)
มิติที่ 3 ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ (40 คะแนน)
มิติที่ 4 ความยั่งยืน (10 คะแนน)
โดยในแต่ละมิติมีตัวชี้วัดและค่าคะแนน ดังนี้
รายการตัวชี้วัด ประเภทเลื่องลือขยายผล (Participation Expanded)
ค่าคะแนน
มิติที่ 1 : ความสำคัญในการขยายผลและความสามารถองค์กร
10
1. ความสำคัญและเป้าหมายในการขยายผลและหรือต่อยอด
2. ภารกิจ/โครงการ/ต้นแบบที่นำมาใช้ในการขยายผลและหรือต่อยอด
มิติที่ 2 : กระบวนการขยายผลหรือต่อยอด
40
3. รูปแบบและวิธีการขยายผลหรือต่อยอดที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาต่อยอดหรือนำบทเรียนจากภารกิจ/
ต้นแบบเดิมมาปรับให้ดีขึ้น (วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดำเนินการ บทบาทของภาคส่วนในการขับเคลื่อน กลไก
หรือวิธีการขับเคลื่อน แนวคิด/เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการดำเนินการ)
4. กลไก/การกำกับดูแลบริหารจัดการกลุ่ม/เครือข่ายที่รัฐได้จัดตั้งขึ้นหรือเครือข่ายที่ประชาชนได้ก่อตั้งขึ้นมา
5. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการขยายผลหรือต่อยอด
มิติที่ 3 : ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ
40
6. ผลผลิต/ ผลลัพธ์ /ผลกระทบ ของการดำเนินงานขยายผลหรือต่อยอดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
6.1 ผลผลิ ตจากการขยายผลหรื อต่ อยอดการดำเนิ นงานในการสร้ างการมี ส ่ วนร่ วมของหน่ ว ยงาน
ในการขยายผล กรณีที่ขยายผลในเชิงพื้นที่ให้ระบุในแต่ละพื้นที่
6.2 ผลลัพธ์จากการขยายผลหรือต่อยอดการดำเนินงานในการสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่นำไปสู่
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ กรณีที่ขยายผลในเชิงพื้นที่ให้ระบุในแต่ละพื้นที่
6.3 ประโยชน์ที่ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย และหน่วยงานได้รับจากกระบวนการมีส่วนร่วมที่สร้างผลกระทบสูง
กับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน กรณีที่ขยายผลในเชิงพื้นที่ให้ระบุในแต่ละพื้นที่
มิติที่ 4 : ความยั่งยืน
10
7. การได้รับการสนับสนุนหรือการระดมทรัพยากรจากภาคส่วนอื่นในการขับเคลื่อนโครงการต่อไป
เพื่อให้ดำเนินโครงการได้ด้วยตนเอง
8. การถ่ายทอดบทเรียนและผลการดำเนินการเพื่อให้หน่วยงานอื่นสามารถนำไปศึกษาและเป็นต้นแบบ
9. ความยั ่ ง ยื น ระดั บ นโยบาย (การจั ด Roadmap ในการขยายผล หรื อ การบรรจุ โ ครงการไว้
ในแผนปฏิบัติการ)
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1.5 ร่วมใจแก้จน (Collaboration towards Poverty Eradication)*
1.5.1 ความหมาย
รางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่มีผลงานหรือ
โครงการเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถเป็นต้นแบบเพื่อให้
หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ สามารถนำไปปรั บ ใช้ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจนในพื ้ น ที ่ โดยเน้ น การมี ส ่ ว นร่ ว ม
ของชุมชนและสังคมในการแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาและ
การพัฒนาในระดับต่อไป
1.5.2 เงื่อนไขการสมัคร
1) ผลงานที่เสนอขอรับรางวัลจะต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่
ซึ่งอาจเป็นระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ชุมชน หรือพื้นที่เฉพาะก็ได้
2) การดำเนินงาน/กระบวนการของแผนงาน/โครงการในการแก้ไขปัญหาความยากจนมีการบูรณาการ
ความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีรูปแบบการแก้ไขปัญหาที่เกิดผลลัพธ์ผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรม
3) ผลงานที่ส่งขอรับรางวัลต้องมีการดำเนินการมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี
1.5.3 เกณฑ์การประเมิน
1) ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 3 มิติ ได้แก่
มิติที่ 1 ตัวชี้วัดกลุ่มปัจจัยนำเข้า (Input) เพื่อประเมินรูปแบบและความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร
ของโครงการอย่างคุ้มค่า (15 คะแนน)
มิติที่ 2 ตัวชี้วัดเชิงกระบวนการ (Process) เพื่อประเมินกระบวนการทำงานของโครงการที่จะนำไปสู่
การแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน (Sustainability) มีการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหา
เชิงบูรณาการ และมีกระบวนการทำงานที่มีความริเริ่มสร้างสรรค์ เกิดการทำงานที่เกิดผล
(30 คะแนน)
มิ ต ิ ท ี ่ 3 ตั วชี ้ ว ั ดผลผลิ ตผลลั พธ์ ผลกระทบ (Output, Outcome and Impact Indicators) เพื่ อ
ประเมินผลลัพธ์ผลกระทบที่เกิดขึ้นว่าสามารถช่วยแก้ปัญหาความยากจนได้ เห็นผลทั้งใน
เชิงปริมาณเชิงคุณภาพ ตอบโจทย์แก้จนได้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่และมีศักยภาพในการ
ขยายผล (55 คะแนน)
2) ต้องมีคะแนนในแต่ละมิติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
3) โครงการที ่ ม ี ส ิ ทธิ ได้ ร ั บรางวั ลในระดั บดี เด่ น ต้ องมี คะแนนที ่ เป็ นตั วชี ้ ว ั ดปั จจั ยความสำเร็ จ
(Key Success Factor) ของแต่ละกลุ่ม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 โดยตัวชี้วัดดังกล่าว ได้แก่ (1) บทบาทของหน่วยงาน
ผู้ส่งผลงาน (2) การบูรณาการการทำงานร่วมกับเครือข่ายและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (3) ผลลัพธ์ และ (4) ผลกระทบ
ทั้งนี้ สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
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โดยในแต่ละมิติมีตัวชี้วัดและค่าคะแนน ดังนี้
รายการตัวชี้วัด ประเภทร่วมใจแก้จน (Collaboration towards Poverty Eradication)
ค่าคะแนน
มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดกลุ่มปัจจัยนำเข้า (Input)
15
1. แนวทางการดำเนินงานชัดเจน
4
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหาความยากจนในพื้นที่/แนวคิดโครงการ (โดยสังเขป)
1.2 หน่วยงานหรือผู้ที่ส่งผลงานมีการวางแผนแนวทางการดำเนินงานที่แก้ไขปัญหาความยากจน
ตลอดจนการกำหนดแผนงานที่ชัดเจน และสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์
1.3 หน่วยงานหรือผู้ที่ส่งผลงานมีการออกแบบกลไกการขับเคลื่อนที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริง
2. การใช้ทรัพยากรเหมาะสม
3
2.1 มี การใช้ ทรั พยากรทั ้ งในรู ปแบบของตั วเงิ นและไม่ ใช่ ต ั วเงิ นจากแหล่ งที ่ หลากหลาย
ทั้งจากภาครัฐ เอกชน และประชาชน
2.2 มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาความยากจน
2.3 มีรูปแบบและวิธีในการใช้ทรัพยากรในการแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างคุ้มค่า
3. บทบาทของหน่วยงานผู้ส่งผลงาน
8
3.1 บทบาทของหน่วยงานหรือผู้ส่งผลงานในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยแบ่งออกเป็ น
4 บทบาท ได้แก่ (1) ผู้ประสานงาน (Collaborator) (2) ผู้อำนวยความสะดวก (Facilitator)
(3) บทบาทของหน่วยงานในฐานะผู้นำ และ (4) ผู้เปลี่ยนกระบวนทัศน์ของชุมชน (Paradigm Shift
Change Agent)
3.2 วิธีการทำงานของหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
มีการสื่อสาร การแก้ไขหรือปลดล็อกข้อจำกัด การสร้างบรรยากาศการทำงาน การสร้าง
วัฒนธรรมการทำงานแบบมีส่วนร่วม หรือมีการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหา เป็นต้น
มิติที่ 2 : ตัวชี้วัดเชิงกระบวนการ (Process Indicators)
30
1. การมีส่วนร่วมของประชาชน
10
1.1 มี กระบวนการที ่ ทำให้ ประชาชนมี เข้ าไปมี ส ่ วนร่ วมการในการดำเนิ นการแก้ ไขปั ญหา
ความยากจน โดยอ้างอิงจากระดับการมีส ่วนร่วมของประชาชน (IAP 2 - International
Association for Public Participation) ใน 4 ระดั บแรก ได้ แก่ ระดั บที ่ 1 การให้ ข ้ อมู ล
ข่าวสาร (To Inform) ระดับที่ 2 การปรึกษาหารื อ (To Consult) ระดับที่ 3 การเข้ ามา
มีบทบาท (To Involve) และระดับที่ 4 ความร่วมมือ (To Collaborate)
1.2 บทบาทของหน่วยงานที่ ส ่ งผลงานในการทำงานร่ วมกั นกั บภาคส่ วนต่ าง ๆ โดยเฉพาะ
ภาคประชาชน
2. การบูรณาการการทำงานร่วมกับเครือข่ายและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
10
2.1 มีกลไกและรูปแบบในการสร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ
2.2 มีตัวชี้วัดที่แสดงถึงผลการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และวิธีในการ
ทำงานร่วมกัน
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รายการตัวชี้วัด ประเภทร่วมใจแก้จน (Collaboration towards Poverty Eradication)
ค่าคะแนน
2.3 มีตัวชี้วัดที่แสดงถึงผลการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มิใช่
ภาครัฐ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ และวิธีในการทำงานร่วมกัน
2.4 มีแนวทางในการทำงานร่วมกัน การแก้ไขปัญหา และกลไกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างหน่วยงาน
3. กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
10
3.1 มีกลไกการติดตามประเมินผลและตรวจสอบที่นำไปสู่การขับเคลื่อนงานได้เห็นผล
3.2 มีการนำผลการดำเนินงานมาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหา
3.3 มีโมเดลการแก้จนที่มีประสิทธิภาพ
3.4 มีกระบวนการทำงานมีความริเริ่มสร้างสรรค์ มีแนวคิด (Idea) ใหม่ หรือเป็นการต่อยอด
ความคิดเดิม
มิติที่ 3 : ตัวชี้วัดผลลัพธ์ผลกระทบ (Output, Outcome and Impact Indicators)
55
1. ผลงานมีผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบที่แก้จนได้จริงเป็นที่ประจักษ์ ตอบโจทย์ปัญหา
40
โดยแบ่งเป็น
- ผลผลิ ต (Outputs) 15 คะแนน แสดงผลการแก้ ปั ญหาความยากจนในมิติ ด้ านการเงิ น
โดยพิจารณาจากข้อมูลเชิงตัวเลขหรือเชิงปริมาณ และเปรียบเทียบกับปีที่ยังไม่มีการดำเนิน
โครงการ ได้แก่
(1) จำนวนผู้ที่ได้รับการแก้ไขปัญหาความยากจนจากการดำเนินโครงการกี่คน (หากเป็น
ครัวเรือนให้ระบุจำนวนสมาชิกเฉลี่ยของครัวเรือน)
(2) เปรียบเทียบรายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้น (หากแสดงผลรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้แสดงต้นทุนที่เพิ่มขึ้นด้วย)
(3) ตัวชี้วัดอื่น ๆ เช่น จำนวนผู้ที่มีการออมเงินเพิ่มขึ้น จำนวนผู้ที่มีภาระหนี้สินลดลง เป็นต้น
- ผลลัพธ์ (Outcomes) 20 คะแนน แสดงผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมในการแก้ปัญหา
ความยากจนในมิติอื่นที่มิใช่ด้านการเงิน ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านความเป็นอยู่
และด้านการเข้าถึงบริการของภาครัฐ ซึ่งพิจารณาผลที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากผลผลิตในมิติ
ด้านการเงิน และการเข้าถึงปัจจัย 4 โดยเปรียบเทียบกับปีที่ยังไม่มีการดำเนินโครงการ เช่น
(1) การมีสุขภาพที่ดีขึ้น อัตราการเจ็บป่วยของคนในพื้นที่ลดลง การมีเด็กแรกเกิดพิการลดลง
(เนื่องจากลดการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม)
(2) การเข้าถึงการศึกษาของบุตรหลาน การมียุวเกษตรกรเพิ่มขึ้น
(3) การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น เช่น การมีที่ดินทำกินของตัวเอง การมีที่พักอาศัยที่มั่นคง
แข็งแรงถูกสุขลักษณะ การมีอาหารและน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอในการอุปโภคบริโภค
(4) การเข้าถึงบริการของภาครัฐที่เพิ่มขึ้น เช่น การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
(ไฟฟ้า ประปา ถนน) และบริการสุขภาพ ผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับการดูแลจากครอบครัว
ชุมชน ภาครัฐและเอกชน เป็นต้น
(5) ตัวชี้วัดอื่น ๆ
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รายการตัวชี้วัด ประเภทร่วมใจแก้จน (Collaboration towards Poverty Eradication)
ค่าคะแนน
- ผลกระทบ (Impacts) 5 คะแนน โดยพิจารณาว่าโครงการทำให้เกิดผลกระทบระยะกลาง
ที่สามารถแก้ไขความยากจนได้จริงในลักษณะที่ตอบโจทย์เหมาะสมกับพื้นที่ ความต้องการ
ของประชาชน และชุมชน เช่น
(1) ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ เช่น สัดส่วนคนจนที่ลดลดลงในพื้นที่ สัดส่วนรายได้
ที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อ GPP ของจังหวัด
(2) ผลการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น ชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น
(3) ผลการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น เกษตรกรลดการเผาพื้นที่การเกษตร
(4) ผลของการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในระดับปัจเจกบุคคล และชุมชน
(5) ตัวชี้วัดอื่น ๆ
2. โอกาสในการนำไปขยายผล
5
โมเดลร่วมใจแก้จนมีศักยภาพในการนำไปสู่การขยายผลพื้นที่อื่น ๆ หรือสามารถขยายผลไปยัง
กลุ่มเป้าหมายอื่น หรือสามารถต่อยอดโมเดลเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การถอดบทเรียน
และการเผยแพร่ มีข้อตกลงร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีนโยบายที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
ให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม
3. ความยั่งยืนของโครงการ
10
3.1 ผลการแก้ไขปัญหาความยากจนมีความสำเร็จในลักษณะที่ยั่งยืน มีการสร้างกลไกหรื อ
มีการสร้างระบบการบริหารงานที่นำไปสู่ความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาความยากจน
3.2 ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็ง (Self-reliance) และมีการแสดงเจตนารมณ์
(Commitment) ในการดำเนินการต่อ
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ระดับรางวัล
2.1 กรณีรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ยกเว้นประเภทร่วมใจแก้จน
ระดับดีเด่น (Excellent)
เป็นระดับรางวัลทีแ่ สดงให้เห็นว่ามีผลการดำเนินการเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน
ผลสำเร็จของงานมีความโดดเด่น และเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งสามารถเป็นตัวอย่างหรือ
แนวปฏิบัติที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นได้ ทั้งนี้ ต้องมีคะแนนจากการประเมิน ตั้งแต่ 90
คะแนนขึ้นไป

ระดับดี (Good) มีคะแนนจากการประเมินตั้งแต่ 80 - 89 คะแนน
2.2 กรณีรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน
ระดับดีเด่น (Excellent)
เป็นระดับรางวัลทีแ่ สดงให้เห็นว่ามีผลการดำเนินการเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน
ผลสำเร็จของงานมีความโดดเด่น และเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งสามารถเป็นตัวอย่างหรือ
แนวปฏิบัติที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นได้ ทั้งนี้ ต้องมีคะแนนจากการประเมิน ตั้งแต่ 90
คะแนนขึ้นไป

ระดับดี (Good) มีคะแนนจากการประเมินตั้งแต่ 75 คะแนนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 90
คะแนน

ทั้งนี้ กรณีที่จะได้รับการพิจารณาผ่านการประเมินให้ได้รับรางวัลฯ
ต้องมีคะแนนในแต่ละมิตไิ ม่น้อยกว่าร้อยละ 50
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ขั้นตอนการตรวจประเมิน

ขั้นตอนการตรวจประเมิน มี 2 ขั้นตอนหลัก ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 การตรวจประเมินจากใบสมัคร เป็นการตรวจประเมินการดำเนินการเปิดระบบราชการให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของหน่วยงานจากเอกสารใบสมัคร โดยคณะทำงานกลั่นกรองเอกสาร
รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ตามหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลฯ โดยหน่วยงานต้องมีผลการประเมิน
ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป
กรณีรางวัลประเภทร่วมใจแก้จน ตรวจประเมินโดย สำนักงานขับเคลือ่ นการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.)
โดยมีคะแนนจากการประเมินตั้งแต่ 75 คะแนนขึน้ ไป

ขั้นตอนที่ 2 การตรวจประเมินจากการดำเนินการจริง ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน เป็นการตรวจประเมินผลงาน
ที่ผ่านการประเมินในขั้นตอนที่ 1 และมีผลคะแนน ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไปเพื่อสอบทาน ความครบถ้วน สมบูรณ์
ของข้อมูลหรือข้อเท็จจริงของการดำเนินงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ หรือผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการเปิ ด
ระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยคณะทำงานตรวจประเมินรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
กรณีรางวั ลประเภทร่วมใจแก้จน ตรวจประเมินโดยคณะกรรมการพิจารณาและตรวจประเมินรางวัลเลิศรั ฐ
สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปี พ.ศ. 2565
ขั้นตอนที่ 3 การพิจารณาตัดสินรางวัลโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริม
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพภาครัฐ โดยผลการตัดสินของ อ.ก.พ.ร. ฯ
ถือเป็นสิ้นสุด ซึ่งผลการพิจารณาตัดสินจะนำไปสู่การประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัลต่อไป
ภาพแสดงขั้นตอนการประเมินรางวัล

เฉพาะประเภทร่วมใจแก้จน ระดับดี
คะแนน >75 – 89 คะแนน
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วิธีการสมัคร

การสมัครขอรับรางวัลฯ ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ ที่ https://awards.opdc.go.th/awardsregister/
เพียง 1 ช่องทางเท่านั้น โดยดำเนินการ ดังนี้
➢ ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective
Change) ผู ้ นำหุ ้ นส่ วนความร่ วมมื อ (Engaged Citizen) และเลื ่ องลื อขยายผล (Participation
Expanded)
1. กรอกข้อมูลส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร จำนวนไม่เกิน 3 หน้า (กระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร 16) โดยส่งใน
รูปแบบของไฟล์ Microsoft word (*.doc หรือ *.docx) และ PDF file (*.pdf)
2. กรอกข้อมูลส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ โดยกรอกข้อมูลผ่านระบบ
➢ ประเภทร่วมใจแก้จน (Collaboration towards Poverty Eradication)
กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มการสมัครรางวัลให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ จำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4
ขนาดตัวอักษร 16 โดยส่งในรูปแบบของไฟล์ Microsoft word (*.doc หรือ *.docx) และ PDF file (*.pdf)
โดยการส่งใบสมัครให้ส ่งผ่านหน่วยงานต้นสังกัดระดับกรมหรือเทียบเท่า จังหวัด และองค์การมหาชน
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการสมัครผ่านระบบผ่านระบบออนไลน์ สามารถดำเนินการ ดังนี้
1) ดำเนินการเข้าสู่ระบบการสมัครรางวัล เพื่อส่งสมัคร และอนุมัติการส่งสมัครขอรับรางวัล โดยใช้บัญชี
ผู ้ ใช้ งาน (User Name) และรหั สผ่ าน (Password) ของหน่ วยงานตามที ่ สำนั กงาน ก.พ.ร. กำหนด
ซึ่งการส่งสมัครจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อหน่วยงานอนุมัติส่งผลงานผ่านระบบ
2) กรณี ห น่ ว ยงานในระดั บ ต่ ำกว่ า กรม ที ่ ย ั ง ไม่ เ คยขอมี บ ั ญ ชี ม าก่ อ น และต้ อ งการส่ ง ใบสมั คร
ขอรั บ รางวั ล ฯ เข้ า ในระบบออนไลน์ หน่ ว ยงานสามารถแสดงความจำนงขอมี บ ั ญ ชี ไ ด้
ที่ http://awards.opdc.go.th/awardsregister/ ทั ้ งนี ้ การส่ งสมั ครขอรั บรางวั ล จะต้ องได้ รั บ
ความเห็นชอบและอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัด และการส่งสมัครจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อหน่วยงานต้น
สังกัดอนุมัติผ่านระบบมายังสำนักงาน ก.พ.ร. เท่านั้น
3) กรณีโรงเรียน ที่ยังไม่เคยขอมีบัญชีมาก่อน และต้องการส่งใบสมัครขอรับรางวัลฯ เข้าในระบบออนไลน์
สามารถแสดงความจำนงขอมีบัญชีได้ที่ http://awards.opdc.go.th/awardsregister/ ทั้งนี้ ต้องผ่าน
การพิจารณาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ และการส่งสมัครจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์
เมื่อ สพม. และ สพฐ. อนุมัติผ่านระบบมายังสำนักงาน ก.พ.ร. เท่านั้น
ระบบสมัครออนไลน์
http://awards.opdc.go.th/awardsregister/
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ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : 0 2356 9999 ต่อ 8846 และ 8876
Email : psea2565@gmail.com
Line :

QR CODE
LINE Group

ประเภทร่วมใจแก้จน (Antipoverty Empowered)
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน ป.ย.ป.
โทรศัพท์ : 0 2280 5700 ต่อ 3004 และ 2003
Email : keetaya@sto.go.th
QR CODE
Line :
LINE Group ร่วมใจแก้จน

Download เอกสารที่
https://www.opdc.go.th/content/MzM
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ปฏิทินการดำเนินการตรวจประเมิน
รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2565

22 ธ.ค. 64
ชี้แจงรางวัลฯ

ก.พ. – เม.ย. 65
ตรวจประเมินจากเอกสาร
(ขั้นตอนที่ 1)

มิ.ย. 65
เปิดรับสมัครรางวัล
ประเภท
เลื่องลือขยายผล

3 ม.ค. 65
พ.ค. – ก.ค. 65
เปิดรับสมัคร
ตรวจประเมินรอบที่ 2
ยกเว้น
ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน
ประเภทเลื่องลือขยายผล

ส.ค. 65
พิจารณาตัดสินรางวัล

ก.ค. – ส.ค. 65
ตรวจประเมิน
ประเภทเลื่องลือขยายผล

ก.ย. 65
จัดงานมอบรางวัลฯ
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ภาคผนวก

แบบฟอร์มการสมัครรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ประจำปี 2565
ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance)
รางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐเพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือ
พั ฒ นาการบริ ห ารราชการที ่ เ ป็ น การส่ ง เสริ ม การเปิ ด ระบบราชการให้ ป ระชาชนเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว ม
ในระดั บ การให้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสาร (Inform) ระดั บ การปรึ ก ษาหารื อ (Consult) ทั ้ ง นี ้ เพื ่ อ ส่ ง เสริ ม ให้
ส่วนราชการมีการสร้างภาคีเครือข่ายการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ภาคส่วนอื่น
เข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินการกับภาครัฐ ซึ่งจะก่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การทำงานประสบความสำเร็จ

คำชี้แจง
หน่วยงานที่สมัครขอรับรางวัลฯ
หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า จังหวัด องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน
อิสระของรัฐ สถาบันอุดมศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงื่อนไขของผลงานที่ส่งสมัคร
กรุณาทำเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความจริงเกี่ยวกับผลสำเร็จจากการเปิดระบบราชการ
 เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นอำนาจหน้าที่ /ภารกิจหลักขององค์กร หรือ
สอดคล้องตามแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
 เป็นภารกิจที่สำคัญขององค์กร ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
 บางภารกิจที่สำคัญขององค์กร เกี่ยวข้องกับประชาชน และดำเนินการทั่วทั้งองค์กร (ภารกิจที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับความมั่นคง ภารกิจชั้นความลับ) เช่น หน่วยงานเชิงนโยบาย เป็นต้น
 เป็นการดำเนินงานในภาพรวมขององค์กร (ส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า จังหวัด องค์การมหาชน
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระของรัฐ สถาบันอุดมศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ทีเ่ ปิดให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในระดับการให้ข้อมูล (Inform) และระดับการปรึกษาหารือ (Consult) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์กรเป็น
ราชการระบบเปิด (1 หน่วยงานสามารถส่งสมัครได้เพียง 1 ผลงานเท่านั้น)
 มีการดำเนินงานมาแล้ว 1 - 3 ปี อย่างต่อเนื่องและปัจจุบันยังมีการดำเนินงานอยู่
 ผลสำเร็จจากเปิดระบบราชการที่เสนอมาเป็นตัวอย่างต้องเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน
 เป็นหน่วยงานที่ไม่เคยได้รับรางวัลฯ ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชนมาก่อน
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ข้อมูลของหน่วยงานที่สมัครขอรับรางวัล
1. ชื่อหน่วยงานที่สมัครขอรับรางวัล
(ชื่อกรม ชื่อจังหวัด ชื่อองค์การมหาชน เป็นต้น)

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบผลงาน
3. ผู้ประสานงาน (อย่างน้อย 2 คน)
3.1 ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
สำนัก/กอง
เบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรสาร

โทรศัพท์มือถือ

e-mail

3.2 ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
สำนัก/กอง
เบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรสาร

โทรศัพท์มือถือ

e-mail

หมายเหตุ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ กรุณากรอกข้อมูลผู้ประสานงานให้ครบถ้วน
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รายงานผลการดำเนินการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ความยาวต้ องไม่ เกิ น 3 หน้ากระดาษ A4 ให้อธิบายโดยสรุปผลการดำเนิ นการในภาพรวม (ที่มาของปั ญหา
การดำเนินการ ความสำเร็จของการดำเนิ นการและปัจจั ยความสำเร็จโดยย่ อ) สามารถแทรกภาพประกอบได้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินรางวัลได้เห็นภาพรวมในการดำเนินการ โดยต้องใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK
ขนาด 16 (โปรดศึกษาเกณฑ์การพิจารณาประกอบการตอบคำถาม)
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ความยาวต้องไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4
1. ที่มา/ปัญหาการเปิดระบบราชการ

2. การดำเนินการ (วิธีการ/รูปแบบ)

3. ความสำเร็จของการดำเนินการ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ)

4. ปัจจัยความสำเร็จ

27

|

ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
รายการตัวชี้วัดและแนวทางการพิจารณาประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance)
มิติที่ 1 : ความสำคัญของปัญหาและความสามารถขององค์กร
10 คะแนน
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
1. ความเป็นมา หรือความสำคัญของปัญหาที่ทำให้ต้องมีการเปิดระบบราชการ
การดำเนินการ
ประเด็นการพิจารณา
ไม่ได้
ดำเนินการ
ดำเนินการ





อธิ บ ายความสำคั ญของความเป็ น มา
หรื อความสำคั ญของปั ญหาที ่ ทำให้ ต ้ อง
เปิดระบบราชการ
 กรณีที่ 1 มีแต่ไม่ชัดเจน
 กรณีที่ 2 ชัดเจน
2. กลุ่มเป้าหมาย ขอบเขตและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปิดระบบราชการ
การดำเนินการ
ประเด็นการพิจารณา
ไม่ได้
ดำเนินการ
ดำเนินการ



คำอธิบายผลการดำเนินงาน
(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)

คำอธิบายผลการดำเนินงาน
(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)



การเปิ ดระบบราชการของหน่ ว ยงาน
มี ขอบเขตภารกิ จที่ ส ่ งผลกระทบ หรื อ
ประโยชน์ต่อประชาชนหรือผู้รับบริการ
กลุ่มใดบ้างอย่างไร โปรดอธิบายข้ อมูล
ประกอบ รวมทั ้ งระบุ ประชาชนหรื อ
ผู้รับบริการกลุ่มใดบ้างที่ได้รับผลกระทบ/
ประโยชน์ (เป็นใคร จำนวนเท่าไร)
ความสามารถขององค์กร (ศักยภาพของหน่วยงานที่สามารถตอบสนองต่อปัญหา)
3. การกำหนดนโยบายและกฎ/ระเบียบที่เอื้อต่อการเปิดระบบราชการ
การดำเนินการ
คำอธิบายผลการดำเนินงาน
ประเด็นการพิจารณา
ไม่ได้
ดำเนินนการ
(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)
ดำเนินการ


หน่วยงานมีการกำหนดนโยบายและกฎ/
ระเบียบที่เอื้อต่อการเปิดระบบราชการ
อย่างไร
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ดำเนิ

ดำเนิ

รายการตัวชี้วัดและแนวทางการพิจารณาประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance)
4. การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในการเปิดระบบราชการ
การดำเนินการ
ไม่ได้
ดำเนินการ
ประเด็นการพิจารณา
ดำเนินการ













คำอธิบายผลการดำเนินงาน
(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)

หน่ ว ยงานมี ก ารดำเนิ น การอย่ า งไร
เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม
(1) การสื่อสารถ่ายทอดนโยบาย
(2) การสร้างวัฒนธรรม
(3) การกำหนดผู ้ ร ั บ ผิ ด ช อบ แล ะ
การติดตามประเมินผล
(4) การจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอกับ
ภารกิจ

มิติที่ 2 : การเปิดระบบราชการ (การเปิดเผยข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็น)

40 คะแนน

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ
5. กระบวนการหรือวิธีการในการจัดทำข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าข้อมูลที่เปิดเผยมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันสมัย
การดำเนินการ
คำอธิบายผลการดำเนินงาน
ไม่ได้
ดำเนินการ
ประเด็นการพิจารณา
(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)
ดำเนินการ

 (1) ช่องทางการเข้าถึงข่าวสารและข้อมูล
สารสนเทศที่มีคุณภาพ ง่ายและสะดวก
และมีความหมาะสมกั บกลุ ่ มเป้าหมาย
(โดยหน่วยงานต้องวิเคราะห์ว่ากลุ่มเป้าหมาย
คื อกลุ ่ มใด และช่ องทางในการเข้ า ถึ ง
ในแต่ละกลุ่มมีความเหมาะสมหรือไม่)

 (2) การจัดทำฐานข้อมูลที่มีความถูกต้อง
ครบถ้ ว น และทั น สมั ย และตรงกั บ
ความต้องการของทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึง
อธิบายกระบวนการค้นหาความต้องการ
ข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มเป้าหมายและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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รายการตัวชี้วัดและแนวทางการพิจารณาประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance)


(3) กลไกหรือวิธีการในการจัดการข้อมูล
ที ่ เผยแพร่ ให้ ม ี ความถู กต้ อง ทั นสมั ย
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งก่ อน
เผยแพร่และหลังเผยแพร่


(4) การเผยแพร่ ข้ อ มู ล สารสนเทศ
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ประชาชนและกลุ่มเป้าหมาย โดยคำนึงถึง
ความเท่าเทียมกันทางสังคม (มีขั้นตอน
และกลไกในการเปิดเผยข้อมูลโดยคำนึงถึ ง
ความเท่ า เที ย มในสั ง คม เช่ น การมี
Ecosystem สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้สูงอายุ)


(5) การนำนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ประยุกต์ใช้ในการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้
ประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ เช่น การนำไปใช้
ประโยชน์ได้หรือประมวลผลต่อได้ โดย
ไม่ขัดด้านกฎหมาย
การรับฟังความคิดเห็นหรือการโต้ตอบกลับผู้รับบริการ
6. มี ระบบหรื อวิธ ี การในการรั บฟั งความคิ ดเห็น ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่ งใส (ความคิดเห็นรวมถึ ง
ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะเชิงบวกและลบ)
การดำเนินการ
คำอธิบายผลการดำเนินงาน
ประเด็นการพิจารณา
ไม่ได้
ดำเนินการ
(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)
ดำเนินการ

 (1) การจัดเตรียมข้ อมูลและคำแนะนำ
สำหรั บ ผู ้ ร ั บ บริ ก ารผ่ า นช่ อ งทาง
การสื่อสารที่หลากหลาย

 (2) การมี ช ่ องทางรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น
ลั กษณะสื ่ อสารแบบสองทาง (Two way Communication)

 (3) กลไกหรื อ ว ิ ธ ี ก ารในการร ั บฟั ง
ความคิดเห็นจากประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มีประสิทธิภาพ และคำนึงถึง
ความเท่าเทียมทางสังคม (มีขั้นตอนและ
กลไกในการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น โดย
คำนึงถึงความเท่าเทียมในสังคม)
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รายการตัวชี้วัดและแนวทางการพิจารณาประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance)


(4) กลไกการตรวจสอบการดำเนินงาน
ของหน่ ว ยงานจากภาคประชาชน
ที ่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเป็ น ไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 (5) มี ร ะบบติ ด ตามแสดงสถานะการ
ดำเนิน การที่ต อบสนองต่ อ การรั บ ฟั ง
เสียงสะท้อนของประชาชน

 (6) การนำนวั ต กรรม เทคโนโลยี ที่
ทั น สมั ย มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการรั บ ฟั ง
ความคิดเห็น
การสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ
7. มีวิธีการในการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ
การดำเนินการ
ไม่ได้
ดำเนินการ

ดำเนินการ









ประเด็นการพิจารณา

คำอธิบายผลการดำเนินงาน
(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)

(1) วิธีการสร้างภาคีเครือข่ายการทำงาน
กั บ ภาคส่ ว นต่ า ง ๆ เช่ น ภาครั ฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักวิชาการ
สื่อสารมวลชน เป็นต้น
(2) การเข้ ามามี บทบาทของเครื อข่ าย
แต่ ล ะภาคส่ ว นในการดำเนิ น การกั บ
ภาครัฐ

มิติที่ 3 : ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ

40 คะแนน
8. ผลผลิตจากการดำเนินงานในการเปิดระบบราชการของหน่วยงาน (อธิบายให้ชัดเจนเชิงสถิติ เปรียบเทียบผลสำเร็จก่อน/หลัง
การดำเนินงาน แสดงตัวชี้วัดความสำเร็จจากการดำเนินการ พร้อมยกตัวอย่าง)
การดำเนินการ
คำอธิบายผลการดำเนินงาน
ประเด็นการพิจารณา
ไม่ได้
ดำเนินการ
(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)
ดำเนินการ


ผลผลิ ตจากการดำเนิ น งานในการเปิ ด
ระบบราชการของหน่ ว ยงาน (เช่ น
ความร่วมมือที่เกิดขึ้น การเกิดนวัตกรรมใหม่
เป็นต้น)
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รายการตัวชี้วัดและแนวทางการพิจารณาประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance)
9. ผลลัพธ์จากการดำเนินงานในการเปิดระบบราชการของหน่วยงาน (อธิบายให้ชัดเจนเชิงสถิติ พร้อมยกตัวอย่าง)
การดำเนินการ
คำอธิบายผลการดำเนินงาน
ประเด็นการพิจารณา
ไม่ได้
ดำเนินการ
(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)
ดำเนินการ


ผลลัพธ์จากการดำเนินงานในการเปิด
ระบบราชการของหน่วยงาน (อธิบาย
ถึงผลสำเร็จหรือผลที่ได้ในการเปิดระบบ
ราชการของหน่ วยงาน เช่ น การพั ฒนา
นวัตกรรมที่นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ
และความโปร่ ง ใสในการทำงานของ
ภาครัฐ)
10. ประโยชน์ที่ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย และหน่วยงานได้รับจากการเปิดระบบราชการที่เป็นผลกระทบ ทั้งเชิงบวกและลบ (ถ้ามี)
(อธิบายให้ชัดเจนเชิงสถิติ พร้อมยกตัวอย่าง)
การดำเนินการ
ไม่ได้
ดำเนินการ



ประเด็นการพิจารณา

ดำเนินการ



คำอธิบายผลการดำเนินงาน
(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)

ประโยชน์ที่ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย และ
หน่วยงานได้รับจากการเปิดระบบราชการ
ที ่ เป็ น ผลกระทบ ทั ้ งเชิ งบวกและลบ
(ถ้ามี)

มิติที่ 4 : ความยั่งยืน

10 คะแนน

11. แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาระบบในการเปิดระบบราชการให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและแนวทางในการพัฒนาต่อยอด
การดำเนินการ
คำอธิบายผลการดำเนินงาน
ประเด็นการพิจารณา
ไม่ได้
ดำเนินการ
(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)
ดำเนินการ

 แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
ในการเปิ ด ระบบราชการให้ ส ามารถ
ทำงานได้ อย่ างต่ อเนื ่ องและแนวทาง
ในการพัฒนาต่อยอด
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แบบฟอร์มการสมัครรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ประจำปี 2565
ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change)
รางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐ เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเปิดระบบราชการ ที่มีการส่งเสริม
และสนับสนุนให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการตั้งแต่ระดับการให้ข้อมูล
(Inform) การให้ คำปรึ กษาหารื อ (Consult) การเข้ ามามี บทบาท (Involve) และในระดั บความร่ ว มมื อ
(Collaborate) ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาที่มีนัยสำคัญหรือผลกระทบสูง (High Impact)
กับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ที่นำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน
ภาครัฐและคุณภาพชีวิตของประชาชน

คำชี้แจง
หน่วยงานที่สมัครขอรับรางวัลฯ
หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า จังหวัด องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน
อิสระของรัฐ สถาบันอุดมศึกษา โรงเรียน และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

เงื่อนไขของผลงานที่ส่งสมัคร
กรุณาทำเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความจริงเกี่ยวกับผลงานที่นำเสนอ
 เป็นผลงานที่เป็นการทำงานแบบมีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ (Collaborate) และมีผลสำเร็จ
ที่เป็นรูปธรรม โดยมีการดำเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และไม่เคยได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วมมาก่อน
 เป็นการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจหลักขององค์กร หรือนโยบายสำคัญของรัฐบาล หรือมติ
คณะรัฐมนตรี ในกรณีของจังหวัดต้องเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องตามแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด รวมถึง
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
ประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) พ.ศ. 2564 - 2569
 กรณีทเี่ สนอโครงการหรือผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลนี้มากกว่า 1 รางวัล
 กรณีโ รงเรีย นสมัครขอรับ รางวัลฯ จะต้องได้รับการพิจารณาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธ ยมศึกษา (สพม.) ซึ่งแต่ล ะเขตพื้ นที่ ฯ สามารถสมัครได้ ไ ม่ เกิน 1 โรงเรียน และส่งสมัครขอรั บรางวั ล ฯ
ผ่านสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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ข้อมูลของหน่วยงานที่สมัครขอรับรางวัล
1. ชื่อหน่วยงานที่สมัครขอรับรางวัล
(ชื่อกรม ชื่อจังหวัด ชื่อองค์การมหาชน เป็นต้น)

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบผลงาน
3. ชื่อผลงาน/โครงการ
4. ผู้ประสานงาน (อย่างน้อย 2 คน)
4.1 ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
สำนัก/กอง
เบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรสาร

โทรศัพท์มือถือ

e-mail

4.2 ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
สำนัก/กอง
เบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรสาร

โทรศัพท์มือถือ

e-mail

หมายเหตุ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ กรุณากรอกข้อมูลผู้ประสานงานให้ครบถ้วน
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รายงานผลการดำเนินการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ความยาวต้ องไม่ เกิ น 3 หน้ากระดาษ A4 ให้อธิบายโดยสรุปผลการดำเนิ นการในภาพรวม (ที่มาของปั ญหา
การดำเนินการ ความสำเร็จของการดำเนิ นการและปัจจั ยความสำเร็จโดยย่ อ) สามารถแทรกภาพประกอบได้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินรางวัลได้เห็นภาพรวมในการดำเนินการ โดยต้องใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK
ขนาด 16 (โปรดศึกษาเกณฑ์การพิจารณาประกอบการตอบคำถาม)
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ความยาวต้องไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4
1. ที่มา/ปัญหา

2. การดำเนินการ (วิธีการ/รูปแบบ)

3. ความสำเร็จของการดำเนินการ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ)

4. ปัจจัยความสำเร็จ
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ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
รายการตัวชี้วัดและแนวทางการพิจารณาประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change)
มิติที่ 1 : ความสำคัญของปัญหาและความสามารถขององค์กร
10 คะแนน

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
1. วิเคราะห์ความสำคัญของปัญหา/ที่มา ที่ทำให้ต้องนำกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมาใช้ในการดำเนินการตามภารกิจ
ขององค์กรและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ รวมถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงาน
การดำเนินการ
คำอธิบายผลการดำเนินงาน
ประเด็นการพิจารณา
ไม่ได้
ดำเนินการ
(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)
ดำเนินการ

 วิเคราะห์ความสำคัญของปัญหา/ที่มา
ที่ทำให้ต้องนำกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนมาใช้ในการดำเนินการ
ตามภารกิจขององค์กรและสอดคล้อง
กับบริบทของพื้นที่ รวมถึงวัตถุประสงค์
และเป้าหมายในการดำเนินงาน
2. ขอบเขตปัญหากับประชาชน/กลุ่มประชาชนในพื้นที่หรือผลกระทบของปัญหา
การดำเนินการ
คำอธิบายผลการดำเนินงาน
ประเด็นการพิจารณา
ไม่ได้
ดำเนินการ
(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)
ดำเนินการ


ปั ญ หามี ข อบเขตหรื อ ผลกระทบ
ในระดับใดบ้าง เช่น ระดับพื้นที่หน่วยงาน
ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ เป็นต้น
โปรดอธิบายข้ อมู ลประกอบ รวมทั้ ง
ระบุ ประชาชนหรื อ ผู ้ ร ั บ บริ ก าร
กลุ่มใดบ้างที่ได้รับผลกระทบ (เป็นใคร
จำนวนเท่าไร)
1.2 ความสามารถขององค์กร (ศักยภาพของหน่วยงานที่สามารถตอบสนองต่อปัญหา)
3. นโยบายของหน่วยงานและการสนับสนุนเพื่อให้เกิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่นำมาใช้ในการแก้ไขปัญหา
หรือพัฒนา
การดำเนินการ
คำอธิบายผลการดำเนินงาน
ประเด็นการพิจารณา
ไม่ได้
ดำเนินนการ
(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)
ดำเนินการ


หน่ วยงานมี นโยบายการมี ส ่ วนร่ วม
อย่างไรและการสนับสนุนเพื่อให้เกิด
การบริ หารราชการแบบมี ส ่ วนร่ ว ม
ที ่ น ำมาใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาหรื อ
พัฒนา
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ได้ดำเนิ

ด้ดำเนิ

รายการตัวชี้วัดและแนวทางการพิจารณาประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change)
4. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
การดำเนินการ
ประเด็นการพิจารณา
ดำเนินการ
ไม่ได้
ดำเนินการ













คำอธิบายผลการดำเนินงาน
(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)

หน่ว ยงานมีการดำเนิน การอย่างไร
เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม
(1) การสื่อสารถ่ายทอดนโยบาย
(2) การสร้างวัฒนธรรม
(3) การกำหนดผู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบและ
การติดตามประเมินผล
(4) การจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอ
กับภารกิจ

มิติที่ 2 : กระบวนการมีส่วนร่วม

40 คะแนน

5. รายละเอียดของดำเนินงาน
5.1 รู ป แบบในการนำกระบวนการในการสร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว มในการดำเนิ น การตั ้ ง แต่ ร ะดั บ การให้ ข ้ อมู ล ( Inform)
การให้ ค ำปรึ ก ษาหารื อ (Consult) การเข้ า มามี บ ทบาท (Involve) และในระดั บ ความร่ ว มมื อ (Collaborate) มาใช้
ในการดำเนินงานตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดโครงการ และมีความโดดเด่นที่แตกต่างที่สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความยากลำบากที่เกิดขึ้นได้
การดำเนินการ
คำอธิบายผลการดำเนินงาน
ประเด็นการพิจารณา
ไม่ได้
ดำเนินการ
(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)
ดำเนินการ


(1) การนำกระบวนในการสร้ าง
การมี ส ่ ว นร่ ว มตั ้ ง แต่ ร ะดั บ การให้
ข้ อ มู ล (Inform) การให้ ค ำปรึ ก ษา
หารือ (Consult) การเข้ามามีบทบาท
(Involve) และในระดับความร่วมมื อ
(Collaborate) มาใช้ในการดำเนินงาน
ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดโครงการ

 (2) ความโดดเด่นในการแก้ ไขปั ญหา
ความยากลำบากที ่ เกิ ดขึ ้ นได้ (เช่ น
สามารถนำภูมิปัญญาชาวบ้าน ผลักดัน
ให้ออกเป็นนโยบายและทำข้อตกลง
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ)
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รายการตัวชี้วัดและแนวทางการพิจารณาประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change)
5.2 กลไก/การกำกับดูแลบริหารจัดการกลุ่ม/เครือข่ายที่รัฐได้จัดตั้งขึ้นหรือเครือข่ายที่ประชาชนได้ก่อตั้งขึ้นมา
การดำเนินการ
คำอธิบายผลการดำเนินงาน
ประเด็นการพิจารณา
ไม่ได้
ดำเนินการ
(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)
ดำเนินการ


หลั งจากที ่ ม ี ก ารจั ด ตั ้ ง เป็ น กลุ ่ ม /
เครือข่ายของประชาชน มีรายละเอียด
ของกลุ่ม/เครือข่าย อย่างไรบ้าง เช่น
1. วิสยั ทัศน์/เป้าหมาย/ทิศทางของ
ผู้นำ/เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
2. ฉันทามติ กฎกติกาของกลุ่ม/เครือข่าย
3. เงินทุน/แหล่งทุน
4. ผู้ประสานงานเครือข่าย
5. การกำหนดกรอบการทำงานร่วมกัน
6. การกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบ
7. กลุ่มผูม้ สี วนได้ส่วนเสียในเครือข่าย
8. การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่าง
เครือข่าย
5.3 บทบาทของแต่ละภาคส่วนอื่นในการขับเคลื่อนการดำเนินการ


มี ภาคส่ วนใดบ้ างที ่ เข้ ามามี บทบาท
ในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ
และมี บทบาทในการขั บเคลื ่ อนการ
ดำเนินโครงการอย่างไร
5.4 การดำเนินงานที่สำคัญในการขับเคลื่อนสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง


โครงการมี ก ลไกหรื อ วิ ธ ี ก ารที ่ ใ ช้
ในการขับเคลื่อนการสร้างความร่วมมือ
เชิงบูรณาการ รวมถึงที่มาและแนวทาง
ของการทำงานแบบมี ส ่ วนร่ ว มของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร
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รายการตัวชี้วัดและแนวทางการพิจารณาประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change)
5.5 การนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ใช้เอื้อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
โครงการมี ก ารนำนวั ต กรรมหรื อ


เทคโนโลยีที่ใช้เอื้อให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
อย่างไร

มิติที่ 3 : ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ

6. ผลผลิต/ ผลลัพธ์ /ผลกระทบ ของการดำเนินงาน
6.1 ผลผลิตจากการดำเนินงานในการสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน
การดำเนินการ
ไม่ได้
ดำเนินการ

ดำเนินการ

ประเด็นการพิจารณา

40 คะแนน
คำอธิบายผลการดำเนินงาน
(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)

ผลผลิตของการดำเนินการ/โครงการที่
สำคั ญ คื อ อะไร อธิ บ ายให้ ช ั ดเจน
เชิ งสถิ ติ รวมทั ้ งแสดงตั วชี ้ ว ั ดที ่ วั ด
ความสำเร็ จ ของการดำเนิ น การ/
โครงการ พร้อมยกตัวอย่าง
6.2 ผลลัพธ์จากการดำเนินงานในการสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในพื้นที่





การดำเนินการ
ไม่ได้
ดำเนินการ

ดำเนินการ

ประเด็นการพิจารณา

คำอธิบายผลการดำเนินงาน
(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)

ผลลัพธ์จากการดำเนินงานในการสร้าง
การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่นำไปสู่
การเปลี ่ ย นแปลงอย่ างมี น ั ยสำคั ญ
ในพื ้ น ที ่ (แสดงข้ อ มู ล และตั ว เลข
ที่สนับสนุนที่ชัดเจน)
6.3. ประโยชน์ที่ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย และหน่วยงานได้รับจากกระบวนการมีส่วนร่วมที่สร้างผลกระทบสูงกับคุณภาพชี วิต
ความเป็นอยู่ของประชาชน




การดำเนินการ
ไม่ได้
ดำเนินการ

ดำเนินการ
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ประเด็นการพิจารณา
การดำเนิ น การ/มี ป ระโยชน์ ท ี ่ มี
ความสำคัญต่อประชาชน กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยงานคืออะไร จากกระบวนการมี
ส่ ว นร่ ว มที ่ ส ร้ า งผลกระทบสู ง กั บ
คุ ณ ภาพชี ว ิ ต ความเป็ น อยู ่ ข อง
ประชาชน (แสดงข้อมูลและตัวเลขที่
สนับสนุนที่ชัดเจน)

คำอธิบายผลการดำเนินงาน
(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)

รายการตัวชี้วัดและแนวทางการพิจารณาประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change)
มิติที่ 4 : ความยั่งยืน
10 คะแนน
7. การได้รับการสนับสนุนหรือการระดมทรัพยากรจากภาคส่วนอื่นในการขับเคลื่อนโครงการต่อไป เพื่อให้ดำเนินโครงการ
ได้ด้วยตนเอง
การดำเนินการ
คำอธิบายผลการดำเนินงาน
ประเด็นการพิจารณา
ไม่ได้
ดำเนินการ
(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)
ดำเนินการ

 การได้รับการสนับสนุนหรือการระดม
ทรั พยากรจากภาคส่ ว นอื ่ น ในการ
ขับเคลื่อนโครงการต่อไป หรือกำหนด
ไว้ ในแผนงาน/แนวทางเพื ่ อให้ เ กิ ด
ความยั่งยืน (การจัด Roadmap ในการ
ขยายผล หรือการบรรจุโครงการไว้ใน
แผนปฏิบัติการ)
8. การถ่ายทอดบทเรียนและผลการดำเนินการเพื่อให้หน่วยงานอื่นสามารถนำไปศึกษาและเป็นต้นแบบ
การดำเนินการ
คำอธิบายผลการดำเนินงาน
ไม่ได้
ดำเนินการ
ประเด็นการพิจารณา
ดำเนินการ
(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)


การถ ่ ายทอดบ ทเร ี ย นแ ล ะ ผ ล
การดำเนิ นการเพื ่ อให้ หน่ วยงานอื่ น
สามารถนำไปศึกษาและเป็นต้นแบบ
(หากมีต้องแสดงรายละเอียด)
9. ความยั่งยืนระดับนโยบาย (การจัด Roadmap ในการขยายผล หรือการบรรจุโครงการไว้ในแผนปฏิบัติการ)
การดำเนินการ
คำอธิบายผลการดำเนินงาน
ประเด็นการพิจารณา
ไม่ได้
ดำเนินการ
(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)
ดำเนินการ

 แนวทางหรื อ แผนในการพั ฒนา
ความยั ่ ง ยื น ของเครื อ ข่ า ยให้ เ กิ ด
เสถียรภาพ ให้สามารถดำเนินการได้
อย่างต่อเนื่อง เช่น การมีแผนในการรับ
สมาชิกเครือข่ายมากขึ้น สร้างคนรุ่นใหม่
ในการพัฒนาต่อเนื่อง และแผนการดึง
ภาคเอกชนเข้ามาสร้างความร่ วมมื อ
ให้เกิดขึ้นในพื้นที่
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แบบฟอร์มการสมัครรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ประจำปี 2565
ประเภทเลื่องลือขยายผล (Participation Expanded)
รางวัลระดับสูงสุดของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมทุกประเภทที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐ
ที่นำต้นแบบ (Best Practice) โครงการหรือผลงานที่เคยได้รับรางวัล ไปขยายผลหรือต่อยอดการดำเนิน งาน
ในพื้นที่อื่น ๆ หรือต่อยอดจากผลงานเดิม แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาที่มีนัยสำคัญและมีผลกระทบสูง
(High Impact) และเกิดประโยชน์และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน กลุ่มเป้าหมาย หรือประชาชนในพื้นที่
ที่ขยายผลหรือต่อยอดเช่นเดียวกับผลงานต้นแบบ

คำชี้แจง
หน่วยงานที่สมัครขอรับรางวัล
หน่วยงานที่เคยได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในระดับดีและดีเด่น
กรุณากรอกข้อมูลที่ตรงกับความจริงเกี่ยวกับผลงานที่นำเสนอ
1. เป็นการนำต้นแบบจากโครงการ/ผลงานที่เคยได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภท
 เปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) ระดับ  ดี  ดีเด่น
ปีที่ได้รับรางวัล..............................................

ระบุปีที่นำไปขยายผล......................................................

 สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ระดับ  ดี  ดีเด่น
ระบุชื่อผลงาน...................................................................ปีที่ได้รับรางวัล........................................................
ระบุปีที่นำไปขยายผล......................................................
 เลื่องลือขยายผล (Participation Expanded) ระดับ  ดี  ดีเด่น
ระบุชื่อผลงาน...................................................................ปีที่ได้รับรางวัล........................................................
ระบุปีที่นำไปขยายผล......................................................
2. รูปแบบการขยายเป็นลักษณะใด
เป็นการต่อยอดจากผลงานเดิม คือ...........................................................................................................
เป็นการขยายผลในเชิงพื้นทีไม่น้อยกว่า 2 พื้นที่ ได้แก่
1)............................................................................................
2)..........................................................................................
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ข้อมูลของหน่วยงานที่สมัครขอรับรางวัล
1. ชื่อหน่วยงานที่สมัครขอรับรางวัล
(ชื่อกรม ชื่อจังหวัด ชื่อองค์การมหาชน เป็นต้น)

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบผลงาน
3. ชื่อผลงาน/โครงการ
4. ผู้ประสานงาน (อย่างน้อย 2 คน)
4.1 ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
สำนัก/กอง
เบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรสาร

โทรศัพท์มือถือ

e-mail

4.2 ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
สำนัก/กอง
เบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรสาร

โทรศัพท์มือถือ

e-mail

หมายเหตุ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ กรุณากรอกข้อมูลผู้ประสานงานให้ครบถ้วน
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รายงานผลการดำเนินการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ความยาวต้องไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 ให้อธิบายโดยสรุปผลการดำเนินการในภาพรวมของการขยายผล (ที่มา/
ปัญหา การนำต้นแบบมาขยายผล ความสำเร็จของการขยายผลและปั จจัยความสำเร็จโดยย่ อ) สามารถแทรก
ภาพประกอบได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินรางวัลได้เห็นภาพรวมในการดำเนินการ โดยต้องใช้ตัวอักษร
TH SarabunPSK ขนาด 16 (โปรดศึกษาเกณฑ์การพิจารณาประกอบการตอบคำถาม)
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ความยาวต้องไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4
1. ที่มา/ปัญหา

2. การนำต้นแบบมาขยายผล/ต่อยอด และประยุกต์/ต่อยอด อย่างไร

3. ความสำเร็จของการขยายผล/ต่อยอด (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ)

4. ปัจจัยความสำเร็จ
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ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
รายการตัวชี้วัดและแนวทางการพิจารณาประเภทเลื่องลือขยายผล (Participation Expanded)
มิติที่ 1 : ความสำคัญในการขยายผลและความสามารถองค์กร
10 คะแนน
1. ความสำคัญและเป้าหมายในการขยายผลและหรือต่อยอด
การดำเนินการ
ประเด็นการพิจารณา
ไม่ได้
ดำเนินการ
ดำเนินการ



คำอธิบายผลการดำเนินงาน
(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)



อธ ิ บ ายคว ามสำคั ญ เป้ า หมาย
ที ่ ก ำหนด แนวทางการดำเนิ น การ
และประโยชน์ ท ี ่ จ ะได้ ร ั บ ในการที่
ขยายผลหรือต่อยอด
2. ภารกิจ/โครงการ/ต้นแบบที่นำมาใช้ในการขยายผลและหรือต่อยอด
การดำเนินการ
ประเด็นการพิจารณา
ไม่ได้
ดำเนินการ
ดำเนินการ









คำอธิบายผลการดำเนินงาน
(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)

(1) ต้นแบบที่ นำมาใช้ ในการขยายผล
หรือต่อยอด เกี่ยวกับที่มา/สภาพปัญหา
วั ต ถุ ป ระสงค์ เป้ า หมาย ขอบเขต
การดำเนินงาน ขั้นตอน/วิธีการทำงาน
แบบมีส่วนร่วม พร้อมแผนภาพ/ตัวแบบ
(Model) (ถ้ า มี ข อเป็ น เอกสารแนบ
ไม่ เกิ น 1 หน้ า) ของการทำงานแบบ
มี ส ่ วนร่ ว มของโครงการที ่ เคยได้ รั บ
รางวัล
(2) อธิ บ ายปั จ จั ย ความสำเร็ จ และ
ผลสำเร็จของผลงานต้นแบบ
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ด้ดำเนิ

รายการตัวชี้วัดและแนวทางการพิจารณาประเภทเลื่องลือขยายผล (Participation Expanded)
มิติที่ 2 : กระบวนการขยายผลหรือต่อยอด
40 คะแนน
3. รูปแบบและวิธีการขยายผลหรือต่อยอดที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาต่อยอดหรือนำบทเรียนจากภารกิจ/ต้นแบบเดิมมา
ปรับให้ดีขึ้น (วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดำเนินการ บทบาทของภาคส่วนในการขับเคลื่อน กลไกหรือวิธีการขับเคลื่อน แนวคิด/
เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการดำเนินการ)
การดำเนินการ
คำอธิบายผลการดำเนินงาน
ประเด็นการพิจารณา
ไม่ได้
ดำเนินการ
(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)
ดำเนินการ

 (1) รู ปแบบและวิ ธ ี การขยายผลหรื อ
ต่ อยอดที ่ แสดงให้ เห็ นถึ งการพั ฒนา
ต่ อยอดหรื อนำบทเรี ยนจากภารกิ จ /
ต้ นแบบเดิ มมาปรั บให้ ด ี ข ึ ้ นอย่ างไร
(วัตถุประสงค์ในการขยายผล/ต่ อยอด
โดยยกระดั บการมี ส ่ วนร่ วมจากเดิ ม
ขั้นตอนการดำเนินการ)

 (2) บทบาทของภาคส ่ วนในการ
ขับเคลื่อน กลไกหรือวิธีการขับเคลื่อน
แนวคิ ด/เทคโนโลยี ท ี ่ นำมาใช้ ในการ
ดำเนินการ) (กรณีที่ขยายผลเชิงพื้นที่
ให้ระบุแต่ละพื้นที่)
4. กลไก/การกำกับดูแลบริหารจัดการกลุ่ม/เครือข่ายที่รัฐได้จัดตั้งขึ้นหรือเครือข่ายที่ประชาชนได้ก่อตั้งขึ้นมา

 หลังจากที่มีการจัดตั้งเป็นกลุ่ม/เครือข่าย
ของประชาชน มีรายละเอียดของกลุ่ม/
เครือข่าย อย่างไรบ้าง เช่น
1. วิสยั ทัศน์/เป้าหมาย/ทิศทางของผู้นำ/
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
2. ฉันทามติ กฎกติกาของกลุ่ม/เครือข่าย
3. เงินทุน/แหล่งทุน
4. ผู้ประสานงานเครือข่าย
5. การกำหนดกรอบการทำงานร่วมกัน
6. การกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบ
7. กลุ่มผูม ีสวนได้ส่วนเสียในเครือข่าย
8. การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่าง
เครือข่าย
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รายการตัวชี้วัดและแนวทางการพิจารณาประเภทเลื่องลือขยายผล (Participation Expanded)
5. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการขยายผลหรือต่อยอด

 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการและ
แนวทางการแก้ไขปัญหา (กรณีที่ขยายผล
เชิงพื้นที่ ให้ระบุแต่ละพื้นที่หรื อกรณี
ที่เป็นประเภทเปิดใจใกล้ช ิดประชาชน
(Open Governance) ทำมากกว่า 2 พื้นที่
ให้ระบุในภาพรวม)

มิติที่ 3 : ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ

40 คะแนน

6. ผลผลิต/ ผลลัพธ์ /ผลกระทบ ของการดำเนินงานขยายผลหรือต่อยอดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
6.1 ผลผลิตจากการขยายผลหรือต่อยอดการดำเนินงานในการสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในการขยายผล กรณีที่ขยายผล
ในเชิงพื้นที่ให้ระบุในแต่ละพื้นที่
การดำเนินการ
คำอธิบายผลการดำเนินงาน
ประเด็นการพิจารณา
ไม่ได้
ดำเนินการ
(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร ต่อพื้นที่)
ดำเนินการ

 ผลผลิตที่สำคัญจากการขยายผลหรือ
ต่ อ ยอดคื อ อะไร อธิ บ ายให้ ช ั ด เจน
ในเชิงสถิติ รวมทั้งแสดงตัวชี้วัดที่วัด
ความสำเร็จของการดำเนินการพร้อม
ยกตัวอย่าง (กรณีที่ขยายผลเชิงพื้นที่
ให้ระบุแต่ละพื้นที่ ) แสดงข้อมูลและ
ตัวเลขที่สนับสนุนที่ชัดเจน
6.2 ผลลัพธ์จากการขยายผลหรือต่อยอดการดำเนินงานในการสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยสำคัญ กรณีที่ขยายผลในเชิงพื้นที่ให้ระบุในแต่ละพื้นที่
การดำเนินการ
ไม่ได้
ดำเนินการ

ดำเนินการ





ประเด็นการพิจารณา

คำอธิบายผลการดำเนินงาน
(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร) ต่อพื้นที่

ผลลัพธ์จากการขยายผลหรื อต่ อยอด
การดำเนินงานในการสร้างการมีส่วนร่วม
ของหน่วยงานที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยสำคัญในแต่ละพื้นที่ แสดง
ข้อมูลและตัวเลขที่สนับสนุนที่ชัดเจน
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รายการตัวชี้วัดและแนวทางการพิจารณาประเภทเลื่องลือขยายผล (Participation Expanded)
6.3 ประโยชน์ที่ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย และหน่วยงานได้รับจากกระบวนการมีส่วนร่วมที่สร้างผลกระทบสูงกับคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชน กรณีที่ขยายผลในเชิงพื้นที่ให้ระบุในแต่ละพื้นที่
การดำเนินการ
ไม่ได้
ดำเนินการ

ดำเนินการ





ประเด็นการพิจารณา

คำอธิบายผลการดำเนินงาน
(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร ต่อพื้นที่)

การขยายผลหรือต่อยอดของหน่วยงาน
มี ป ระโยชน์ ท ี ่ ส ำคั ญ ต่ อ ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย และหน่วยงานคืออะไร
สร้ างผลกระทบสู งกั บ คุ ณภาพชี วิ ต
ความเป็ น อยู ่ ข องประชาชน พร้ อ ม
ยกตัวอย่าง (กรณีที่ขยายผลเชิงพื้นที่
ให้ระบุแต่ละพื้นที่)

มิติที่ 4 : ความยั่งยืน

10 คะแนน

7. การได้รับการสนับสนุนหรือการระดมทรัพยากรจากภาคส่วนอื่นในการขับเคลื่อนโครงการต่อไป เพื่อให้ดำเนินโครงการ
ได้ด้วยตนเอง
การดำเนินการ
คำอธิบายผลการดำเนินงาน
ประเด็นการพิจารณา
ไม่ได้
ดำเนินการ
(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)
ดำเนินการ

 การได้รับการสนับสนุนหรือการระดม
ทรั พ ยากรจากภาคส่ ว นอื ่ น ในการ
ขับเคลื่อนโครงการต่อไป หรือกำหนดไว้
ในแผนงาน/แนวทางเพื ่ อ ให้ เกิ ด
ความยั่งยืน (เช่น การจัด Roadmap ใน
การขยายผล หรือการบรรจุโครงการไว้ใน
แผนปฏิบัติการ)
8. การถ่ายทอดบทเรียนและผลการดำเนินการเพื่อให้หน่วยงานอื่นสามารถนำไปศึกษาและเป็นต้นแบบ
การดำเนินการ
คำอธิบายผลการดำเนินงาน
ไม่ได้
ดำเนินการ
ประเด็นการพิจารณา
ดำเนินการ
(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)

 การถ่ายทอดบทเรียนและผล
การดำเนิ นการเพื ่ อให้ หน่ วยงานอื่ น
สามารถนำไปศึ กษาและเป็ นต้ นแบบ
(หากมีต้องแสดงรายละเอียด)
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รายการตัวชี้วัดและแนวทางการพิจารณาประเภทเลื่องลือขยายผล (Participation Expanded)
9. ความยั่งยืนระดับนโยบาย (การจัด Roadmap ในการขยายผล หรือการบรรจุโครงการไว้ในแผนปฏิบัติการ)
การดำเนินการ
คำอธิบายผลการดำเนินงาน
การดำเนินการ
ไม่ได้
ดำเนินการ
(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)
ดำเนินการ

 แนวทางหรื อแผนในการพ ั ฒนา
ความยั ่ ง ยื น ของเครื อ ข่ า ยให้ เ กิ ด
เสถียรภาพ ให้ สามารถดำเนินการได้
อย่างต่อเนื่อง เช่น การมีแผนในการรับ
สมาชิกเครือข่ายมากขึ้น สร้างคนรุ่นใหม่
ในการพัฒนาต่อเนื่อง และแผนการดึง
ภาคเอกชนเข้ ามาสร้ างความร่ วมมื อ
ให้เกิดขึ้นในพื้นที่
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แบบฟอร์มการสมัครรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ประจำปี 2565
ประเภทผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen)
เป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลภาคประชาชน เอกชน หรือประชาสังคม เพื่อสร้างความภูมิใจ
ในการเข้ามาเป็นผู้นำ หรือเป็นกลไกสำคัญ (Key Actor) ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน การทำงานภาครัฐ
ทำให้การดำเนินงานตามภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพิ่มขึ้นหรือทำให้การบริการครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
มี บทบาทในลั กษณะพลเมื องตื ่ นรู ้ (Active Citizen) สร้ างให้ เกิ ดการเปลี ่ ยนแปลงหรื อขั บเคลื ่ อนหรื อผลั กดั น
การดำเนินงานหรือการพัฒนาบนฐานการทำงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องแบบหุ้นส่วน
ความร่วมมือ (Collaborate) ซึ่งนำไปสู่ผลสำเร็จของการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม

คำชี้แจง
1. ข้อมูลของหน่วยงานที่สมัครขอรับรางวัล
 กรณีหน่วยงานเป็นผู้เสนอชื่อ
1. ชื่อหน่วยงานที่เสนอ .......................................................................................................................................
2. ชื่อบุคคล/กลุ่มบุคคลที่เสนอขอรับรางวัล (โปรดระบุ) ..................................................................................
3. ชื่อโครงการ/ผลงาน (ต้องสมัครรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วมและเลืองลือขยายผล ประจำปี 2565)
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
4. บทบาทการเข้ามามีส่วนร่วม..........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
5. ตำแหน่ง (ถ้ามี) .............................................................................................................................................
ที่อยู่..................................................................................................................................................................
โทรศัพท์มือถือ.................................................................................................................................................
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 กรณีบุคคลหรือหน่วยงานอื่น (แมวมอง) เป็นผู้เสนอ
1. ชื่อหน่วยงาน/บุคคล/กลุ่มบุคคลที่เสนอ .......................................................................................................
2. ชื่อบุคคล/กลุ่มบุคคลที่เสนอรับรางวัล (โปรดระบุ) ......................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
3. ชื่อโครงการ/ผลงาน........................................................................................................................................
4. บทบาทการมีส่วนร่วม........................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
5. ตำแหน่ง (ถ้ามี) ...............................................................................................................................................
ที่อยู่..................................................................................................................................................................
โทรศัพท์มือถือ.................................................................................................................................................
6. มี เอกสารรั บรองจากหน่ วยงานภาครั ฐที ่ บ ุ คคล/กลุ ่ มบุ คคลได้ เข้ าไปร่ วมดำเนิ นการ (ระดั บหั วหน้ า
ส่วนราชการเป็นผู้ลงนาม)
2. ชื่อผู้ประสานงาน
ผู้ประสานงานคนที่ 1

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
สำนัก/กอง
เบอร์โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ

เบอร์โทรสาร
e-mail

ผู้ประสานงานคนที่ 2
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
สำนัก/กอง
เบอร์โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ

เบอร์โทรสาร
e-mail

หมายเหตุ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณารางวัลฯ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
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รายงานผลการดำเนินการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ความยาวต้ องไม่ เกิ น 3 หน้ากระดาษ A4 ให้อธิบายโดยสรุปผลการดำเนิ นการในภาพรวม (ที่มาของปั ญหา
บทบาทสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน ภาครัฐ ความสำเร็จของการดำเนินการและปัจจัยความสำเร็จโดยย่อ) สามารถ
แทรกภาพประกอบได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินรางวัลได้เห็นภาพรวมในการดำเนินการ โดยต้องใช้
ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 (โปรดศึกษาเกณฑ์การพิจารณาประกอบการตอบคำถาม)
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ความยาวต้องไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4
1. ที่มา/ปัญหา/แรงบันดาลใจ

2. บทบาทสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน การทำงานภาครัฐ

3. ความสำเร็จของการดำเนินการ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ)

4. ปัจจัยความสำเร็จ
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เนิ

ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
รายการตัวชี้วัดและแนวทางการพิจารณาประเภทผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen)
องค์ประกอบที่ 1 : บทบาทหลักในการร่วมภารกิจของภาครัฐของบุคคล/กลุ่มบุคคล
50 คะแนน
1. แรงบันดาลใจในการเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
การดำเนินการ
ประเด็นการพิจารณา
ไม่ได้
ดำเนินการ
ดำเนินการ



คำอธิบายผลการดำเนินงาน
(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)



บุคคล/กลุ่มบุคคลมีแรงบันดาลใจอย่างไร
ในการเข้ ามามี ส ่ วนร่ วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ
2. ข้อจำกัดในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและบทบาทของบุคคล/กลุ่มบุคคล ได้การเข้ามาส่งเสริม สนับสนุน และ
ลดข้อจำกัดการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จนเกิดความชัดเจน
การดำเนินการ
คำอธิบายผลการดำเนินงาน
ประเด็นการพิจารณา
ไม่ได้
ดำเนินการ
(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)
ดำเนินการ


บุคคล/กลุ่มบุคคล ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐอย่างไรบ้าง
3. บุคคล/กลุ่มบุคคล ได้เข้ามีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
การดำเนินการ
คำอธิบายผลการดำเนินงาน
ประเด็นการพิจารณา
ไม่ได้
ดำเนินการ
(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)
ดำเนินการ

 อธิ บ ายการดำเนิ น งานเพื ่ อให้ บ รรลุ
เป้าหมายและบทบาทของบุคคล/กลุ่ม
บุคคล ได้เข้ามาส่งเสริม สนับสนุน และ
ลดข้ อ จำกั ด การดำเนิ น งานของ
หน่วยงานภาครัฐ จนเกิดความชัดเจน
อย่างไร
4. บทบาทที่โดดเด่ น/วิธ ี การสร้างความร่ วมมื อ หรือสร้างการเปลี่ ยนแปลงกั บภาคส่ วนต่าง ๆ เป็นผู้นำในการสร้ าง
การเปลี่ยนแปลง (Change Agent)
การดำเนินการ
คำอธิบายผลการดำเนินงาน
ประเด็นการพิจารณา
ดำเนินการ
ไม่ได้
(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)
ดำเนินการ

 บทบาทที ่ โ ดดเด่ น /วิ ธ ี ก ารสร้ า ง
ความร่ว มมือของบุคคล/กลุ่มบุคคล
ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงกับภาคส่วน
ต่าง ๆ โดยการเป็นผู้น ำในการสร้ าง
การเปลี ่ ย นแปลง (Change Agent)
ทำอย่างไร
52
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ด้ดำเนิ

รายการตัวชี้วัดและแนวทางการพิจารณาประเภทผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen)
5. การได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายที่ร่วมดำเนินงานด้วย
การดำเนินการ
ประเด็นการพิจารณา
ไม่ได้
ดำเนินการ
ดำเนินการ





คำอธิบายผลการดำเนินงาน
(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)

บุคคล/กลุ ่ มบุ คคลได้ ร ั บ การยอมรั บ
จากทุกฝ่ายที่ร่วมดำเนินงานด้วย

องค์ประกอบที่ 2 : ผลงานและผลสำเร็จในการร่วมขับเคลื่ อนหรือผลักดันการทำงาน
แบบมี ส ่ ว นร่ ว มที ่ ม ี ผ ลงานเป็ น รู ป ธรรม ทำให้ ก ารดำเนิ น งานตามภารกิ จ ของรั ฐ
มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพิ่มขึ้นหรือทำให้การบริการครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

40 คะแนน

6. ผลสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือทำให้การบริการครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
การดำเนินการ
คำอธิบายผลการดำเนินงาน
ประเด็นการพิจารณา
ไม่ได้
ดำเนินการ
(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)
ดำเนินการ

 ผลสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิ ท ธิ ผ ลหรื อ ทำให้ ก ารบริ ก าร
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
7. ผลกระทบที่เกิดขึ้นและการสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้น โดยชุมชน/สังคมพึ่งพาตัวเอง
การดำเนินการ
ไม่ได้
ดำเนินการ

ดำเนินการ
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ประเด็นการพิจารณา
ผลกระทบที ่ เ กิ ด ขึ ้ น และการสร้ า ง
ความยั ่ ง ยื น ให้ เ กิ ด ขึ ้ น โดยชุ ม ชน/
สังคมพึ่งพาตัวเอง

คำอธิบายผลการดำเนินงาน
(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)

แบบฟอร์มการสมัครรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ประจำปี 2565
ประเภทร่วมใจแก้จน (Collaboration towards Poverty Eradication)
รางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่มีผลงานหรือโครงการ
เป็นที่ประจักษ์ ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถเป็นต้นแบบเพื่อให้
หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ โดยเน้นการมีส ่วนร่วม
ของชุมชนและสังคมในการแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิ ดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหา
และการพัฒนาในระดับต่อไป

คำชี้แจง
หน่วยงานที่สมัครขอรับรางวัลฯ
ส่ ว นราชการระดั บ กรมหรื อ เที ย บเท่ า องค์ ก ารมหาชน รั ฐ วิ ส าหกิ จ รั ฐ สภา ศาล องค์ ก รอิ ส ระ
ตามรัฐธรรมนูญ สถาบันการศึกษา ส่วนราชการระดับจังหวัดอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบล หมู่บ้าน
ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาชน

เงื่อนไขของผลงานที่ส่งสมัคร
กรุณาทำเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความจริงเกี่ยวกับผลงานที่นำเสนอ
 ดำเนินการมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี
☐ แผนงาน/โครงการที่เสนอจะต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ ซึ่งอาจ
เป็นระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ชุมชน หรือพื้นที่เฉพาะก็ได้
☐ การดำเนินงาน/กระบวนการของแผนงาน/โครงการในการแก้ไขปัญหาความยากจนมีการบูรณาการ
ความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีรูปแบบการแก้ไขปัญหาที่เกิดผลลัพธ์และผลกระทบอย่างเป็น
รูปธรรม
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องจัดทำรายละเอียดข้อมูลที่แสดงให้เ ห็น ถึงการขับเคลื่อนงานการแก้ไ ขปัญ หา
ความยากจนแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่เพื่อประกอบการพิจารณารางวัล “ร่วมใจแก้จน” ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากรายละเอียดในเอกสารตามแบบฟอร์มที่กำหนดนี้เป็นหลักเท่านั้น
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แบบฟอร์มการสมัครรางวัลฯ ประเภทร่วมใจแก้จน (Collaboration towards Poverty Eradication)
ข้อมูลของหน่วยงานที่สมัครขอรับรางวัล
1. ชื่อผลงาน/โครงการ
2. หน่ ว ยงานที ่ ส ่ ง ผลงาน (ส่วนราชการระดั บกรมหรื อเที ยบเท่ า องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิ จ รัฐสภา ศาล
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ สถาบันการศึกษา ส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบล
หมู่บ้าน ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาชน)
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบผลงาน
(หน่วยงานในสังกัด ข้อ 2.)
4. ผู้ประสานงาน (อย่างน้อย 2 คน)
4.1 ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
เบอร์ติดต่อ
e-mail
4.2 ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
เบอร์ติดต่อ
e-mail
หมายเหตุ
1. กรณีที่หน่วยงานที่ส่งผลงานกับหน่วยงานเจ้าของบัญชีผู้ใช้งานผ่านระบบการสมัครออนไลน์ (Username)
เป็นคนละหน่วยงาน ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัลจะเป็นหน่วยงานที่ส่งผลงาน ไม่ใช่เจ้าของ Username
2. เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ กรุณากรอกข้อมูลผู้ประสานงานให้ครบถ้วน
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รายงานผลการดำเนินการร่วมใจแก้จน
ผู้สมัครจะต้องกรอกเนื้อหารายละเอียดเพื่อบรรยายโครงการที่ดำเนินการตามประเด็นคำถามที่กำหนด
รวมไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (รวมภาคผนวก) ให้ใช้อักษร TH SarabanPSK ขนาด 16 และเว้นระยะห่างระหว่าง
บรรทั ด ขนาด 1 เท่ า (Single Space) โดยสามารถแนบรู ป ตาราง และแผนผั ง ในภาคผนวกคณะกรรมการ
จะพิจารณาจากรายละเอียดในเอกสารตามแบบฟอร์มที่กำหนดนี้เป็นหลักเท่านั้น
(โปรดศึกษาเกณฑ์การพิจารณาประกอบการเขียนรายงาน)
1. ตัวชี้วัดกลุ่มปัจจัยนำเข้า (Input Indicators) 15 คะแนน
1.1 การดำเนินผลงานหรือโครงการมีความเป็นมาอย่างไร มีแนวทางการดำเนินงานชัดเจนหรือไม่ อย่างไร
(4 คะแนน)

1.2 การดำเนินผลงานหรือโครงการมีรูปแบบและวิธีการใช้ทรัพยากรอย่างไร (3 คะแนน)

1.3 หน่วยงานผู้ส่งผลงานมีบทบาทในการขับเคลื่อนการดำเนินผลงานหรือโครงการอย่างไร (8 คะแนน)
• บทบาทของผู้ประสานงาน (Collaborator)

• บทบาทของผู้อำนวยความสะดวก (Facilitator)

• บทบาทในฐานะผู้นำ (Leader)

• ผู้เปลี่ยนกระบวนทัศน์ของชุมชน (Paradigm Shift Change Agent)
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2. ตัวชี้วัดเชิงกระบวนการ (Process Indicators) 30 คะแนน
2.1 หน่วยงานมีบทบาทในการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคประชาชน และมีกระบวนการ
ที่ทำให้ภ าคประชาชนมีส่วนร่วมตามระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน (IAP 2) ใน 4 ระดับแรก
ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างไร (10 คะแนน)

2.2 การดำเนิน ผลงานหรือโครงการมีก ลไกและรู ปแบบการสร้า งเครื อข่า ยที่ มี ประสิทธิภ าพ ตลอดจน
มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับเครือข่ายและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างไร (10 คะแนน)

2.3 การดำเนินผลงานหรือโครงการมีกระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพ มีกลไกการติดตาม ประเมินผล
ที่นำไปสู่การขับเคลื่อนงาน และมีความริเริ่มสร้างสรรค์อย่างไร (10 คะแนน)

3. ตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์ผลกระทบ (Output, Outcome and Impact Indicators) 55 คะแนน
3.1 ผลงานหรื อ โครงการมี ผ ลผลิ ต ผลลั พ ธ์ ผลกระทบที ่ แ ก้จ นได้ จริง เป็น ที ่ ประจั ก ษ์ ตอบโจทย์ ป ั ญหา
(Relevance) อย่างไร (40 คะแนน)
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3.1.1 ผลงานหรือโครงการมีผลผลิต ที่เป็น ผลการแก้ปัญหาความยากจนในมิติด้านการเงิน อย่า งไร
(15 คะแนน)

3.1.2 ผลงานหรือโครงการมีผลลัพธ์ที่เป็นผลการแก้ปัญหาความยากจนในมิติอื่นที่ไม่ใช่การเงินอย่างไร
(20 คะแนน)

3.1.3 ผลงานหรือโครงการมีผลกระทบที่เป็นผลการแก้ไขความยากจนได้จริงในลักษณะที่ตอบโจทย์
ความเหมาะสมกับพื้นที่ ความต้องการของประชาชนและชุมชน อย่างไร (5 คะแนน)

3.2 ผลงานหรือโครงการมีโอกาสในการนำไปขยายผลในพื้นที่อื่น ต่อยอดไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่น หรือต่อยอด
โมเดลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร (5 คะแนน)
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3.3 ผลงานหรือโครงการมีความยั่งยืนและมีกลไกที่ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและแสดงเจตนารมณ์
ในการดำเนินการต่อได้หรือไม่ อย่างไร (10 คะแนน)

ภาคผนวก
สำหรับแนบรูปภาพประกอบ ตาราง หรือแผนผัง (ถ้ามี) พร้อมคำอธิบาย
(รวมจำนวนเอกสารสมัคร ขนาด A4 ทั้งเอกสารตอบตามตัวชี้วัดและภาคผนวก ไม่เกิน 10 หน้า)
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นิยามศัพท์
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับความหมายหรือคำจำกัดความของคำที่ใช้หรือปรากฏในหลักเกณฑ์
การพิ จ ารณารางวั ล การบริ ห ารราชการแบบมี ส ่ ว นร่ ว มประจำปี 2564 สำนั ก งาน ก.พ.ร. ได้ ก ำหนด
คำนิยามศัพท์ ดังต่อไปนี้
1. หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า จังหวัด องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ
สถาบันอุดมศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐประเภทอื่น ๆ
2. ส่วนราชการ หมายถึง ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า
3. จังหวัด หมายถึง หน่วยการปกครองส่วนภูมิภาคที่รวมหลาย ๆ อำเภอเข้าด้วยกัน มีฐานะเป็นนิติบุคคล
และมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าปกครอง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่น ดิน
พ.ศ. 2534 มาตรา 51 (1) และ 52 และให้หมายรวมถึงกรุงเทพมหานคร
4. องค์การมหาชน หมายถึง องค์การมหาชนที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
และพระราชกฤษฎีกา ตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และองค์การมหาชนที่จัดตั้งตาม
พระราชบัญญัติเฉพาะ
5. โรงเรียน หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง หน่วยงานของรัฐ ที่มีการดำเนินงานเป็นอิส ระจากส่ว นกลาง
ทำหน้าที่บริห ารจัดการกิจ การต่างๆ ในท้องถิ่นของตน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย
จัดตั้ง
7. หน่วยงานอิสระของรัฐ หมายถึง องค์กรของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับภารกิจของรัฐ
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย โดยเป็นองค์กรของรัฐที่มีสถานะพิเศษ ซึ่งได้รับหลักประกัน
ให้สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ได้โดยอิสระ ปลอดพ้นจากการแทรกแซงขององค์กรของรัฐอื่นหรือสถาบัน
การเมืองอื่น รวมทั้งอยู่เหนือกระแสและการกดดันใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายในสังคมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
8. ภาคี เครื อข่ าย หมายถึ ง กลุ ่ มบุ คคล องค์ กรที ่ ม ี เป้ าหมายร่ วมกั น มารวมตั วกั นด้ วยความสมั ครใจ
เพื่อทำกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ และร่วมประเมินผล โดยเป็น
ความสัมพัน ธ์แนวราบ มีความเสมอภาคและเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสมาชิกเครือข่าย
มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือแลกเปลี่ยนทรัพยากรกันในหมู่สมาชิก เพื่อทำงานร่วมกันและนำเครือข่าย
ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้
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9. ภาคประชาสังคม หมายถึง ภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมที่มิใช่ภ าครัฐหรือภาคราชการ ซึ่งรวมตัว เป็น
กลุ่มเครือข่าย หรือองค์กร ที่ขับเคลื่อนการพัฒนาหรือแก้ปัญหาในพื้นที่และประเด็นสาธารณะต่าง ๆ
ที่เป็นลักษณะอาสาสมัคร หรือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร (NGOs)
10. ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ /ขอบเขตเดียวกัน มีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน
มีความสัมพันธ์ และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน
11. ประชาชน หมายถึง บุคคลทั่วไป ที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม
อย่างมีนัยสำคัญกับประเด็นสาธารณะหรือประเด็นการพัฒนาในพื้นที่
12. ภาครั ฐระบบเปิ ดและการมี ส ่ วนร่ วมอย่ างมี ความหมาย (Open Government and Meaningful
Participation Ecosystem : OG & MP) หมายถึง การเปิดเผยและส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์จากข้อมู ล
เพื่อขับเคลื่ อนให้เกิดการพั ฒนา นวัตกรรม เพื่อคุณภาพชีว ิ ตที่ดี ขึ้นของประชาชน หน่วยงานของรั ฐ
มีความรับผิดชอบ และ มีความพร้อมในการถูกตรวจสอบ รวมถึงเปิดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
พัฒนาด้านต่าง ๆ ในทุกกระบวนการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความผูกพันต่อประเด็นสาธารณะ และ
เข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาประเทศอย่างมีความหมาย โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมของกลุ่มทางสังคม
โดยมีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่
12.1 ความโปร่งใส ด้วยการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ (Open Data) ของหน่วยงานของรัฐ ให้ภาคส่วนอื่น
เข้ามาใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน
12.2 การเปิดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม (Public Participation) ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ
และเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย จะต้องให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ
ตั้งแต่การได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน การเข้ามาให้ความเห็นในการดำเนินการของภาครัฐ
ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินการ ร่วมประเมิน ตลอดจนภาคส่วนอื่น เข้ามาดำเนินการแทนภาครัฐ
12.3 การมีความรับผิดชอบ (Accountability) หน่วยงานของรัฐมีความรับผิดชอบ และมีความพร้อม
ในการถูกตรวจสอบ
12.4 ความเท่าเทียมของกลุ่มทางสังคม (Inclusiveness) ในการเปิดข้อมูลและเปิดให้ภาคส่วนต่าง ๆ
เข้ามามีส่วนร่วม โดยคำนึงถึงกลุ่มต่าง ๆ ทางสังคม และไม่เลือกปฏิบัติ
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องค์ประกอบของระบบนิเวศของภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย ประกอบด้วย 8 ส่วน
ได้แก่

โดยแบ่งเป็นการเปลี่ ยนแปลงภายนอกองค์กรและภายในองค์กร สำหรับการเปลี่ยนแปลง
ภายนอกองค์กร ได้แก่
1) การเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ (Open Government Data) ข้อมูลของภาครัฐสามารถ
เข้าถึงและตรวจสอบได้ การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ เพื่อสร้างการรับรู้และ
ความเข้ า ใจเพื ่อ สร้ า งกลไกการขั บ เคลื ่ อ น โดยหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ยวข้อ งทั ้ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน อันจะนำไปสู่การสร้างการมีส่วนร่วมและการบูรณการการทำงานในการแก้ไขปัญหา
ร่วมกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงาน
ของภาครัฐ ด้ว ย อันจะส่งผลทำให้เกิดความโปร่งใสในระบบราชการ เช่น การเปิดเผยรายละเอีย ด
งบประมาณภาครัฐ การจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา เป็นต้น นอกจากนี้
การเปิดเผยข้อมูลจะทำให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงหรือตัดสินใจ โดยข้อมูลต้องมี
การปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งให้มีเว็บไซต์และแพลตฟอร์มกลางสำหรับการเปิดเผยข้อมูล
และประชาชนสามารถเข้าไปดูได้จากแหล่งต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์มือถือ ได้ทุกที่และทุกเวลา เป็นต้น
2) การสนับสนุนองค์ความรู ้และทรั พยากร (Knowledge and Resource) การให้ความรู้
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมแก่ประชาชน ผ่านช่องทาง และสื่อต่าง ๆ ที่ประชาชน แต่ละกลุ่มเข้าถึงได้ง่าย เช่น
เอกสารตีพิมพ์ วิทยุช ุมชน การจัดนิทรรศการ จดหมายข่าว เว็บไซต์ เป็นต้น นอกจากนี้ ส่งเสริม
ให้ ป ระชาชนได้ ร ู ้ ร ะเบี ย บกฎหมาย และเข้ า ใจบทบาทหน้ า ที ่ พั ฒ นาความรู้ ความเข้ า ใจ
เพิ่มขีดความสามารถ และเพิ่มโอกาสของภาคประชาสังคม และชุมชนในการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อการเป็น
ภาคีเครือข่าย และมีบทบาทร่วมทำงานกับภาครัฐในลักษณะหุ้นส่วนความร่วมมือได้อย่างเป็นรูปธรรม
และเท่าเทียมกัน
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3) การสร้างภาคีเครือข่าย (Partnership) การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของภาครัฐ
โดยการลดโครงสร้ า งแบบพี ร ะมิ ด (Break Down Pyramidal Structures) ปรั บ รู ป แบบองค์ ก ร
จากแนวดิ ่ ง เน้ น สายการบั ง คั บ บั ญ ชา เน้ น การควบคุ ม รวมศู น ย์ อ ำนาจไปสู ่ อ งค์ ก รแนวราบ
(Work Horizontally) เน้นการกระจายอำนาจ คล่องตัว เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร
และคนนอกองค์ ก ร และปรั บ วิ ธ ี ก ารทำงานแนวนอน เพื ่ อ สร้ า งให้ เ กิ ด รู ป แบบการทำงานที ่ เ น้ น
ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากคนทั้งในองค์กรและภาคส่วนอื่น เช่น ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม
ภาคธุรกิจ/ภาคเอกชน นักวิชาการ สื่อสารมวลชน เป็นต้น อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือในการทำงาน
ระหว่างกัน
4) การสร้างแรงจูงใจ (Motivation) การกระตุ้น จูงใจ เพื่อให้เกิดความต้องการที่จะเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดำเนินการเรื่องต่าง ๆ กับภาครัฐ ทั้งในลักษณะของการสร้างแรงจูงใจเชิงบวกเพื่อกระตุ้นให้
กระทำในสิ่งที่ถูกต้อง เช่น การให้รางวัล การชื่นชม การมอบเกียรติบัตร ฯลฯ หรื อ การสร้างแรงจูงใจ
เชิงลบ เพื่อกระตุ้นไม่ให้กระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เช่น การลงโทษ การปรับ การจับ ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อโน้มน้าว
ให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ร่วมกัน
5) การติดตามนโยบายของภาครัฐ (Monitor Policies) การร่วมสร้างระบบ ติดตามและ
ประเมินผล รวมทั้งรายงานความคืบหน้าของการดำเนินนโยบายในแต่ละเรื่องผ่านการใช้ตัวชี้วัดในการ
ติดตามเพื่อดูผลการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตาม
แผนการที่กำหนดไว้
การเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร ได้แก่
6) การมีนโยบายและกฎหมายที่เอื้อต่อการเปิดระบบราชการ (Policy/Legal Framework)
เช่น การมีนโยบาย และกฎหมายที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชน
ได้รู้ระเบียบกฎหมาย และเข้าใจบทบาทหน้าที่ โดยการพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้เป็นพลเมือง
ที่มีคุณลักษณะมุ่งเน้น การมีส ่ว นร่ว มในการพัฒ นาสังคมและประเทศชาติ ในฐานะที่เป็นพลเมือ ง
ในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมีประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ โดยสนับสนุน
การสร้างศักยภาพและโอกาส (Empowerment and Enabling) ให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการทำงานร่วมกับภาครัฐ เช่น การออกกฎหมาย เพื่อสร้างความโปร่งใสและการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งจะทำให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้อย่างไม่จำกัด
7) การพัฒนาเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน (Technology/Infrastructure) เพื่อเอื้อ
ให้เกิดการเปิดระบบราชการและการมีส ่ว นร่ว ม โดยการมีนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเปิดเผยข้อมูล
สร้างแพลตฟอร์มกลาง ในการดำเนินการเรื่องต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล
และการมีส่วนร่วมต่าง ๆ ได้อย่างเสรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ให้หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
สาธารณะที่หน่วยงานจัดทำในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและสามารถนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ได้ในด้านต่าง ๆ
8) การสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Culture) โดยการปรับทัศนคติ (Mindset) ของข้าราชการให้
เปิดใจกว้าง ยอมรับความเปลี่ยนแปลง และพร้อมจะยอมรับสิ่งใหม่ โดยต้องมีการกำหนดจุดมุ่งหมาย
และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ซึ่งรวมไปถึงการสื่อสารและกิจกรรมที่ต่อเนื่องภายในองค์การ เพื่อให้เกิด
การสร้างวัฒนธรรมการเปิดเผยข้อมูลและการมีส่วนร่วม
63

|

13. การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง มีโอกาสเข้าร่วมในกระบวนการหรือขั้นตอนต่าง ๆ ในการบริหารราชการ ตั้งแต่
การรับรู้ข้อมูล การร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
การร่วมคิดเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ การร่วมดำเนินการ
และติดตามประเมินผล รวมทั้งร่วมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา ซึ่งนำไปสู่การตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน โดยมี ล ั ก ษณะสำคั ญ คื อ 1) การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนเป็ น กระบวนการที ่ มี
ความต่อเนื่อง มีการเรียนรู้ร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป
โดยเน้นการสื่อสารสองทางทั้งช่องทางที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 2) เป้าหมายของการมีส่วนร่วม
ไม่ใช่เพียงการจัดให้มีการรับ ฟังความคิดเห็นตามกฎหมายหรือการทำให้ไม่มีความขัดแย้ง หากแต่
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนควรมุ่งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง และเป็น
วิธีการเพื่อทำให้การตัดสินใจของรัฐดีขึ้นและเป็นที่ยอมรับ
โดยระดั บ การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชน (ที ่ ม า: IAP2 - International Association for
Public Participation) ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 การให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform) : เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเกี่ยวกับ
กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงาน
ของภาครัฐ โดยหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่ในการนำเสนอข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ทันสมัย และประชาชน
สามารถเข้าถึงได้ เป็นระดับที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมน้อยที่สุด แต่ถือว่าเป็นขั้นพื้นฐานและมีความสำคัญมาก
ซึ่งรูปแบบการมีส่วนร่วมในระดับนี้อยู่ในลักษณะ การให้ข้อมูลทางเดียวจากภาครัฐสู่ประชาชน
ระดั บ ที ่ 2 การปรึ ก ษาหารื อ (To Consult) : เป็ น การเปิ ด ให้ ป ระชาชนมี ส ่ ว นร่ ว ม
ในการให้ ข ้ อมู ล ข้ อเท็ จจริ ง และแสดงความคิ ดเห็ น รวมทั ้ งข้ อเสนอแนะเกี ่ ยวกั บการดำเนิ น การ/
การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐอย่างอิสระและเป็นระบบ โดยหน่วยงานภาครัฐจัดให้มีกระบวนการรับ
ฟังความคิดเห็นทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และนำข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และประเด็ น
ที่ประชาชนเป็นห่วงไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงนโยบาย พัฒนาวิธีการปฏิบัติงานในหน่วยงาน และ
ประกอบการตัดสินใจ
ระดับที่ 3 การเข้ามามีบทบาท (To Involve) : เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
หรือเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างรัฐกับประชาชน
อย่างจริงจังและมีจุดมุ่งหมายชัดเจน โดยมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย การวางแผนงานโครงการ
และวิ ธ ี ก ารปฏิ บ ั ต ิ ง าน โดยหน่ ว ยงานภาครั ฐ มี ห น้ า ที ่ จ ั ด ระบบ อำนวยความสะดวก ยอมรั บ
การเสนอแนะและการตัดสินใจร่วมกับภาคประชาชน ซึ่งการมีส่วนร่วมในระดับนี้ มักเป็นการมีส่วนร่วมใน
รูปแบบที่มีตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย
ระดับที่ 4 ความร่วมมือ (To Collaborate) : เป็นการให้บทบาทของประชาชนในระดับสูง
มีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่การเป็นหุ้นส่วนกับประชาชนในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ ตั้งแต่ การระบุปัญหา
พัฒนาทางเลือก และแนวทางแก้ไขรวมทั้ง การเข้ามามีบทบาทร่วมในการดำเนินงาน/กิจกรรมของหน่วยงาน
ภาครัฐ ดังนั้น การมีส่วนร่วมในระดับนี้ คือการสัญญาให้กับประชาชนและกลุ่มผู้มีส ่วนได้ส่วนเสี ยว่ า
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เราจะร่วมงานกับ ประชาชนเพื่อได้ข้อเสนอแนะและแนวความคิดใหม่ รวมทั้งนำข้อเสนอแนะของ
ประชาชนมาเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยความคิดเห็น ของประชาชนจะ
สะท้อนออกมาในการตัดสินใจที่ ค่อนข้างสูง ซึ่งการมีส่วนร่วมในระดับนี้ เช่น การเข้ามามีบทบาทร่วม
ดำเนินงานในลักษณะเป็นภาคี/เครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐ การเข้ามามีบทบาทเป็นคณะกรรมการร่วม/
คณะที่ปรึกษาภาคประชาชน ที่มีบทบาทหรืออำนาจหน้าที่ร่วมในการขับเคลื่อนนโยบาย/ร่วมดำเนินการใน
ภารกิจบางอย่างของภาครัฐ
ระดับที่ 5 การเสริมอำนาจ (To Empower) : เป็นระดับที่บทบาทของประชาชนในการเข้ามา
มี ส ่ ว นร่ ว มอยู ่ ใ นระดั บ สู ง สุ ด เป็ น การเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนมี บ ทบาทในการเป็ น ผู ้ ต ั ด สิ น ใจ
โดยหน่วยงานภาครัฐจะต้องดำเนินการตามการตัดสินใจของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในระดับสูงสุดนี้ เน้นให้ประชาชนมีบทบาทในการบริหารจัดการโดยเป็นผู้ดำเนินภารกิจและภาครัฐ
มีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนเท่านั้น รูปแบบการมีส่วนร่วมในระดับนี้ ได้แก่ การลงประชามติ หรือ
สภาเมือง
14. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคล องค์กร สถาบัน หรือชุมชนที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับ
ผลกระทบทั้งทางบวกและลบจากการตัดสินใจหรือจากการที่มีโครงการหรือนโยบายนั้น นอกจากนี้ ยังมี
ความหมายครอบคลุมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจทางอ้อม รวมถึงผู้ที่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เช่น สถาบันการศึกษา เอกชน รัฐบาลท้องถิ่น คู่สัญญา ฯลฯ
15. หุ้นส่วนความร่วมมือ หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์ในการพัฒนาที่ประกอบด้วยพันธมิตรจากภาคส่วนต่าง ๆ
มาร่วมกันทำงาน ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันแบบมีส ่วนร่วม ตั้งแต่ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ และ
ร่วมติดตามประเมินผล รวมทั้งร่วมรับผลประโยชน์ โดยมีบทบาทร่วมกันทำงานเพื่อไปสู่เป้าหมายความเป็น
หุ้นส่วน ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกัน และความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน ตลอดจน
มีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันในผลของการพัฒนา
16. การขยายผล หมายถึง การดำเนินโครงการที่ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมที่สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนา โดยนำรูปแบบการดำเนินโครงการที่ประสบผลสำเร็จและได้รับรางวัลฯ ไปขยายผลหรือ
ต่อยอดการดำเนินงานในพื้นที่อื่น ๆ
17. การต่อยอด หมายถึง การเพิ่มกิจกรรมหรือขั้นตอนหรือวิธีการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในโครงการซึ่งนำรูปแบบ
ของการดำเนินโครงการที่ประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลฯ มาขยายผล ซึ่งการเพิ่มกิจกรรมหรือขั้นตอน
หรือวิธีการดังกล่าว จะส่งผลให้โครงการมีผลสำเร็จและเพิ่มมูลค่าผลิตภาพ (Productivity) ยิ่งขึ้น
18. นวัตกรรม หมายถึง แนวความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็น
การพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำนวัตกรรมมาใช้จะช่วย
ให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน
ได้ด้วย
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19. การถอดบทเรี ยน หมายถึง การสรุป แนวคิดและข้ อ ค้น พบ จากการวิเคราะห์ ห ลัง การปฏิ บัต ิ ห รื อ
หลังการดำเนินโครงการ เพื่อให้ได้คำตอบในประเด็นต่อไปนี้ แผนงาน/โครงการกำหนดไว้อย่า งไร
อะไรคือเป้าหมายของการปฏิบัติงาน เมื่อดำเนินการโครงการไประยะหนึ่งแล้ว เกิดอะไรขึ้นเป็นไปตามที่
กำหนดไว้หรือไม่และทำไมจึงเป็นเช่นนั้น มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง จะสามารถปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้น
ได้อย่างไร ในการดำเนินงานครั้งต่อไปมีสิ่งใดบ้างที่ต้องทำเพิ่มหรือแตกต่างจากครั้งที่ผ่านมา ฯลฯ
20. คุณลักษณะของการเปิดเผยข้อมูลตามนิยามของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)1
(1) สมบูรณ์ (Complete) หมายถึง ชุดข้อมูลต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ และต้อง
เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลข่าวสาร
(2) ปฐมภูมิ (Primary) หมายถึง ชุดข้อมูลต้องถูกเปิดเผยจากแหล่งข้อมูลโดยตรง ไม่มีการปรับแต่ง
หรืออยู่ในรูปแบบข้อมูลสรุป (Summary Data)
(3) เป็นปัจจุบัน (Timely) หมายถึง ชุดข้อมูลต้องเป็นปัจจุบัน และเปิดเผยได้ในเวลาที่เร็วที่สุดเท่าที่
เป็นไปได้ เพื่อเพิ่มประโยชน์ให้กับผู้ใช้ข้อมูล
(4) เข้าถึงได้ง่าย (Accessible) หมายถึง ชุดข้อมูลต้องเข้าถึงได้ง่าย ผู้ใช้ข้อมูลสามารถค้นหา เข้าถึง
และใช้งานชุดข้อมูลได้หลายช่องทาง
(5) อ่านได้ด้วยเครื่อง (Machine-readable) หมายถึง ชุดข้อมูลต้องมีโครงสร้าง สามารถอ่านได้ด้วย
เครื่องและนำข้อมูลไปใช้งานต่อได้
(6) ไม่เลือกปฏิบัติ (Non-discriminatory) หมายถึง ผู้ใช้ข้อมูลต้องสามารถนำชุดข้อมูลไปใช้ได้อย่างอิสระ
โดยไม่ต้องระบุตัวตน หรือเหตุผลของการนำไปใช้งาน
(7) ไม่ จ ำกั ด สิ ท ธิ (Non-proprietary) หมายถึ ง ชุ ด ข้ อ มู ล ต้ อ งอยู ่ ใ นรู ป แบบมาตรฐานแบบเปิ ด
ที่ปลอดกรรมสิทธิ์ และต้องไม่ถือครองกรรมสิทธิ์หลังจากนำชุดข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์
(8) ไม่มีลิขสิทธิ์ (License-fee) หมายถึง ชุดข้อมูลต้อ งไม่ขัดต่อกฏหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร
เครื่องหมายการค้า โดยผู้ใช้ข้อมูลต้องไม่นำชุดข้อมูลดังกล่าวไปกระทำด้วยประการใด ๆ อันมีลักษณะ
เป็นการทำซ้ำ แจกจ่าย หรือแสดงได้เฉพาะกรณีที่ไม่นำไปใช้ในการค้า
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