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หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการ 

แบบมีส่วนร่วม (ส่วนราชการ)  ประจ าปี พ.ศ. 2557 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท ำโดย 

กลุ่มพัฒนำระบบสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำระบบรำชกำร 

กองพัฒนำระบบรำชกำร 2 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ส ำนักงำน ก.พ.ร.) 

ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 10300 

โทรศัพท์  0-2356-9949, 0-2356-9906  

โทรสำร   0-2281-8328 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์โดย 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ส ำนักงำน ก.พ.ร.) 

 

เอกสำรฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ ส ำนักงำน ก.พ.ร. 

กำรพิมพ์ซ้ ำหรือน ำข้อมูลทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปเผยแพร่ 

ไม่ว่ำจะวิธีใดก็ตำม จะต้องได้รับกำรยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกส ำนักงำน ก.พ.ร. 

 



คํานํา 
 

 
 

 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการเป็นแนวคิดการบริหาร

จัดการภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการแผ่นดินที่จะ
นําไปสู่การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง และบรรลุตามเป้าหมายในการ
พัฒนาระบบราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริม และสนับสนุน รวมทั้งยกระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารราชการ และสร้างแรงจูงใจหรือกระตุ้นให้ส่วนราชการมีการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยการเชิดชูผลงานของส่วนราชการ ที่เป็นต้นแบบ
ที่ดีและได้รับรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา  

สํานักงาน ก.พ.ร. ได้เล็งเห็นความสําคัญของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมจึงได้ขยาย
ประเภทรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ในปี พ.ศ. 2557 ให้มากขึ้น ได้แก่ 
รางวัลประเภทขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และรางวัลประเภทภาพรวมองค์กร ซึ่งเอกสาร
หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจําปี 
พ.ศ. 2557 ฉบับน้ี จัดทําขึ้นโดยการปรับปรุงจากหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการดําเนินการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ประจําปี พ.ศ. 2556  เพ่ือให้สอดคล้องกับประเภท
รางวัลที่เพ่ิมขึ้นในปีน้ี   

สํานักงาน ก.พ.ร. ขอขอบคุณคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เก่ียวกับการ
พัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และนักวิชาการหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์
และความรู้ด้านการพัฒนาระบบราชการและการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ที่ได้กรุณาให้ความเห็น
และข้อเสนอแนะที่มีคุณค่า  โดยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็น
เลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจําปี พ.ศ. 2557 ฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์สําหรับ 
ส่วนราชการในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ 
และสร้างแรงจูงใจให้ส่วนราชการพัฒนาระบบและวิธีการทํางานที่ให้ความสําคัญกับการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม สําหรับเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และมุ่งสู่“ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม” อันจะส่งผลให้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมเกิดผลที่เป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์
สุขต่อประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 
 

สํานักงาน ก.พ.ร. 
พฤษภาคม  2557 

 



หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลความเปนเลิศดานการบริหารราชการแบบมีสวนรวม (สวนราชการ)                                 

ประจําป พ.ศ. 2557 
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ความเปนมา 1 

รางวัลความเปนเลิศดานการบริหารราชการแบบมีสวนรวม 

ประเภทรางวัล 

ระดับรางวัล 

แนวทางการพิจารณารางวัล 

 ข้ันตอนและวิธีการประเมิน 

 นิยามศัพท 
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4 

5 
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9 

 

ภาคผนวก   

1.  แนวทางการใหคะแนนรางวัลความเปนเลิศดานการบริหารราชการแบบมีสวนรวม 

2.  แบบฟอรมการสมัครขอรับรางวัลความเปนเลิศดานการบริหารราชการแบบมีสวนรวม  
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หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวลัความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมสี่วนร่วม (ส่วนราชการ)           
ประจ าปี พ.ศ. 2557 

 

    

   1 
 

ความเป็นมา 
          

 
 
 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 หมวดที่ 2                
การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน มาตรา 8 (3) ก าหนดให้การปฏิบัติภารกิจของ       
ส่วนราชการนั้น ก่อนเริ่มด าเนินการ ส่วนราชการนั้นจะต้องด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือ
ชี้แจงท าความเข้าใจ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจากภารกิจนั้น และ (4) ให้ถือ
เป็นหน้าที่ของข้าราชการ ที่จะต้องคอยรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชน
ผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงหรือเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อให้มีการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้เหมาะสม  

ส านักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชน จึงไดน้ าแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม หรือการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม          
ในการบริหารราชการมาประยุกต์ใช้ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้ส่วนราชการต่าง ๆ ให้ความส าคัญกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ  เกิดการแสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับฝ่ายต่าง ๆ และ
การท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอ่ืนในลักษณะเชิงบูรณาการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการ              
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงและเกิดผลที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยส่งเสริม
และสนับสนุนให้ส่วนราชการมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ตั้งแต่ปี               
พ.ศ. 2549  และคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเก่ียวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบ
มีส่วนร่วมได้ก าหนดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม             
ในการบริหารราชการ เพื่อมอบรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม”  ซึ่งในระยะแรก
ได้มอบรางวัลให้กับจังหวัด  โดยในปี 2556 ได้ขยายการประเมินผลการด าเนินการฯ เพ่ือมอบรางวัลไปยัง           
ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าด้วย 

การจัดให้มีการมอบรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” มีวัตถุประสงค์
เพ่ือส่งเสริมการบริหารราชการให้มีระบบหรือวิธีการท างานที่ตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารราชการ  และเพ่ือให้เกิดการท างานร่วมกันในลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนา รวมทั้งเกิด
การบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งจะน าไปสู่การ เป็นต้นแบบที่ดี (Best Practice)                
ทีเ่ป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Action Learning) โดยสามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้หน่วยงานอ่ืน ๆ น าไปใช้



หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวลัความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมสี่วนร่วม (ส่วนราชการ)           
ประจ าปี พ.ศ. 2557 

 

    

   2 
 

เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารราชการของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป และก่อให้เกิดผลกระทบที่ส าคัญ
ต่อการปรับกระบวนทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมการท างานของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐตลอดจนภาคส่วน
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง นอกจากนี้ การได้รับรางวัลนี้จะเป็นการสร้างขวัญ ก าลังใจ สร้างแรงจูงใจ และเชิดชูเกียรติ
ส าหรับส่วนราชการ  รวมทั้งจะเป็นการกระตุ้นให้ส่วนราชการมีความมุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดผล
ส าเร็จเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวลัความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมสี่วนร่วม (ส่วนราชการ)           
ประจ าปี พ.ศ. 2557 

 

    

   3 
 

รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
(Thailand  Excellent Participatory Governance Awards) 

( 

ประเภทรางวัล 

  
 

 
 
   
รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ที่มอบให้

ส่วนราชการที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติงานโดยมีผลการด าเนินงานที่มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารราชการอย่างเป็นเลิศ 

 
 

  
 

 

รางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจ าปี พ.ศ. 2557 ก าหนด
ประเภทรางวัลให้สอดคล้องและเหมาะสมกับแนวทางการประเมินผลการด าเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลเป็นตัวกระตุ้น               
ให้หน่วยงานภาครัฐให้ความส าคัญกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยแบ่งออกเป็น   
3 ประเภทรางวัล ได้แก่ 

1. รางวัลพัฒนาการส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  หมายถึง  การพิจารณาผล
การด าเนินงานเกี่ยวกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ
ของหน่วยงานในโครงการใหม่ที่ไม่เคยเสนอผลการด าเนินงานเพ่ือรับรางวัลมาก่อน หรือเคย
เสนอผลงานแล้ว แต่ไม่ได้ร ับรางวัล หรือเสนอผลการด าเนินงานในโครงการใหม่ของ
หน่วยงานที่ด าเนินงานการโดยต้องเป็นผลการด าเนินงานของหน่วยงานเพ่ือส่งเสริมการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม ที่พิจารณาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการใน
ระดับโครงการ (Project Level) 

2. รางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม    หมายถึง  การพิจารณาผลการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการของ
หน่วยงานในโครงการที่เคยได้รับรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” 
(โดยได้รับรางวัลไม่ก่อนการมอบรางวัลฯ ประจ าปี 2552  หรือได้รับรางวัลของ UN ด้านการมี
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ระดับรางวัล 

ส่วนร่วม) ซึ่งเป็นการน ารูปแบบของการด าเนินโครงการที่ประสบผลส าเร็จได้รับรางวัลฯ ไป
ขยายผลการด าเนินโครงการในพ้ืนที่อ่ืน หรือต่อยอดด าเนินกิจกรรมอ่ืนในโครงการให้ดียิ่งขึ้น 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภาพ (Productivity) เช่น การบริหารจัดการน้ าแบบมีส่วนร่วมของกรม
ชลประทาน ที่เคยได้รับรางวัลในโครงการฝายแม่ยม และโครงการเขื่อนกระเสียว เป็นต้น โดย
พิจารณาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการในระดับโครงการ (Project Level) 

3. รางวัลภาพรวมองค์กร   หมายถึง  การพิจารณาให้รางวัลในภาพรวมของหน่วยงาน โดยที่
หน่วยงานเสนอผลการด าเนินการเก่ียวกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารราชการของหน่วยงาน โดยการด าเนินงานที่น าเสนอต้องเป็นการด าเนินงานที่สามารถ
สะท้อนภาพรวมของหน่วยงานในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการ ซึ่งมีการพัฒนาโครงการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขึ้นใหม่   มีการขยายผลแนวปฏิบัติ
ที่ดีในพื้นที่ หรือต่อยอดการด าเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
ภารกิจอ่ืน  ซึ่งจะท าให้เกิดการรักษาของเดิมที่ได้รับรางวัล และจะน าไปสู่ความต่อเนื่องและ
ยั่งยืนในเชิงสถาบัน (การปรับโครงสร้างองค์กร ปรับระบบและวิธีการท างานที่เอ้ือ และการสร้าง
วัฒนธรรมการท างานฯ) ของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (โดยให้น าเสนอผลงาน             
3 โครงการ คือ  ผลการด าเนินงานโครงการตัวอย่างที่เสนอใหม่ 1 โครงการ  โครงการ
ขยายผล 1 โครงการ  และโครงการต่อยอด 1 โครงการ) 

 

 
 

 

รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  แบ่งระดับรางวัลเป็น 3 ระดับ  ได้แก่ 

1. รางวัลระดับดีเยี่ยม  

เป็นรางวัลส าหรับส่วนราชการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการ โดยแสดงให้เห็นว่ามีผลการด าเนินงานดีเยี่ยมในทุกมิติเป็นที่ประจักษ์ มีความโดดเด่น
และน่าสนใจในทุกมิติ รวมทั้งเป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานอ่ืนได้ โดยต้องมีคะแนนประเมินผล
การด าเนินงานตั้งแตร่้อยละ 90 ขึ้นไป 
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แนวทางการพิจารณารางวัล 

2. รางวัลระดับดี  

เป็นรางวัลส าหรับส่วนราชการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการ โดยแสดงให้เห็นว่ามีผลการด าเนินงานดีในทุกมิติ และเป็นผลการด าเนินงาน                
ที่สูงกว่ามาตรฐาน แต่ไม่ถึงระดับดีเยี ่ยม โดยต้องมีคะแนนประเมินผลการด าเนินงาน 
ตั้งแต่ร้อยละ 80 – 89.99  

3. รางวัลระดับชมเชย  

เป็นรางวัลส าหรับส่วนราชการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการ โดยแสดงให้เห็นว่ามีผลการด าเนินงานในระดับมาตรฐานในทุกมิติ และเป็นผล   
การด าเนินงานที่ยอมรับได้ โดยต้องมีคะแนนประเมินผลการด าเนินงาน ตั้งแต่ร้อยละ 70 – 79.99 

 
 
 

 
ในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนราชการเพ่ือรับรางวัล ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินให้

สอดคล้องตามประเภทรางวัลและระดับรางวัล  โดยแบ่งออกเป็น 2 มิติ  ได้แก่   

มิติที่ 1   ความสามารถของหน่วยงานภาครัฐ 

มิติที่ 2   กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการอย่างเป็นรูปธรรม  

โดยที่ก าหนดค่าคะแนนรวมของทั้งสองมิติ เป็น 100 คะแนน ซึ่งแบ่งเป็นมิติที่ 1: ความสามารถของ
หน่วยงานภาครัฐ เท่ากับ 30 คะแนน และ มิติที่ 2: กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการอย่างเป็น
รูปธรรม เท่ากับ 70 คะแนน   ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัด รวม 9 ตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้ 
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รายการตัวชี้วัด 

มิติที ่1  ความสามารถของหน่วยงานภาครัฐ (30 คะแนน) 

1 การก าหนดนโยบาย/ทิศทางท่ีให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ 

2 การมีกลไกหรือหน่วยงานรองรับในการส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

3 การสร้างระบบ หรือวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม และค่านิยมที่ให้ความส าคัญกับ
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  

4 การบริหารจัดการข้อมูลเครือข่ายภาคประชาชน/ภาคประชาสังคม หรือกลุ่มเครือข่ายอ่ืน ๆ                    
ที่เก่ียวข้อง  

มิติที ่2  กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการอย่างเป็นรูปธรรม  (70 คะแนน) 

5 การสนับสนุนการท างานของภาคประชาชน/ประชาสังคม/ภาคเอกชน 

6 การบูรณาการ หรือการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่นที่เก่ียวข้อง 

7 การส่งเสริมการท างานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนแบบหุ้นส่วน (ระดับความร่วมมือ) ในการจัดท าโครงการและ
บริการสาธารณะ  

8 การเผยแพร่/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

9 ระดับความพึงพอใจ หรือความเชื่อมั่นของภาคประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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ขั้นตอนและวิธีการประเมิน  
 

 

การประเมินการด าเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เพ่ือมอบ
รางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

 

ขั้นตอนที่ 1 การประเมินจากใบสมัครและเอกสารประกอบ 

 เป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของการจัดท าเอกสาร                  
การด าเนินการของระดับกรมหรือเทียบเท่าประกอบใบสมัคร โดยทีมผู้ตรวจประเมินของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) ซึ่งส่วนราชการจะต้องจัดท าเอกสารให้
ถูกต้องและครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ก าหนด (แบบฟอร์มใบสมัครแสดงไว้ในภาคผนวก) ทั้งนี้ 
ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนจากการประเมินในขั้นตอนนี้ ร้อยละ 70 ขึ้นไป จึงจะพิจารณา
ตรวจประเมินในขั้นตอนต่อไป   

ขั้นตอนที่ 2  การตรวจประเมินผลการด าเนินงานในพื้นที่ 

เป็นการประเมินผลการด าเนินงานจริงของส่วนราชการ โดยทีมผู้ตรวจประเมินของส านักงาน 
ก.พ.ร. เพ่ือสอบทานข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามผลการประเมินจากเอกสารฯ และเพื่อประเมินให้
คะแนนการด าเนินงานที่แท้จริงประกอบการพิจารณารางวัลฯ ซึ่งจะเป็นการประเมินทั้งเชิงปริมาณ
ตามตัวชี้วัด และประเมินในเชิงคุณภาพเพ่ือค้นหาหรืออธิบายเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรค หรือปัจจัย             
ที่น าไปสู่ความส าเร็จ รวมทั้ง ทีมผู้ตรวจประเมินจะจัดล าดับส่วนราชการในแต่ละระดับรางวัลตาม
คะแนนที่ได้รับ 

ขั้นตอนที่ 3  การตรวจประเมินเพื่อยืนยันผล 

เป็นการประเมินเพื่อยืนยันผลส าเร็จในการด าเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส ่วนร่วมในการบริหารราชการเช ิงประจักษ์  โดย คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ                 
(อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม หรือผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ส านักงาน ก.พ.ร. ส าหรับส่วนราชการที่มีผลคะแนนตั้งแต่ ร้อยละ 90 ขึ้นไป ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัล
ในระดับดีเยี่ยม เพ่ือน าไปสู่การสรุปผลการได้รับรางวัลของส่วนราชการตามผลการด าเนินงาน และเพ่ือ
สรุปผลการถอดบทเรียน หรือนวัตกรรมที่จะพัฒนาเป็นองค์ความรู้ต่อไป  
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ขั้นตอนที่  4 การพิจารณาตัดสินการได้รับรางวัล โดย อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

เป็นการน าเสนอผลการประเมินและพิจารณารางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วม” ต่อ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือ
พิจารณาการได้รับรางวัลในแต่ละระดับรางวัลตามผลการประเมินการด าเนินการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ และเพ่ือประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล
ตามประเภท และระดับรางวัล 

 

ภาพแสดงขั้นตอนการประเมิน 
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นิยามศัพท์ 
 

 

 
 

1. ส่วนราชการ หมายถึง ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า  

2. ผู้บริหาร หมายถึง  หัวหน้าส่วนราชการ หรือรองหัวหน้าส่วนราชการที่รักษาราชการแทน
หัวหน้าส่วนราชการ  หรือรองหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าส่วนราชการ 

3. ภาคประชาสังคม หมายถึง ภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมที่มิใช่ภาครัฐหรือราชการ ซึ่งรวมตัวเป็นกลุ่ม  
เครือข่าย  หรือองค์กร ที่ขับเคลื่อนการพัฒนาหรือแก้ปัญหาในพ้ืนที่และประเด็นสาธารณะต่าง ๆ ที่เป็น
ลักษณะอาสาสมัคร   

4.   ประชาชน หมายถึง บุคคลทั่วไป ที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ้อมอย่างมีนัยส าคัญกับประเด็นสาธารณะหรือประเด็นการพัฒนาในพื้นที่หรือการด าเนินโครงการ
ของรัฐ ซึ่งไม่รวมถึงบุคลากรภาครัฐที่อยู่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบในประเด็นสาธารณะหรือประเด็นการ
พัฒนาในพื้นที่หรือการด าเนินโครงการของรัฐ 

5.   การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation)  หมายถึง  กิจกรรมที่หน่วยงานภาครัฐ
สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ  ตั้งแต่ร่วมคิด  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมด าเนินการ  ร่วมรับ
ผลประโยชน์ และร่วมประเมินผล โดยการออกไปสนทนาพูดคุยกับประชาชน  เป็นสื่อกลางให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงผู้ตัดสินใจ  และรับฟังความคิดเห็นพร้อมมุมมองต่าง ๆ  โดยภาครัฐท าให้เห็นและเชื่อได้ว่า
มุมมองและสิ่งที่ประชาชนให้ความเห็นหรือเรียกร้องและแสดงออกได้รับการน ามาพิจารณาโดยคณะผู้มีอ านาจ
ในการตัดสินใจ  โดยระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน (ที่มา: IAP2 - International Association for 
Public Participation ) ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับที่ 1 การให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform): เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นสิทธิพ้ืนฐานของประชาชน
ในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานของภาครัฐ โดยหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่
ในการน าเสนอข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ทันสมัย และประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 
เป็นระดับที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมน้อยที่สุด แต่ถือว่าเป็นขั้นพ้ืนฐานและมี
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ความส าคัญมาก ซึ่งรูปแบบการมีส่วนร่วมในระดับนี้อยู่ในลักษณะการให้ข้อมูล
ทางเดียวจากภาครัฐสู่ประชาชน 

ระดับที่ 2     การปรึกษาหารือ (To Consult): เป็นการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้
ข้อมูล ข้อเท็จจริง และแสดงความคิดเห็นรวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ด าเนินการ/การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐอย่างอิสระและเป็นระบบ 
โดยหน่วยงานภาครัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นทั้งเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ และน าข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และประเด็นที่ประชาชนเป็น
ห่วงไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงนโยบาย พัฒนาวิธีการปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
และประกอบการตัดสินใจ 

ระดับที่ 3 การเข้ามามีบทบาท (To Involve): เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี            
ส่วนร่วมหรือเก่ียวข้องในกระบวนการตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ข้อมูลระหว่างรัฐกับประชาชนอย่างจริงจังและมีจุดมุ่งหมายชัดเจน โดยมีส่วนร่วม
ในการก าหนดนโยบาย การวางแผนงานโครงการ และวิธีการปฏิบัติงาน โดย
หน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่จัดระบบ อ านวยความสะดวก ยอมรับการเสนอแนะ
และการตัดสินใจร่วมกับภาคประชาชน การมีส่วนร่วมระดับนี้มักด าเนินการ            
ในรูปแบบกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วม 

ระดับที่ 4   ความร่วมมือ (To Collaborate): เป็นการให้บทบาทของประชาชนในระดับสูง            
มีเป้าหมายส าคัญอยู่ที่การเป็นหุ้นส่วนกับประชาชนในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ
ตั้งแต่การระบุปัญหา พัฒนาทางเลือก และแนวทางแก้ไข รวมทั้งการเป็นภาคีในการ
ด าเนินกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ  ดังนั้นการมีส่วนร่วมในระดับนี้ คือ การสัญญา
ให้กับประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า เราจะร่วมงานกับประชาชนเพ่ือได้
ข้อเสนอแนะและแนวความคิดใหม่ รวมทั้งน าข้อเสนอแนะของประชาชนมาเป็น
ส่วนหนึ่งของการตัดสินใจให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้  ความคิดเห็นของประชาชน
จะสะท้อนออกมาในการตัดสินใจที่ค่อนข้างสูง รูปแบบการมีส่วนร่วมในขั้นนี้ เช่น 
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน  คณะที่ปรึกษาภาคประชาชน เป็นต้น 

ระดับที่ 5  การเสริมอ านาจ (To Empower): เป็นระดับที่บทบาทของประชาชนในการเข้า
มามีส่วนร่วมอยู่ในระดับสูงสุด เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทในการ
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เป็นผู้ตัดสินใจ โดยหน่วยงานภาครัฐจะต้องด าเนินการตามการตัดสินใจของ
ประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับสูงสุดนี้ เน้นให้ประชาชนมี
บทบาทในการบริหารจัดการโดยเป็นผู้ด าเนินภารกิจและภาครัฐมีหน้าที่ในการ
ส่งเสริมสนับสนุนเท่านั้น รูปแบบการมีส่วนร่วมในระดับนี้ ได้แก่ การลงประชามติ 
หรือสภาเมือง 

6.   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   หมายถึง  ปัจเจกบุคคล หรือ กลุ่มบุคคล องค์กร สถาบัน หรือ ชุมชน                 
ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและลบจากการตัดสินใจ/นโยบาย/โครงการ  โดยแบ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังนี้ 

o ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง (Primary stakeholders) คือ บุคคล หรือ กลุ่มผู้ได้รับผลจาก
โครงการโดยตรง ตามที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการ ไม่ว่า จะเป็นผลทางบวก 
หรือลบ เช่น ประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลโดยตรงจากโครงการ มักมีการแบ่งกลุ่มผู ้มี
ส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงตามเพศ ชั้นทางสังคม รายได้ อาชีพ หรือกลุ่มผู้ใช้บริการ 

o ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง (Secondary stakeholders) คือ บุคคล กลุ่ม องค์กร สถาบัน 
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในโครงการ  ซึ่งอาจแบ่งเป็นเกี่ยวข้องโดยเงินทุน (เป็นผู้ออกทุน 
เช่น บริษัทคู่สัญญาที่ได้รับสัมปทาน) หรือ เกี่ยวข้องโดยเป็นหน่วยงานผู้ด าเนินโครงการ 
(เช่น กระทรวง/ ทบวง/ กรม ผู้มีอ านาจหน้าที่)  หรือเกี่ยวข้องโดยเป็นหน่วยงานอ่ืนๆ                
ที่มิใช่เจ้าของโครงการโดยตรงแต่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงรัฐบาลระดับ
ท้องถิ่นท่ีเป็นที่ตั้งของโครงการ  หรือเก่ียวข้องโดยเป็นผู้ติดตามเรื่องนั้นมาโดยตลอด  (เช่น 
บุคคล หรือ NGOs หรือสถาบันการศึกษาท่ีติดตามท าวิจัยเรื่องนั้นมาโดยเฉพาะ) หรืออาจ
เป็นกลุ่มที่ไม่เป็นทางการ เช่น นักการเมืองในท้องที่  ผู้น าชาวบ้าน ผู้อาวุโส ผู้น าทาง
ศาสนา ฯลฯ  อันเป็นบุคคลที่อาจมีบทบาทอ านาจในการเป็นผู้น าทางความคิด เป็นต้น 

o ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (Key Stakeholders) ได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความส าคัญ 
(Importance) หรือ มีบทบาทอ านาจ (Influence) ที่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของ
โครงการ 

7.  การขยายผล (Horizontal Extension)   หมายถึง  การด าเนินงานในโครงการที่เคยได้รับรางวัล
ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม หรือรางวัล UN ด้านการมีส่วนร่วม ไม่ก่อน พ.ศ. 2552                  
ซึ่งเป็นการน ารูปแบบของการด าเนินโครงการที่ประสบผลส าเร็จ ได้รับรางวัลฯ ไปขยายผลหรือเพ่ิม                   
การด าเนินงานในพ้ืนที่อ่ืน ๆ (โดยต้องไมใ่ช่การด าเนินงานในพ้ืนที่เดิม) 
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8.  การต่อยอด (Vertical Extension)  หมายถึง การด าเนินงานในโครงการที่เคยได้รับรางวัล
ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม หรือรางวัล UN ด้านการมีส่วนร่วม ไม่ก่อน พ.ศ. 2552  
ซึ่งเป็นการน ารูปแบบของการด าเนินโครงการที่ประสบผลส าเร็จได้รับรางวัลฯ ไปต่อยอดหรือเพ่ิมการด าเนิน
กิจกรรมอ่ืนในโครงการให้ดียิ่งขึ้นเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภาพ (Productivity) 

 
 

---------------------------------------------------------- 
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ภาคผนวก 1   

แนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการ 
แบบมีส่วนร่วม 
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รายการตัวชี้วัด คะแนน แนวทางการพิจารณาและค าอธิบาย 

มิติที่ 1  ความสามารถของหน่วยงานภาครัฐ (30 คะแนน) 

1. การก าหนดนโยบาย/ทิศทางท่ีให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ  (10 คะแนน) 
1.1 หน่วยงานมีการก าหนดนโยบาย หรือทิศทาง หรือยุทธศาสตร์ที่ ให้

ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ 
2 
 

พิจารณาจากนโยบาย หรือทิศทาง หรือยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่ก าหนดไว้ และแสดงว่าให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ โดยก าหนดอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนในการบริหารราชการ  

1.2 ผู้บริหารของหน่วยงานมีการให้นโยบาย หรือทิศทาง ที่แสดงให้เห็นว่าให้
ความส าคัญกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

2 
 
 
 

พิจารณาจากบทบาทของผู้บริหารหน่วยงานในการให้นโยบาย หรือทิศทาง หรือการสั่งการที่ให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร เพื่อให้เกิดแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงาน
ที่มีการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพ เช่น การให้นโยบายของผู้บริหารหน่วยงานในการ
ประชุม/สัมมนาประจ าปีแก่บุคลากรในองค์กร  การมอบนโยบายการท างานประจ าปี เป็นต้น  

1.3 หน่วยงานมีการสื่อสารนโยบายหรือทิศทาง หรือยุทธศาสตร์ที่ ให้
ความส าคัญกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมให้ทราบทั่วกันท้ังองค์กร 

1 
 
 
 

พิจารณาเกี่ยวกับการสื่อสารนโยบายหรือทิศทาง หรือยุทธศาสตร์  ที่ให้ความส าคัญกับการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วมให้ทราบท่ัวกันท้ังองค์กร โดยผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์  เสียงตามสาย หนังสือเวียน/ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ เป็นต้น 

 
1.4 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับ          

การด าเนินโครงการ 
2 
 

พิจารณาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโครงการ (ไม่เฉพาะ
เพียงผู้รับบริการเท่านั้น) เพื่อก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการน าไปสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ

แนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  
รางวัลประเภทพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 



 
 

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวลัความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมสี่วนร่วม (ส่วนราชการ)  
ประจ าปี พ.ศ. 2557 

2 
 

รายการตัวชี้วัด คะแนน แนวทางการพิจารณาและค าอธิบาย 

 ประชาชนในการบริหารราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุม
ตามลักษณะของผลกระทบโครงการ 

1.5 หน่วยงานมีการจัดท าแผนหรือแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 

3 
 

พิจารณาจากการจัดท าแผนการส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Roadmap) หรือการจัดท า
แนวทางการส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี              
ส่วนร่วมในการด าเนินโครงการให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น   

2. การมีกลไกหรือหน่วยงานรองรับในการส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (6 คะแนน) 

2.1 หน่วยงานมีการก าหนดบุคลากรรับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อผลักดันหรือ
ขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

3 
 

พิจารณาจากการมีค าสั่งแต่งตั้งและมอบหมายงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อก าหนดให้
ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารราชการให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม  

2.2 หน่วยงานมีการก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อผลักดันหรือ
ขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่ชัดเจน 

3 
 

พิจารณาจากการจัดตั้ง หรือก าหนดให้มีหน่วยงานทั้งที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ (ปรากฏใน
กฎกระทรวง หรือไม่ปรากฏในกฎกระทรวงก็ได้)  ขึ้นมาเพื่อให้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการด าเนินการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการขององค์กรให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม 

3. การสร้างระบบ หรือวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม และค่านิยมที่ให้ความส าคัญกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (9 คะแนน) 

3.1 หน่วยงานมีการจัดท าคู่มือหรือแนวทางการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารราชการส าหรับบุคลากรเพื่อใช้ เป็น 
แนวทางการปฏิบัติงาน 

4 
 

พิจารณาจากการจัดท าคู่มือ หรือแนวทางทางการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารราชการส าหรับบุคลากรของหน่วยงานเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน  ซึ่งจะท าให้เกิดค่านิยม                     
ในการท างานที่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

3.2 หน่วยงานมีการพัฒนาความรู้ และทักษะของบุคลากรในหน่วยงานให้เอื้อ
ต่อการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ 
รวมทั้งมีการประเมินผลความรู้ความเข้าใจด้วย 

2 
 

พิจารณาจากกิจกรรม หรือการฝึกอบรมที่เป็นการเสริมสร้างความรู้ และทักษะส าหรับการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ  ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโครงการ  และ
กิจกรรมในการประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดองค์ความรู้และ
ทักษะด้วย 



 
 

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวลัความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมสี่วนร่วม (ส่วนราชการ)  
ประจ าปี พ.ศ. 2557 

3 
 

รายการตัวชี้วัด คะแนน แนวทางการพิจารณาและค าอธิบาย 

3.3 หน่วยงานมีการพัฒนาความรู้  และทักษะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                       
ที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารราชการ รวมทั้งมีการประเมินผลความรู้ความเข้าใจด้วย 

3 
 
 

พิจารณาจากกิจกรรม หรือการฝึกอบรมที่เป็นการเสริมสร้างความรู้ และทักษะส าหรับการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในโครงการ  
และกิจกรรมในการประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดองค์ความรู้
และทักษะด้วย 

4. การบริหารจัดการข้อมูลเครือข่ายภาคประชาชน/ภาคประชาสังคม หรือกลุ่มเครือข่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  (5 คะแนน) 

4.1 หน่วยงานมีการจัดท าระบบฐานข้อมูลเครือข่ายภาคประชาชน/เครือข่าย
ภาคประชาสังคม หรือเครือข่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ 2 

 
 

พิจารณาจากระบบฐานข้อมูลเครือข่ายภาคประชาชน/เครือข่ายภาคประชาสังคม หรือเครือข่ายอื่น          
ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการ ซึ่งระบบฐานข้อมูลนี้ควรมีองค์ประกอบส าคัญเกี่ยวกับที่มาหรือ
วัตถุประสงค์ของการสร้างเครือข่าย  จ านวนสมาชิก (ช่ือ และที่อยู่ หรือเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้          
โดยอาจแสดงในรูปแบบเอกสารรายงานที่ส่วนราชการได้จัดท าขึ้น  หรือรูปแบบของ file เอกสาร เป็นต้น 

4.2 หน่วยงานมีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลที่ได้จัดท าขึ้นดังกล่าวให้ทันสมัย
และถูกต้องอย่างสม่ าเสมอ  

1 
 

พิจารณาจากกิจกรรมในการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเครือข่าย ซึ่งหน่วยงานได้มีการจัดท าไว้แล้วให้
ข้อมูลดังกล่าวมีความทันสมัย และถูกต้อง โดยแสดงให้เห็นว่ามีการปรับปรุงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

4.3 หน่วยงานมีการน าข้อมูลเครือข่ายภาคประชาชน/เครือข่ายภาคประชา
สังคม หรือเครือข่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการไปใช้
ประโยชน์  

2 
 

พิจารณาจากการน ารายช่ือของสมาชิกในฐานข้อมูลเครือข่ายภาคประชาชน/เครือข่ายภาคประชาสังคม 
หรือเครือข่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการที่ได้จัดท าขึ้นไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรม
ในโครงการ  เช่น การประชุม/สัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

มิติที่ 2  กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการอย่างเป็นรูปธรรม (70 คะแนน) 

5. การสนับสนุนการท างานของภาคประชาชน/ประชาสังคม/ภาคเอกชน  (10 คะแนน)  

5.1   หน่วยงานมีการให้ข้อมูลข่าวสารหรือสนับสนุนข้อมูลที่จ าเป็นต่อการเข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของภาคประชาชน หรือภาคส่วนต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง และการรับฟังความคิดเห็นฯ รวมกันไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  

2 
 
 

พิจารณาจากการที่หน่วยงานมีการก าหนดช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสาร (โดยช่องทางการสื่อสาร             
ที่เป็นการสื่อสารสองทาง = Two-way Communication) หรือสนับสนุนข้อมูลที่จ าเป็นต่อการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารราชการของภาคประชาชน หรือภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง และการรับฟังความ



 
 

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวลัความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมสี่วนร่วม (ส่วนราชการ)  
ประจ าปี พ.ศ. 2557 

4 
 

รายการตัวชี้วัด คะแนน แนวทางการพิจารณาและค าอธิบาย 

  คิดเห็นฯ รวมกันไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง เช่น ถาม - ตอบ (Q & A) ทางเว็บไซต์, การสนทนากลุ่ม (Focus 
group), การประชุมกลุ่มย่อย, การจัดสัมมนาเครือข่าย เป็นต้น  

5.2 
 

 

หน่วยงานมีการสรุปและน าความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องมาเป็นข้อมูลประกอบ เพื่อปรับปรุง/พัฒนา หรือ
ด าเนินกิจกรรม/โครงการตามภารกิจหลัก ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม/
โครงการขึ้นไป 

2 
 
 

พิจารณาจากการที่หน่วยงานได้มีกิจกรรมที่น าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง  ๆ ที่ได้รับจาก
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ที่ได้จากช่องทางการรับฟังความคิดเห็นสรุป และน าไปใช้
ประกอบการปรับปรุง/พัฒนา หรือด าเนินงานโครงการ (โดยอาจเป็นโครงการที่เสนอมาเป็นตัวอย่างเพื่อรับ
รางวัลก็ได้) 

5.3 หน่วยงานมีคณะกรรมการ หรือคณะท างานภาคประชาชนที่ครอบคลุม
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทร่วมในการก าหนด
แผนงานโครงการ และติดตามผลการด าเนินการ 

2 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ โดยเข้ามามีบทบาทเป็นคณะท างาน
หรือคณะกรรมการร่วมในการวางแผนงานโครงการ และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
(โดยอาจเป็นโครงการที่เสนอมาเป็นตัวอย่างเพื่อรับรางวัลก็ได้) โดยจะพิจารณาในประเด็นต่อไปนี้ 

 การมีคณะกรรมการหรือคณะท างานท่ีมีบทบาทร่วมในกระบวนการวางแผนงานโครงการ 

 การมีคณะกรรมการหรือคณะท างานท่ีมีบทบาทร่วมในกระบวนการติดตามผลการด าเนินการโครงการ 

 ระบบการรายงาน และเผยแพร่ผลจากการติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการต่อสาธารณะ 

 องค์ประกอบของคณะท างานหรือคณะกรรมการที่มาจากตัวแทนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 
และครอบคลุมครบทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการนั้น ๆ  

5.4 หน่วยงานมีระบบการจัดสรรงบประมาณ/ทรัพยากร หรืออื่น ๆ เพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานท่ีเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  

2 
 
 
 

พิจารณาจากการสนับสนุนงบประมาณ หรือทรัพยากร เพื่อใช้ในการด าเนินงานกิจกรรมตามแผนงาน/
โครงการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการบริหารราชการแบบมี          
ส่วนร่วมจะเกิดผลที่เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง เช่น การส ารวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน             
การจัดเวทีปรึกษาหารือเพื่อท างานร่วมกัน  การให้เงินสนับสนุนเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามาร่วมการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ เป็นต้น 

 5.5 หน่วยงานมีระบบในการเปิดให้ภาคส่วนอื่น ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนงบประมาณ/ทรัพยากร หรืออื่น ๆ เพื่อด าเนินการในโครงการ

2 
 

พิจารณาจากการได้รับการสนับสนุนงบประมาณ/ทรัพยากร หรืออื่น ๆ ที่เป็นการสนับสนุนจากภาค
ส่วนอื่นเพื่อใช้ในการด าเนินโครงการที่เกิดจากความต้องการของประชาชน เช่น ภาคเอกชน  มูลนิธิ  



 
 

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวลัความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมสี่วนร่วม (ส่วนราชการ)  
ประจ าปี พ.ศ. 2557 

5 
 

รายการตัวชี้วัด คะแนน แนวทางการพิจารณาและค าอธิบาย 

ที่มาจากความต้องการของประชาชนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาในพื้นที่  องค์กรอื่น ๆ  หรือจากหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ใช่หน่วยงานเจ้าภาพ  เช่น บุคลากร อาคารสถานที่              
วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน  เป็นต้น 

6.  การบูรณาการหรือการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่นที่เก่ียวข้อง (5 คะแนน) 

 หน่วยงานมีการด าเนินโครงการ โดยมีการบูรณาการการท างานหรือการ
ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และกลุ่ม/เครือข่าย/
ชุมชน/ภาคประชาสังคม/เครือข่ายภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง 

5 

 

พิจารณาจากการด าเนินโครงการ (โครงการที่เสนอมาเป็นตัวอย่าง) ว่ามีการบูรณาการการท างานร่วมกัน
หรือประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ  
หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นที่ไม่ใช่เจ้าภาพหรือเจ้าของภารกิจ/โครงการที่ด าเนินการ และภาคส่วนอื่น ๆ              
ที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  เครือข่ายนักวิชาการต่าง ๆ ในพ้ืนท่ี ฯลฯ   

7.  การส่งเสริมการท างานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนแบบหุ้นส่วน (ระดับความร่วมมือ) ในการจัดท าโครงการและบริการสาธารณะ  (30 คะแนน) 

 การเสนอโครงการตัวอย่าง และการสรุปความส าเร็จหรือบทเรียนจากการ
ด าเนินโครงการที่ใช้แนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานในระดับความร่วมมือ (Collaboration) (โครงการที่ปรากฏ             
ในภารกิจหลัก หรือประเด็นการพัฒนาเร่งด่วน/ส าคัญของหน่วยงาน) 
 สรุปความเป็นมา/สภาพปัญหา ที่น ามาสู่การพัฒนาหรือปรับปรุง

การด าเนินโครงการ   
 ระบุวัตถุประสงค์การด าเนินโครงการ และอธิบายการก าหนด

แนวคิดที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหรือแก้ปัญหา (พอสังเขป)  
 อธิบายการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารราชการในระดับความร่วมมือ (Collaboration) และ
การบูรณาการการท างานระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน/ภาค
ประชาสังคม และภาคส่วน ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (พอสังเขป) 

 
 
 
 
2 
 
3 
 
5 
 
 
 
 

พิจารณาจากคุณภาพของผลการด าเนินโครงการที่น าแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมมา
ประยุกต์ใช้  โดยเป็นการเข้ามามีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือที่แสดงให้เห็นรูปแบบการท างานร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนหรือภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง  ความส าเร็จทั้งในส่วนของผลลัพธ์และ
ผลกระทบที่ประชาขนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องได้รับจากการด าเนินโครงการตัวอย่างที่เสนอมา  
ซึ่งอาจเป็นผลส าเร็จที่เป็นเชิงเศรษฐกิจ เช่น รายได้/ผลผลิตเพิ่มขึ้น  ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนลดลง เป็นต้น  
หรือผลส าเร็จในเชิงสังคม เช่น การลดลงของอาชญากรรม  การลดลงของโรคระบาด  ปริมาณพื้นที่ป่าที่
เพิ่มขึ้น หรือจ านวนพ้ืนท่ีที่ท าการเกษตรที่เพ่ิมขึ้น เป็นต้น  และการสรุป Model ที่จะน าไปสู่กรอบแนวคิด
ที่หน่วยงานสามารถน าไปใช้ในการขยายผลต่อไป โดยต้องอธิบายครบถ้วนตามหัวข้อที่ก าหนด ซึ่งจะให้
ความส าคัญกับการสรุปผลส าเร็จ และModel ทีส่ามารถน าไปใช้ขยายผลต่อไป  

   ทั้งนี้ การพิจารณาการเสนอโครงการตัวอย่างที่หน่วยงานด าเนินการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในระดับความร่วมมือ และไม่เคยเสนอขอรับรางวัลมาก่อน หรือเคยแต่ไม่ผ่านเกณฑ์ให้ได้รับ
รางวัล 



 
 

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวลัความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมสี่วนร่วม (ส่วนราชการ)  
ประจ าปี พ.ศ. 2557 

6 
 

รายการตัวชี้วัด คะแนน แนวทางการพิจารณาและค าอธิบาย 

 อธิบายการก าหนดบทบาทหรือหน้าที่ของภาคส่วนที่เข้ามาร่วม
ด าเนินการที่ชัดเจน และการปรับบทบาทของหน่วยงานภาครัฐ
จากการเป็นผู้ด าเนินการเอง (Operator) เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน 
หรืออ านวยความสะดวก (Facilitator) (พอสังเขป) 

 สรุปผลส าเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงาน (ในเชิงสังคม 
หรือเชิงเศรษฐกิจ)  

   สรุปปัญหา/อุปสรรค  และปัจจัยส าเร็จ ในการด าเนินงาน 
   สรุปรูปแบบ (Model) ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ โดยจัดท าเป็น

แผนภาพที่ชัดเจน (เพื่อน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี หรือ
ขยายผลในการด าเนินงานโครงการ เพื่อส่งเสริมการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในภารกิจด้านอื่น 
หรือในหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป)      

5 
 
 
 
5 
 
5 
5 

เง่ือนไข:  การเสนอโครงการตัวอย่างของส่วนราชการ กรณีเป็นโครงการที่ส่วนราชการด าเนินการในพื้นที่
จังหวัดต่าง ๆ  ส่วนราชการจะต้องเสนอโครงการที่ไม่ซ้ ากับโครงการที่จังหวัดเสนอขอรับรางวัล 
“ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจ าปี พ.ศ. 2557 

8. การเผยแพร่/แลกเปลี่ยนเรียนรู้  (5 คะแนน) 

8.1 หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เพื่อขยายผลแนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างท่ัวถึง อย่างน้อย 3 ช่องทาง   

4 
 
 

พิจารณาการจัดกิจกรรม หรือการด าเนินงานที่แสดงให้เห็นว่ามีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ หรือ
ขยายผลแนวปฏิบัติที่ดี  หรือการจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีจากการด าเนินโครงการ  
โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การจัดเวทีสัมมนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้  การท าเอกสารถอดบทเรียนเพื่อใช้ในการ
เผยแพร่  การจัดกิจกรรม Open house เป็นต้น 

8.2 หน่วยงานมีการประเมินผลการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เพื่อขยายผลแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 

1 
 

พิจารณากิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อสรุปผลการประเมินการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายในเรื่องของการรับรู้
เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เพื่อขยายผลแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 

 



 
 

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวลัความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมสี่วนร่วม (ส่วนราชการ)  
ประจ าปี พ.ศ. 2557 

7 
 

รายการตัวชี้วัด คะแนน แนวทางการพิจารณาและค าอธิบาย 

9. ระดับความพึงพอใจ หรือความเชื่อมั่นของภาคประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง (20 คะแนน) 

 ร้อยละความพึงพอใจ หรือความเช่ือมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 

 
 

พิจารณาจากผลการด าเนินโครงการของหน่วยงานที่ใช้แนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือ
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ซึ่งจะท าให้ส่งผลต่อประชาชนและภาคส่วน
ต่าง ๆ มีความพึงพอใจกับผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  โดยการวัดความพึงพอใจหรือความเชื่อมั่นนี้                  
มีวัตถุประสงค์ เพื่อวัดในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับผลลัพธ์จากการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการด าเนินโครงการ ซึ่งน าไปสู่ความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานหรือผลการด าเนินงานของประชาชน
ผู้รับบริการ  หรือการวัดความพึงพอใจในการเข้ามามีบทบาทร่วมด าเนินการโครงการของประชาชาชนหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ 

 หมายเหตุ   การประเมินตัวช้ีวัดนี้  กรณีที่ส่วนราชการผ่านการประเมินในขั้นตอนการประเมินจาก
เอกสาร  และได้รับการประเมินในข้ันตอนท่ี 2 ซึ่งเป็นการประเมินในพ้ืนท่ี จะแบ่งการให้ค่า
คะแนนในการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ การประเมินที่จัดท าโดยส่วนราชการเอง  และ
การประเมินจากการสัมภาษณ์ หรือแบบสอบถามของผู้ตรวจประเมิน)  
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มิติที่ 1  ความสามารถของหน่วยงานภาครัฐ (30 คะแนน) 

1. การก าหนดนโยบาย/ทิศทางท่ีให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ  (10 คะแนน) 

1.1 หน่วยงานมีการก าหนดนโยบาย หรือทิศทาง หรือยุทธศาสตร์ที่ ให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ 

2 
 

พิจารณาจากนโยบาย หรือทิศทาง หรือยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่ก าหนดไว้ และแสดงว่าให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ โดยก าหนดอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรไว้
ในแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนในการบริหารราชการ  

1.2 ผู้บริหารของหน่วยงานมีการให้นโยบาย หรือทิศทาง ที่แสดงให้เห็นว่าให้
ความส าคัญกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

2 
 
 

พิจารณาจากบทบาทของผู้บริหารหน่วยงานในการให้นโยบาย หรือทิศทาง หรือการสั่งการที่ให้ความส าคัญ
กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร เพื่อมุ่งหวังให้เกิดแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีมี             
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพ เช่น การให้นโยบายของผู้บริหารหน่วยงานในการประชุม/
สัมมนาประจ าปีแก่บุคลากรในองค์กร  การมอบนโยบายการท างานประจ าปี เป็นต้น  

1.3 หน่วยงานมีการสื่ อสารนโยบายหรือทิศทาง หรือยุทธศาสตร์ ที่ ให้
ความส าคัญกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมให้ทราบท่ัวกันท้ังองค์กร 

1 
 
 

พิจารณาจากการสื่อสารนโยบายหรือทิศทาง หรือยุทธศาสตร์ ที่ให้ความส าคัญกับการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วมให้ทราบทั่วกันทั้งองค์กร โดยผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ เช่น  บอร์ดประชาสัมพันธ์  เสียงตามสาย  หนังสือเวียน/ประกาศแนวปฏิบัติจากการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ เป็นต้น 

1.4 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนนิโครงการ 

2 
พิจารณาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโครงการ (ไม่เฉพาะ

เพียงผู้รับบริการเท่านั้น) เพื่อก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการน าไปสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ

แนวทางการให้คะแนนรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  
รางวัลประเภทขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
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ประชาชนในการบริหารราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุม
ตามลักษณะของผลกระทบโครงการ 

1.5 หน่วยงานมีการจัดท าแผนหรือแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 

3 
 

พิจารณาจากการจัดท าแผนการส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Roadmap) หรือการจัดท า
แนวทางการส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี 
ส่วนร่วมในการด าเนินโครงการให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น   

2. การมีกลไกหรือหน่วยงานรองรับในการส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (6 คะแนน) 

2.1 หน่วยงานมีการก าหนดบุคลากรรับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อผลักดันหรือ
ขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

3 
 

พิจารณาจากการมีค าสั่งแต่งตั้งและมอบหมายงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อก าหนดให้ข้าราชการ 
หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีอ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารราชการให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม  

2.2 หน่วยงานมีการก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อผลักดันหรือ
ขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่ชัดเจน 

3 
 

พิจารณาจากการจัดตั้ง หรือก าหนดให้มีหน่วยงานทั้งที่ เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ (ปรากฏ                  
ในกฎกระทรวง หรือไม่ปรากฏในกฎกระทรวงก็ได้)  ขึ้นมาเพื่อให้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการด าเนินการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการขององค์กรให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม 

3. การสร้างระบบ หรือวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม และค่านิยมที่ให้ความส าคัญกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (9 คะแนน) 

3.1 หน่วยงานมีการจัดท าคู่มือหรือแนวทางการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารราชการส าหรับบุคลากรเพื่อใ ช้ เป็น 
แนวทางการปฏิบัติงาน 

4 
 

พิจารณาจากการจัดท าคู่มือ หรือแนวทางการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
ราชการส าหรับบุคลากรของหน่วยงานเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งจะท าให้เกิดค่านิยม ในการ
ท างานที่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

3.2 หน่วยงานมีการพัฒนาความรู้ และทักษะของบุคลากรในหน่วยงานให้เอื้อ
ต่อการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ 
รวมทั้งมีการประเมินผลความรู้ความเข้าใจด้วย 

2 
 
 

พิจารณาจากกิจกรรม หรือการฝึกอบรมที่เป็นการเสริมสร้างความรู้ และทักษะส าหรับการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโครงการ และ
กิจกรรมในการประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะด้วย 
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3.3 หน่วยงานมีการพัฒนาความรู้ และทักษะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
ให้เอื้อต่อการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
ราชการ รวมทั้งมีการประเมินผลความรู้ความเข้าใจด้วย 

3 
 
 

พิจารณาจากกิจกรรม หรือการฝึกอบรมที่เป็นการเสริมสร้างความรู้ และทักษะส าหรับการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ  ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง  ในโครงการ  
และกิจกรรมในการประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดองค์ความรู้
และทักษะด้วย 

4. การบริหารจัดการข้อมูลเครือข่ายภาคประชาชน/ภาคประชาสังคม หรือกลุ่มเครือข่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  (5 คะแนน) 

4.1 หน่วยงานมีการจัดท าระบบฐานข้อมูลเครือข่ายภาคประชาชน/เครือข่าย
ภาคประชาสังคม หรือเครือข่าย อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ 

2 
 
 

พิจารณาจากระบบฐานข้อมูลเครือข่ายภาคประชาชน/เครือข่ายภาคประชาสังคม หรือเครือข่ายอื่นที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการ ซึ่งระบบฐานข้อมูลนี้ควรมีองค์ประกอบส าคัญเกี่ยวกับที่มาหรือ
วัตถุประสงค์ของการสร้างเครือข่าย  จ านวนสมาชิก(ช่ือ และที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 
โดยอาจแสดงในรูปแบบเอกสารรายงานที่ส่วนราชการได้จัดท าข้ึน  หรือรูปแบบของ file เอกสาร เป็นต้น 

4.2 หน่วยงานมีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลที่ได้จัดท าขึ้นดังกล่าวให้ทันสมัย
และถูกต้องอย่างสม่ าเสมอ  

1 
พิจารณาจากกิจกรรมในการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเครือข่าย ซึ่งหน่วยงานได้มีการจัดท าไว้แล้วให้

ข้อมูลดังกล่าวมีความทันสมัย และถูกต้อง โดยแสดงให้เห็นว่ามีการปรับปรุงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
4.3 หน่วยงานมีการน าข้อมูลเครือข่ายภาคประชาชน/เครือข่ายภาคประชาสังคม 

หรือเครือข่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการไปใช้ประโยชน์  
2 
 
 

พิจารณาจากการน ารายช่ือของสมาชิกในฐานข้อมูลเครือข่ายภาคประชาชน/เครือข่ายภาคประชาสังคม 
หรือเครือข่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการที่ได้จัดท าขึ้นไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรม    
ในโครงการเพื่อขยายผล หรือต่อยอดการด าเนินโครงการ  เช่น การประชุม/สัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

มิติที่ 2  กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการอย่างเป็นรูปธรรม  (70 คะแนน) 

5. การสนับสนุนการท างานของภาคประชาชน/ประชาสังคม/ภาคเอกชน  (10 คะแนน) 

5.1   หน่วยงานมีการให้ข้อมูลข่าวสารหรือสนับสนุนข้อมูลที่จ าเป็นต่อการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารราชการของภาคประชาชน หรือภาคส่วนต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
และการรับฟังความคิดเห็นฯ รวมกันไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  

2 
 

พิจารณาจากการที่หน่วยงานมีการก าหนดช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสาร (โดยช่องทางการสื่อสาร         
ที่เป็นการสื่อสารสองทาง = Two-way Communication) หรือสนับสนุนข้อมูลที่จ าเป็นต่อการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารราชการของภาคประชาชน หรือภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  และการรับฟังความ
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 คิดเห็นฯ รวมกันไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง เช่น ถาม - ตอบ (Q & A) ทางเว็บไซต์, การสนทนากลุ่ม (Focus 
group), การประชุมกลุ่มย่อย, การจัดสัมมนาเครือข่าย เป็นต้น  

5.2 หน่วยงานมีการสรุปและน าความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่เกี่ยวข้องมาเป็นข้อมูลประกอบ เพื่อปรับปรุง/พัฒนา หรือด าเนิน
กิจกรรม/โครงการ ตามภารกิจหลัก ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม/โครงการขึ้นไป 

2 
 
 

พิจารณาจากการที่หน่วยงานได้มีกิจกรรมที่น าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง  ๆ ที่ได้รับจาก
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ที่ได้จากช่องทางการรับฟังความคิดเห็นสรุป และน าไปใช้
ประกอบการปรับปรุง/พัฒนา หรือด าเนินงานโครงการ (โดยอาจเป็นโครงการที่เสนอมาเป็นตัวอย่างเพื่อรับ
รางวัลก็ได้) 

5.3 หน่วยงานมีคณะกรรมการ หรือคณะท างานภาคประชาชน ที่ครอบคลุม
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทร่วมในการก าหนด
แผนงานโครงการ และติดตามผลการด าเนินการ 

2 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ โดยเข้ามามีบทบาทเป็นคณะท างาน             
หรือคณะกรรมการร่วมในการวางแผนงานโครงการ และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
(โดยอาจเป็นโครงการที่เสนอมาเป็นตัวอย่างเพื่อรับรางวัลก็ได้) โดยจะพิจารณาในประเด็นต่อไปนี้ 

 การมีคณะกรรมการหรือคณะท างานท่ีมีบทบาทร่วมในกระบวนการวางแผนงานโครงการ 

 การมีคณะกรรมการหรือคณะท างานท่ีมีบทบาทร่วมในกระบวนการติดตามผลการด าเนินการโครงการ 

 ระบบการรายงาน และเผยแพร่ผลจากการติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการต่อสาธารณะ 

 องค์ประกอบของคณะท างานหรือคณะกรรมการ ที่มาจากตัวแทนลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 
และครอบคลุมครบทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการนั้น ๆ  

5.4 หน่วยงานมีระบบการจัดสรรงบประมาณ/ทรัพยากร หรืออื่น ๆ เพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานท่ีเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  2 

 
 

พิจารณาจากการสนับสนุนงบประมาณ หรือทรัพยากร เพื่อใช้ในการด าเนินงานกิจกรรมตามแผนงาน/
โครงการ ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการบริหา รราชการแบบมี                 
ส่วนร่วมจะเกิดผลที่เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง เช่น การส ารวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน                   
การจัดเวทีปรึกษาหารือเพื่อท างานร่วมกัน  การให้เงินสนับสนุนเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามาร่วมการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ เป็นต้น 

5.5 หน่วยงานมีระบบในการเปิดให้ภาคส่วนอื่น ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
สนับสนุ น งบประมาณ /ทรั พยากร  ห รื ออื่ น  ๆ  เพื่ อด า เนิ นกา ร                       

2 
พิจารณาจากการได้รับการสนับสนุนงบประมาณ/ทรัพยากร หรืออื่น ๆ ที่เป็นการสนับสนุนจากภาค

ส่วนอ่ืนเพื่อใช้ในการด าเนินโครงการที่เกิดจากความต้องการของประชาชน เช่น ภาคเอกชน มูลนิธิ  องค์กร



 
 

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวลัความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมสี่วนร่วม (ส่วนราชการ)  
ประจ าปี พ.ศ. 2557 
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ในโครงการที่มาจากความต้องการของประชาชนในการแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาในพ้ืนท่ี 

อื่น ๆ  หรือจากหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ใช่หน่วยงานเจ้าภาพ  เช่น บุคลากร อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์
ในการปฏิบัติงาน  เป็นต้น 

6.  การบูรณาการหรือการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่นที่เก่ียวข้อง (5 คะแนน) 

 หน่วยงานมีการด าเนินโครงการ โดยมีการบูรณาการการท างานหรือการ
ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และกลุ่ม/เครือข่าย/
ชุมชน/ภาคประชาสังคม/เครือข่ายภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง 

5 
 
 

พิจารณาจากการด าเนินโครงการ (โครงการที่เสนอมาเป็นตัวอย่าง) ว่ามีการบูรณาการการท างานร่วมกัน
หรือประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ   
หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นที่ไม่ใช่เจ้าภาพหรือเจ้าของภารกิจ/โครงการที่ด าเนินการ และภาคส่วนอื่น ๆ              
ที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  เครือข่ายนักวิชาการต่าง ๆ ในพ้ืนท่ี ฯลฯ  

7.  การส่งเสริมการท างานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนแบบหุ้นส่วน (ระดับความร่วมมือ) ในการจัดท าโครงการและบริการสาธารณะ  (30 คะแนน) 

 การเสนอโครงการตัวอย่าง และการสรุปความส าเร็จหรือบทเรียนจากการ
ด าเนินโครงการที่ใช้แนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานในระดับความร่วมมือ (Collaboration) (โครงการที่ปรากฏใน
ภารกิจหลัก หรือประเด็นการพัฒนาเร่งด่วน/ส าคัญของหน่วยงาน) 
 สรุปความเป็นมา/สภาพปัญหา ที่น ามาสู่การพัฒนาหรือปรับปรุง

การด าเนินโครงการ   
 ระบุวัตถุประสงค์การด าเนินโครงการ และอธิบายการก าหนด

แนวคิดที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหรือแก้ปัญหา (พอสังเขป)  
 อธิบายการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารราชการในระดับความร่วมมือ (Collaboration) และ
การบูรณาการการท างานระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน/ภาค
ประชาสังคม และภาคส่วน ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (พอสังเขป) 

 
 
 
 
2 
 
3 
 
5 
 
 
 
 

พิจารณาจากคุณภาพของผลการด าเนินโครงการที่น าแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม               
มาประยุกต์ใช้  โดยเป็นการเข้ามามีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือท่ีแสดงให้เห็นรูปแบบการท างานร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนหรือภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง  ความส าเร็จทั้งในส่วนของผลลัพธ์และ
ผลกระทบที่ประชาขนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องได้รับจากการด าเนินโครงการตัวอย่างที่เสนอมา  
ซึ่งอาจเป็นผลส าเร็จที่เป็นเชิงเศรษฐกิจ เช่น รายได้/ผลผลิตเพิ่มขึ้น  ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนลดลง เป็นต้น  
หรือผลส าเร็จในเชิงสังคม เช่น การลดลงของอาชญากรรม  การลดลงของโรคระบาด  ปริมาณพื้นที่ป่า             
ที่เพิ่มขึ้น หรือจ านวนพื้นที่ที่ท าการเกษตรที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น  และการสรุป Model ที่จะน าไปสู่กรอบ
แนวคิดที่หน่วยงานสามารถน าไปใช้ในการขยายผลต่อไป โดยต้องอธิบายครบถ้วนตามหัวข้อที่ก าหนด ซึ่ง
จะให้ความส าคัญกับการสรุปผลส าเร็จ และModel ซึ่งสามารถน าไปใช้ขยายผลต่อไป โดยโครงการที่เสนอ
มาเป็นตัวอย่าง ต้องเป็นการด าเนินโครงการในลักษณะของการขยายผลในพื้นที่ หรือต่อยอดการด าเนิน
กิจกรรมในโครงการให้พัฒนาหรือดียิ่งข้ึน 

เง่ือนไข:  การเสนอโครงการตัวอย่างของส่วนราชการ กรณีเป็นโครงการที่ส่วนราชการด าเนินการในพื้นที่



 
 

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวลัความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมสี่วนร่วม (ส่วนราชการ)  
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 อธิบายการก าหนดบทบาทหรือหน้าที่ของภาคส่วนที่เข้ามาร่วม
ด าเนินการที่ชัดเจน และการปรับบทบาทของหน่วยงานภาครัฐ
จากการเป็นผู้ด าเนินการเอง (Operator) เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน 
หรืออ านวยความสะดวก (Facilitator)  (พอสังเขป) 

 สรุปผลส าเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงาน (ในเชิงสังคม 
หรือเชิงเศรษฐกิจ)  

   สรุปปัญหา/อุปสรรค  และปัจจัยส าเร็จ ในการด าเนินงาน 
   สรุปรูปแบบ (Model) ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ โดยจัดท าเป็น

แผนภาพที่ชัดเจน (เพื่อน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี หรือขยาย
ผลในการด าเนินงานโครงการ เพื่อส่งเสริมการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในภารกิจด้านอื่น หรือใน
หน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป 

5 
 
 
 
5 
 
5 
5 

จังหวัดต่าง ๆ  ส่วนราชการจะต้องเสนอโครงการที่ไม่ซ้ ากับโครงการที่จังหวัดเสนอขอรับรางวัล 
“ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจ าปี พ.ศ. 2557 

8. การเผยแพร่/แลกเปลี่ยนเรียนรู้  (5 คะแนน) 

8.1 หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เพื่อขยายผลแนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
ไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างท่ัวถึง อย่างน้อย 3 ช่องทาง   

4 
 
 

พิจารณาการจัดกิจกรรม หรือการด าเนินงานที่แสดงให้เห็นว่ามีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ หรือ
ขยายผลแนวปฏิบัติที่ดี  หรือการจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีจากการด าเนินโครงการ 
โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การจัดเวทีสัมมนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้  การท าเอกสารถอดบทเรียนเพื่อใช้             
ในการเผยแพร่  การจัดกิจกรรม Open house เป็นต้น 

8.2 หน่วยงานมีการประเมินผลการรับรู้ ของกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เพื่อขยายผลแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 

1 
 

พิจารณากิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อสรุปผลการประเมินการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายในเรื่องของการรับรู้
เกี่ยวกับการประชาสัมพันธแ์ละเผยแพร่ เพื่อขยายผลแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 



 
 

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวลัความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมสี่วนร่วม (ส่วนราชการ)  
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9. ระดับความพึงพอใจ หรือความเชื่อมั่นของภาคประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง (20 คะแนน) 

 ร้อยละความพึงพอใจ หรือความเช่ือมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 

 
 

พิจารณาจากผลการด าเนินโครงการของหน่วยงานที่ใช้แนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือ
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ซึ่งจะท าให้ส่งผลต่อประชาชนและภาคส่วน
ต่าง ๆ มีความพึงพอใจกับผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  โดยการวัดความพึงพอใจหรือความเช่ือมั่นนี้                      
มีวัตถุประสงค์ เพื่อวัดในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับผลลัพธ์จากการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการด าเนินโครงการที่ขยายผล หรือต่อยอด ซึ่งน าไปสู่ความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานหรือผลการ
ด าเนินงานของประชาชนผู้รับบริการ  หรือการวัดความพึงพอใจในการเข้ามามีบทบาทร่วมด าเนินการ
โครงการของประชาชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ  

หมายแหตุ  การประเมินตัวชี้วัดนี้  กรณีที่ส่วนราชการผ่านการประเมินในขั้นตอนการประเมินจากเอกสาร  
และได้รับการประเมินในขั้นตอนที่ 2 ซึ่งเป็นการประเมินในพื้นที่ จะแบ่งการให้ค่าคะแนน            
ในการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ การประเมินที่จัดท าโดยส่วนราชการเอง  และการประเมิน
จากการสัมภาษณ์ หรือแบบสอบถามของผู้ตรวจประเมิน)  

 

หมายเหตุ    1.   การพิจารณาการเสนอโครงการตัวอย่างที่หน่วยงานด าเนินการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับความร่วมมือ อาจมีลักษณะของโครงการเป็นการขยายผล
การด าเนินโครงการ  หรือการต่อยอดการด าเนินโครงการ  
o การขยายผล (Horizontal Extension)   หมายถึง การด าเนินงานในโครงการ ซ่ึงเป็นการน ารูปแบบของการด าเนินโครงการที่ประสบผลส าเร็จได้รับรางวัลฯ                 

ไปขยายผลหรือเพิ่มการด าเนินงานในพื้นที่อื่น ๆ (โดยต้องไม่ใชก่ารด าเนินงานในพื้นที่เดิม) 
o การต่อยอด (Vertical  Extension)  หมายถึง การด าเนินงานในโครงการ  ซ่ึงเป็นการน ารูปแบบของการด าเนินโครงการที่ประสบผลส าเร็จได้รับรางวัลฯ ไปต่อยอด

หรือเพิ่มการด าเนินกิจกรรมอื่นในโครงการให้ดีย่ิงขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภาพ (Productivity) 

2.   โครงการที่จะเสนอเป็นตัวอย่างเพื่อรับรางวัลประเภทรางวัลขยายผลฯ  จะต้องเป็นโครงการที่เคยได้รับรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม”           
ของส านักงาน ก.พ.ร.   หรือได้รับรางวัลของ UN ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และต้องได้รับรางวัลไม่ก่อนปี พ.ศ.  2552 



 
 

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวลัความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมสี่วนร่วม (ส่วนราชการ)  
ประจ าปี พ.ศ. 2557 

15 
 

 
 
 
 
 

รายการตัวชี้วัดและแนวทางการพิจารณา คะแนน ค าอธิบาย 

มิติที่ 1  ความสามารถของหน่วยงานภาครัฐ (30 คะแนน) 

1. การก าหนดนโยบาย/ทิศทางท่ีให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ  (10 คะแนน) 

1.1 หน่วยงานมีการก าหนดนโยบาย หรือทิศทาง หรือยุทธศาสตร์ที่ ให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ 

2 
 

พิจารณาจากการก าหนดนโยบาย หรือทิศทาง หรือยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ที่แสดงว่าให้ความส าคัญ
กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ โดยก าหนดอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนในการบริหารราชการ  

1.2 ผู้บริหารของหน่วยงานมีการให้นโยบาย หรือทิศทาง ที่แสดงให้เห็นว่าให้
ความส าคัญกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

2 
 
 

พิจารณาจากบทบาทของผู้บริหารหน่วยงานในการให้นโยบาย หรือทิศทาง หรือการสั่งการ ที่ให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร เพื่อมุ่งหวังให้เกิดแนวทางการด าเนินงานของ
หน่วยงานท่ีมีการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพ เช่น การให้นโยบายของผู้บริหารหน่วยงาน
ในการประชุม/สัมมนาประจ าปีแก่บุคลากรในองค์กร  การมอบนโยบายการท างานประจ าปี เป็นต้น  

1.3 หน่วยงานมีการสื่อสารนโยบายหรือทิศทาง หรือยุทธศาสตร์ ที่ ให้
ความส าคัญกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมให้ทราบท่ัวกันท้ังองค์กร 

1 
 
 

พิจารณาจากการสื่อสารนโยบายหรือทิศทาง หรือยุทธศาสตร์ที่ให้ความส าคัญกับการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วมให้ทราบทั่วกันทั้งองค์กร  โดยผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์  เสียงตามสาย  หนังสือเวียน/ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ เป็นต้น 

1.4 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องแยกตาม
ภารกิจหลัก หรือประเด็นการพัฒนาที่เป็น Agenda ส าคัญของหน่วยงาน 

2 
พิจารณาจากการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง (ไม่เฉพาะเพียงผู้รับบริการเท่านั้น) ที่สะท้อน

ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน เพื่อก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการน าไปสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ

แนวทางการให้คะแนนรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  
รางวัลประเภทภาพรวมองค์กร 



 
 

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวลัความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมสี่วนร่วม (ส่วนราชการ)  
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ประชาชนในการบริหารราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครบในทุก
ภารกิจหลักของหน่วยงาน 

1.5 หน่วยงานมีการจัดท าแผน หรือแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน 

3 
 

พิจารณาจากการจัดท าแผนการส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Roadmap) หรือการจัดท า
แนวทางการส่งเสรมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น   

2. การมีกลไกหรือหน่วยงานรองรับในการส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (6 คะแนน) 

2.1 หน่วยงานมีการก าหนดบุคลากรรับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อผลักดั นหรือ
ขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

3 
 

พิจารณาจากการมีค าสั่งแต่งตั้งและมอบหมายงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อก าหนดให้ข้าราชการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีอ านาจ หน้าที่ความรับผิดชอบในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน               
ในการบริหารราชการให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม  

2.2 หน่วยงานมีการก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อผลักดันหรือ
ขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่ชัดเจน 

3 
 

พิจารณาจากการจัดตั้ง หรือก าหนดให้มีหน่วยงานทั้งที่เป็นทางการ หรือไม่เป็นทางการ (ปรากฏใน
กฎกระทรวง หรือไม่ปรากฏในกฎกระทรวงก็ได้)  ขึ้นมาเพื่อให้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการด าเนินการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการขององค์กรให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม 

3. การสร้างระบบ หรือวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม และค่านิยมที่ให้ความส าคัญกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (9 คะแนน) 

3.1 หน่วยงานมีการจัดท าคู่มือหรือแนวทางการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารราชการส าหรับบุคลากรเพื่อใ ช้ เป็น                  
แนวทางการปฏิบัติงาน 

4 
 

พิจารณาจากการจัดท าคู่มือ หรือแนวทางการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
ราชการส าหรับบุคลากรของหน่วยงานเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน  ซึ่งจะท าให้เกิดค่านิยมในการ
ท างานท่ีให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

3.2 หน่วยงานมีการพัฒนาความรู้ และทักษะของบุคลากรในหน่วยงานให้เอื้อ
ต่อการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ 
รวมทั้งมีการประเมินผลความรู้ความเข้าใจด้วย 

2 
 

พิจารณาจากกิจกรรม หรือการฝึกอบรมที่เป็นการเสริมสร้างความรู้ และทักษะส าหรับการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ  ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน  และกิจกรรม            
ในการประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะด้วย 

3.3 หน่วยงานมีการพัฒนาความรู้ และทักษะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
ให้เอื้อต่อการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร

3 
พิจารณาจากกิจกรรม หรือการฝึกอบรมที่เป็นการเสริมสร้างความรู้ และทักษะส าหรับการสร้าง

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการให้แกผู่้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรม
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ราชการ รวมทั้งมีการประเมินผลความรู้ความเข้าใจด้วย ในการประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะด้วย 

4. การบริหารจัดการข้อมูลเครือข่ายภาคประชาชน/ภาคประชาสังคม หรือกลุ่มเครือข่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  (5 คะแนน) 

4.1 หน่วยงานมีการจัดท าระบบฐานข้อมูลเครือข่ายภาคประชาชน/เครือข่าย
ภาคประชาสังคม หรือเครือข่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่ของ
ส่วนราชการ 

2 
 
 
 

พิจารณาจากระบบฐานข้อมูลเครือข่ายภาคประชาชน/เครือข่ายภาคประชาสังคม หรือเครือข่ายอื่น            
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหรืออ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ ซึ่งระบบฐานข้อมูลนี้ควรมีองค์ประกอบส าคัญ
เกี่ยวกับที่มาหรือวัตถุประสงค์ของการสร้างเครือข่าย  จ านวนสมาชิก(ช่ือ และที่อยู่ หรือเบอร์โทรศัพท์               
ที่สามารถติดต่อได้ โดยอาจแสดงในรูปแบบเอกสารรายงานที่ส่วนราชการได้จัดท าข้ึน  หรือรูปแบบของ file 
เอกสาร เป็นต้น 

4.2 หน่วยงานมีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลที่ได้จัดท าขึ้นดังกล่าวให้ทันสมัย
และถูกต้องอย่างสม่ าเสมอ  1 

พิจารณาจากกิจกรรมในการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเครือข่าย ซึ่งหน่วยงานได้มีการจัดท าไว้แล้วให้
ข้อมูลดังกล่าวมีความทันสมัย และถูกต้อง โดยแสดงให้เห็นว่ามีการปรับปรุงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

4.3 หน่วยงานมีการน าข้อมูลเครือข่ายภาคประชาชน/เครือข่ายภาคประชาสังคม หรือ
เครือข่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ/หน้าที่ของส่วนราชการที่ได้จัดท าขึ้น
ไปใช้ในการด าเนินกิจกรรม/การด าเนินงาน   

2 
 

 

พิจารณาจากการน ารายชื่อของสมาชิกในฐานข้อมูลเครือข่ายภาคประชาชน/เครือข่ายภาคประชาสังคม 
หรือเครือข่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ/หน้าที่ของหน่วยงานไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรมหรือ
การด าเนินงาน  เช่น การใช้ข้อมูลเครือข่ายในการแต่งตั้งเป็นคณะท างานในการจัดท าแผนงาน/โครงการฯ 
การใช้ข้อมูลสมาชิกเครือข่ายในการร่วมด าเนินการเพื่อแก้ปัญหาหรือการพัฒนาในพ้ืนท่ี เป็นต้น 

มิติที่ 2  กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการอย่างเป็นรูปธรรม  (70 คะแนน) 

5.  การสนับสนุนการท างานของภาคประชาชน/ประชาสังคม/ภาคเอกชน  (10 คะแนน) 

5.1   หน่วยงานมีการให้ข้อมูลข่าวสารหรือสนับสนุนข้อมูลที่จ าเป็นต่อการเข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารราชการของภาคประชาชน หรือภาคส่วนต่าง ๆ           
ที่เกี่ยวข้อง และการรับฟังความคิดเห็นฯ รวมกันไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  

2 
 
 

พิจารณาจากการที่หน่วยงานมีการก าหนดช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสาร (โดยช่องทางการสื่อสาร         
ที่เป็นการสื่อสารสองทาง = Two-way Communication) หรือสนับสนุนข้อมูลที่จ าเป็นต่อการเข้ามามี       
ส่วนร่วมในการบริหารราชการของภาคประชาชน หรือภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  และการรับฟังความ
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คิดเห็นฯ รวมกันไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง เช่น ถาม - ตอบ (Q & A) ทางเว็บไซต์, การสนทนากลุ่ม 
(Focus group), การประชุมกลุ่มย่อย, การจัดสัมมนาเครือข่าย เป็นต้น  

5.2 หน่วยงานมีการสรุปและน าความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่เกี่ยวข้องมาเป็นข้อมูลประกอบ เพื่อปรับปรุง/พัฒนา หรือด าเนินงาน
ในเรื่อง/กิจกรรม/โครงการ ตามภารกิจหลัก ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง/กิจกรรม/
โครงการขึ้นไป 

2 
 
 
 
 

พิจารณาจากการที่หน่วยงานได้น าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับจากประชาชนหรือ            
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ที่ได้จากช่องทางการรับฟังความคิดเห็นสรุป และน าไปใช้ประกอบ   
การปรับปรุง/พัฒนา หรือด าเนินงาน ในเรื่อง หรือกิจกรรม หรือโครงการที่เป็นการด าเนินการในภารกิจ
หลักของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง/กิจกรรม/โครงการขึ้นไป เช่น การปรับการให้บริการของ
โรงพยาบาลตามข้อเสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการ  การปรับปรุงการซ่อมแซมผิวถนนของกรมทาง
หลวงชนบทที่ได้จากความคิดเห็นของเครือข่าย เป็นต้น 

5.3 หน่ ว ย ง า น มี ค ณะ ก ร รม ก า ร  ห รื อ คณ ะ ท า ง า นภ า คป ร ะช า ชน                       
ที่ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทร่วม                  
ในการก าหนดแผนงานโครงการ และติดตามผลการด าเนินการตามภารกิจ
หลักของหน่วยงาน  

2 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ โดยเข้ามามีบทบาทเป็นคณะท างานหรือ
คณะกรรมการร่วมในการก าหนดแผนงานโครงการของหน่วยงาน โดยจะพิจารณาในประเด็นต่อไปนี้ 

 การมีคณะกรรมการหรือคณะท างานที่มีบทบาทร่วมในกระบวนการก าหนดแผนงานโครงการของหน่วยงาน 

 การมีคณะกรรมการหรือคณะท างานที่มีบทบาทร่วมในกระบวนการติดตามผลการด าเนินการตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงาน 

 ระบบการรายงาน และเผยแพร่ผลจากการติดตามประเมินผลต่อสาธารณะ 

 องค์ประกอบของคณะท างานหรือคณะกรรมการ ที่มาจากตัวแทนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 
และครอบคลุมครบทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 

5.4 หน่วยงานมีระบบการจัดสรรงบประมาณ/ทรัพยากร หรืออื่น ๆ เพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานท่ีเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  

2 
 
 

พิจารณาจากการสนับสนุนงบประมาณ หรือทรัพยากร เพื่อใช้ในการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการบริหารราชการแบบมีส่วน
ร่วมจะเกิดผลที่เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง เช่น การส ารวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  การด าเนิน
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาในพื้นที่ท่ีมาจากความต้องการของประชาชน  เป็นต้น 
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5.5 หน่วยงานมีระบบในการเปิดให้ภาคส่วนอื่น ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุน
งบประมาณ/ทรัพยากร หรืออื่น ๆ เพื่อด าเนินการในโครงการที่มาจาก
ความต้องการของประชาชนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาในพื้นที่ 

2 
 
 

พิจารณาจากการได้รับการสนับสนุนงบประมาณ/ทรัพยากร หรืออื่น ๆ ที่เป็นการสนับสนุนจากภาค
ส่วนอ่ืน เช่น ภาคเอกชน  มูลนิธิ  องค์กรอื่น ๆ หรือจากหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ใช่หน่วยงานเจ้าภาพ  เช่น 
บุคลากร อาคารสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน  เป็นต้น 

6.  การบูรณาการหรือการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่นที่เก่ียวข้อง (10 คะแนน) 

  หน่วยงานมีการบูรณาการการท างานหรือการประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และกลุ่ม หรือเครือข่าย หรือชุมชน หรือภาค
ประชาสังคม หรือเครือข่ายภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง 

10 
 
 
 
 
 

พิจารณาจากการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน (โดยเป็นการพิจารณาการบูรณาการการท างาน
ในโครงการตัวอย่างที่เสนอมาเพื่อรับรางวัลฯ  ทั้ง 3 โครงการ) ว่ามีการบูรณาการการท างานร่วมกันหรือ
ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ   เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ  หรือ
หน่วยงานภาครัฐอื่นที่ไม่ใช่เจ้าภาพหรือเจ้าของภารกิจ/โครงการที่ด าเนินการ และภาคส่วนอื่น ๆ              
ที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  เครือข่ายนักวิชาการต่าง ๆ  ในพื้นที่ ฯลฯ (โดยในการ
พิจารณาการให้ค่าคะแนนจะพิจารณาตามองค์ประกอบของภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีการประสานความร่วมมือ
ระหว่างกันในแต่ละโครงการ)  

7.  การส่งเสริมการท างานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนแบบหุ้นส่วน (ระดับความร่วมมือ) ในการจัดท าโครงการและบริการสาธารณะ  (30 คะแนน) 

 การเสนอโครงการตัวอย่าง และการสรุปความส าเร็จหรือบทเรียนจากการ
ด าเนินโครงการที่ใช้แนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานในระดับความร่วมมือ (Collaboration) (โครงการที่ปรากฏใน
ภารกิจหลัก หรือประเด็นการพัฒนาเร่งด่วน/ส าคัญของหน่วยงาน) 
 สรุปความเป็นมา/สภาพปัญหา ที่น ามาสู่การพัฒนาหรือปรับปรุง

การด าเนินโครงการ   
 ระบุวัตถุประสงค์การด าเนินโครงการ และอธิบายการก าหนด

แนวคิดที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหรือแก้ปัญหา (พอสังเขป)  

 
 
 
 
2 
 
3 
 
5 

พิจารณาจากคุณภาพของผลการด าเนินโครงการที่น าแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมมา
ประยุกต์ใช้  โดยเป็นการเข้ามามีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือที่แสดงให้เห็นรูปแบบการท างานร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนหรือภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง  ความส าเร็จทั้งในส่วนของผลลัพธ์และ
ผลกระทบที่ประชาขนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องได้รับจากการด าเนินโครงการตัวอย่างที่เสนอมา      
ซึ่งอาจเป็นผลส าเร็จที่เป็นเชิงเศรษฐกิจ เช่น รายได้/ผลผลิตเพิ่มขึ้น  ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนลดลง เป็นต้น  
หรือผลส าเร็จในเชิงสังคม เช่น การลดลงของอาชญากรรม  การลดลงของโรคระบาด  ปริมาณพื้นที่ป่าที่
เพิ่มขึ้น หรือจ านวนพื้นที่ที่ท าการเกษตรที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น และการสรุป Model ที่จะน าไปสู่กรอบแนวคิด
ที่หน่วยงานสามารถน าไปใช้ในการขยายผลต่อไป โดยต้องอธิบายครบถ้วนตามหัวข้อที่ ก าหนด ซึ่งจะให้
ความส าคัญกับการสรุปผลส าเร็จ และModel ซึ่งสามารถน าไปใช้ขยายผลต่อไป  
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 อธิบายการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารราชการในระดับความร่วมมือ (Collaboration) และ
การบูรณาการการท างานระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน/ภาค
ประชาสังคม และภาคส่วน ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (พอสังเขป) 

 อธิบายการก าหนดบทบาทหรือหน้าที่ของภาคส่วนที่เข้ามาร่วม
ด าเนินการที่ชัดเจน และการปรับบทบาทของหน่วยงานภาครัฐ
จากจากการเป็นผู้ด าเนินการเอง (Operator) เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน 
หรืออ านวยความสะดวก (Facilitator)  (พอสังเขป) 

 สรุปผลส าเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงาน (ในเชิงสังคม 
หรือเชิงเศรษฐกิจ)  

   สรุปปัญหา/อุปสรรค  และปัจจัยส าเร็จ ในการด าเนินงาน 
   สรุปรูปแบบ (Model) ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ โดยจัดท าเป็น

แผนภาพที่ชัดเจน (เพื่อน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี หรือ
ขยายผลในการด าเนินงานโครงการ เพื่อส่งเสริมการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในภารกิจด้านอื่น 
หรือในหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป)            

 
 
 
5 
 
 
 
5 
 
5 
5 

ทั้งนี้ การพิจารณาการเสนอโครงการตัวอย่างที่หน่วยงานด าเนินการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในระดับความร่วมมือ ตั้งแต่ 3 ตัวอย่างโครงการขึ้นไป  โดยมีเง่ือนไขว่า โครงการทั้ง 3 โครงการ
ควรประกอบด้วย 1) โครงการพัฒนาใหม่  2) โครงการขยายผล  และ 3) โครงการต่อยอด เพื่อให้หน่วยงาน
มีการขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในภาพรวมของ
องค์กร  ซึ่งมีท้ังการพัฒนาใหม่  การขยายผลสิ่งที่ดีอยู่แล้ว  และการต่อยอดสิ่งที่ท าอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้น  

เง่ือนไข:  การเสนอโครงการตัวอย่างของส่วนราชการ กรณีเป็นโครงการที่ส่วนราชการด าเนินการในพื้นที่
จังหวัดต่าง ๆ  ส่วนราชการจะต้องเสนอโครงการที่ไม่ซ้ ากับโครงการที่จังหวัดเสนอขอรับรางวัล 
“ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจ าปี พ.ศ. 2557 

8. การเผยแพร่/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (5 คะแนน) 

8.1 หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เพื่อขยายผลแนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
ไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างท่ัวถึง อย่างน้อย 3 ช่องทาง   4 

     พิจารณาการจัดกิจกรรม หรือการด าเนินงานที่แสดงให้เห็นว่ามีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ หรือ
ขยายผลแนวปฏิบัติที่ดี  หรือการจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี เพื่อสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมและให้ความยั่งยืนต่อไป โดยผ่านช่องทางต่ าง ๆ เช่น การจัดเวทีสัมมนา/

แลกเปลี่ยนเรียนรู้  การท าเอกสารถอดบทเรียนเพื่อใช้ในการเผยแพร่  การจัดกิจกรรม Open house เป็นต้น 
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8.2 หน่วยงานมีการประเมินผลการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เพื่อขยายผลแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 

1 
พิจารณากิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อสรุปผลการประเมินการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายในเรื่องของการรับรู้

เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เพื่อขยายผลแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 

9. ระดับความพึงพอใจ หรือความเชื่อม่ันของภาคประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (15 คะแนน)  

 ร้อยละความพึงพอใจ หรือความเช่ือมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 

 
 

พิจารณาจากผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ใช้แนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ซึ่งจะท าให้ส่งผลต่อประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ                
มีความพึงพอใจกับผลการด า เนินงานที่ เกิดขึ้น  โดยการวัดความพึงพอใจหรือความเ ช่ือมั่นนี้                               

มีวัตถุประสงค์ เพื่อวัดในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับผลลัพธ์จากการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารราชการ ซึ่งน าไปสู่ความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานหรือผลการด าเนินงานของประชาชน
ผู้รับบริการ  หรือการวัดความพึงพอใจในการเข้ามามีบทบาทร่วมด าเนินการของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทีเ่กี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐ 

หมายแหตุ  การประเมินตัวช้ีวัดนี้  กรณีที่ส่วนราชการผ่านการประเมินในขั้นตอนการประเมินจากเอกสาร  
และได้รับการประเมินในขั้นตอนที่ 2 ซึ่งเป็นการประเมินในพ้ืนท่ี จะแบ่งการให้ค่าคะแนนในการ
ประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ การประเมินที่จัดท าโดยส่วนราชการเอง  และการประเมินจาก
การสัมภาษณ์ หรือแบบสอบถามของผู้ตรวจประเมิน)  

 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------  
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ภาคผนวก 2   

แบบฟอร์มการสมัครรบัรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
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ใบสมัคร 
รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ าปี พ.ศ. 2557 (ส่วนราชการ)  

ประเภทพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

 
 
 

 
 

ค าชี้แจง 
การเสนอผลการด าเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 

 

1. การมอบรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจ าปี พ.ศ. 2557 นี้  
จะพิจารณาจากส่วนราชการที่มีผลการด าเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารราชการ ซึ่งก าหนดรางวัลเป็น 3 ระดับ คือ ระดับดีเยี่ยม ระดับดี และระดับชมเชย 

2.  ส่วนราชการสามารถสมัครเสนอผลงานขอรับการประเมินเพ่ือรับรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจ าปี พ.ศ. 2557 โดยสมัครในนามของส่วนราชการ และอธิบดี/หัวหน้า
ส่วนราชการเป็นผู้ลงนามในหนังสือเพ่ือส่งเอกสารเสนอผลการด าเนินการฯ  

3. ข้อมูลประกอบการสมัคร 
3.1 ข้อมูลผลการด าเนินงานของส่วนราชการเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม     

ในการบริหารราชการตามใบสมัคร: กรอกตามความเป็นจริงทุกข้อ และหากมีเอกสารหรือภาพประกอบ
กรุณาแนบมาพร้อมด้วย โดยเป็นข้อมูลการด าเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ยกเว้น
กรณีมีความต่อเนื่อง) 

3.2 เตรียมความพร้อมข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์/สังเกตการณ์ (ส าหรับในกรณีที่ผ่านการประเมิน
ในขั้นตอนที่ 1)  

4.  ค าถามใดมพ้ืีนทีไ่ม่เพียงพอในการกรอกข้อมูลสามารถเขียนเพิ่มเติมในกระดาษอ่ืน และกรุณาหมายเหตุ
แสดงเชื่อมโยงกับข้อค าถามด้วย  

5.  ในกรณีที่ส่วนราชการต้องการดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัคร และหลักเกณฑ์แนวทางการพิจารณารางวัล
ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.opdc.go.th 

6. ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบไปยังส านักงาน ก.พ.ร.  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ตาม 
ที่อยู่ต่อไปนี้:  

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.)  
เลขที ่59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  
(กรุณาวงเล็บมุมซอง: รางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” 
ประจ าปี พ.ศ. 2557)  

           โทรศัพท ์0 – 2356 - 9999 ต่อ 9906, 9949 โทรสาร 0 – 2281 – 8328 
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1. ส่วนราชการ............................................................................................... 
 

 

2. ผู้ติดต่อประสานงาน 

 

2.1  ชื่อ....................................................... นามสกุล................................................................................ 

ต าแหน่ง......................................................................................... ..................................................... 

ส่วนราชการ/หน่วยงาน................................................................ ...................................................... 

เลขที.่.................. หมู่ที่..................ถนน............................................................................................. 

ต าบล............................................... อ าเภอ....................................................................................... 

จังหวัด...................................................................รหัสไปรษณีย์........................................................ 

โทรศัพท.์..................................................โทรสาร............................................................................... 

E-mail................................................................................................................................................. 

 

2.2  ชื่อ...................................................... นามสกุล............................................................................ ......
ต าแหน่ง......................................................................................... ..................................................... 

ส่วนราชการ/หน่วยงาน.................................................................. .................................................... 

เลขที.่.................. หมู่ที่..................ถนน........................................................................................... .. 

ต าบล............................................... อ าเภอ....................................................................................... 

จังหวัด...................................................................รหัสไปรษณีย์........................................................ 

โทรศัพท.์..................................................โทรสาร............................................................................ ... 

E-mail............................................................................................................................................... .. 
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3. รายงานผลการด าเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 

 

มิติที่ 1: ความสามารถของหน่วยงานภาครัฐ  

1. การก าหนดนโยบาย/ทิศทางที่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
ราชการ  (10 คะแนน) 
1.1 หน่วยงานมีการก าหนดนโยบาย หรือทิศทาง หรือยุทธศาสตร์ที่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการบริหารราชการ (2 คะแนน)  

□ ไม่มี  

□ มี   (ระบุวิธีการ/ตัวอย่าง และแนบเอกสารประกอบ)  

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
 

1.2  ผู้บริหารของหน่วยงานมีการให้นโยบาย หรือทิศทาง ที่แสดงให้เห็นว่าให้ความส าคัญกับ
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (2 คะแนน) 

□ ไม่มี  

□ มี   (ระบุวิธีการ/ตัวอย่าง และแนบเอกสารประกอบ)  

............................................................................................... ............................... 

.............................................................................................................................. 
 

1.3 หน่วยงานมีการสื่อสารนโยบายหรือทิศทาง หรือยุทธศาสตร์ ที่ให้ความส าคัญกับ  
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมให้ทราบทั่วกันทั้งองค์กร (1 คะแนน) 

□ ไม่มี  

□ มี   (ระบุวิธีการ/ตัวอย่าง และแนบเอกสารประกอบ)  

.................................................................................................... .......................... 

............................................................................................................................. 
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1.4  หน่วยงานมีการวิเคราะห์ก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
โครงการ (2 คะแนน) 

□ ไม่มี  

□ มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสารประกอบ)  

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
 

1.5  หน่วยงานมีการจัดท าแผนหรือแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน (3 คะแนน) 

□ ไม่มี  

□ มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสารประกอบ)  

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
 

2. การมีกลไกหรือหน่วยงานรองรับในการส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (6 คะแนน) 

2.1 หน่วยงานมีการก าหนดบุคลากรรับผิดชอบที่ชัดเจน เพ่ือผลักดันหรือขับเคลื่อนการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม (3 คะแนน) 

□ ไม่มี  

□ มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสารประกอบ)  

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 
2.2 หน่วยงานมีการก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อผลักดันหรือขับเคลื่อน

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่ชัดเจน (3 คะแนน) 

□ ไม่มี  

□ มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสารประกอบ)  

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
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3. การสร้างระบบ หรือวิธีการปฏิบัติงาน เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรม และค่านิยมที่ให้ความส าคัญกับ
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (9 คะแนน) 

3.1 หน่วยงานมีการจัดท าคู่มือหรือแนวทางการสร้างกระบวนการมีส่วนรวมของประชาชนในการ
บริหารราชการส าหรับบุคลากรเพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน (4 คะแนน) 

□ ไม่มี  

□ มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสารประกอบ)  

.............................................................................................................................. 

..............................................................................................................................  

 

3.2  หน่วยงานมีการพัฒนาความรู้ และทักษะของบุคลากรในหน่วยงานให้เอ้ือต่อการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ รวมทั้งมีการประเมินผลความรู้
ความเข้าใจด้วย (2 คะแนน) 

□ ไม่มี  

□ มี   (ระบุวิธีการ/ตัวอย่าง และแนบเอกสารประกอบ)  

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 
3.3 หน่วยงานมีการพัฒนาความรู้ และทักษะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องให้เอ้ือต่อการ

สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ รวมทั้งมีการประเมินผล
ความรู้ความเข้าใจด้วย (3 คะแนน) 

□ ไม่มี  

□ มี   (ระบุวิธีการ/ตัวอย่าง และแนบเอกสารประกอบ)  

.............................................................................................................................. 

..............................................................................................................................  
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4. การบริหารจัดการข้อมูลเครือข่ายภาคประชาชน/ภาคประชาสังคม หรือกลุ่มเครือข่ายอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  (5 คะแนน) 

4.1 หน่วยงานมีการจัดท าระบบฐานข้อมูลเครือข่ายภาคประชาชน/เครือข่ายภาคประชาสังคม 
หรือเครือข่าย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ (2 คะแนน) 

□ ไม่มี  

□ มี   (ระบุวิธีการ และแนบตัวอย่างประกอบ)  

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 

4.2  หน่วยงานมีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลที่ได้จัดท าขึ้นดังกล่าวให้ทันสมัยและถูกต้องอย่าง
สม่ าเสมอ (1 คะแนน) 

□ ไม่มี  

□ มี   (ระบุวิธีการ และแนบตัวอย่างประกอบ)  

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 
4.3  หน่วยงานมีการน าข้อมูลเครือข่ายภาคประชาชน/เครือข่ายภาคประชาสังคม หรือเครือข่าย

อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการไปใช้ประโยชน์ (2 คะแนน) 

□ ไม่มี  

□ มี   (ระบุวิธีการ/ตัวอย่าง และแนบเอกสารประกอบ)  

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
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มิติที่ 2 : กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการอย่างเป็นรูปธรรม (70 คะแนน) 

5. การสนับสนุนการท างานของภาคประชาชน/ประชาสังคม/ภาคเอกชน (10 คะแนน) 

5.1 หน่วยงานมีการให้ข้อมูลข่าวสารหรือสนับสนุนข้อมูลที่จ าเป็นต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารราชการของภาคประชาชน หรือภาคส่วนต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง และการรับฟังความ
คิดเห็นฯ รวมกันไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง (2 คะแนน) 

□ ไม่มี  

□ มี   (โปรดระบุวิธีการ และแนบเอกสารประกอบ)  

  1)………………………………………………………………………………………………….. 

    2)………………………………………………………………………………………………….. 

   3)………………………………………………………………………………………………….. 

   …………………………………………………………………………………………………….. 

    

5.2   หน่วยงานมีการสรุปและน าความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
มาเป็นข้อมูลประกอบ เพ่ือปรับปรุง/พัฒนา หรือด าเนินกิจกรรม/โครงการ ตามภารกิจหลัก 
ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม/โครงการขึ้นไป (2 คะแนน) 

□ ไม่มี  

□ มี   (โปรดระบุวิธีการ และแนบเอกสารประกอบ)  

  1)………………………………………………………………………………………………….. 

    2)………………………………………………………………………………………………….. 

   ……………………………………………………………………………………………….. 

 
5.3   หน่วยงานมีคณะกรรมการ หรือคณะท างานภาคประชาชน ที่ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียที่เก่ียวข้องเข้ามามีบทบาทร่วมในการก าหนดแผนงานโครงการ และติดตามผล
การด าเนินการ (2 คะแนน) 

□ ไม่มี  

□ มี   (โปรดระบุวิธีการ/ตัวอย่าง และแนบเอกสารประกอบ)  

..............................................................................................................................  

.............................................................................................................................. 
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5.4    หน่วยงานมีระบบการจัดสรรงบประมาณ/ทรัพยากร หรืออื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานที่เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (2 คะแนน) 

□ ไม่มี  

□ มี   (โปรดระบ ุและแนบเอกสารประกอบ)  

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 

5.5   หน่วยงานมีระบบในการเปิดให้ภาคส่วนอื่น ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุน
งบประมาณ/ทรัพยากร หรืออ่ืน ๆ เพ่ือด าเนินการในโครงการที่มาจากความต้องการ
ของประชาชนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาในพื้นที่  (2 คะแนน) 

□ ไม่มี  

□ มี   (ระบุวิธีการ/ตัวอย่าง และแนบเอกสารประกอบ)  

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 

6. การบูรณาการหรือการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง   
(5 คะแนน) 

หน่วยงานมีการด าเนินโครงการ โดยมีการบูรณาการการท างานหรือการประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และกลุ่ม/เครือข่าย/ชุมชน/ภาคประชาสังคม/เครือข่ายภาค
ประชาชนที่เกี่ยวข้อง   

□ ไม่มี  

□ มี   (โปรดระบุชื่อหน่วยงานหรือองค์กรหรือเครือข่ายให้ครบถ้วนและครอบคลุม
การท างานและแนบเอกสารประกอบ)   

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
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7. การส่งเสริมการท างานร่วมกับภาคส่วนอื่นแบบหุ้นส่วน (ระดับความร่วมมือ) ในการจัดท า
โครงการและบริการสาธารณะ  (30 คะแนน) 

 

การเสนอโครงการตัวอย่าง และการสรุปความส าเร็จหรือบทเรียนจากการด าเนินโครงการ 
ที่ใช้แนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในการด าเนินงานในระดับความร่วมมือ 
(Collaboration) (โครงการที่ปรากฏในภารกิจหลัก หรือประเด็นการพัฒนาเร่งด่วน/ส าคัญ
ของหน่วยงาน) 

 สรุปความเป็นมา/สภาพปัญหา ที่น ามาสู่การพัฒนาหรือปรับปรุงการด าเนินโครงการ  
(2 คะแนน) 
(อธิบายพอสังเขป)………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ระบุวัตถุประสงค์การด าเนินโครงการ และอธิบายการก าหนดแนวคิดที่ใช้ในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงหรือแก้ปัญหา (3 คะแนน) 
(อธิบายพอสังเขป)………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 อธิบายการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการใน

ระดับความร่วมมือ (Collaboration) และการบูรณาการการท างานระหว่างภาครัฐ 

ภาคประชาชน/ภาคประชาสังคม และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (5 คะแนน) 

(อธิบายพอสังเขป)………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 อธิบายการก าหนดบทบาทหรือหน้าที่ของภาคส่วนที่เข้ามาร่วมด าเนินการที่ชัดเจน 
และการปรับบทบาทของหน่วยงานภาครัฐจากจากการเป็นผู้ด าเนินการเอง 
(Operator) เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน หรืออ านวยความสะดวก (Facilitator) 
(5 คะแนน) 
(อธิบายพอสังเขป)………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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 สรุปผลส าเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงาน (ในเชิงสังคม หรือเชิง
เศรษฐกิจ) (5 คะแนน) 
(อธิบายพอสังเขป)………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 สรุปปัญหา/อุปสรรค  และปัจจัยส าเร็จ ในการด าเนินงาน (5 คะแนน) 
(อธิบายพอสังเขป)………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 สรุปรูปแบบ (Model) ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ โดยจัดท าเป็นแผนภาพที่ชัดเจน 
(เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี หรือขยายผลในการด าเนินงานโครงการ 
เพ่ือส่งเสริมการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการใน
ภารกิจด้านอื่น หรือในหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป) (5 คะแนน) 
(อธิบายพอสังเขป)………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

8. การเผยแพร่/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (5 คะแนน) 

8.1  หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เพ่ือขยายผลแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง 
อย่างน้อย 3 ช่องทาง (4 คะแนน) 

□ ไม่มี  

□ มี   (โปรดระบุวิธีการ และแนบเอกสารประกอบ)  

  1)………………………………………………………………………………………………….. 

    2)………………………………………………………………………………………………….. 

   3)………………………………………………………………………………………………….. 

   …………………………………………………………………………………………….. 
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8.2  หน่วยงานมีการประเมินผลการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ เพ่ือขยายผลแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารราชการ (1 คะแนน) 

□ ไม่มี  

□ มี   (ระบุวิธีการ/ตัวอย่าง และแนบเอกสารประกอบ)  

.................................................................................................... .......................... 

.............................................................................................................................. 

 

9. ระดับความพึงพอใจ หรือความเชื่อมั่นของภาคประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง                 
(15 คะแนน) 

□ ไม่มี  

□ มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสารประกอบ)  

 จ านวนตัวอย่างประชากรที่ส ารวจ จ านวน ................. ตัวอย่าง 
 แบบส ารวจที่ ใช้ ในการส ารวจความพึงพอใจหรือความเชื่อมั่น                  

จ านวน .................. ชุด 
 ค่าเฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจ หรือความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ที่เก่ียวข้อง............................................................................................. 

 สูตรการค านวณ ดังนี้ 

 

 

       = ผลคะแนนความพึงพอใจ 

 n = จ านวนประชากรตัวอย่าง  

 

 หมายเหตุ     เป็นการวัดความพึงพอใจของการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ  

 (ไม่ใช่การวัดความพึงพอใจของสถานที่ หรืออาหาร หรือวิทยากร) 
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้เป็นความจริงและครบถ้วน  

ข้าพเจ้าทราบดีว่า หากระบุข้อมูลหรือส่งเอกสารที่ผิดจากความเป็นจริง จะเป็นสาเหตุให้ถูกตัดสิทธิ์ในการ
ได้รับการประเมินเพ่ือรับรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจ าปี พ.ศ. 2557 
ประเภทพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และข้าพเจ้ายอมรับการตัดสินของคณะกรรมการว่า            
ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

ลงชื่อ ............................................................................ 

        (.............................................................................) 

ต าแหน่ง ........................................................................ 

วันที่ ............/.............../.............. 

 

หมายเหตุ: ผู้ลงนามต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการเท่านั้น 
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ใบสมัคร 
รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ าปี พ.ศ. 2557 (ส่วนราชการ) 

ประเภทขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

 

 

 
 
 
 

ค าชี้แจง 
การเสนอผลการด าเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 

 
1. การมอบรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจ าปี พ.ศ. 2557 นี้  

จะพิจารณาจากส่วนราชการที่มีผลการด าเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารราชการ ซึ่งก าหนดรางวัลเป็น 3 ระดับ คือ ระดับดีเยี่ยม ระดับดี และระดับชมเชย 

2.  ส่วนราชการสามารถสมัครเสนอผลงานขอรับการประเมินเพ่ือรับรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจ าปี พ.ศ. 2557 โดยสมัครในนามของส่วนราชการ และอธิบดี/หัวหน้า
ส่วนราชการเป็นผู้ลงนามในหนังสือเพ่ือส่งเอกสารเสนอผลการด าเนินการฯ  

3. ข้อมูลประกอบการสมัคร 
3.1 ข้อมูลผลการด าเนินงานของส่วนราชการเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม     

ในการบริหารราชการตามใบสมัคร: กรอกตามความเป็นจริงทุกข้อ และหากมีเอกสารหรือภาพประกอบ
กรุณาแนบมาพร้อมด้วย โดยเป็นข้อมูลการด าเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ยกเว้น
กรณีมีความต่อเนื่อง) 

3.2 เตรียมความพร้อมข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์/สังเกตการณ์ (ส าหรับในกรณีที่ผ่านการประเมิน
ในขั้นตอนที่ 1)  

4.  ค าถามใดมพ้ืีนทีไ่ม่เพียงพอในการกรอกข้อมูลสามารถเขียนเพิ่มเติมในกระดาษอ่ืน และกรุณาหมายเหตุ
แสดงเชื่อมโยงกับข้อค าถามด้วย  

5.  ในกรณีที่ส่วนราชการต้องการดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัคร และหลักเกณฑ์แนวทางการพิจารณารางวัล
ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.opdc.go.th 

6. ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบไปยังส านักงาน ก.พ.ร.  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ตาม 
ที่อยู่ต่อไปนี้:  

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.)  
เลขที ่59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  
(กรุณาวงเล็บมุมซอง: รางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” 
ประจ าปี พ.ศ. 2557)  

           โทรศัพท ์0 – 2356 - 9999 ต่อ 9906, 9949 โทรสาร 0 – 2281 – 8328 
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1. ส่วนราชการ............................................................................................... 

 

 

2. ผู้ติดต่อประสานงาน 
 

2.1  ชื่อ....................................................... นามสกุล................................................................................ 

ต าแหน่ง......................................................................................... ..................................................... 

ส่วนราชการ/หน่วยงาน.................................................................. .................................................... 

เลขที.่.................. หมู่ที่..................ถนน........................................................................................... .. 

ต าบล............................................... อ าเภอ..................................................................................... .. 

จังหวัด...................................................................รหัสไปรษณีย์........................................................ 

โทรศัพท.์..................................................โทรสาร............................................................................ ... 

E-mail............................................................................................................................................... .. 

 

2.2  ชื่อ...................................................... นามสกุล..................................................................................
ต าแหน่ง......................................................................................... ..................................................... 

ส่วนราชการ/หน่วยงาน...................................................................................................................... 

เลขที.่.................. หมู่ที่..................ถนน........................................................................................... .. 

ต าบล............................................... อ าเภอ..................................................................................... .. 

จังหวัด...................................................................รหัสไปรษณีย์........................................................ 

โทรศัพท.์..................................................โทรสาร............................................................................ ... 

E-mail......................................................................................................... ........................................ 
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3. รายงานผลการด าเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 

 

มิติที่ 1: ความสามารถของหน่วยงานภาครัฐ  

1. การก าหนดนโยบาย/ทิศทางที่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
ราชการ  (10 คะแนน) 
1.1 หน่วยงานมีการก าหนดนโยบาย หรือทิศทาง หรือยุทธศาสตร์ที่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการบริหารราชการ (2 คะแนน)  

□ ไม่มี  

□ มี   (ระบุวิธีการ/ตัวอย่าง และแนบเอกสารประกอบ)  

..............................................................................................................................  

.............................................................................................................................. 

 

1.2  ผู้บริหารของหน่วยงานมีการให้นโยบาย หรือทิศทาง ที่แสดงให้เห็นว่าให้ความส าคัญกับ
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (2 คะแนน) 

□ ไม่มี  

□ มี   (ระบุวิธีการ/ตัวอย่าง และแนบเอกสารประกอบ)  

.............................................................................................................................. 

..............................................................................................................................  

 
1.3 หน่วยงานมีการสื่อสารนโยบายหรือทิศทาง หรือยุทธศาสตร์ ที่ให้ความส าคัญกับการ

บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมให้ทราบทั่วกันทั้งองค์กร (1 คะแนน) 

□ ไม่มี  

□ มี   (ระบุวิธีการ/ตัวอย่าง และแนบเอกสารประกอบ)  

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 



    
หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวลัความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมสี่วนร่วม (ส่วนราชการ)             

ประจ าปี พ.ศ. 2557 

 

37 

 

1.4  หน่วยงานมีการวิเคราะห์ก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
โครงการ (2 คะแนน) 

□ ไม่มี  

□ มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสารประกอบ)  

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
 

1.5  หน่วยงานมีการจัดท าแผนหรือแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน (3 คะแนน) 

□ ไม่มี  

□ มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสารประกอบ)  

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
 

2. การมีกลไกหรือหน่วยงานรองรับในการส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (6 คะแนน) 

2.1 หน่วยงานมีการก าหนดบุคลากรรับผิดชอบที่ชัดเจน เพ่ือผลักดันหรือขับเคลื่อนการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม (3 คะแนน) 

□ ไม่มี  

□ มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสารประกอบ)  

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 

2.2 หน่วยงานมีการก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อผลักดันหรือขับเคลื่อน
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่ชัดเจน (3 คะแนน) 

□ ไม่มี  

□ มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสารประกอบ)  

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
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3. การสร้างระบบ หรือวิธีการปฏิบัติงาน เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรม และค่านิยมที่ให้ความส าคัญกับ
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (9 คะแนน) 

3.1 หน่วยงานมีการจัดท าคู่มือหรือแนวทางการสร้างกระบวนการมีส่วนรวมของประชาชน                    
ในการบริหารราชการส าหรับบุคลากรเพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน (4 คะแนน) 

□ ไม่มี  

□ มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสารประกอบ)  

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 

3.2  หน่วยงานมีการพัฒนาความรู้ และทักษะของบุคลากรในหน่วยงานให้เอ้ือต่อการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ รวมทั้งมีการประเมินผลความรู้
ความเข้าใจด้วย (2 คะแนน) 

□ ไม่มี  

□ มี   (ระบุวิธีการ/ตัวอย่าง และแนบเอกสารประกอบ)  

.............................................................................................................................. 

..............................................................................................................................  

 
3.3 หน่วยงานมีการพัฒนาความรู้ และทักษะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องให้เอ้ือต่อการ

สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ รวมทั้งมีการประเมินผล
ความรู้ความเข้าใจด้วย (3 คะแนน) 

□ ไม่มี  

□ มี   (ระบุวิธีการ/ตัวอย่าง และแนบเอกสารประกอบ)  

.............................................................................................................................. 

..............................................................................................................................  
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4. การบริหารจัดการข้อมูลเครือข่ายภาคประชาชน/ภาคประชาสังคม หรือกลุ่มเครือข่ายอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  (5 คะแนน) 

4.1 หน่วยงานมีการจัดท าระบบฐานข้อมูลเครือข่ายภาคประชาชน/เครือข่ายภาคประชาสังคม 
หรือเครือข่าย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ (2 คะแนน) 

□ ไม่มี  

□ มี   (ระบุวิธีการ และแนบตัวอย่างประกอบ)  

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 

4.2  หน่วยงานมีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลที่ได้จัดท าขึ้นดังกล่าวให้ทันสมัยและถูกต้องอย่าง
สม่ าเสมอ (1 คะแนน) 

□ ไม่มี  

□ มี   (ระบุวิธีการ และแนบตัวอย่างประกอบ)  

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 
4.3  หน่วยงานมีการน าข้อมูลเครือข่ายภาคประชาชน/เครือข่ายภาคประชาสังคม หรือเครือข่าย

อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการไปใช้ประโยชน์ (2 คะแนน) 

□ ไม่มี  

□ มี   (ระบุวิธีการ/ตัวอย่าง และแนบเอกสารประกอบ)  

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
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มิติที่ 2 : กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการอย่างเป็นรูปธรรม  

5. การสนับสนุนการท างานของภาคประชาชน/ประชาสังคม/ภาคเอกชน (10 คะแนน) 

5.1 หน่วยงานมีการให้ข้อมูลข่าวสารหรือสนับสนุนข้อมูลที่จ าเป็นต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารราชการของภาคประชาชน หรือภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการรับฟังความ
คิดเห็นฯ รวมกันไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง (2 คะแนน) 

□ ไม่มี  

□ มี   (โปรดระบุวิธีการ และแนบเอกสารประกอบ)  

  1)………………………………………………………………………………………………….. 

    2)………………………………………………………………………………………………….. 

   3)………………………………………………………………………………………………….. 

   …………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

5.2   หน่วยงานมีการสรุปและน าความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
มาเป็นข้อมูลประกอบ เพ่ือปรับปรุง/พัฒนา หรือด าเนินกิจกรรม/โครงการ ตามภารกิจหลัก 
ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม/โครงการขึ้นไป (2 คะแนน) 

□ ไม่มี  

□ มี   (โปรดระบุวิธีการ และแนบเอกสารประกอบ)  

  1)………………………………………………………………………………………………….. 

    2)………………………………………………………………………………………………….. 

   ……………………………………………………………………………………………………. 

    

5.3   หน่วยงานมีคณะกรรมการ หรือคณะท างานภาคประชาชน ที่ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เก่ียวข้องเข้ามามีบทบาทร่วมในการก าหนดแผนงานโครงการ และติดตามผล
การด าเนินการ (2 คะแนน) 

□ ไม่มี  

□ มี   (โปรดระบ ุและแนบเอกสารประกอบ)  

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
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5.4    หน่วยงานมีระบบการจัดสรรงบประมาณ/ทรัพยากร หรืออื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานที่เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (2 คะแนน) 

□ ไม่มี  

□ มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสารประกอบ)  

.............................................................................................................................. 

..............................................................................................................................  

 

5.5   หน่วยงานมีระบบในการเปิดให้ภาคส่วนอื่น ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุน
งบประมาณ/ทรัพยากร หรืออ่ืน ๆ เพ่ือด าเนินการในโครงการที่มาจากความต้องการ
ของประชาชนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาในพื้นที่  (2 คะแนน) 

□ ไม่มี  

□ มี   (ระบุวิธีการ/ตัวอย่าง และแนบเอกสารประกอบ)  

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 

6. การบูรณาการหรือการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
(5 คะแนน) 

หน่วยงานมีการด าเนินโครงการ โดยมีการบูรณาการการท างานหรือการประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และกลุ่ม/เครือข่าย/ชุมชน/ภาคประชาสังคม/เครือข่ายภาค
ประชาชนที่เกี่ยวข้อง   

□ ไม่มี  

□ มี   (โปรดระบุชื่อหน่วยงานหรือองค์กรหรือเครือข่ายให้ครบถ้วนและครอบคลุม
การท างานและแนบเอกสารประกอบ)   

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
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7. การส่งเสริมการท างานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนแบบหุ้นส่วน (ระดับความร่วมมือ) ในการจัดท า
โครงการและบริการสาธารณะ  (30 คะแนน) 

การเสนอโครงการตัวอย่าง และการสรุปความส าเร็จหรือบทเรียนจากการด าเนินโครงการที่
ใช้แนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในการด าเนินงานในระดับความร่วมมือ 
(Collaboration) (โครงการที่ปรากฏในภารกิจหลัก หรือประเด็นการพัฒนาเร่งด่วน/ส าคัญ
ของหน่วยงาน) 

 สรุปความเป็นมา/สภาพปัญหา ที่น ามาสู่การพัฒนาหรือปรับปรุงการด าเนินโครงการ  
(2 คะแนน) 
(อธิบายพอสังเขป)………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ระบุวัตถุประสงค์การด าเนินโครงการ และอธิบายการก าหนดแนวคิดที่ใช้ในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงหรือแก้ปัญหา (3 คะแนน) 
(อธิบายพอสังเขป)………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 อธิบายการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการใน

ระดับความร่วมมือ (Collaboration) และการบูรณาการการท างานระหว่างภาครัฐ 

ภาคประชาชน/ภาคประชาสังคม และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (5 คะแนน) 

(อธิบายพอสังเขป)………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 อธิบายการก าหนดบทบาทหรือหน้าที่ของภาคส่วนที่เข้ามาร่วมด าเนินการที่ชัดเจน 
และการปรับบทบาทของหน่วยงานภาครัฐจากจากการเป็นผู้ด าเนินการเอง 
(Operator) เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน หรืออ านวยความสะดวก (Facilitator) 
(5 คะแนน) 
(อธิบายพอสังเขป)………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 



    
หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวลัความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมสี่วนร่วม (ส่วนราชการ)             

ประจ าปี พ.ศ. 2557 

 

43 

 

 สรุปผลส าเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงาน (ในเชิงสังคม หรือเชิง
เศรษฐกิจ) (5 คะแนน) 
(อธิบายพอสังเขป)………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 สรุปปัญหา/อุปสรรค  และปัจจัยส าเร็จ ในการด าเนินงาน (5 คะแนน) 
(อธิบายพอสังเขป)………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 สรุปรูปแบบ (Model) ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ โดยจัดท าเป็นแผนภาพที่ชัดเจน 
(เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี หรือขยายผลในการด าเนินงานโครงการ 
เพ่ือส่งเสริมการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการใน
ภารกิจด้านอื่น หรือในหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป) (5 คะแนน) 
(อธิบายพอสังเขป)………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

8. การเผยแพร่/แลกเปลี่ยนเรียนรู้  (5 คะแนน) 

8.1  หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เพ่ือขยายผลแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง 
อย่างน้อย 3 ช่องทาง  (4 คะแนน) 

□ ไม่มี  

□ มี   (โปรดระบุวิธีการ และแนบเอกสารประกอบ)  

  1)………………………………………………………………………………………………….. 

    2)………………………………………………………………………………………………….. 

   3)………………………………………………………………………………………………….. 

   …………………………………………………………………………………………….. 
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8.2  หน่วยงานมีการประเมินผลการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ เพ่ือขยายผลแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารราชการ (1 คะแนน) 

□ ไม่มี  

□ มี   (ระบุวิธีการ/ตัวอย่าง และแนบเอกสารประกอบ)  

....................................................................................................................................  

.................................................................................................................................... 

 

9. ระดับความพึงพอใจ หรือความเชื่อมั่นของภาคประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง       
(20 คะแนน) 

□ ไม่มี  

□ มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสารประกอบ)  

 จ านวนตัวอย่างประชากรที่ส ารวจ จ านวน ................. ตัวอย่าง 
 แบบส ารวจที่ ใช้ ในการส ารวจความพึงพอใจหรือความเชื่อมั่น                  

จ านวน .................. ชุด 
 ค่าเฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจ หรือความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ที่เก่ียวข้อง............................................................................................. 

 สูตรการค านวณ ดังนี้ 

 

 

       = ผลคะแนนความพึงพอใจ 

 n = จ านวนประชากรตัวอย่าง  

 

 หมายเหตุ     เป็นการวัดความพึงพอใจของการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ  

 (ไม่ใช่การวัดความพึงพอใจของสถานที่ หรืออาหาร หรือวิทยากร) 
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้เป็นความจริงและครบถ้วน  

ข้าพเจ้าทราบดีว่า หากระบุข้อมูลหรือส่งเอกสารที่ผิดจากความเป็นจริง จะเป็นสาเหตุให้ถูกตัดสิทธิ์ในการ
ได้รับการประเมินเพ่ือรับรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจ าปี พ.ศ. 2557 
ประเภทขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และข้าพเจ้ายอมรับการตัดสินของคณะกรรมการว่า              
ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

ลงชื่อ ............................................................................ 

        (.............................................................................) 

ต าแหน่ง ........................................................................ 

วันที่ ............/.............../.............. 

 

หมายเหตุ: ผู้ลงนามต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการเท่านั้น 
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ใบสมัคร 
รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ าปี พ.ศ. 2557 (ส่วนราชการ)  

ประเภทภาพรวมองค์กร 

 

 

 

 

 
ค าชี้แจง 

การเสนอผลการด าเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 
 

1. การมอบรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจ าปี พ.ศ. 2557 นี้  
จะพิจารณาจากส่วนราชการที่มีผลการด าเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารราชการ ซึ่งก าหนดรางวัลเป็น 3 ระดับ คือ ระดับดีเยี่ยม ระดับดี และระดับชมเชย 

2.  ส่วนราชการสามารถสมัครเสนอผลงานขอรับการประเมินเพ่ือรับรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจ าปี พ.ศ. 2557 โดยสมัครในนามของส่วนราชการ และอธิบดี/หัวหน้า
ส่วนราชการเป็นผู้ลงนามในหนังสือเพ่ือส่งเอกสารเสนอผลการด าเนินการฯ  

3. ข้อมูลประกอบการสมัคร 
3.1 ข้อมูลผลการด าเนินงานของส่วนราชการเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม     

ในการบริหารราชการตามใบสมัคร: กรอกตามความเป็นจริงทุกข้อ และหากมีเอกสารหรือภาพประกอบ
กรุณาแนบมาพร้อมด้วย โดยเป็นข้อมูลการด าเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ยกเว้น
กรณีมีความต่อเนื่อง) 

3.2 เตรียมความพร้อมข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์/สังเกตการณ์ (ส าหรับในกรณีที่ผ่านการประเมิน
ในขั้นตอนที่ 1)  

4.  ค าถามใดมพ้ืีนทีไ่ม่เพียงพอในการกรอกข้อมูลสามารถเขียนเพิ่มเติมในกระดาษอ่ืน และกรุณาหมายเหตุ
แสดงเชื่อมโยงกับข้อค าถามด้วย  

5.  ในกรณีที่ส่วนราชการต้องการดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัคร และหลักเกณฑ์แนวทางการพิจารณารางวัล
ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.opdc.go.th 

6. ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบไปยังส านักงาน ก.พ.ร.  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ตาม 
ที่อยู่ต่อไปนี้:  

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.)  
เลขที ่59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  
(กรุณาวงเล็บมุมซอง: รางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” 
ประจ าปี พ.ศ. 2557)  

           โทรศัพท ์0 – 2356 - 9999 ต่อ 9906, 9949 โทรสาร 0 – 2281 – 8328 
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1. ส่วนราชการ............................................................................................... 

 

 

2. ผู้ติดต่อประสานงาน 

 

2.1  ชื่อ....................................................... นามสกุล................................................................................ 

ต าแหน่ง......................................................................................... ..................................................... 

ส่วนราชการ/หน่วยงาน.................................................................. .................................................... 

เลขที.่.................. หมู่ที่..................ถนน................................................................................. ............ 

ต าบล............................................... อ าเภอ..................................................................................... .. 

จังหวัด...................................................................รหัสไปรษณีย์........................................................ 

โทรศัพท.์..................................................โทรสาร............................................................................ ... 

E-mail............................................................................................................................................... .. 

 

2.2  ชื่อ...................................................... นามสกุล........................................................................ ..........
ต าแหน่ง......................................................................................... ..................................................... 

ส่วนราชการ/หน่วยงาน.................................................................. .................................................... 

เลขที.่.................. หมู่ที่..................ถนน........................................................................................... .. 

ต าบล............................................... อ าเภอ..................................................................................... .. 

จังหวัด...................................................................รหัสไปรษณีย์........................................................ 

โทรศัพท.์..................................................โทรสาร............................................................................ ... 

E-mail........................................................................................................................................... ...... 
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3. รายงานผลการด าเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 

 

มิติที่ 1: ความสามารถของหน่วยงานภาครัฐ 

1. การก าหนดนโยบาย/ทิศทางที่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
ราชการ  (10 คะแนน) 

1.1 หน่วยงานมีการก าหนดนโยบาย หรือทิศทาง หรือยุทธศาสตร์ที่ให้ความส าคัญกับ       
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ (2 คะแนน) 

□ ไม่มี  

□ มี   (ระบุวิธีการ/ตัวอย่าง และแนบเอกสารประกอบ)  

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 

1.2  ผู้บริหารของหน่วยงานมีการให้นโยบาย หรือทิศทาง ที่แสดงให้เห็นว่าให้ความส าคัญกับ
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (2 คะแนน) 

□ ไม่มี  

□ มี   (ระบุวิธีการ/ตัวอย่าง และแนบเอกสารประกอบ)  

..............................................................................................................................  

.............................................................................................................................. 

 
1.3 หน่วยงานมีการสื่อสารนโยบายหรือทิศทาง หรือยุทธศาสตร์ ที่ให้ความส าคัญกับ        

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมให้ทราบทั่วกันทั้งองค์กร (1 คะแนน) 

□ ไม่มี  

□ มี   (ระบุวิธีการ/ตัวอย่าง และแนบเอกสารประกอบ)  

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
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1.4  หน่วยงานมีการวิเคราะห์ก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องแยกตามภารกิจหลัก 
หรือประเด็นการพัฒนาที่เป็น Agenda ส าคัญของหน่วยงาน (2 คะแนน) 

□ ไม่มี  

□ มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสารประกอบ)  

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 
1.5  หน่วยงานมีการจัดท าแผน หรือแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

ของหน่วยงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน (3 คะแนน) 
□ ไม่มี  

□ มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสารประกอบ)  

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
 

2. การมีกลไกหรือหน่วยงานรองรับในการส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (6 คะแนน) 
2.1 หน่วยงานมีการก าหนดบุคลากรรับผิดชอบที่ชัดเจน เพ่ือผลักดันหรือขับเคลื่อนการบริหาร

ราชการแบบมีส่วนร่วม (3 คะแนน) 

□ ไม่มี  

□ มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสารประกอบ)  

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 
2.2 หน่วยงานมีการก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อผลักดันหรือขับเคลื่อน

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่ชัดเจน (3 คะแนน) 

□ ไม่มี  

□ มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสารประกอบ)  

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
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3. การสร้างระบบ หรือวิธีการปฏิบัติงาน เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรม และค่านิยมที่ให้ความส าคัญกับ
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (9 คะแนน) 

3.1 หน่วยงานมีการจัดท าคู่มือหรือแนวทางการสร้างกระบวนการมีส่วนรวมของประชาชน                
ในการบริหารราชการส าหรับบุคลากรเพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน (4 คะแนน) 

□ ไม่มี  

□ มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสารประกอบ)  

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 

3.2  หน่วยงานมีการพัฒนาความรู้ และทักษะของบุคลากรในหน่วยงานให้เอ้ือต่อการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ รวมทั้งมีการประเมินผลความรู้
ความเข้าใจด้วย (2 คะแนน) 

□ ไม่มี  

□ มี   (ระบุวิธีการ/ตัวอย่าง และแนบเอกสารประกอบ)  

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 
3.3 หน่วยงานมีการพัฒนาความรู้ และทักษะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องให้เอ้ือต่อการ

สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ รวมทั้งมีการประเมินผล
ความรู้ความเข้าใจด้วย (3 คะแนน) 

□ ไม่มี  

□ มี   (ระบุวิธีการ/ตัวอย่าง และแนบเอกสารประกอบ)  

.................................................................................................... .......................... 

.............................................................................................................................. 
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4. การบริหารจัดการข้อมูลเครือข่ายภาคประชาชน/ภาคประชาสังคม หรือกลุ่มเครือข่ายอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  (5 คะแนน) 

4.1 หน่วยงานมีการจัดท าระบบฐานข้อมูลเครือข่ายภาคประชาชน/เครือข่ายภาคประชาสังคม 
หรือเครือข่าย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่ของส่วนราชการ (2 คะแนน) 

□ ไม่มี  

□ มี   (ระบุวิธีการ และแนบตัวอย่างประกอบ)  

.............................................................................................................................. 

..............................................................................................................................  

 

4.2  หน่วยงานมีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลที่ได้จัดท าขึ้นดังกล่าวให้ทันสมัยและถูกต้องอย่าง
สม่ าเสมอ (1 คะแนน) 

□ ไม่มี  

□ มี   (ระบุวิธีการ และแนบตัวอย่างประกอบ)  

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 
4.3  หน่วยงานมีการน าข้อมูลเครือข่ายภาคประชาชน/เครือข่ายภาคประชาสังคม หรือเครือข่าย      

อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ/หน้าที่ของส่วนราชการที่ได้จัดท าขึ้นไปใช้ในการด าเนิน
กิจกรรม/การด าเนินงาน (2 คะแนน) 

□ ไม่มี  

□ มี   (ระบุวิธีการ/ตัวอย่าง และแนบเอกสารประกอบ)  

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
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มิติที่ 2 : กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการอย่างเป็นรูปธรรม  

5. การสนับสนุนการท างานของภาคประชาชน/ประชาสังคม/ภาคเอกชน (10 คะแนน) 

5.1 หน่วยงานมีการให้ข้อมูลข่าวสารหรือสนับสนุนข้อมูลที่จ าเป็นต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารราชการของภาคประชาชน หรือภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการรับฟังความ
คิดเห็นฯ รวมกันไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง (2 คะแนน) 

□ ไม่มี  

□ มี   (โปรดระบุวิธีการ และแนบเอกสารประกอบ)  

  1)………………………………………………………………………………………………….. 

    2)………………………………………………………………………………………………….. 

   3)………………………………………………………………………………………………….. 

   …………………………………………………………………………………………………….. 

 

5.2   หน่วยงานมีการสรุปและน าความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
มาเป็นข้อมูลประกอบ เพ่ือปรับปรุง/พัฒนา หรือด าเนินงานในเรื่อง/กิจกรรม/โครงการ 
ตามภารกิจหลัก ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง/กิจกรรม/โครงการขึ้นไป (2 คะแนน) 

□ ไม่มี  

□ มี   (โปรดระบุวิธีการ และแนบเอกสารประกอบ)  

  1)………………………………………………………………………………………………….. 

    2)………………………………………………………………………………………………….. 

   …………………………………………………………………………………………………….. 

 

5.3   หน่วยงานมีคณะกรรมการ หรือคณะท างานภาคประชาชน ที่ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เก่ียวข้องเข้ามามีบทบาทร่วมในการก าหนดแผนงานโครงการ และติดตามผล
การด าเนินการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (2 คะแนน) 

□ ไม่มี  

□ มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสารประกอบ)  

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
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5.4  หน่วยงานมีระบบการจัดสรรงบประมาณ/ทรัพยากร หรืออ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานที่เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (2 คะแนน) 

□ ไม่มี  

□ มี   (ระบุวิธีการ/ตัวอย่าง และแนบเอกสารประกอบ)  

.............................................................................................................................. 

................................................................................................................... ........... 

 

5.5  หน่วยงานมีระบบการจัดสรรงบประมาณ/ทรัพยากร หรืออื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานที่เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (2 คะแนน) 

□ ไม่มี  

□ มี   (ระบุวิธีการ/ตัวอย่าง และแนบเอกสารประกอบ)  

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 

6. การบูรณาการหรือการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
(10 คะแนน) 

หน่วยงานมีการบูรณาการการท างานหรือการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
และกลุ่มหรือเครือข่าย หรือชุมชน หรือภาคประชาสังคม หรือเครือข่ายภาคประชาชนที่
เกี่ยวข้อง   

□ ไม่มี  

□ มี   (โปรดระบุชื่อหน่วยงานหรือองค์กรหรือเครือข่ายให้ครบถ้วนและครอบคลุม
การท างานและแนบเอกสารประกอบ)   

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
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7. การส่งเสริมการท างานร่วมกับภาคส่วนอื่นแบบหุ้นส่วน (ระดับความร่วมมือ) ในการจัดท า
โครงการและบริการสาธารณะ  (30 คะแนน) 

การเสนอโครงการตัวอย่าง และการสรุปความส าเร็จหรือบทเรียนจากการด าเนินโครงการ                 
ที่ใช้แนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในการด าเนินงานในระดับความร่วมมือ 
(Collaboration) (โครงการที่ปรากฏในภารกิจหลัก หรือประเด็นการพัฒนาเร่งด่วน/ส าคัญ
ของหน่วยงาน)  

โดยเสนอผลการด าเนินโครงการตัวอย่าง 3 โครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการ
พัฒนาใหม่  2) โครงการขยายผล  และ 3) โครงการต่อยอด   ซึ่งจะต้องอธิบายผลการ
ด าเนินงานทั้ง 3 โครงการตัวอย่างให้ครอบคลุมในประเด็นต่อไปนี้ 

 สรุปความเป็นมา/สภาพปัญหา ที่น ามาสู่การพัฒนาหรือปรับปรุงการด าเนินโครงการ  
(2 คะแนน) 
(อธิบายพอสังเขป)………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

  ระบุวัตถุประสงค์การด าเนินโครงการ และอธิบายการก าหนดแนวคิดที่ใช้ในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงหรือแก้ปัญหา (3 คะแนน)  
(อธิบายพอสังเขป)………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

  อธิบายการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการใน

ระดับความร่วมมือ (Collaboration) และการบูรณาการการท างานระหว่างภาครัฐ 

ภาคประชาชน/ภาคประชาสังคม และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (5 คะแนน) 

(อธิบายพอสังเขป)………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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 อธิบายการก าหนดบทบาทหรือหน้าที่ของภาคส่วนที่เข้ามาร่วมด าเนินการที่ชัดเจน 
และการปรับบทบาทของหน่วยงานภาครัฐจากจากการเป็นผู้ด าเนินการเอง 
(Operator) เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน หรืออ านวยความสะดวก (Facilitator) 
(5 คะแนน) 
(อธิบายพอสังเขป)………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

  สรุปผลส าเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงาน (ในเชิงสังคม หรือเชิง
เศรษฐกิจ) (5 คะแนน)  
(อธิบายพอสังเขป)………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 สรุปปัญหา/อุปสรรค  และปัจจัยส าเร็จ ในการด าเนินงาน (5 คะแนน) (อธิบายพอ
สังเขป) 
(อธิบายพอสังเขป)………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

  สรุปรูปแบบ (Model) ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ โดยจัดท าเป็นแผนภาพ                   
ที่ชัดเจน (เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี หรือขยายผลในการด าเนินงาน
โครงการ เพ่ือส่งเสริมการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการในภารกิจด้านอื่น หรือในหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป) (5 คะแนน)  
(อธิบายพอสังเขป)………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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8. การเผยแพร่/แลกเปลี่ยนเรียนรู้  (5 คะแนน) 

8.1  หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เพ่ือขยายผลแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง 
อย่างน้อย 3 ช่องทาง  (4 คะแนน) 

□ ไม่มี  

□ มี   (โปรดระบุวิธีการ และแนบเอกสารประกอบ)  

  1)………………………………………………………………………………………………….. 

    2)………………………………………………………………………………………………….. 

   3)………………………………………………………………………………………………….. 

   …………………………………………………………………………………………………….. 

    

8.2  หน่วยงานมีการประเมินผลการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ เพ่ือขยายผลแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารราชการ (1 คะแนน) 

□ ไม่มี  

□ มี   (ระบุวิธีการ/ตัวอย่าง และแนบเอกสารประกอบ)  

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 

9. ระดับความพึงพอใจ หรือความเชื่อมั่นของภาคประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง       
(20 คะแนน) 

□ ไม่มี  

□ มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสารประกอบ)  

 จ านวนตัวอย่างประชากรที่ส ารวจ จ านวน ................. ตัวอย่าง 
 แบบส ารวจที่ ใช้ ในการส ารวจความพึงพอใจหรือความเชื่อมั่น                  

จ านวน .................. ชุด 
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 ค่าเฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจ หรือความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เก่ียวข้อง............................................................................................. 

 สูตรการค านวณ ดังนี้ 

 

 

       = ผลคะแนนความพึงพอใจ 

 n = จ านวนประชากรตัวอย่าง  

 

 หมายเหตุ     เป็นการวัดความพึงพอใจของการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ  

  (ไม่ใช่การวัดความพึงพอใจของสถานที่ หรืออาหาร หรือวิทยากร) 

 

 

 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้เป็นความจริงและครบถ้วน  

ข้าพเจ้าทราบดีว่า หากระบุข้อมูลหรือส่งเอกสารที่ผิดจากความเป็นจริง จะเป็นสาเหตุให้ถูกตัดสิทธิ์ในการ
ได้รับการประเมินเพ่ือรับรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจ าปี พ.ศ. 2557 
ประเภทภาพรวมองค์กร และข้าพเจ้ายอมรับการตัดสินของคณะกรรมการว่าถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

ลงชื่อ ............................................................................ 

        (........................................................................ .....) 

ต าแหน่ง ........................................................................ 

วันที่ ............/.............../.............. 

 

หมายเหตุ: ผู้ลงนามต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการเท่านั้น 
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