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ใบสมัคร 
รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจําปี พ.ศ. 2560 

ประเภทรางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
 
 
 
 

 
คําช้ีแจง 

 

1.  ส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่าสมัครขอรับรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม”
ประจําปีพ.ศ. 2560โดยย่ืนสมัครในนามของส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า และอธิบดีหรือหัวหน้าส่วน
ราชการ หรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจจากอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ลงนามในใบสมัคร 

2.  ข้อมูลที่กรอกลงในใบสมัคร ให้ใช้ข้อมูลและผลการดําเนินงานเก่ียวกับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับความร่วมมือ และเป็นการดําเนินงานท่ีเป็นปัจจุบัน ซึ่งดําเนินงานมา
อย่างต่อเน่ือง 

3.  ข้อมูลการดําเนินงานท่ีปรากฏในใบสมัคร ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการสมัครในประเด็นต่อไปนี้ 
3.1 โครงการที่เสนอมาเป็นตัวอย่างเพ่ือขอรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

ต้องเป็นโครงการท่ียังไม่เคยเสนอขอรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
หรือไม่เป็นโครงการที่เคยได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมมาก่อน 

3.2 โครงการที่เสนอขอรับรางวัลฯ ต้องเป็นโครงการท่ีมีการดําเนินงานสอดคล้องตามภารกิจหลัก 
ของส่วนราชการ หรือสอดคล้องกับประเด็นที่เป็นนโยบายเร่งด่วนสําคัญของรัฐบาลเช่น ภารกิจด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน การสาธารณสุข
เกษตรกรรม อาชญากรรม หรือนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ฯลฯ 

3.3 การดําเนินงานโครงการเป็นการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหาร
ราชการในระดับความร่วมมือ (ภาคีเครือข่าย หรือหุ้นส่วนความร่วมมือ) 

4.  กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ และโปรดแนบเอกสาร/หลักฐานประกอบใบสมัคร  
พร้อมระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเอกสาร/หลักฐานประกอบข้อคําถามใด  เน่ืองจากเอกสาร/หลักฐานประกอบ
ใบสมัครเป็นหลักฐานที่มีความสําคัญต่อการพิจารณาและการประเมินผล 

5.  กรณีพ้ืนที่ในการกรอกข้อมูลในใบสมัครไม่เพียงพอสามารถเขียนเพ่ิมเติมในกระดาษอื่น และโปรดหมาย
เหตุแสดงความเชื่อมโยงกับข้อคําถามด้วย 

6.  ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่เว็บไซต์สํานักงาน ก.พ.ร. www.opdc.go.thหรือส่งไปยัง
สํานักงานก.พ.ร.ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ตามที่อยู่ต่อไปนี้ : 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงานก.พ.ร.)  
เลขที่ 59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงจิตรลดา เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร 10300  

(กรุณาวงเล็บมุมซอง: รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจําปีพ.ศ. 2560) 
เบอร์โทรศัพทท่ี์สามารถติดตอ่ได ้ 02-3569999 ตอ่8871 ,8876 และ8923  โทรสาร  02-2818328 
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2.  ผู้ติดต่อ/ประสานงาน 

 
 

 

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

ตําแหน่ง................................................................................................................................................. 

สังกัดหน่วยงาน...................................................................................................................................... 

เลขที่............หมู่ที่.............ถนน............................................. ตําบล...................................................... 

อําเภอ...............................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์....................... 

โทรศัพท์......................................................... โทรสาร.......................................................................... 

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

 

2.2 ชื่อ............................................................ นามสกุล.............................................................................. 

ตําแหน่ง................................................................................................................................................. 

สังกัดหน่วยงาน...................................................................................................................................... 

เลขที่............หมู่ที่.............ถนน................................................ ตําบล................................................... 

อําเภอ.............................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย์....................... 

โทรศัพท์.......................................................โทรสาร........................................................................... 

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

 

 

 

 
 

1.  ส่วนราชการ .................................................................................................................. 
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3.  ผลการดําเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบรหิารราชการ  
 
 

มิติที่ 1: ความสามารถของหน่วยงานภาครัฐ 
1. การกําหนดนโยบาย/ทิศทางท่ีให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ(6คะแนน) 

1.1 มีการกําหนดหรือให้นโยบาย หรือทิศทาง หรือยุทธศาสตร์ที่ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารราชการ  
□ ไม่มี  
□ มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสารประกอบ) 

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

................................................................................................................................................. 
1.2 ผู้บริหารมีการสื่อสารนโยบาย หรือให้ทิศทางการบริหารราชการที่ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย (อย่างน้อย 3 ช่องทาง) 
□ ไม่มี  
□ มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสารประกอบ) 

1) ............................................................................................................................................... 
2) ............................................................................................................................................... 
3) ............................................................................................................................................... 

2. การสร้างระบบ/วิธีการปฏิบัติงาน เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรม และค่านิยมของหน่วยงานที่ให้ความสําคัญ              
กับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (4 คะแนน) 
2.1  มีการอบรมหรือพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรในหน่วยงานให้เอื้อต่อการสร้างกระบวนการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ รวมทั้งมีการประเมินผลความรู้ความเข้าใจ 
□ ไม่มี  
□ มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสารประกอบ) 

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

.................................................................................................................................................... 
2.2  มีการจัดทําคู่มือหรือแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรของหน่วยงาน เพ่ือส่งเสริม

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ  
□ ไม่มี  
□ มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสารประกอบ) 

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

.................................................................................................................................................... 
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3. การมีกลไกหรือหน่วยงานรองรับในการส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม(7คะแนน) 
3.1  มีการกําหนดหน่วยงาน และอัตรากําลังหรือบุคลากรให้รับผิดชอบการขับเคลื่อนหรือส่งเสริมการ

บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่ชัดเจน  
□ ไม่มี  
□ มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสารประกอบ) 

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

.................................................................................................................................................... 
3.2  มีการจัดทําแผน (Roadmap) เพ่ือเป็นกรอบ/ทิศทางในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

□ ไม่มี  
□ มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสารประกอบ) 

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

.................................................................................................................................................... 
4.  การสนับสนุนการทํางานของภาคประชาชน/ภาคประชาสังคม/ภาคเอกชน (8 คะแนน) 

4.1  มีการกําหนดช่องทางการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) เพ่ือใช้ในการให้ข้อมูล
ข่าวสารและรับฟังความคิดเห็น ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง 
□ ไม่มี  
□ มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสารประกอบ) 

1) ........................................................................................................................................................... 
2) ............................................................................................................................................... 

4.2  มีการกําหนดวิธีปฏิบัติ หรือระบบการจัดการเกี่ยวกับการนําความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของ
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องมาใช้ประกอบในการบริหารราชการของหน่วยงานอย่าง
ชัดเจน 
□ ไม่มี  
□ มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสารประกอบ) 

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

.................................................................................................................................................... 
4.3มีการสนับสนุนงบประมาณ/ทรัพยากร หรืออื่นๆ เช่น อาคาร สถานที่ วิทยากร หรือองค์ความรู้ต่างๆ 

เป็นต้น เพ่ือใช้สําหรับดําเนินการในโครงการ/กิจกรรมที่ทํางานแบบมีส่วนร่วม 
□ ไม่มี  
□ มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสารประกอบ) 

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

.................................................................................................................................................... 
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4.4  มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนทีม่ตี่อคู่มือการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน 
□ ไม่มี  
□ มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสารประกอบ) 

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

.................................................................................................................................................... 
5.  การเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ (5 คะแนน) 

5.1 มีระบบหรือกลไก เพ่ือเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและภาคส่วนอื่นท่ีเก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วม
ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมินผลการดําเนินงานโครงการหรือการบริหารราชการของหน่วยงาน 
□ ไม่มี  
□ มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสารประกอบ) 

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

.................................................................................................................................................... 
5.2 มีคณะทํางาน/คณะกรรมการ ที่ทําหน้าที่หรือมีบทบาทในการติดตาม/ ตรวจสอบ/ ประเมินผลการ

ดําเนินงานโครงการหรือการบริหารจัดการของหน่วยงาน โดยมีองค์ประกอบของภาคประชาชน ไม่
น้อยกว่า 1 ใน 3 
□ ไม่มี  
□ มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสารประกอบ) 

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

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

มิติที่ 2:ความสําเร็จของการทํางานแบบมีส่วนร่วมในการบริหารราชการอย่างเป็นรูปธรรม 
6. การประเมินผลการดําเนินงานโครงการ เพ่ือส่งเสริมการทํางานร่วมกับภาคส่วนอื่นแบบหุ้นส่วนความ

ร่วมมือ (ระดับความร่วมมือ)  มีประเด็นการพิจารณาประกอบด้วย(60 คะแนน) 
(โปรดระบุ/อธิบาย/สรุป  และแนบเอกสารประกอบในแต่ละประเด็นการพิจารณาต่อไปน้ี) 

6.1 อธิบายการดําเนินโครงการและการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ
ในระดับความร่วมมือ (Collaboration) อย่างชัดเจน ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
1) ความเป็นมา/สภาพปัญหา และวัตถุประสงค์ซึ่งนําไปสู่การริเริ่มการดําเนินโครงการ 

(อธิบายประเด็นสําคัญที่เก่ียวข้องกับความเป็นมา สภาพปัญหา หรือเหตุผลสําคัญที่นํามาสู่การ
ริเริ่มการดําเนินโครงการ/การแก้ปัญหา และระบุแนวโน้ม/เง่ือนไขของสถานการณ์  รวมทั้งระบุ
กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ) 
.........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
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2) แนวคิดต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาดําเนินงานโครงการ หรือปรับปรุง หรือแก้ปัญหา 
(ระบุแนวคิดหรือทฤษฎีท่ีนํามาประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานโครงการ หรือพัฒนา หรือปรับปรุง
หรือแก้ปัญหา พร้อมอธิบายพอสังเขป) 
.........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

3) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องในการดําเนินโครงการ 
(ระบุว่าใครบ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดําเนินโครงการ พร้อมทั้งระบุว่าใครอยู่ในกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตรง/กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง/กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก) 
.........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

4) การทํางานแบบบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง 
(ระบุว่าส่วนราชการมีการทํางานแบบบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐอื่นใดบ้าง พร้อมอธิบาย
โดยสังเขปว่าร่วมกับภาครัฐอื่นอย่างไร) 
.........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

5) รูปแบบหรือวิธีการหรือข้ันตอนการดําเนินงานท่ีใช้ในการขับเคล่ือนหรือดําเนินโครงการ 
(อธิบายถึงรูปแบบ/วิธีการ/ขั้นตอนที่นํามาใช้ในการขับเคลื่อนการดําเนินโครงการว่าเป็นอย่างไร
ตั้งแต่ริเริ่มดําเนินงานโครงการ) 
.........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

6) อธิบายบทบาทของแต่ละภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมดําเนินงานอย่างชัดเจน โดยอธิบายให้เห็น
บทบาทของหน่วยงานภาครัฐด้วยว่ามีบทบาทอย่างไรในการขับเคล่ือนหรือดําเนินโครงการ (เช่น 
มีบทบาทเป็น Key Actor หรือFacilitator หรือNetwork Manager หรือ Partnership)  
(อธิบายให้เห็นบทบาทของแต่ละภาคส่วน เช่น หน่วยงานภาครัฐท่ีเป็นเจ้าภาพ/เจ้าของโครงการ 
ภาคประชาชนหรือชุมชน  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม เป็นต้น ซึ่งเข้ามามีบทบาทเก่ียวข้องกับ
การดําเนินโครงการว่าเป็นอย่างไรบ้าง เช่น มีบทบาทเป็น Key Actor หรือFacilitator หรือ
Network Manager หรือ Partnership หรือ สมาชิกภาคีเครือข่ายที่เข้ามาร่วมทํางาน) 
.........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
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6.2 จัดทําระบบฐานข้อมูลเครือข่ายภาคประชาชน/เครือข่ายภาคประชาสังคม หรือเครือข่ายอื่นๆ ที่
เก่ียวข้องกับการดําเนินโครงการโดยมีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย 

□ ไม่มี  
□ มี   (โปรดระบุ พร้อมอธิบายและแนบเอกสารประกอบ) 

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

.................................................................................................................................................... 
6.3 สรุปผลสําเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับจากการดําเนินงาน และปัญหา/อุปสรรค รวมทั้งสรุปปัจจัยที่มีผลต่อ

ความสําเร็จในการดําเนินโครงการ 
(อธิบาย/ระบุผลสําเร็จหรือประโยชน์ที่ได้รับในเชิงสังคม หรือเศรษฐกิจซึ่งควรประกอบด้วยผลผลิต 
ผลลัพธ์ และผลกระทบเชิงบวกที่มีต่อชุมชน/สังคม/ประเทศ  โดยระบุผลสําเร็จหรือประโยชน์ที่ได้รับ
ท้ังที่เป็นเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพท่ีมีหลักฐานเชิงประจักษ์  พร้อมทั้งระบุปัญหา/อุปสรรค และ
เง่ือนไขหรือปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จในการดําเนินงาน) 

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

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

....................................................................................................................................................... 
6.4 จัดทําสรุปรูปแบบ (Model) ท่ีเกิดจากการสังเคราะห์การดําเนินโครงการเป็นภาพหรือแผนภาพ ซึ่งมี

ทิศทาง/เป้าหมายที่ชัดเจน 
(สรุปกรอบความคิดที่เกิดจากการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความเชื่อมโยงของแนวคิด และวิธีการ/
กระบวนการดําเนินการโครงการรวมทั้งเป้าหมายหรือผลสําเร็จที่ต้องการให้เป็นภาพ/แผนภาพใน
รูปแบบ (Model) พร้อมท้ังอธิบายรูปแบบ (Model) ดงักล่าว พอสังเขป) 

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

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

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

-รูป/ภาพ- 
แสดงภาพรูปแบบ (Model) 

 
 

6.5 มีการส่ือสาร/ประชาสัมพันธ์ เพ่ือเผยแพร่ผลการดําเนินโครงการต่อสาธารณะ 

(ระบุช่องทาง/ วิ ธีการ/กิจกรรม/การดําเนินงาน ที่ ใช้ ในการประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่                
ผลการดําเนินงานที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งสรุปความเห็นหรือข้อเสนอแนะท่ีได้จากการ
ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ดังกล่าว) 

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

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

....................................................................................................................................................... 
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7. ความพึงพอใจของภาคประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อบทบาทของการเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดําเนินโครงการ (10 คะแนน) 

□ ไม่มี  
□ มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสารประกอบ) 
 จํานวนตัวอย่างประชากรที่สํารวจ จํานวน ................. ตัวอย่าง 
 แบบสํารวจที่ใช้ในการสํารวจความพึงพอใจ จํานวน .................. ชุด 
 ค่าเฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียที่เกีย่วข้อง......................... 
 
สูตรการคํานวณ ดังน้ี 

 
 

  x = ผลคะแนนความพึงพอใจ  n = จํานวนประชากรตัวอย่าง  
 
หมายเหตุ     วัดความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องในการเข้ามามี

ส่วนร่วมในการบริหารราชการ หรือมีบทบาททํางานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ  
 
 

 
 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุไว้ในใบสมัครน้ีเป็นความจริงและครบถ้วน  
ข้าพเจ้าทราบดีว่า หากระบุข้อมูลหรือส่งเอกสารที่ผิดจากความเป็นจริง จะเป็นสาเหตุให้ถูกตัดสิทธ์ิในการ
ได้รับการประเมินเพ่ือรับรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจําปี พ.ศ. 2560 
และข้าพเจ้ายอมรับการตัดสินของคณะกรรมการ ว่าถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
 

ลงชื่อ ............................................................................
        (.............................................................................)
ตําแหน่ง ........................................................................

วันที่ ............/.............../..............
 
หมายเหตุ: ผู้ลงนามต้องเป็นอธิบดี/หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ท่ีได้รับมอบอํานาจเท่าน้ัน 


