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หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศ

ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจําปี พ.ศ. 2558

(Thailand Excellent Participatory Governance Awards)

โดย นางสาววิลาวัลย์  ตาน้อย

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ 

รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองพัฒนาระบบราชการ 2 และ

นางพรทิพย์  แก้วมูลคํา

รักษาราชการในตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญฯ กลุ่มพัฒนาระบบสนับสนุนการมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาระบบราชการ



หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจําปี พ.ศ. 2558

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัล

ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจําปี พ.ศ. 2558
o วัตถุประสงค์

o แนวคิดในการมอบรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมี

ส่วนร่วม”

o ประเภทรางวัล และระดับรางวัล

o แนวทางการพิจารณารางวัลฯ

o เงื่อนไขการสมัครรับรางวัลฯ

o กรอบตัวชี้วัดรางวัลฯ

o นิยามศัพท์ที่สําคัญ

o ขั้นตอนการตรวจประเมิน
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วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมการบริหาราชการให้มีระบบหรือวิธีการทํางานที่ตระหนักถึงความสําคัญ

ของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เกิดการทํางานร่วมกันในลักษณะหุ้นส่วนการ

พัฒนา รวมทั้งเกิดการบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดต้นแบบที่ดี (Best Practice)  ของการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ

ที่จะนําไปสู่การประยุกต์ใช้และขยายผลต่อไป

3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมการทํางานแบบมีส่วนร่วมของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่

รัฐตลอดจนภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน

5. เพื่อสร้างแงจูงใจและกระตุ้นให้ส่วนราชการและจังหวัดให้มีการเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจําปี พ.ศ. 2558
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แนวคิดในการมอบรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจําปี พ.ศ. 2558

          วัฒนธรรมการทํางานขององค์กรแบบมีส่วนร่วม 

(ลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนา) ที่เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจําปี พ.ศ. 2558

          ความสามารถของหน่วยงานภาครัฐ

 การให้ความสําคัญของการบริหารราชการแบบมีส่วน

ร่วมของผู้บริหาร

 การมีกลไก/วัฒนธรรมการทํางาน และมีหน่วยงาน

รองรับในการส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

 การสนับสนุนการทํางานของภาคประชาชน/ประชา

สังคม/ภาคประชาชน

          การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการที่เป็น

รูปธรรม

 การทํางานแบบมีส่วนร่วมในลักษณะหุ้นส่วนความ

ร่วมมือ/เครือข่าย

 การวัดผลสําเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับจากการทํางาน

ร่วมกันแบบหุ้นส่วนความร่วมมือ

 การบูรณาการการทํางานของทุกภาคส่วน

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการติดตาม/

ตรวจสอบ/ประเมินผลการทํางาน

          การพัฒนาหรือต่อยอด หรือการขยายผลการ

บริหารราชการของหน่วยงานที่มีการเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ

          การให้ความสําคัญกับบทบาท/ความพึงพอใจของ

ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีเกี่ยวข้องที่เข้ามามี

ส่วนร่วม

1

2

3

4

5



ประเภท และระดับรางวัล

รางวัลการบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วมอย่างเป็นเลิศ
รางวัลการบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วมอย่างเป็นเลิศ

รางวัลขยายผลการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม

รางวัลพัฒนาการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม

ระดับดีเยี่ยม

ระดับดี

ระดับชมเชย

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจําปี พ.ศ. 2558



ความหมายของประเภทรางวัล

รางวัลการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วมอย่างเป็น
เลิศ

รางวัลการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วมอย่างเป็น
เลิศ

รางวัลขยายผลการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม

รางวัลพัฒนาการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจําปี พ.ศ. 2558

การพิจารณาผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารราชการของหน่วยงาน โดยเป็นการทํางานร่วมกันกับภาคส่วนต่าง ๆ ในลักษณะ

หุ้นส่วน ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการบริหารราชการที่ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ที่นําไปสู่การยอมรับและการเป็นเจ้าของร่วมกันในผลสําเร็จที่ได้รับจากการ

ดําเนินงานในระดับโครงการ (Project Level) 

การพิจารณาผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการของ

หน่วยงาน โดยเป็นการทํางานร่วมกันกับภาคส่วนต่าง ๆ ในลักษณะหุ้นส่วน ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการบริหาร

ราชการที่ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่นําไปสู่การยอมรับและการเป็นเจ้าของร่วมกันใน

ผลสําเร็จที่ได้รับจากการดําเนินงานในระดับโครงการ (Project Level)  โดยเป็นการนํารูปแบบที่ดีของ การดําเนินโครงการ

ซึ่งประสบผลสําเร็จและเคยได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมไปขยายผลการดําเนินงานใน

พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายอื่น หรือ     ต่อยอดการดําเนินกิจกรรมที่เป็นนวัตกรรมในการดําเนินโครงการ อันนําไปสู่การเพิ่ม

มูลค่าผลิตภาพ (Productivity)  และทําให้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมเกิดผล ที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไปยิ่งขึ้น 

การพิจารณาผลการดําเนินงานของหนว่ยงานที่มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการใน

ภารกิจหลักหรือภารกิจสําคัญขององค์กรอย่างกว้างขวาง และสะท้อนให้เห็นว่า มีการพัฒนา ขยายผลหรือต่อ

ยอดการดําเนินงาน และสร้างสรรค์นวัตกรรมในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เป็นการทํางานร่วมกับ

ภาคส่วนอื่นในลักษณะหุ้นส่วนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ซึ่งจะนําไปสู่การได้รับการยอมรับในผลของการ

พัฒนา และความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนการบริหารราชการ ที่มี

ประสิทธิภาพและคุณภาพในการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 



รางวัลการบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วมอย่างเป็นเลิศ

3

รางวัล
พัฒนา                

การบริหาร
ราชการแบบ
มีส่วนร่วม

รางวัล      
ขยายผล     
การบริหาร

ราชการแบบมี
ส่วนร่วม

ระดับดีเยี่ยม

ระดับดี

ระดับดีเยี่ยม

ระดับชมเชย

 ระดับดี

 ระดับชมเชย

แนวทางการพจิารณา  แบ่งเป็น 2 ส่วน

 กรณีโครงการที่ได้รบัรางวัลดีเยี่ยมจะประเมิน

จากเอกสารประกอบการสมัคร  และหากมีคะแนน

เกิน 90  ขึ้นไป จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการประเมินยืนยัน

โดย อ.ก.พ.ร.ฯ   (ไม่ต้องประเมินในพื้นที่)

 กรณีโครงการเสนอใหม่ จะประเมินตามขั้นตอน

และหลักเกณฑ์ประเภทรางวัลพัฒนาฯ ทั้ง 3 โครงการ 

 โดยมีคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป

หลักเกณฑ์/เงื่อนไข
 ได้รับรางวัลในระดับดีเยี่ยม มาแล้ว ไม่น้อย

กว่า 2 ปีติดกัน  (ได้รับรางวัลขยายผลฯ 

ติดต่อกัน 2 ปี  หรือได้รับรางวัลพัฒนาฯ 

ในปีที่ 1 และได้รับรางวัลขยายผลในปีที่ 2)   

 เสนอการดําเนินงานในโครงการใหม่ อย่าง

น้อย 3 โครงการ (โครงการที่สอดคล้องตาม

ภารกิจหลักของส่วนราชการ/จังหวัด)

โครงการที่เสนอต้องสอดคล้องกับ 
1.  ภารกิจหลักของส่วนราชการ  หรือ

2.  ภารกิจ/ประเด็นที่เป็นนโยบายเร่งด่วนสําคัญของรัฐบาล  

    ตัวอย่างเช่น ภารกิจสิ่งแวดล้อม,  คุณภาพชีวิตของประชาชน, 

    การเกษตร, การสาธารณะสุข, อาชญากรรม

1 2

เงื่อนไข: โครงการใหม่ที่ไม่เคยขอรับรางวัล เงื่อนไข: โครงการที่เคยได้รับรางวัลในระดับดี 

หรือดีเยี่ยม โดยมีการขยายพื้นทีห่รอื

กลุ่มเป้าหมายไม่นอ้ยกว่า 3 พื้นที่

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจําปี พ.ศ. 2558

แนวทางการพิจารณารางวัล



หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจําปี พ.ศ. 2558

เงื่อนไขการสมคัรรับรางวัลฯ

รางวัลพัฒนาการ
บริหารราชการแบบ
มีส่วนร่วม

รางวัลพัฒนาการ
บริหารราชการแบบ
มีส่วนร่วม

โครงการใหม่ที่ยังไม่เคยเสนอขอรับรางวัลฯ มาก่อน

โครงการที่ดําเนินการมีความสอดคล้องกับภารกิจ

หลักของส่วนราชการ หรือ  สอดคล้องกับ

ภารกิจ/ประเด็นที่เป็นนโยบายเร่งด่วนสําคัญ

ของรัฐบาล ตัวอย่างเช่น ภารกิจสิ่งแวดล้อม,  คุณภาพ

ชีวิตของประชาชน,  การเกษตร, การสาธารณสุข, 

อาชญากรรม  เป็นต้น

การดําเนินงานโครงการที่มีการส่งเสริมบทบาทภาค

ประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร

ราชการในระดับความร่วมมือ (ภาคีเครือข่าย หรือ

หุ้นส่วนการพัฒนา)

1

2

3



หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจําปี พ.ศ. 2558

เงื่อนไขการสมคัรรับรางวัลฯ

รางวัลขยายผลการ
บริหารราชการแบบ
มีส่วนร่วม

รางวัลขยายผลการ
บริหารราชการแบบ
มีส่วนร่วม

  โครงการที่เสนอขอรับรางวัลฯ เป็นโครงการที่เคยได้รับ

รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

ประเภทพัฒนาส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ใน

ระดับดี หรือระดับดีเยี่ยม ไม่ก่อน ปี พ.ศ. 2556 

โครงการที่ดําเนินการมีความสอดคล้องกับภารกิจหลักของ

ส่วนราชการ หรือ สอดคล้องกับภารกิจ/ประเด็นที่เป็น

นโยบายเร่งด่วนสําคัญของรัฐบาล ตัวอย่างเช่น ภารกิจ

สิ่งแวดล้อม,  คุณภาพชีวิตของประชาชน, การเกษตร, 

การสาธารณสุข, อาชญากรรม

1

2

3

  การดําเนินโครงการมีลักษณะของการขยายพื้นที่หรือ

กลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 3 พื้นที่/ กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน

    การดําเนินงานโครงการที่มีการส่งเสริมบทบาทภาค

ประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร

ราชการในระดับความร่วมมือ (ภาคีเครือข่าย หรือ

หุ้นส่วนการพัฒนา)

4



หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจําปี พ.ศ. 2558

เงื่อนไขการสมคัรรับรางวัลฯ

รางวัลการบริหาร
ราชการแบบมีส่วน
ร่วมอย่างเป็นเลิศ

รางวัลการบริหาร
ราชการแบบมีส่วน
ร่วมอย่างเป็นเลิศ

รับสมัคร เฉพาะส่วนราชการระ ดับกรม /

เทียบเท่า ที่เคยได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้าน
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในระดับ
ดีเยี่ยม ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

การดําเนินงานในโครงการที่เสนอขอรับรางวัลฯ ต้องเสนออย่างน้อย 

4 โครงการขึ้นไป

     1. โครงการที่เคยได้รับรางวัลในระดับดีเยี่ยม ที่ยังมีการดําเนินงาน 

อยู่อย่างต่อเนื่อง

     2.  โครงการใหม่ที่ไม่เคยเสนอขอรับรางวัลฯ อย่างน้อย 3 โครงการ 

   โครงการที่เสนอรับรางวัลฯ ต้องสอดคล้องกับภารกิจ

หลักของส่วนราชการ หรือ สอดคล้องกับภารกิจ/ประเด็นที่

เป็นนโยบายเร่งด่วนสําคัญของรัฐบาล ตัวอย่างเช่น ภารกิจ

สิ่งแวดล้อม, คุณภาพชีวิตของประชาชน, การเกษตร, 

การสาธารณสุข และ อาชญากรรม  เป็นต้น

1

2

3



11

มิติที่ 2

ความสําเร็จของ
การมีส่วนร่วมใน
การบริหารราชการ
อย่างเป็นรูปธรรม

มิติที่ 1

ความสามารถของ
หน่วยงานภาครัฐ

- บทบาท/ภาวะผู้นํา

- การสรา้งระแบบ/วิธีการปฏบิตังิาน

วัฒนธรรมการทํางาน
- กลไกที่รองรับ

- ศักยภาพของภาคประชาชน

- การทํางานร่วมกับภาคส่วนอื่น
แบบหุ้นส่วน

- การสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารราชการ

- แผนส่งเสริมการขยายผลการ
บริหารราชการ 
(เฉพาะรางวัลโครงการใหม่)

- แนวทาง/แผนการขยายผลหรือต่อยอด ฯ
 (เฉพาะรางวัลขยายผล)

- ความพึงพอใจของประชาชน

- สรุปความสาํเรจ็จากการขยายผล/ต่อยอด 
(เฉพาะรางวัลขยายผล)

- การขยายผลการดาํเนนิกิจกรรม/
โครงการในภารกิจหลกั ฯ
(เฉพาะรางวัลขยายผล)

กรอบในการกําหนดตัวชี้วัด

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจําปี พ.ศ. 2558



คําอธิบายตัวชี้วัด (ที่เพิ่มใหม่) 

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจําปี พ.ศ. 2558

การสร้างความ
โปร่งใสในการ
บริหารราชการ

แผนส่งเสริมการขยาย
ผลการบริหารราชการ

แนวทาง/แผนการขยายผล
หรือต่อยอดฯ

สรุปความสําเร็จของ
การขยายผล/ต่อยอด

การขยายผลการดําเนิน
กิจกรรม/โครงการใน
ภารกิจหลักฯ

     พิจารณาว่า ส่วนราชการมีการนําแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนมาประยุกต์ใช้ในการสร้างความโปร่งใสในการ

ทํางาน โดยที่ส่วนราชการมีกระบวนการหรือกลไกที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทเป็นคณะทํางานหรือคณะกรรมการ  

และมีบทบาทในการติดตาม/ ตรวจสอบ/ ประเมินผลการดําเนินงาน  ซึ่งรวมถึงการนําผลการประเมินหรือผลการ

ดําเนินงานเผยแพร่ต่อสาธารณะ

     พิจารณาว่า ส่วนราชการมีการจัดทําแนวทาง/แผนงาน เพื่อใช้ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร

ราชการโดยแนวทางหรือแผนงาน ดังกล่าว ควรมีประเด็นหลักประกอบด้วย ทิศทางที่จะก้าวไปต่อไป/เป้าหมาย (พื้นที่ หรือ 

กลุ่มเป้าหมาย)  กรอบระยะเวลาในการดําเนินงาน (อาจกําหนดเป็น Phase ) และขอบเขตการดําเนินงานว่ามีขั้นตอนและ

วิธีการอย่างไรที่ชัดเจน

     พิจารณาว่า  ส่วนราชการมีการสรุปผลสําเร็จที่ได้จากการดําเนินการขยายผลหรือต่อยอด ให้ครบคลุมทุก

กิจกรรม/โครงการที่เสนอเพื่อขอรับรางวัลฯ

     พิจารณาว่า ส่วนราชการมีการจัดทําแนวทาง/แผนงาน เพื่อใช้ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร

ราชการ โดยแนวทางหรือแผนงานควรมีประเด็นหลักประกอบด้วย ทิศทางที่จะก้าวต่อไป หรือเป้าหมาย โดยเป็นการนํา

รูปแบบ (Model) ที่ใช้ในการดําเนินโครงการและได้รับรางวัลฯ ไปสู่การขยายผลหรือต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรม

     พิจารณาว่า ส่วนราชการมีการขยายผลหรือต่อยอดการดําเนินกิจกรรม/โครงการฯ อย่างชัดเจน ใน 2 เรื่อง 

1. การขยายผล ซึ่งพิจารณาจากจํานวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่นําไปขยายผล หรือจํานวนแห่งของพื้นที่ที่นําไปขยายผล 
(ระดับชุมชนอย่างน้อย 3 ชุมชนขึ้นไป) และ/หรือ 
2. การต่อยอด ซึ่งพิจารณาจาก การดําเนินกิจกรรม หรือโครงการฯ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการต่อยอดกิจกรรม/โครงการ
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1. การกําหนดนโยบาย/ทิศทางที่ให้ความสําคญักับการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ

2. การสร้างระบบ/วิธีการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริม

วัฒนธรรม และค่านิยมของหน่วยงานที่ให้ความสําคัญกับ

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

3. การมีกลไกหรือหน่วยงานรองรับในการส่งเสริมการ

บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

4. การสนับสนุนการทํางานของภาคประชาชน/ประชา

สังคม/ภาคเอกชน 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

สร้างความโปร่งในการบริหารราชการ

6. แผนส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

7. การประเมินผลการดําเนินโครงการที่ส่งเสริมการ

ทํางานร่วมกันกับภาคส่วนอื่นแบบหุ้นส่วนความ

ร่วมมือ

8. ระดับความพึงพอใจ หรือความเชื่อมั่นของภาค

ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนิน

โครงการ

รางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

ระดับดีเยี่ยม 

(90 คะแนนขึ้นไป)

ระดับดี

(80-89.99 คะแนน)

ระดับชมเชย

(70-79.99 คะแนน)

ระดับรางวัล หลักเกณฑ์การประเมิน

มิติที่ 2

ความสําเร็จของการมีสว่นรว่มใน
การบรหิารราชการอย่างเป็น 
รูปธรรม จํานวน 6 ตัวชี้วัด

(80 คะแนน)

มิติที่ 1

ความสามารถของหน่วยงาน
ภาครัฐ จํานวน 4 ตัวชี้วัด

(20 คะแนน)

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจําปี พ.ศ. 2558

รางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

กรอบตัวชี้วัดรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม



รางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
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ตัว
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ด

1. การกําหนดนโยบาย/ทิศทางที่ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการบริหารราชการ

2. การสร้างระบบ/วิธีการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม และ

ค่านิยมของหน่วยงานที่ให้ความสําคัญกับการบริหารราชการแบบมีส่วน

ร่วม

3. การมีกลไกหรือหน่วยงานรองรับในการส่งเสริมการบริหารราชการ

แบบมีส่วนร่วม

4. การสนับสนุนการทํางานของภาคประชาชน/ประชาสังคม/

ภาคเอกชน 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความโปร่ง

ในการบริหารราชการ

6. แนวทาง/แผนขยายผลหรือต่อยอดเพื่อส่งเสริมการบริหารราชการ

แบบมีส่วนร่วม

7. การขยายผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการ ในภารกิจหลัก หรือ

สนับสนุนภารกิจหลัก หรือเป็นประเด็น (Agenda) สําคัญในการพัฒนา

8. การประเมินผลการดําเนินงานโครงการที่ส่งเสริมการทํางานร่วมกับ

ภาคส่วนอื่นแบบหุ้นส่วนความร่วมมือ

9. สรุปผลสําเร็จที่ได้รับจากการขยายผลหรือต่อยอดในการดําเนิน

โครงการ

10. ระดับความพึงพอใจ หรือความเชื่อมั่นของภาคประชาชนและภาค

ส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ

รางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

ระดับดีเยี่ยม 

(90 คะแนนขึ้นไป)

ระดับดี

(80-89.99 คะแนน)

ระดับชมเชย

(70-79.99 คะแนน)

ระดับรางวัล หลักเกณฑ์การประเมิน

มิติที่ 2

ความสําเร็จของการมีสว่นรว่มใน
การบรหิารราชการอย่างเป็น 
รูปธรรม จํานวน 6 ตัวชี้วัด

(85 คะแนน)

มิติที่ 1

ความสามารถของหน่วยงาน
ภาครัฐ จํานวน 4 ตัวชี้วัด

(15 คะแนน)

กรอบตัวชี้วัดรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจําปี พ.ศ. 2558



กรอบตัวชี้วัดประเภทรางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจําปี พ.ศ. 2558

มิติที่ 1 ความสามารถของหน่วยงานภาครฐั 

(20 คะแนน)

คะแนน

1. การกําหนดนโยบาย/ทิศทางที่ให้ความสําคัญ

กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร

ราชการ

6

2.  การสร้างระบบ/วิธีการปฏิ บั ติงาน เ พื่อ

ส่งเสริมวัฒนธรรม และค่านิยมของหน่วยงานที่ให้

ความสําคัญกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

4

3. การมีกลไกหรือหน่วยงานรองรับในการ

ส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

4

4. การสนับสนุนการทํางานของภาคประชาชน/

ประชาสังคม/ภาคเอกชน 

6

มิติที่ 2 ความสําเร็จของการมีส่วนร่วมในการ

บริหารราชการอย่างเป็นรูปธรรม (80 คะแนน)

คะแนน

5. การเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

สร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ 

5

6.  แผนการส่งเสริมหรือขยายผลการบริหาร

ราชการแบบมีส่วนร่วม

5

7.  การประเมินผลการดําเนินงานโครงการ 

เพื่อส่งเสริมการทํางาน ร่วมกับภาคส่วนอื่น

แบบหุ้นส่วน (ระดับความร่วมมือ) มี

องค์ประกอบในการพิจารณาประกอบด้วย

55

8. ระดับความพึงพอใจของภาคประชาชน

และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ

ดําเนินโครงการ 

15



กรอบตัวชี้วัดประเภทรางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจําปี พ.ศ. 2558

มิติที่ 1 ความสามารถของหน่วยงานภาครฐั 

(15 คะแนน)

คะแนน

1. การกําหนดนโยบาย/ทิศทางที่ให้ความสําคัญ

กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร

ราชการ

4

2.  การสร้างระบบ/วิธีการปฏิ บั ติงาน เ พื่อ

ส่งเสริมวัฒนธรรม และค่านิยมของหน่วยงานที่ให้

ความสําคัญกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

3

3. การมีกลไกหรือหน่วยงานรองรับในการ

ส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

3

4. การสนับสนุนการทํางานของภาคประชาชน/

ประชาสังคม/ภาคเอกชน 

5

มิติที่ 2 ความสําเร็จของการมีส่วนร่วมในการ

บริหารราชการอย่างเป็นรูปธรรม (85 คะแนน)

คะแนน

5. การเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

สร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ 

5

6.  แนวทางหรือแผนการขยายผลหรือต่อยอดการ

บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

5

7. การขยายผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการ 

( ที่ เป็นภารกิจหลัก  หรือสนับสนุนภารกิจหลัก 

หรือเป็น Agenda สําคัญในการพัฒนา)

5

8. การส่งเสริมการทํางานร่วมกับภาคส่วนอื่น

แบบหุ้นส่วน (ระดับความร่วมมือ) ในการจัดทํา

บริการสาธารณะ

45

9.  สรุปผลสําเร็จที่ได้รับจากการขยายผลการดําเนิน

โครงการ

5

10. ระดับความพึงพอใจของภาคประชาชนและภาค

ส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ 

15



กรอบตัวชี้วัดประเภทรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นเลิศ

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจําปี พ.ศ. 2558

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณา

1. กรณีโครงการที่เคย

ได้รับรางวัลดีเยี่ยม

ใช้หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการ

บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจําปี พ.ศ. 2558 ได้แก่

- ประเภทขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และ/หรือ

- ประเภทรางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

การได้รับรางวัล

 ต้องมีคะแนนเกิน

กว่า 90 คะแนน

ขึ้นไป

2. กรณีโครงการที่เสนอ

ใหม่ ทั้ง 3 โครงการ

ใช้หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการ

บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจําปี พ.ศ. 2558

ประเภทรางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

การได้รับรางวัล

 ต้องมีคะแนน

เฉลี่ยมากกว่า 

90 คะแนนขึ้นไป

หมายเหตุ : กรณีโครงการที่เสนอใหม่ทั้ง 3 โครงการ จะนําคะแนนมาเฉลี่ยทั้ง 3 โครงการโดยประเมินตาม

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลฯ ประเภทรางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และต้องมี

คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 90 คะแนนขึ้นไป



นิยามศัพท์ที่สําคัญ

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจําปี พ.ศ. 2558

• การดําเนินงานในโครงการที่เคยได้รับรางวัลความเป็น
เลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม หรือรางวัล 
UN ด้านการมีส่วนร่วม ไม่ก่อน พ.ศ. 2553  ซึ่งเป็นการ
นํารูปแบบของการดําเนินโครงการที่ประสบผลสําเร็จ
ได้รับรางวัลฯ ไปขยายผลหรือเพิ่มการดําเนินงานใน
พื้นที่อื่น ๆ (โดยต้องไม่ใช่การดําเนินงานในพื้นที่เดิม)

การขยายผล

(Horizontal 
Extension)

• การดําเนินงานในโครงการที่เคยได้รับรางวัลความเป็นเลิศ
ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม หรือรางวัล UN ด้าน
การมีส่วนร่วม ไม่ก่อน พ.ศ. 2556  ซึ่งเป็นการนํารูปแบบ
ของการดําเนินโครงการที่ประสบผลสําเร็จได้รับรางวัลฯ ไป
ต่อยอดซึ่งเป็นการเพิ่มกิจกรรม ที่เป็นนวัตกรรมในโครงการ 
และส่งผลให้โครงการมีผลสําเร็จและเพิ่มมูลค่าผลิตภาพ 
(Productivity) ยิ่งขึ้น

การต่อยอด

(Vertical 
Extension)



นิยามศัพท์ที่สําคัญ

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจําปี พ.ศ. 2558

• การสร้างความสัมพันธ์ในการพัฒนาที่ประกอบด้วยพันธมิตรจากภาค
ส่วนต่าง ๆ มาร่วมกันทํางาน ซึ่งเป็นการทํางานร่วมกันแบบมีส่วนร่วม 
ตั้งแต่ร่วมในกระบวนการวางแผน  ร่วมดําเนินการ  ร่วมแลกเปลี่ยน
และติดตามประเมินผล  รวมทั้งร่วมรับผลประโยชน์  เพื่อร่วมกัน
ทํางานไปสู่เป้าหมายความเป็นหุ้นส่วน ตัวอย่างเช่น หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชนร่วมกันทํางานโดยอยู่บนพื้นฐานของ
ความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกัน และความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน และมี
ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันในผลของการพัฒนา  

หุ้นส่วนการ
พัฒนา

• กลุ่มบุคคล องค์กรที่มีเป้าหมายร่วมกัน มารวมตัวกันด้วย
ความสมัครใจเพื่อทํากิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายในการร่วม
คิด/วางแผน  ร่วมทํา และร่วมประเมินผล  โดยเป็น
ความสัมพันธ์แนวราบ  มีความเสมอภาคและเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสมาชิกเครือข่ายมีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล หรือแลกเปลี่ยนทรัพยากรกันในหมู่สมาชิก เพื่อ
ร่วมกันนําเครือข่ายไปสู่เป้าหมายที่วางไว้

ภาคีเครือข่าย



นิยามศัพท์ที่สําคัญ

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจําปี พ.ศ. 2558

• ก า ร ที ่ห น ่ว ย ง า นภ า ค ร ัฐ ม ีก า ร ป ร ะ ก า ศ กฎ เ กณฑ ์/
แนวทางปฏิบัติที่จะมีผลบังคับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับรู้ก่อนมีการ
นําไปบังคับใช้ โดยให้สาธารณชนรับรู ้กฎเกณฑ์ดังกล่าว
อย่างกว้างขวาง รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ 
เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก เท่า
เทียม ทั่วถึง ซึ่งจะนําไปสู่การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย/สาธารณะชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการติดตาม
หรือตรวจสอบ หรือประเมินผลในการปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงาน )

ความโปร่งใส



ขั้นตอนการประเมินรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจําปี พ.ศ. 2558

รับสมัคร 
และตรวจเอกสารใบสมัคร

ตรวจประเมินใบสมัครและเอกสารประกอบ

ตรวจประเมินผลการดําเนินงานในพื้นที่ 
 และพิจารณาระดับรางวัล

ไม่ผ่านการ

ประเมิน       

 80 – 89.99 คะแนน

 90 คะแนน ขึ้นไป

 70 – 79.99 คะแนน

ระดับดี 

ระดับชมเชย

ระดับดีเยี่ยม

สรุปผลการตรวจประเมินเบื้องต้น

อ.ก.พ.ร.ฯ พิจารณา

ตัดสินรางวัล 

ประกาศผลการพิจาณา 

และมอบรางวัล

เดือน สิงหาคม 2558

การตรวจประเมินเพื่อยืนยันผล

yes

No

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจําปี พ.ศ. 2558



หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจําปี พ.ศ. 2558

ตัวอย่าง Model / แผนภาพ

กรมสุขภาพจิต
สํานักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ตัวอย่าง Model / แผนภาพ

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจําปี พ.ศ. 2558

สํานักงานตํารวจแหง่ชาติ
สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ตัวอย่างแบบสอบถามที่ใช้ในการสํารวจความพึงพอใจ/ความเชื่อมั่นของประชาชน

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจําปี พ.ศ. 2558



ตัวอย่างแบบสอบถามที่ใช้ในการสํารวจความพึงพอใจ/ความเชื่อมั่นของประชาชน

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจําปี พ.ศ. 2558



ตอบข้อซักถาม

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจําปี พ.ศ. 2558



Download / ข้อมูลสําหรับติดต่อประสานงาน

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจําปี พ.ศ. 2558

ท่านสามารถ Download ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครรับรางวัลได้ที่ 

www.opdc.go.th

พรทิพย์  แก้วมูลคํา  หมายเลขโทรศัพท ์ 02-3569999 ต่อ 9949

ณัฐพงษ์  คันธรส  หมายเลขโทรศัพท ์02-3569999 ต่อ 9906

พรทิพย์  แก้วมูลคํา  หมายเลขโทรศัพท ์ 02-3569999 ต่อ 9949

ณัฐพงษ์  คันธรส  หมายเลขโทรศัพท ์02-3569999 ต่อ 9906



MAKE SIMPLE BE MODERN

www.opdc.go.th


