
รางวลัการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม:
แนวทางและหลกัเกณฑ์

พ.ศ. 2565

รองศาสตราจารย ์ดร. ปกรณ ์ศริปิระกอบ

คณะรฐัศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั





ทกุประเภทรางวลัตอ้งด าเนนิการมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี 



มอบใหก้บัหนว่ยงานภาครฐั
ทีใ่หค้วามส าคญักบั

การบรหิารราชการระบบเปิด
หรอืภารกจิทีส่ าคญัทีเ่ก ีย่วขอ้ง

กบัประชาชน
โดย

สรา้งกระบวนการมสีว่นรว่มของ
ประชาชนในระดบัการให ้ขอ้มลู

และการปรกึษาหารอื

มอบใหก้บัหนว่ยงานภาครฐั 
ทีส่ง่เสรมิและสนบัสนนุ
การท างานแบบมสีว่นรว่ม

ในการสรา้งใหเ้กดิ
การเปลีย่นแปลง/การพฒันา
ทีม่นียัส าคญัหรอืผลกระทบสงู 

กบัชวีติความเป็นอยูข่องประชาชน



เปิดใจใกลช้ดิประชาชน (Open Governance)

เง ือ่นไข
ภาพรวมขององคก์รหรอืภารกจิทีส่ าคญัขององคก์ร 
และเกีย่วขอ้งกบัประชาชนและท าทัง้องคก์ร

1 กรมตอ่ 1 ผลงาน

ระดบัการมสีว่นรว่มเกดิจาก Inform และ 
Consult และใหป้ระชาชนเกดิ Engaged

สอดคลอ้งกบัหลกัองคป์ระกอบระบบนเิวศภาครัฐ 
ระบบเปิดและการมสีว่นรว่มอยา่งมคีวามหมาย 
(Open Government and Meaningful 
Participation Ecosystem :OG&MP) 



1. การเปิดเผยขอ้มลูของภาครฐั 
(Open Government Data)

การเปลีย่นแปลง
ภายนอกองคก์ร 

2. การสนบัสนนุองคค์วามรูแ้ละทรพัยากร
(Knowledge and Resource) 

3.การสรา้งภาคเีครอืขา่ย (Partnership) 

4. การสรา้งแรงจงูใจ (Motivation)

5. การตดิตามนโยบายของภาครฐั 
(Monitor Policies) 

การเปลีย่นแปลง
ภายในองคก์ร 

ระบบนเิวศเพือ่สรา้งเสรมิภาครฐัระบบเปิดและการมสีว่นรว่ม 
(Open Government and Meaningful Participation Ecosystem

6. การมนีโยบายและกฎหมายทีเ่อ ือ้
ตอ่การเปิดระบบราชการ 
(Policy/Legal Framework) 

8. การสรา้งวฒันธรรมองคก์ร (Culture) 

7. การพฒันาเทคโนโลยแีละโครงสรา้ง
พืน้ฐาน (Technology/Infrastructure) 



การเปิดเผยขอ้มลูทีส่ าคัญของภาครัฐ ทีม่คีวาม
ทันสมัยเป็นปัจจบุนั ใหท้กุภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งทัง้
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาชน เขา้ถงึและ
ตรวจสอบได ้โดยมเีว็บไซตแ์ละแพลตฟอรม์กลาง
ทีส่ามารถเขา้ดไูดจ้ากแหลง่ตา่ง ๆ ไดท้กุทีแ่ละทกุ
เวลา เพือ่
1. สรา้งการรับรูแ้ละ ความเขา้ใจ
2. สรา้งกลไกการขบัเคลือ่น อนัจะน าไปสูก่าร

สรา้งการมสีว่นรว่มและการบรูณการการ
ท างานในการแกไ้ขปัญหารว่มกนัและเป็นไป
ในทศิทางเดยีวกนั 

3. สรา้งการมสีว่นรว่มในการตรวจสอบการท างาน
ของภาครัฐดว้ย

1. การเปิดเผยขอ้มลูของภาครฐั (Open Government Data) 

ตวัอยา่งขอ้มลู 
งบประมาณภาครัฐ การจัดซือ้จัดจา้ง ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา

ระบบราชการ
เกดิความโปรง่ใส

ประชาชนใชป้ระโยชนใ์นการ
ปรับปรงุหรอืตดัสนิใจ



1. ใหค้วามรู ้เกีย่วกบัการมสีว่นรว่ม
ผา่นชอ่งทาง และสือ่ตา่ง ๆ ที่
ประชาชนแตล่ะกลุม่เขา้ถงึไดง้า่ย 
เชน่ เอกสารตพีมิพ ์วทิยชุมุชน 
การจัดนทิรรศการ จดหมายขา่ว 
เว็บไซต ์เป็นตน้ 

2. สง่เสรมิใหรู้ร้ะเบยีบ กฎหมาย 
และเขา้ใจบทบาทหนา้ที ่

2. การสนบัสนนุองคค์วามรูแ้ละทรพัยากร (Knowledge and Resource) 

ประชาชน ภาคประชาสงัคม และชมุชน

พัฒนาความรูค้วามเขา้ใจ เพิม่ขดี
ความสามารถ และเพิม่โอกาสในการ
เขา้มามสีว่นรว่มเพือ่การเป็นภาคี
เครอืขา่ย และมบีทบาทรว่มท างาน
กบัภาครัฐในลกัษณะหุน้สว่นความ
รว่มมอือยา่งเป็นรปูธรรม และเทา่
เทยีมกนั 



1. ปรับเปลีย่นรปูแบบการท างานของภาครัฐ 
โดยการลดโครงสรา้งแบบพรีะมดิ (Break 
Down Pyramidal Structures) 

2. ปรับรปูแบบองคก์รจากแนวดิง่ เนน้สายการ
บงัคบับญัชา เนน้การควบคมุ รวมศนูยอ์ านาจ
ไปสูอ่งคก์รแนวราบ (Work Horizontally) 

3. เนน้การกระจายอ านาจ ความคลอ่งตวั เพือ่
สนับสนุนการมสีว่นรว่มของคนใน และคน
นอกองคก์ร 

4. ปรับวธิกีารท างานแนวนอน เพือ่สรา้งใหเ้กดิ
รปูแบบการท างานทีเ่นน้ความรว่มมอืและการ
มสีว่นรว่มจากคนในองคก์รและภาคสว่นอืน่ 
เชน่ ภาคประชาชน ภาคประชาสงัคม ภาค
ธรุกจิ/ภาคเอกชน นักวชิาการ สือ่สารมวลชน

3.การสรา้งภาคเีครอืขา่ย (Partnership) 

เกดิความรว่มมอืในการ
ท างานระหวา่งกนั 



การกระตุน้ จงูใจ เพือ่ใหเ้กดิความตอ้งการทีจ่ะเขา้มามสีว่นรว่ม ในการด าเนนิการ
เรือ่งตา่ง ๆ กบัภาครัฐเพือ่ใหเ้กดิการปรับปรงุและพัฒนาสิง่ตา่ง ๆ รว่มกนั 

4. การสรา้งแรงจงูใจ (Motivation)

การสรา้งแรงจงูใจเชงิลบ

เพือ่กระตุน้ไมใ่หก้ระท าสิง่ทีไ่มถ่กูตอ้ง 

การลงโทษ การปรับ การจับ 
ฯลฯ 

การสรา้งแรงจงูใจเชงิบวก

เพือ่กระตุน้ใหก้ระท าในสิง่ทีถ่กูตอ้ง 

การใหร้างวลั การชืน่ชม การมอบเกยีรตบิตัร 
ฯลฯ



การรว่มสรา้งระบบ ตดิตามและ ประเมนิผล รวมทัง้รายงานความคบืหนา้
ของการด าเนนินโยบายในแตล่ะเรือ่งผา่นการใชต้วัชีว้ดัในการตดิตามเพือ่
ดผูลการปฏบิตังิาน เพือ่เป็นการตรวจสอบการปฏบิตังิานของหน่วยงานของ
รัฐใหเ้ป็นไปตาม แผนการทีก่ าหนดไว ้

5. การตดิตามนโยบายของภาครฐั (Monitor Policies) 



6. การมนีโยบายและกฎหมายทีเ่อ ือ้ตอ่การเปิดระบบราชการ
(Policy/Legal Framework) 

ภาคประชาชน 

มนีโยบาย และกฎหมายทีส่ง่เสรมิการมี
สว่นรว่ม เชน่ การออกกฎหมายเพือ่สรา้ง
ความโปรง่ใสและการเขา้ถงึขอ้มลู

สนับสนุน การสรา้งศกัยภาพและโอกาส 
(Empowerment and Enabling) ใหภ้าค
ประชาชนไดเ้ขา้มามสีว่นรว่ม ในการท างาน
รว่มกบัภาครัฐ 

ประชาชน

สง่เสรมิใหรู้ร้ะเบยีบ กฎหมาย และเขา้ใจ
บทบาทหนา้ทีโ่ดยการพัฒนาศกัยภาพ
ของประชาชนใหเ้ป็นพลเมอืงทีม่ี
คณุลกัษณะมุง่เนน้การมสีว่นรว่มในการ
พัฒนาสงัคมและประเทศชาต ิในฐานะ
พลเมอืงในระบอบประชาธปิไตย ซึง่
ประชาชนเป็นเจา้ของอ านาจสงูสดุใน
การปกครองประเทศ 



7. การพฒันาเทคโนโลยแีละโครงสรา้งพืน้ฐาน 
(Technology/Infrastructure) 

1. น าเทคโนโลยมีาใชใ้นการเปิดเผยขอ้มลู เปิดระบบราชการและการมสีว่นรว่ม 

2. สรา้งแพลตฟอรม์กลาง ในการด าเนนิการเรือ่งตา่งๆเพือ่อ านวยความ
สะดวกแกป่ระชาชนในการเขา้ถงึขอ้มลู และการมสีว่นรว่มตา่ง ๆ ไดอ้ยา่ง
เสรโีดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย 

3. หน่วยงานเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร สาธารณะทีห่น่วยงานจัดท าใน
รปูแบบและชอ่งทางดจิทิลั เพือ่ใหป้ระชาชนเขา้ถงึและสามารถน า
ขอ้มลูไปใช ้ประโยชนไ์ดใ้นดา้นตา่ง ๆ 



ก าหนดจดุมุง่หมาย และวตัถปุระสงคท์ี่
ชดัเจน ซึง่รวมไปถงึการสือ่สารและ

กจิกรรมทีต่อ่เนือ่งภายในองคก์าร เพือ่ให ้
เกดิการสรา้งวัฒนธรรมการเปิดเผยขอ้มลู

และการมสีว่นรว่ม

8. การสรา้งวฒันธรรมองคก์ร (Culture) 

ปรับทศันคต(ิMindset) ของ
ขา้ราชการใหเ้ปิดใจกวา้ง ยอมรับ
ความเปลีย่นแปลง และพรอ้มจะ

ยอมรับสิง่ใหม ่





ประเภทรางวลัเปิดใจใกลช้ดิประชาชน (Open Governance)

การเปิดระบบราชการ
40%

ผลผลติ/ผลลพัธ์
เชงิประจกัษ์

40%

ความย ัง่ยนืของ
โครงการ

10%

ความส าคญัของปญัหาและ
ความสามารถขององคก์ร

10%



การเปิดระบบ
ราชการ
40%

ผลผลติ/
ผลลพัธ์
เชงิ

ประจกัษ์
40%

ความ
ย ัง่ยนืของ
โครงการ

10%

ความส าคญัของ
ปญัหาและ

ความสามารถของ
องคก์ร
10%

ความส าคญัของปญัหาและความสามารถขององคก์ร

กลุม่เป้าหมาย ขอบเขต
และผลกระทบทีเ่กดิขึน้จาก

การเปิดระบบราชการ

ความเป็นมาและ
ความส าคัญของปัญหา 

สาเหตทุ าใหต้อ้งมี
การเปิดระบบราชการ 

ความสามารถขององคก์ร 
(ศักยภาพในการตอบสนองตอ่ปัญหา)

การก าหนดนโยบาย
และกฎ/ระเบยีบทีเ่อือ้
ตอ่การเปิดระบบ

ราชการ

การขบัเคลือ่นนโยบายไปสูก่าร
ปฏบิตัใินการเปิดระบบราชการ

สือ่สารถา่ยทอดนโยบาย 

สรา้งวฒันธรรม 

ก าหนดผูรั้บผดิชอบ
และการตดิตาม
ประเมนิผล

จัดสรรทรัพยากรใหเ้พยีงพอ



กระบวนการหรอืวธิกีารในการจัดท า
ขอ้มลูทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่ขอ้มลูที่
เปิดเผยมคีวามถกูตอ้ง ครบถว้น 
โปรง่ใส และทันสมัย 

การเปิดระบบ
ราชการ
40%

ผลผลติ/
ผลลพัธ์
เชงิ

ประจกัษ์
40%

ความ
ย ัง่ยนืของ
โครงการ

10%

ความส าคญัของ
ปญัหาและ

ความสามารถของ
องคก์ร
10%

การเปิดเผยขอ้มลู
ขา่วสารทีม่ปีระสทิธภิาพ

การรับฟังความคดิเห็น
และการใหข้อ้มลู

ยอ้นกลับกบัผูร้ับบรกิาร 

มรีะบบหรอืวธิกีารในการรับฟัง
ความคดิเห็นทีม่ปีระสทิธภิาพ 
ประสทิธผิล และมคีวามโปรง่ใส

มวีธิกีารในการสรา้งความรว่มมอื
กบัภาคสว่นตา่ง ๆ 

การเปิดระบบราชการ



การเปิดระบบ
ราชการ
40%

ผลผลติ/
ผลลพัธ์
เชงิ

ประจกัษ์
40%

ความ
ย ัง่ยนืของ
โครงการ

10%

ความส าคญัของ
ปญัหาและ

ความสามารถของ
องคก์ร
10%

ผลผลติผลลพัธเ์ชงิประจกัษ์

ผลผลติจากการเปิดระบบราชการ

ผลลัพธจ์ากการเปิดระบบราชการ

ผลประโยชนจ์ากการเปิดระบบราชการ

ผลกระทบ -/+ จากการเปิดระบบราชการ

1. กลุม่เป้าหมาย
2. ประชาชน
3. หน่วยงาน



การเปิดระบบ
ราชการ
40%

ผลผลติ/
ผลลพัธ์
เชงิ

ประจกัษ์
40%

ความ
ย ัง่ยนืของ
โครงการ

10%

ความส าคญัของ
ปญัหาและ

ความสามารถของ
องคก์ร
10%

ความย ัง่ยนืของโครงการ

แนวทางในการสง่เสรมิและพัฒนาระบบใน
การเปิดระบบราชการใหส้ามารถท างานได ้
อยา่งตอ่เนือ่ง และแนวทางในพัฒนาตอ่ยอด 







สว่นที ่1 บทสรปุส าหรบัผูบ้รหิาร
(Executive Summary) 

ประกอบดว้ย

1. ทีม่า/ปัญหาการเปิดระบบราชการ

2. การด าเนนิการ (วธิกีาร/รปูแบบ)

3. ความส าเร็จของการด าเนนิการ   
(ผลผลติ/ผลลพัธ/์ผลกระทบ) 

4. ปัจจัยความส าเร็จ 



ประเภทรางวลัเปิดใจใกลช้ดิประชาชน (Open Governance)



ประเภทรางวลัเปิดใจใกลช้ดิประชาชน (Open Governance)

(ต่อ)



ประเภทรางวลัเปิดใจใกลช้ดิประชาชน (Open Governance)

(ต่อ)



(ต่อ)

ประเภทรางวลัเปิดใจใกลช้ดิประชาชน (Open Governance)



ประเภทรางวลัเปิดใจใกลช้ดิประชาชน (Open Governance)

(ตอ่)



ประเภทรางวลัเปิดใจใกลช้ดิประชาชน (Open Governance)



(ตอ่)

ประเภทรางวลัเปิดใจใกลช้ดิประชาชน (Open Governance)



ประเภทรางวลัเปิดใจใกลช้ดิประชาชน (Open Governance)

(ตอ่)



ประเภทรางวลัเปิดใจใกลช้ดิประชาชน (Open Governance)



ประเภทรางวลัเปิดใจใกลช้ดิประชาชน (Open Governance)

(ต่อ)



ประเภทรางวลัเปิดใจใกลช้ดิประชาชน (Open Governance)





สมัฤทธผิลประชาชนมสีว่นรว่ม (Effective Change)

1. มกีารด าเนนิการตามนโยบาย
หรอืโครงการ

2. สอดคลอ้งกบัภารกจิหลกัหรอื
นโยบายส าคญั ของหน่วยงาน 

3. ระดบัการมสีว่นรว่มในระดบั
ความรว่มมอื (Collaboration) 

4. สง่ไดม้ากกวา่ 1 ผลงานและ
สามารถน ากระบวนการ เดมิไป
ปรับใหส้อดคลอ้งกบับรบิทใน
พืน้ทีอ่ืน่

เง ือ่นไข



 เป็นการใหข้อ้มลูขา่วสารแกป่ระชาชนเกีย่วกบั กจิกรรมตา่ง ๆ ของ
หน่วยงานภาครัฐ 

 ซึง่เป็นสทิธพิืน้ฐานของประชาชนในการไดรั้บขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบั
งาน ของภาครัฐ 

 โดยหน่วยงานภาครัฐมหีนา้ทีใ่นการน าเสนอขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิ ถกูตอ้ง 
ทันสมัย และประชาชน สามารถเขา้ถงึได ้

 เป็นระดบัทีป่ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่มนอ้ยทีส่ดุ แตถ่อืวา่เป็นขัน้พืน้ฐาน
และมคีวามส าคญัมาก 

 ซึง่รปูแบบการมสีว่นรว่มในระดบันีอ้ยูใ่นลักษณะ การใหข้อ้มลูทางเดยีว
จากภาครฐัสูป่ระชาชน

ระดบัที ่1 การใหข้อ้มลูขา่วสาร (To Inform) 



 เป็นการเปิดใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการใหข้อ้มลู ขอ้เท็จจรงิ และ
แสดงความคดิเห็น และขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการด าเนนิการ/การ
ปฏบิตังิานของหน่วยงานของรัฐอยา่งอสิระและเป็นระบบ 

 โดยหนว่ยงานภาครฐัจดัใหม้กีระบวนการรบัฟงัความคดิเห็นทัง้ทีเ่ป็น
ทางการและไมเ่ป็นทางการ 

 หน่วยงานน าขอ้เสนอแนะ ความคดิเห็น และประเด็นทีป่ระชาชนเป็นหว่ง
ไปเป็นแนวทางในการปรับปรงุนโยบาย พัฒนาวธิกีารปฏบิตังิานใน
หน่วยงาน และประกอบการตดัสนิใจ

ระดบัที ่2 การปรกึษาหารอื (To Consult)



 เป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่มหรอืเกีย่วขอ้งใน
กระบวนการตดัสนิใจ 

 มกีารแลกเปลีย่นความคดิเห็นและขอ้มลูระหวา่งรัฐกบัประชาชนอยา่ง
จรงิจังและมจีดุมุง่หมายชดัเจน 

 โดยมสีว่นรว่มในการก าหนดนโยบาย การวางแผนงานโครงการ และ
วธิกีารปฏบิตังิาน 

 โดยหน่วยงานภาครัฐมหีนา้ทีจั่ดระบบ อ านวยความสะดวก ยอมรับการ
เสนอแนะและการตดัสนิใจรว่มกบัภาคประชาชน 

 ซึง่การมสีว่นรว่มในระดบันี ้มกัเป็นการมสีว่นรว่มในรปูแบบทีม่ตีวัแทน
ภาคประชาชนเขา้รว่มเป็นคณะกรรมการ

ระดบัที ่3 การเขา้มามบีทบาท (To Involve)



 เป็นการใหบ้ทบาทของประชาชนในระดบัสงู 
 มเีป้าหมายส าคญัอยูท่ีก่ารเป็นหุน้สว่นกบัประชาชนในทกุข ัน้ตอนของ
การตดัสนิใจ ตัง้แต่
 การระบปัุญหา 
 พัฒนาทางเลอืก และแนวทางแกไ้ขรวม
 การเขา้มามบีทบาทรว่มในการด าเนนิงาน/กจิกรรม

 การมสีว่นรว่มในระดบันี ้คอื การสญัญาใหก้บัประชาชนและกลุม่ผูม้ ี
สว่นไดส้ว่นเสยีวา่เราจะรว่มงานกบัประชาชนเพือ่ไดข้อ้เสนอแนะและ
แนวความคดิใหมข่องประชาชนมาเป็นสว่นหนึง่ของการตดัสนิใจใหม้าก
ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าได ้

ระดบัที ่4 ความรว่มมอื (To Collaborate)

 บทบาทรว่มด าเนนิงานในลักษณะเป็นภาค/ีเครอืขา่ยของหน่วยงานภาครัฐ 
 บทบาทเป็นคณะกรรมการรว่ม/คณะทีป่รกึษาภาคประชาชน ทีม่บีทบาทหรอือ านาจ

หนา้ทีร่ว่มในการขบัเคลือ่นนโยบาย/รว่มด าเนนิการในภารกจิบางอยา่งของภาครัฐ

ตวัอยา่งเชน่



 เป็นระดบัสงูสดุ เปิดโอกาสใหป้ระชาชนมบีทบาทในการเป็นผูต้ดัสนิใจ 
 หน่วยงานภาครัฐจะตอ้งด าเนนิการตามการตัดสนิใจของประชาชน 
 เนน้ใหป้ระชาชนมบีทบาทในการบรหิารจดัการโดยเป็นผูด้ าเนนิภารกจิ
 ภาครัฐมหีนา้ทีใ่นการสง่เสรมิสนับสนุนเทา่นัน้ 

ระดบัที ่5 การเสรมิอ านาจ (To Empower)

ตวัอยา่งเชน่

 การลงประชามต ิ
 สภาเมอืง



สมัฤทธผิลประชาชนมสีว่นรว่ม (Effective Change)

กระบวนการมสีว่นรว่ม
40%

ผลผลติ/ผลลพัธ์
เชงิประจกัษ์

40%

ความย ัง่ยนืของ
โครงการ

10%

ความส าคญัของปญัหาและ
ความสามารถขององคก์ร

10%



ความส าคญัของปญัหาและความสามารถขององคก์ร

ขอบเขตปัญหากบัประชาชน
กลุม่ประชาชนในพืน้ทีห่รอื
ผลกระทบของปัญหา

ความเป็นมาและ
ความส าคัญของปัญหา

สาเหตทุ าใหต้อ้งน า
กระบวนการมสีว่น

รว่ม ของประชาชนมา
ใชใ้นการด าเนนิการ

ตามภารกจิ

ความสามารถขององคก์ร (ศักยภาพของหน่วยงานที่
สามารถตอบสนองตอ่ปัญหา)

การก าหนดนโยบาย
และการสนับสนุนทีเ่อือ้
ตอ่การการบรหิาร

ราชการแบบมสีว่นรว่ม

แนวทางการขบัเคลือ่น
นโยบายไปสูก่ารปฏบิตั ิ

สือ่สารถา่ยทอดนโยบาย 

สรา้งวฒันธรรม 

ก าหนดผูรั้บผดิชอบ
และการตดิตาม
ประเมนิผล

จัดสรรทรัพยากรใหเ้พยีงพอ

กระบวนการมสีว่น

รว่ม

40%

ผลผลติ/

ผลลพัธเ์ชงิ

ประจกัษ์
40%

ความย ัง่ยนื

ของโครงการ

10%

ความส าคญัของ

ปญัหาและ

ความสามารถของ
องคก์ร

10%



กระบวนการมสีว่น

รว่ม

40%

ผลผลติ/

ผลลพัธเ์ชงิ

ประจกัษ์
40%

ความย ัง่ยนื

ของโครงการ

10%

ความส าคญัของปญัหา

และความสามารถของ

องคก์ร
10%

มติทิ ี ่2 กระบวนการมสีว่นรว่ม

รายละเอยีดของด าเนนิงาน 

รปูแบบการน ากระบวนการสรา้งการมสีว่น
รว่มในการด าเนนิการใน 4 ระดับ

กลไก/การก ากบัดแูลบรหิารจัดการ
กลุม่/เครอืขา่ยทีร่ัฐไดจั้ดตัง้ขึน้หรอื
เครอืขา่ยทีป่ระชาชนไดก้อ่ตัง้ขึน้มา

บทบาทของแตล่ะภาคสว่นอืน่
ในการขบัเคลือ่นการด าเนนิการ

การด าเนนิงานส าคัญในการ
ขบัเคลือ่นสรา้งความรว่มมอืเชงิ
บรูณาการของทกุภาคสว่นที่
เกีย่วขอ้ง

การน านวัตกรรมหรอืเทคโนโลยทีี่
ใชเ้อือ้ใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่น
รว่มสอดคลอ้งกบับรบิทของพืน้ที ่

การใหข้อ้มลู 
( Inform) 

การใหค้ าปรกึษาหารอื 
(Consult) 

ระดบัความรว่มมอื 
(Collaborate) 

การเขา้มามบีทบาท 
(Involve) 

ตัง้เริม่ตน้จนสิน้สดุโครงการ 
ทีม่คีวามโดดเดน่/ แตกตา่ง

สามารถแกไ้ขปัญหาทีม่คีวามยากล าบากทีเ่กดิขึน้ได ้



กระบวนการมสีว่น

รว่ม

40%

ผลผลติ/

ผลลพัธเ์ชงิ

ประจกัษ์
40%

ความย ัง่ยนื

ของโครงการ

10%

ความส าคญัของ

ปญัหาและ

ความสามารถของ
องคก์ร

10%

ผลผลติ ผลลพัธ ์ผลกระทบ

ผลผลติ จากการด าเนนิงานในการสรา้งการมสีว่นรว่มของหน่วยงาน

ผลลัพธ ์จากการการสรา้งการมสีว่นรว่มของหน่วยงานทีน่ าไปสูก่าร
เปลีย่นแปลง อยา่งมนัียส าคญัในพืน้ที

ผลประโยชน ์จากกระบวนการมสีว่นรว่มทีส่รา้งผลกระทบสงู
กบัคณุภาพชวีติความเป็นอยูข่องประชาชน 1. กลุม่เป้าหมาย

2. ประชาชน
3. หน่วยงาน



กระบวนการมสีว่น

รว่ม

40%

ผลผลติ/

ผลลพัธเ์ชงิ

ประจกัษ์
40%

ความย ัง่ยนื

ของโครงการ

10%

ความส าคญัของ

ปญัหาและ

ความสามารถของ
องคก์ร

10% มติทิ ี ่3 ความย ัง่ยนืของโครงการ

การไดรั้บการสนับสนุน
หรอืการระดมทรัพยากร
จากภาคสว่นอืน่ในการ
ขบัเคลือ่นโครงการตอ่ไป 
เพือ่ใหด้ าเนนิโครงการได ้

ดว้ยตนเอง

การถา่ยทอดบทเรยีนและ
ผลการด าเนนิการเพือ่ให ้
หน่วยงานอืน่สามารถน าไป
ศกึษาและเป็นตน้แบบ

ความยัง่ยนืระดบันโยบาย
(การจัด Roadmap ในการ
ขยายผล หรอืการบรรจุ

โครงการไวใ้น
แผนปฏบิตักิาร) 







สว่นที ่1 บทสรปุส าหรบัผูบ้รหิาร
(Executive Summary) 

ประกอบดว้ย

1. ทีม่า/ปัญหา

2. การด าเนนิการ (วธิกีาร/รปูแบบ)

3. ความส าเร็จของการด าเนนิการ   
(ผลผลติ/ผลลพัธ/์ผลกระทบ) 

4. ปัจจัยความส าเร็จ 



สมัฤทธผิลประชาชนมสีว่นรว่ม (Effective Change)



(ต่อ)

สมัฤทธผิลประชาชนมสีว่นรว่ม (Effective Change)



สมัฤทธผิลประชาชนมสีว่นรว่ม (Effective Change)



สมัฤทธผิลประชาชนมสีว่นรว่ม (Effective Change)

(ต่อ)



สมัฤทธผิลประชาชนมสีว่นรว่ม (Effective Change)



สมัฤทธผิลประชาชนมสีว่นรว่ม (Effective Change)

(ต่อ)



สมัฤทธผิลประชาชนมสีว่นรว่ม (Effective Change)

(ต่อ)



สมัฤทธผิลประชาชนมสีว่นรว่ม (Effective Change)



สมัฤทธผิลประชาชนมสีว่นรว่ม (Effective Change)

(ต่อ)



สมัฤทธผิลประชาชนมสีว่นรว่ม (Effective Change)



สมัฤทธผิลประชาชนมสีว่นรว่ม (Effective Change)

(ต่อ)



สมัฤทธผิลประชาชนมสีว่นรว่ม (Effective Change)















องคก์ร - Open Government Data of Thailand

https://data.go.th/organization


ขอขอบคณุขอ้มลูจากเอกสาร / คูม่อืฯ จาก กพร


