
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์  2561

นางพรทิพย์   แก้วมูลค า       ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ    ส านักงาน ก.พ.ร.

นายชัยยุทธ กมลศิริสกุล      ที่ปรึกษาสถาบันการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

หลักเกณฑ์และแนวทางรางวัล
สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม



การบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม 
(Participatory Governance)

หมายถึง

การบรหิารจดัการภาครฐั ทีเ่ปิดให้

ภาคประชาชน หรือผู ้ม ีส่วนได้ส่วนเสีย                

ที่เก ี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม                 

ในกระบวนการก าหนดนโยบายหรอืวางแผน 

การต ัดสินใจ การด า เนินงาน และการ

ประเมนิผล โดยภาครฐัจะเป็นผูด้ าเนนิการเพือ่

เสรมิศกัยภาพของประชาชนให้เข้มแข็ง 

และจดัระบบการบรหิารงานใหม้ขี ัน้ตอน/

วธิีการท างาน วฒันธรรมการท างาน และ

โครงสรา้งการบรหิารราชการทีเ่อ ือ้ต่อการ

เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่ม

o หนว่ยงานใหค้วามส าคญักบัการมสีว่นรว่ม
ของประชาชน/ผู ้ม ีส่ วนได้ส่ ว น เสีย                      
ทีเ่ก ีย่วขอ้ง

o เสรมิอ านาจ/ศกัยภาพภาคประชาชน
ใหเ้ขม้แข็ง

o ปรบัระบบการบริหารงานให้เอื้อต่อ                 
การมสีว่นรว่มของประชาชน 

- โครงสรา้ง

- ระบบ/วธิกีารปฏบิตังิาน (กฎ/ระเบยีบ)

- วฒันธรรมการท างาน
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ภาคประชาสังคม 
ชุมชน ประชาชน

Horizontal Governance

ภาคเอกชน

Horizontal Governance

แนวคดิการบรหิารกจิการบา้นเมอืงแบบรว่มมอืกนั
(Collaborative Governance)

เสรมิสรา้งศกัยภาพภาคประชาชน และสง่เสรมิการท างานรว่มกนัของทกุภาคสว่นทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
• แนวระด ิง่ (บรูณาการหนว่ยงานภาครฐัทีเ่ก ีย่วขอ้ง ท ัง้สว่นกลาง สว่นภมูภิาค และทอ้งถ ิน่)
• แนวระนาบ (การสรา้งความรว่มมอืการท างานแบบหุน้สว่น (partnership) กบัภาคประชาชน/ภาคประชาสงัคม)
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หลักการควรรู้เกี่ยวกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม

แนวคิดการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

เทคนิคการมีส่วนร่วม
การวิเคราะห์                        

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



กระบวนการทีภ่าครฐัเปิดโอกาสใหป้ระชาชนและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ทีเ่กีย่วขอ้งทุกภาคสว่นเขา้มามสีว่นร่วมในกระบวนการตดัสนิใจเกีย่วกบัการ

บรหิารราชการ ต ัง้แตก่ระบวนการก าหนดกฎเกณฑ/์นโยบาย  ออกแบบและ

จดับรกิารสาธารณะ และตดิตามตรวจสอบหรอืประเมนิผลการด าเนนิงาน โดย

ใหค้วามส าคญักบัการน าความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะของประชาชนและผูม้ ี

สว่นไดส้ว่นเสยีทีเ่ก ีย่วขอ้งทุกภาคสว่นมาเป็นองคป์ระกอบในการตดัสนิใจและ

ก าหนดแนวทางหรอืนโยบายสาธารณะทีภ่าครฐัจะด าเนนิการ

หมายถงึ

“การมีส่วนร่วมของประชาชน”



Inform

Consult

Involve

Collaborate

Empower

ใหข้อ้มลูขา่วสาร
ทีถ่กูตอ้ง ทนัการณ์ 

แกป่ระชาชน

รบัฟงัความเห็น
ประชาชน และ               

น าความเห็นมาใช ้            
ในการพฒันา/

ปรบัปรงุการท างาน

ใหป้ระชาชน                
เขา้มารว่มในการ
วางแผน หรอืการ

ตดัสนิใจ

ใหป้ระชาชนเขา้มา                
มสีว่นรว่มต ัง้แต ่             
การระบุปญัหา 

แสวงหาทางเลอืก 
และรว่มเป็นภาค/ี
เครอืขา่ยท างาน

รว่มกนั

เสรมิอ านาจ                         
ใหป้ระชาชน                         

มบีทบาทในการ
ตดัสนิใจและ                        

มศีกัยภาพในบรหิาร
จดัการไดเ้อง

ระดบัการมสีว่นรว่มของประชาชน
(Public Participation Spectrum)

International Association
For Public Participation

หลักการควรรู้เกี่ยวกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม



เทคนิคการให้
ข้อมูลประชาชน

เทคนิคการรับฟัง      
ความคิดเห็น

เทคนิค                              
การปรึกษาหารือ

• เอกสารข้อเท็จจริง (Fact sheet) จดหมายข่าว   รายงานการศึกษา              
การจัดท าวีดีทัศน์   เวทีน าเสนอข้อมูล    การจัดทัศนศึกษา/เยี่ยมชมโครงการ  
การเปิด website ให้ข้อมูล  หอกระจายข่าวชุมชน

• การสัมภาษณ์รายบุคคล    การสนทนากลุ่มย่อย    การแสดงความคิดเห็นผ่าน
website การส ารวจความคิดเห็น    การเยี่ยมชมโครงการเพ่ือให้ข้อมูลและ
รับข้อมูล    การจัดเวทีเสวนาประชาชน (Citizens’ panel)
การจัดท าประชาพิจารณ์   การจัดหาวิทยากรกระบวนการ (Facilitation)

• เวทีสาธารณะ    การพบปะแบบไม่เป็นทางการ   การประชุมเขิงปฏิบัติการ 
(workshop)   และ คณะที่ปรึกษา (Advisory Group)
การพบปะแบบไม่เป็นทางการ

เทคนิคการมีส่วนร่วม

หลักการควรรู้เกี่ยวกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม



การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ปัจเจกบุคคล หรือกลุ่มบุคคล องค์กร สถาบัน หรือชุมชน                
ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและลบจากการตัดสินใจ/นโยบาย/
โครงการ หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับนโยบาย/โครงการดังกล่าว

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือใคร  ?

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



ประเภทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียโดยตรง 
(Primary stakeholders)   

คือ บุคคล หรือกลุ่มผู้
ได้รับผลกระทบจากนโยบาย/
โครงการโดยตรง (ตามที่ก าหนด
ในวัตถุประสงค์ของนโยบาย/
โครงการ) ทั้งทางบวกหรือ
ทางลบ

1
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง 
(Secondary stakeholders)

คือ บุคคลหรือกลุ่ม องค์กร 
สถาบัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในโครงการ ซึ่งอาจเกี่ยวข้อง
โดยเงินทุน หรือเป็นหน่วยงาน
ผู้ด าเนินโครงการหรือหน่วยงาน
อื่นที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก 
(Key stakeholders)

คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ท่ีมีความส าคัญหรือบทบาท 
อ านาจที่ส่งผลกระทบต่อ
ความส าเร็จของโครงการ

2 3
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หลักเกณฑ์และแนวทาง
รางวัลสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

หลักเกณฑ์และแนวทางรางวัลสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม



เพิม่ประสทิธิภาพการบรหิารจดัการ

ภาครฐัในการตอบสนองความตอ้งการ

ของประชาชน และการพฒันาประเทศ                  

ทีส่อดคลอ้งตามกรอบยุทธศาสตรช์าต ิ

อยา่งย ัง่ยนื

รางวลัสาขาการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม

เป็นรางวลัทีม่อบใหก้บัหนว่ยงานภาครฐั เพือ่สรา้งแรงจูงใจ  และสรา้งขวญัก าลงัใจในการเชดิชูผลการ

ปฏบิตัริาชการ ทีเ่ป็นการเปิดระบบราชการใหป้ระชาชนและภาคสว่นอืน่ ทีเ่ก ีย่วขอ้งเขา้มามสีว่นร่วมในการ

บรหิารราชการและท างานรว่มกนัอย่างเป็นรูปธรรม  โดยสง่เสรมิและสนบัสนุนใหเ้กดิกระบวนการมสีว่นรว่ม 

ต ัง้แต่การใหข้อ้มูลขา่วสาร (Inform)  การรบัฟังความคดิเห็น (consult)  การเขา้มาเกีย่วขอ้ง (Involve) 

ไปจนถงึการสรา้งความร่วมมอื (Collaborate) รวมท ัง้ สร้างความภาคภูมใิจของ ที่เขา้มามีส่วนในการ

ขบัเคลือ่นหรอืผลกัดนัการด าเนนิงานใหป้ระสบความส าเร็จ อนัน าไปสูก่ารเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารราชการ

ทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้รงิ

เจตนารมณ์

ประเภทรางวลั

กลุม่เป้าหมาย

Open Governance
1

เป็นรางวัลที่มอบใหก้ับหน่วยงานภาครัฐ ทีใ่หค้วามส าคัญ

กับการบริหารราชการระบบเปิดท่ัวทั้งองค์กร โดยสรา้ง

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ตัง้แต่ระดับการให ้

ขอ้มลู (Inform) และรับฟังความคดิเห็น (Consult) บนฐาน

ความรับผดิชอบและสามารถตรวจสอบได ้และเกดิผลส าเร็จ

หรือการเปลี่ยนแปลงต่อองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และ

ประสทิธผิลอยา่งเป็นรปูธรรม

เปิดใจใกลช้ดิประชาชน

Effective Change

เป็นรางวัลทีม่อบใหก้ับหน่วยงานภาครัฐ ทีส่่งเสรมิและ

สนับสนุนการท างานแบบมสี่วนร่วม ในการสรา้งใหเ้กดิ

การเปลีย่นแปลง/การพัฒนาทีม่นัียส าคัญหรอืผลกระทบ

สงูกับชวีติความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเป็นการเปิด

ระบบราชการในระดับการเขา้มาเกี่ยวขอ้ง (Involve)

ไปจนถงึระดับความรว่มมอื (Collaboration) 

2

สมัฤทธผิลประชาชนมสีว่นรว่ม

เป็นรางวัลที่มอบใหก้ับบุคคล/กลุ่ม

บคุคลทีเ่ป็นกลไกหลัก หรอืกลไกส าคัญ 

(Key Actor) หรอืเป็นผูน้ า/ผูท้ีม่บีทบาท

ส าคัญในการขับเคลือ่นการท างานแบบ

มสีว่นรว่มระหวา่งภาครัฐและภาคสว่นอืน่

ทีเ่กีย่วขอ้ง

3
Engaged Citizen

ผูน้ าหุน้สว่นความรว่มมอื

สว่นราชการระดบักรม/เทยีบเทา่  จงัหวดั  และองคก์ารมหาชน บคุคล / กลุม่บคุคล

- Partnership/Networking
- Collaboration
- Area /Country Development
- Sustainability
- Impact/Result

- Open Data
- Responsiveness & Accountability
- Innovation/ E – Participation
- Impact/Result 

- Active Citizen
- Leadership



ข ัน้ตอนที ่1

≥ 70 คะแนน

 ระดบัดเีดน่

 ระดบัดี

 ระดบัชมเชย 

ข ัน้ตอนที ่2

ประเมนิใบสมคัรและ
เอกสารประกอบ

ตรวจประเมนิในพิน้ที่
- โดย อ.ก.พ.ร. 

- โดยผูต้รวจ 

วธิกีารสมคัร
1) หน่วยงานยืน่ใบสมัครพรอ้มเอกสารประกอบ หรอื

2) บคุคลหรอืหน่วยงานอืน่ (แมวมอง) เป็นผูเ้สนอชือ่และผลงานของหน่วยงานทีเ่ห็น
ควรไดรั้บรางวลั และยืน่ใบสมัครพรอ้มเอกสารประกอบ

1) เสนอการด าเนนิงานทีส่ะทอ้นการเปิดระบบราชการในภาพรวมขององคก์ร 

2) เสนอการด าเนนิงานทีเ่ป็นภารกจิหลัก/นโยบายส าคญัของรัฐบาลหรอืมตคิณะรัฐมนตร ี ซึง่กอ่ใหเ้กดิ/มผีลกระทบ 
(Impact) การเปลีย่นแปลงของประสทิธภิาพในการบรหิารราชการ หรอืการจัดบรกิารสาธารณะขององคก์ร 

3) ตัวอย่างการด าเนินงานที่เสนอมา ตอ้งเป็นผลการด าเนินงานที่เกดิจากการเปิดระบบราชการใหป้ระชาชนและ                        
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ทีเ่กีย่วขอ้งเขา้มามสีว่นรว่มในระดับการใหข้อ้มลู (Inform) และระดับการปรกึษาหารอื (consult) 

4) ตัวอย่างการด าเนนิงานทีเ่สนอมา มกีารด าเนนิงานมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี และยอ้นหลังไม่เกนิ 3 ปี และปัจจุบัน
ยังด าเนนิการตอ่เนื่องอยู ่

12

≥ 90 คะแนน

80 – 89.99 คะแนน

70 – 79.99 คะแนน

พจิารณาตดัสนิการไดร้บัรางวลั

≥ 90 คะแนน

70 – 89.99 คะแนน

ข ัน้ตอน
การประเมนิ

หลักเกณฑ์และแนวทางรางวัลสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

เง ือ่นไข

Open Governance
Inform & consult



Open Governance
Inform & consult

ความสามารถองคก์ร (10)

เปิดระบบราชการรว่ม (60)

ผลส าเร็จ (30)

 การสรา้งกลไกภายในองคก์ร รองรับการขบัเคลือ่น
การมสีว่นรว่มของประชาชนไปสูก่ารปฏบิตั ิ

 การสง่เสรมิใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารทีม่ี
ประสทิธภิาพ

 ความส าเร็จทีไ่ดรั้บจากการเปิดเผยขอ้มลูและ รับฟัง
ความคดิเห็น

 การเสรมิสรา้งศักยภาพภาคประชาชน

 นโยบาย/ทศิทาง /แผนการด าเนนิงานทีใ่หค้วามส าคญักบัการมสีว่นรว่ม
 มอบหมายผูรั้บผดิชอบ/อตัราก าลงั หรอืก าหนดหน่วยงานเพือ่รับผดิชอบการสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชน
 มกีระบวนการสรา้งวัฒนธรรม/คา่นยิม ทีเ่อือ้ตอ่การสรา้งการมสีว่นรว่มของประชาชน

 การสนับสนุนงบประมาณ/ทรัพยากรตา่ง ๆ องคค์วามรูท้ีจ่ าเป็น
 การเป็นผูป้ระสานเพือ่จัดหาใหไ้ดม้าซึง่งบประมาณ/ทรัพยากร/องคค์วามรู ้

 การพัฒนา หรอืการประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู/้
นวัตกรรม/เทคโนโลยี

 การสง่เสรมิใหม้กีารรบีฟังความคดิเห็นของ
ประชาชนฯ ทีม่ปีระสทิธภิาพ

 การสรา้งระบบฐานขอ้มลู หรอืการบรูณาการขอ้มลู
รว่มกนั

 ความพงึพอใจและการรับรูข้องประชาชนตอ่
ภาพลักษณ์การเปิดระบบราชการขององคก์ร

 ชอ่งทางหลากหลาย สามารถเขา้ถงึ/ใชง้านไดส้ะดวก
 ขอ้มลูมคีวามถกูตอ้ง สมบรูณ์ ทันสมยั ครบถว้นทันเวลาในการใชง้าน

 มรีะบบ/วธิกีารรับฟังความคดิเห็น 
 น าความคดิเห็นไปใชป้ระโยชนใ์นการพัฒนา/ปรับปรงุการท างาน และใหค้วามส าคญักบัขอ้มลูป้อนกลบั

 มนี านวัตกรรมใหม่ๆ  มาใชใ้นการใหข้อ้มลูขา่วสาร
 มกีารน านวัตกรรมใหม ่ๆ มาใชใ้นการรับฟังความคดิเห็น

 มกีารจัดท าฐานขอ้มลู โดยปรับปรงุใหถ้กูตอ้ง ครบถว้น ทันสมยัสม า่เสมอ
 มกีารบรูณาการการขอ้มลูในหน่วยงาน/ระหวา่งหน่วยงาน

 ความส าเร็จเชงิประจักษ์จากการเปิดระบบราชการ
 ความส าเร็จทีไ่ดรั้บสง่ผลตอ่องคก์รและชมุชน /สงัคม/ ประเทศ

 การวัดผลลัพธจ์ากการเปิดเผยขอ้มลูและรับฟังความคดิเห็น ฯ ของประชาชน
หรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีเ่กีย่วขอ้ง

หลักเกณฑ์และแนวทางรางวัลสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม



ตวัอยา่ง : การใหข้อ้มลูขา่วสาร
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ตวัอยา่ง : การใหข้อ้มลูขา่วสาร



ข ัน้ตอนที ่1

ข ัน้ตอนที ่2

ข ัน้ตอนที ่3

พจิารณาตดัสนิการไดร้บัรางวลั

 ระดบัดเีดน่

 ระดบัดี

 ระดบัชมเชย 
≥ 70 คะแนน

≥ 90 คะแนน

1) เสนอโครงการตวัอยา่งเพือ่สมัครฯ ไดม้ากกวา่ 1 โครงการ 

2) การด าเนนิงานโครงการ ทีเ่สนอมาตอ้งเป็นภารกจิหลัก/นโยบายส าคญัของรัฐบาลหรอืมตคิณะรัฐมนตร ี               
ทีส่ะทอ้นการพัฒนาหรอืการเปลีย่นแปลงทีส่ง่ผลตอ่คณุภาพชวีติของประชาชนทีด่ขี ึน้ และสง่ผลกระทบ  
ตอ่การพัฒนาสงัคม และประเทศ

3) โครงการตวัอยา่งทีเ่สนอมา ควรมกีารด าเนนิงานมาแลว้ไมต่ ่ากวา่ 1 ปี  

4) กรณีเสนอโครงการตัวอยา่งมากกวา่ 1 โครงการ ตอ้งเป็นการด าเนนิงานทีไ่มซ่ ้ากัน หรอืไมใ่ชพ่ืน้ทีเ่ดยีวกนั 
หรอืไมใ่ชพ่ืน้ทีเ่ดมิของโครงการทีเ่คยไดรั้บรางวลัความเป็นเลศิดา้นการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม

5) โครงการตวัอยา่งทีเ่สนอมา ตอ้งเป็นการท างานแบบมสีว่นรว่มในระดับการเขา้มาเกีย่วขอ้ง (Involve) หรอื
ระดบัความรว่มมอื (Collaboration)

≥ 90 คะแนน

80 – 89.99 คะแนน

70 – 79.99 คะแนน
ตรวจประเมนิใบสมคัร

และเอกสารประกอบ

ตรวจประเมนิ

การด าเนนิงานจรงิในพืน้ที่

ตรวจประเมนิยนืยนัผล
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ข ัน้ตอน
การประเมนิ

1) หน่วยงานยืน่ใบสมัครพรอ้มเอกสารประกอบ หรอื

2) บคุคลหรอืหน่วยงานอืน่ (แมวมอง) เป็นผูเ้สนอชือ่และผลงานของหน่วยงานทีเ่ห็นควรไดรั้บรางวลั                      
และยืน่ใบสมัครพรอ้มเอกสารประกอบ

≥ 60 คะแนน

หลักเกณฑ์และแนวทางรางวัลสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

วธิกีารสมคัร

เงือ่นไข

Effective Change
Collaboration or Involve 



Effective Change
Collaboration or Involve 

ความสามารถองคก์ร (15)

ท างานแบบมสีว่นรว่ม (50)

ผลส าเร็จ (35)

 การใหข้อ้มลูขา่วสารและรับฟัง
ความเห็นทีม่ปีระสทิธภิาพ

 การสง่เสรมิการท างานแบบมสีว่นรว่ม
ในการด าเนนิโครงการ/การด าเนนิงาน 

 การสรปุบทเรยีนความส าเร็จในการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนา

 การสรา้งกลไกภายในองคก์ร รองรับการ
ขบัเคลือ่นการมสีว่นรว่มของประชาชนไปสู่

การปฏบิตั ิ

 การเสรมิสรา้งศักยภาพภาค
ประชาชน

 การพัฒนา หรอืการประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู/้
นวัตกรรม/เทคโนโลยี

- ทีม่าสภาพปัญหา
- รปูแบบ/ขัน้ตอน/วธิกีารท างาน ทีส่ะทอ้น
ระดับการมสีว่นรว่ม

- บทบาทของแตล่ะภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง
- การสรา้งกระบวนการเรยีนรู ้

 ความพงึพอใจของประชาชนทีเ่ขา้มามี
บทบาทรว่มในการบรหิารราชการ

 นโยบาย/ทศิทาง /แผนการด าเนนิงานทีใ่ห ้
ความส าคัญกบัการมสีว่นรว่ม

 มอบหมายผูรั้บผดิชอบ/อตัราก าลงั หรอื
ก าหนดหน่วยงานเพือ่รับผดิชอบการสง่เสรมิ
การมสีว่นรว่มของประชาชน

 มกีระบวนการสรา้งวัฒนธรรม/คา่นยิม ทีเ่อือ้
ตอ่การสรา้งการมสีว่นรว่มของประชาชน

 การสนับสนุนงบประมาณ/
ทรัพยากรตา่ง ๆ องคค์วามรู ้
ทีจ่ าเป็น

 การเป็นผูป้ระสานเพือ่จัดหาให ้
ไดม้าซึง่งบประมาณ/
ทรัพยากร/องคค์วามรู ้

 ชอ่งทางหลากหลาย สามารถเขา้ถงึ/
ใชง้านไดส้ะดวก ขอ้มลูถกูตอ้ง 
ทันเวลาในการใชง้าน 

 มรีะบบ/วธิกีารรับฟังความคดิเห็น
และน าไปใชป้ระโยชนใ์นการพัฒนา/
ปรับปรงุการท างาน

- มกีารน าหลักการ/องคค์วามรู ้ทีเ่ป็นนวัตกรรม
ใหม่ๆ  มาใชใ้นการด าเนนิงาน

- มกีารน าเครือ่งมอืดจิติอล/เทคโนโลยทีีท่ันสมยั
มาใชใ้นการด าเนนิงาน

 การวัดผลลัพธจ์ากการความพงึพอใจในบทบาท
ของประชาชนหรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีเ่กีย่วขอ้ง
ทีเ่ขา้มามสีว่นรว่ม

 สรปุปัญหา/อปุสรรค  และปัจจัยความส าเร็จจาก
การด าเนนิงาน

 สรปุผลส าเร็จเชงิประจักษ์ และสง่ผลตอ่องคก์ร
และชมุชน /สงัคม/ ประเทศ

 การจัดท าตัวแบบ (Model) เพือ่ใชใ้นการเผยแพร่
และขยายผล

หลักเกณฑ์และแนวทางรางวัลสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม



Network 
Manager

Facilitator

Partnership

Key Actor

บทบาทในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด            
การรวมกลุ่ม และเป็นเครือข่าย

ส่งเสริมและสนับสนุน องค์ความรู้ 
งบประมาณ และทรัพยากรต่าง ๆ

เป็นหุ้นส่วนการท างาน
ร่วมกันในลักษณะพันธมิตร

ผู้มีบทบาทหลัก/                     
เป็นกลไกหลัก



1. เตรียมการและแสวงหา
ผู้ร่วมกิจกรรม (ประชาชน / ราชการ / 

เอกชน / NGO)

2. สร้างข้อตกลงและร่วม
วางแผน วิธีด าเนินการ

3. ร่วมด าเนินการและก ากับ
ติดตามประเมินผล

4. ทบทวนผลการ
ด าเนินงาน หาแนวทาง

แก้ไข
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ตัวอย่าง: การด าเนินงาน ที่ประยุกต์ใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน

ส่งเสริม              
การรวมกลุ่ม

เปิดให้เข้ามามี
ส่วนเกี่ยวข้อง

เปิดให้เข้ามามี
บทบาทร่วม
ด าเนินการ

สนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้



1) หน่วยงานทีส่มัครรางวลั Effective Change เป็น ผูเ้สนอชือ่บคุคลหรอืกลุม่บคุคล หรอื

2) อ.ก.พ.ร. เกีย่วกบัการพัฒนาและสง่เสรมิการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม เป็นผูเ้สนอชือ่  หรอื

3) ผูต้รวจประเมนิหรอืผูท้รงคณุวฒุขิองส านักงาน ก.พ.ร. เป็นผูเ้สนอชือ่ หรอื

4) บคุคลหรอืหน่วยงานอืน่ (แมวมอง) เป็นผูเ้สนอชือ่
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กล ัน่กรอง/ตรวจสอบและ
สรปุผลการด าเนนิงาน

ดเีดน่

ประเมนิผล
การด าเนนิงาน

บคุคล/กลุม่บคุคล 
ทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่

ข ัน้ตอนที ่1

≥ 90 คะแนน

ข ัน้ตอนที ่2

ระดบัชมเชย

ตัง้แต ่                    
80 – 89.99 คะแนน

ข ัน้ตอน
การประเมนิ

เสนอชือ่บคุคล/
กลุม่บคุคล

1) ผูท้ีเ่สนอชือ่ ตอ้งจัดท ารายละเอยีดขอ้มลูทีแ่สดงใหเ้ห็นบทบาทและการท างานของบคุคลหรอืกลุม่บคุคล                              
เพือ่ประกอบการสมัครขอรับรางวลัดว้ย

2) บคุคลหรอืกลุม่บคุคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามโดดเดน่ในการผูน้ าหรอืเป็นกลไกหลัก หรอื
กลไกส าคญัในการขับเคลือ่น ผลักดนั หรอืสนับสนุนใหม้กีารท างานแบบมสีว่นรว่มในระดับความรว่มมอื 
(Collaborate) ไปสูก่ารบรรลเุป้าหมายหรอืประสบความส าเร็จ 

3) ในการด าเนนิการโครงการ/การด าเนนิงาน สามารถเสนอชือ่บคุคล/กลุม่บคุคล เพือ่ขอรับรางวลัไดเ้พยีง 1 
คน/กลุม่บคุคล เทา่นัน้

หลักเกณฑ์และแนวทางรางวัลสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

วธิกีารสมคัร

เง ือ่นไข

Engaged Citizen
Collaboration 



องคป์ระกอบการประเมนิ

จติส านกึสาธารณะ1

Engaged Citizen
Collaboration 

2
3 5

4ภาวะผูน้ า

กลไกหลกั/ส าคญั

ผลการด าเนนิงาน

เป็นทีย่อมรบั

 การเขา้รว่มกจิกรรมที่
เป็นสาธารณะประโยชน์

 การเสยีสละทรพัยส์นิ
ของตนเอง เพือ่ใชใ้น
การขบัเคลือ่นกจิกรรม
ของชุมชน

 ผูเ้สรมิพลงัและสรา้ง
บรรยากาศ

 ผูน้ าการเปลีย่นแปลง
ของชุมชน/พืน้ที่

 ผูอ้ านวยความสะดวก 
และรว่มตดัสนิใจ

 ผูไ้กลเ่กลีย่/เจรจา
ตอ่รอง เพือ่ลดปญัหา
ของชุมชน/พืน้ที่

 ผูน้ าในกระบวนการมี
สว่นรว่ม

 บทบาทการสรา้ง               
การ บรูณาการ

 บทบาทหลกัในการ
สรา้ง/สนบัสนนุใหเ้กดิ
การรวมกลุม่

 บทบาทหลกัในการ
บรหิารจดัการเครอืขา่ย

 บทบาทหลกัในการ
สง่เสรมิและสนบัสนนุให้
มกีจิกรรมการมสีว่นรว่ม

 ผลส าเร็จหรอื
ประโยชนท์ีไ่ดร้บัจาก
การด าเนนิงานทีเ่ป็น
เชงิประจกัษ์

 ผลส าเร็จ/
ผลประโยชนส์ง่ผล
กระทบเชงิบวกตอ่
ชุมชน  สงัคม และ
ประเทศ

 ของประชาชน/
ภาคประชาสงัคม
ในพืน้ที่

 จากเจา้หนา้ที/่
หนว่ยงานภาครฐั

 จากสงัคมเชงิ
ประจกัษ ์

หลกัเกณฑ/์แนวทางการประเมนิผล เพือ่มอบรางวลัสาขาการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม
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แนวทางการเขียนใบสมัคร



23

การกรอกใบสมัคร

กรณีมี/ไม่มี              
การด าเนินการ

กรณีอธิบาย/    
สรุปการด าเนินการ

อธิบายการด าเนินงาน         
(ท าอะไร   อยา่งไร ได้อะไร)ระบสุิ่งท่ีด าเนินการ                       

(ท าอะไร / ได้อะไร)

แนบเอกสาร /หลกัฐาน/                      
ภาพประกอบ

แนบหลกัฐาน/ เอกสาร
ประกอบเป็นตวัอยา่ง            
การด าเนินการ



การกรอกใบสมัคร

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันพืชธุ์ ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม โดยก าหนดในพันธกิจว่า  “ บริหารจัดการทรัพยากรป่า
ไม้และสัตว์ป่า โดยการมีส่วนร่วมบนพื้นฐานเทคโนโลยีที่เหมาะสม”  และมีการจัดท าหนังสือยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมในการจัดการ
อุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2555 – 2559  ดังเอกสารแนบ 1 (แนบเอกสารส่วนที่มกีารระบุตามที่อ้างถึง เช่น  หนังสือ
ยุทธศาสตร์ฯ) 

ตัวอย่าง: ข้อค าถาม กรณีมี/ไม่มี

มติทิี ่1: ความสามารถขององคก์ร

1.1  มกีารก าหนดนโยบาย/ทศิทาง/แผนงาน ทีแ่สดงวา่ใหค้วามส าคญักบัการมสีว่นรว่มของประชาชน

 ไมม่ี

 ม ี  (โปรดระบ ุและแนบเอกสารประกอบ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ ที่เน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนา โดยก าหนดเป็นนโยบาย หรือทิศทาง หรือยุทธศาสตร์ที่ให้ความส าคัญกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ ในประเด็นยุทธศาสตร์: สร้างความตระหนัก จิตส านึก และการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป้าประสงค์: ขยายและยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือขา่ยในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแบบบูรณาการ 



การกรอกใบสมัคร

มติทิี ่1: ความสามารถขององคก์ร

1.3 มกีระบวนการสรา้งวัฒนธรรม/คา่นยิม ทีเ่อือ้ตอ่การสรา้งการมสีว่นรว่มของประชาชน

 ไมม่ี

 ม ี  (โปรดระบ ุและแนบเอกสารประกอบ

ในการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรในหน่วยงานให้เอื้อต่อการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน                 
ในการบริหารราชการ มีการอบรมบุคลากร/ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตรนักบริหารการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ หลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) ฯลฯ โดยการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว มีสาระ
ของเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และได้จัดท าคู่มือเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เช่น คู่มือการ
ด าเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร คู่มือปฏิบัติงาน Smart Officer และ Smart Farmer เป็นต้น

เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน               
ในการบริหารจัดการน้ า กรมฯ ได้จัดท าคู่มือการดูแลบ ารุงรักษาแหล่งน้ าขนาดเล็กและการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ า และจัดให้มีการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ รวมทั้ง การอบรมในหลักสูตรวิทยากรกระบวนการให้กับ
เจ้าหน้าที่ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ า 25 ลุ่มน้ าทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องทุกปี



ตัวอย่าง: ค าถามกรณีอธิบาย/สรุปการด าเนินการ

4.1  อธิบายประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องที่มา/สภาพปัญหา... รวมทั้งผลกระทบ ตลอดจนวัตถุประสงค์

การกรอกใบสมัคร

มติทิี ่2: การท างานแบบมสีว่นรว่มอยา่งเป็นรปูธรรม

ปัจจุบันปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเส่ือมโทรมและถูกน ามาใช้ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสมก าลังส่งผลกระทบและเป็นภัย
คุกคามต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ เช่น การลดลงของพื้นที่ป่า สถานการณ์ไฟป่า และหมอกควัน ปัญหาขยะ การกัดเซาะทางทะเลและชายฝ่ัง การ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ า และภัยพิบัติดินถล่ม เป็นต้น เหล่าน้ีล้วนเป็นภัยคุกคามที่มีความรุนแรงและความถี่ของการเกิดมากขึ้น และส่งผลต่อ
การลดลง และสูญเสียพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปัญหาไฟป่า หมอกควันเป็นประเด็นปัญหาที่สะสมมายาวนานและเป็น
ปัญหาที่อ่อนไหว โดยที่ผ่านมาทั้งรัฐ ประชาชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด าเนินการภายใต้บทบาทหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ (ต่างคนต่างท า) และ
ยังไม่มีการเชื่อมร้อย สื่อสารท าความเข้าใจ  ร่วมกัน ดังน้ัน ภาครัฐจึงไม่ควรด าเนินการเพียงล าพังอีกต่อไป.....

ในปี พ.ศ. 2557 รัฐบาลได้เล็งเห็นวิกฤติปัญหาไฟป่า หมอกควัน เนื่องจากมีผลกระทบกับระบบนิเวศ ทรัพยากรป่าไม้ สุขภาพ เศรษฐกิจ
และ   สังคมของประชาชนในพื้นที่เขตภาคเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ล าปาง ล าพูน แพร่ น่าน และตาก  และ
เกิดปริมาณฝุ่นควันขนาดเล็กที่มีค่าเกินมาตรฐานและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลกระทบต่อ สุขภาพของประชาชนในพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง และ
กระทบต่อการท่องเที่ยว รวมทั้งมีแนวโน้มของสถานการณ์จะกลายเป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม   คนในเมืองกับคนชนบทหรือเกษตรกรบน
พื้นที่สูงมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเน่ือง แต่ก็ยังเกิดปัญหาขึ้นทุกปี 
ประกอบกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายมอบหมายให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็น หน่วยงานหลัก ในการบูร
ณาการเครือข่ายอาสาสมัครของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นหนึ่งเดียวภายใต้ร่มธง “เครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (ทสม.)” ภายใต้แนวคิด “บูรณาการเครือข่าย ทสม. และภาคี สร้างส่ิงแวดล้อมดีให้คนไทย” 



4.1  อธิบายประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องที่มา/สภาพปัญหา... รวมทั้งผลกระทบ ตลอดจนวัตถุประสงค์ (ต่อ)

การกรอกใบสมัคร

การด าเนินโครงการเสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน พื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุ
เทพ-ปุย และพื้นทีโ่ดยรอบ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. เพื่อสร้างจิตส านึก และสร้างเครือข่ายภาคประชาชน และทุกภาคส่วนให้เข้ามีสว่นร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

ในท้องถิ่น (ประชารัฐ)
2. เพื่อบูรณาการความร่วมมือ เชื่อมโยงเครือขา่ยอาสาสมัคร

ที่หลากหลาย ประชาชน และภาคีทุกภาคส่วนในการลดไฟป่า และหมอกควัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อสื่อสาร เพิ่มประสิทธิภาพและขบัเคลื่อนกลไกการเฝ้าระวังไฟปา่ ลดหมอกควัน ในพื้นที่บูรณาการความร่วมมือให้

เกิดความยั่งยืน



ตัวอย่าง: ค าถามกรณีอธิบาย/สรุปการด าเนินการ

4.2 อธิบายรูปแบบ/ขั้นตอน/วิธีการที่ใช้ด าเนินงานในพ้ืนที่ ตั้งแต่ริเริ่ม........

การกรอกใบสมัคร

1. เริ่มจากการปรับทัศนคติของเจ้าหน้าที่ให้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคสว่นที่เกี่ยวขอ้ง                
ในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  และมีการส ารวจข้อมูลด้านทรัพยากร สภาพเศรษฐกิจ สังคม และเชื่อมโยง
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรกับชุมชน ซึ่งน าไปสู่ การวิเคราะห์สภาพปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อนของพื้นที่ และจัดท าแผนงานกิจกรรม
ระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนแบบมสี่วนร่วม

2. ประสานความร่วมมือและท างานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ประกอบด้วย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
โดยส านักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด  กรมการปกครอง ได้แก่ นายอ าเภอ 
ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ (อ.บ.ต.) ต ารวจตระเวนชายแดน/ ทหาร  และสถาบันการศึกษา ที่เป็นภาคีส าคัญใน
การสนับสนุนและต่อยอดองค์ความรู้/งานวิจัยและกระบวนการจัดการป่าชายเลนของชุมชน เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมทั้งภาคประชาสังคมที่ท างานในพื้นที่  เช่น มูลนิธิรักษ์ไทย   มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย  มูลนิธิฟ้า
เดียวกัน  มูลนิธิสืบนาคะเสถียร  องค์การเวิลด์ คอนเซิน เป็นต้น

3. ให้ความส าคัญกับศักยภาพของภาคประชาชนในพื้นที่ ที่มีความเข้มแขง็และตระหนกัถึงความส าคญัของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชาย
เลน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย และมีบทบาทในการร่วมอนุรักษ์  ดูแลรักษาป่าชายเลนร่วมกัน
และให้การอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ให้กับราษฎร
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและชายฝั่ง (รสทช.)  รวมทั้งจัดท าระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อเป็นขอ้มลู
ทางวิชาการในการสนับสนุนการท างานของเครือข่าย 



ตัวอย่าง: ค าถามกรณีอธิบาย/สรุปการด าเนินการ

4.2 อธิบายรูปแบบ/ขั้นตอน/วิธีการที่ใช้ด าเนินงานในพ้ืนที่ ตั้งแต่ริเริ่ม........

การกรอกใบสมัคร

4. สนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนกับชุมชนโดยส่งเสริมให้มีเวทีเพื่อประชุมปรึกษาหารือประเด็นปัญหาในพื้นที่
ของเครือข่ายระดับต าบล  ระดับจังหวัด  ระดับภาคและประเทศ  เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และบทเรียน
ต่าง ๆ ร่วมกัน  และสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเฉพาะหมู่บ้านที่มพีื้นที่อยูต่ิดกับ
ป่าชายเลน

5. กรมฯ จะน าประเด็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นจากเวทีการประชุมเหลา่นี้ไปจัดท าเป็นยทุธศาสตร์และแผนงานในการขับเคลื่อนการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนแบบมีส่วนร่วมต่อไป

นอกจากนี้ เครือข่ายภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมและมบีทบาทร่วมในการดูแล ป้องกัน  เฝ้าระวัง รักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในลักษณะหุ้นสว่น ตั้งแต่ร่วมคิด  ร่วมท า และร่วมใช้ประโยชน์  ได้แก่ การร่วมส ารวจพื้นที่และจัดท า
ข้อมูล  และการจัดท าแผนการด าเนินงานที่มาจากการมีส่วนร่วม  การจัดท าข้อตกลงของชุมชนในการใช้ประโยชน์จากป่าในระดับ
ชุมชน  (โดยใช้คณะกรรมการที่เลือกมาจากชุมชนเอง) ร่วมในการปลูกป่าชายเลน  ร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์ปู และร่วมในการประเมิน
ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานโดยการส ารวจความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าชายเลน และเฝ้าระวังการบุกรุกหรือท าลายป่า     
ชายเลนเพิ่มเติม



ตัวอย่าง: ค าถามกรณีอธิบาย/สรุปการด าเนินการ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีบทบาทในฐานะหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบในการก ากับ (Regulator) ให้การ
ด าเนินโครงการจัดการพื้นท่ีคุ้มครองอย่างมีส่วนร่วมในผืนป่าตะวันตก เป็นไปตามกรอบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง และส่งเสริมสนับสนุน 
(Facilitator) ให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือจากภาคีท่ีเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีคุ้มครอง เพื่อเป็นกลไกให้
ทุกภาคีเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีคุ้มครอง พร้อมท้ังสนับสนุนงบประมาณในการลงพื้นท่ีศึกษา
สภาพปัญหา และสถานการณ์ในพื้นท่ี รวมถึงตรวจสอบข้อเท็จจริง เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาให้ข้อคิดเห็น ส าหรับประเด็นปัญหาท่ี
เกิดขึ้น น าไปสู่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และพัฒนางานอนุรักษ์ธรรมชาติ.......

โดยมีมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมเข้ามาเป็นภาคีหุ้นส่วนความร่วมมือ และเป็นกลไกส าคัญ (Key Actor) 
ในการขับเคลื่อนการท างานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นท่ี ในการแก้ไขปัญหาพื้นท่ี และใช้ประโยชน์ชุมชนในพื้นท่ีอนุรักษ์ ท่ีสามารถ
น าเสนอข้อมูลเสนอให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช น าไปพิจารณาด าเนินการขั้นตอนต่อไป.......

รวมท้ัง ประชาชน/ชุมชนในเขตอุทยาน เข้ามามีส่วนร่วมในคณะกรรมการรอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตกฯ ระดับพื้นท่ี และเข้ามามีส่วน
ร่วมตั้งแต่การค้นหาแนวทางแก้ไขความขัดแย้ง รวมท้ังมีบทบาทในการจัดท าแผนงานบริหารจัดการชุมชนอย่างมีส่วนร่วมภายใต้แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง แผนงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ และแผนงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการท่ีปรึกษาพื้นท่ีคุ้มครอง (PAC) 
รวมท้ังแผนส่งเสริมงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร......

4.3 อธิบายบทบาทของแต่ละภาคสว่นที่เขา้มาร่วมในการขับเคลือ่นการด าเนินงาน.... โดยระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีที่เกี่ยวข้อง
ในการด าเนินโครงการ/ด าเนินงาน และอธิบายบทบาทอยา่งไรในการด าเนินโครงการ (เป็น Key Actor หรือ Facilitator 
หรือNetwork Manager หรือ Partnership

การกรอกใบสมัคร
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กรมทรัพยากรน้้า  ในระยะเริ่มต้น กรมฯ มีบทบาทเป็นผู้จัดการเครือข่าย (Network Manager) โดยส่งเสริมให้เกิดการ
รวมกลุ่มเครือข่าย และเชื่อมโยงเครือข่ายเข้าไว้ด้วยกัน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมบูรณาการกับ
หน่วยงานอื่น ๆ ในการเพิ่มศักยภาพของผู้น าในกลุ่มเครือข่าย และมีการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการวางแผนโครงการ 
และถ่ายทอดเทคโนโลย ี เช่น การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ (GIS) การก าหนดรูปแบบและวิธีการด าเนินงาน โดยระบุต้ังแต่วิธีการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหา การสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มย่อยในลุ่มน้ าสาขา การสร้างกลไกการบริหารจัดการเครือข่ายลุ่มน้ า การ
สร้างผู้น า  ในลุ่มน้ าสาขาโดยคัดเลือกจากกลุ่มผู้น า และการเพิ่มศักยภาพผู้น าในกลุ่มเครือข่าย

และเมื่อเครือข่ายแกนหมุนมคีวามเข้มแข็ง มีศักยภาพในการบริหารจัดการเครือข่ายได้แล้ว กรมฯ ปรับบทบาทเป็นผู้
ส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยความสะดวก (Facilitator) โดยสนับสนุนองค์ความรู้ งบประมาณ สถานที่จัดประชุม และบุคลากร
ของกรมฯ ประสาน และอ านวยความสะดวกในการขับเคลื่อนแกนหมุนรวมทั้ง สนับสนุนการจัดเวทีสรุปบทเรียนการด าเนินงานตาม
แผน เพื่อปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น 

ตัวอย่าง: ค าถามกรณีอธิบาย/สรุปการด าเนินการ (ต่อ)

4.3 อธิบายบทบาทของแต่ละภาคสว่นที่เขา้มาร่วมในการขับเคลือ่นการด าเนินงาน.... โดยระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีที่เกี่ยวข้อง
ในการด าเนินโครงการ/ด าเนินงาน และอธิบายบทบาทอยา่งไรในการด าเนินโครงการ (เป็น Key Actor หรือ Facilitator 
หรือNetwork Manager หรือ Partnership  (ต่อ)



ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตรง

คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ  ผู้น าชุมชน 
โดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านสามขา 

ราษฎรในพื้นที่ลุ่มน้ าวัง   เกษตรกร และผู้ใช้น้ า  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก

กรมทรัพยากรน้ า โดยส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 1  ครู
และนักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่ลุ่มน้ า และบริษัท SCG    

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง

กรมทรพัยากรน า้

ตัวอย่าง: การก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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การสรุปผลส าเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับ

 มีพื้นที่ปลูกพืชหลังนาเพิ่มขึ้น 77 ไร่ เกษตรกร จ านวน 25 ราย และสามารถสร้างรายได้เพิ่มข้ึนประมาณ 
20,000 บาทต่อครัวเรือนต่อฤดูการผลิต (คือ การปลูกพืชล้มลุกหรือพืชไร่ ในพื้นที่ที่ว่างเว้นจากการท านา             
ปลูกได้ปีละ 1 ครั้งหรือ 1 ฤดูการผลิต ซึ่งก่อน  มีโครงการไม่สามารถปลูกพืชหลังนาได้เลยเพราะไมม่ีน้ า)

 ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึน้จากเดิม 480 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มเป็น 666 กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิตเพิ่มขึ้น 186 
กิโลกรัม/ไร่ สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 2,232 บาท/ไร่ (ราคาผลผลิตข้าวเฉลีย่ 12 บาท/กิโลกรัม)

 เป็นแหล่งอาหารและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ จากการท าปศุสัตว์และการประมงขนาดเล็ก 
 พื้นที่ป่าไม้ของชุมชนเพิ่มขึ้นจ านวน 108 ไร่ และได้รับการดูแลโดยชุมชน หลังจากที่ได้ด าเนินโครงการ

ซ่อมแซมและปรับปรุงคลองส่งน้ าบ้านเมืองจังและโครงการนาแลกป่า 

ตัวอย่าง: ค าถามกรณีอธิบาย/สรุปการด าเนินการ (ต่อ)
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 การรวมกลุ่มและจัดตั ้ง เครือข่าย ทสม . โดยมีการสมัครเป็นสมาชิก ทสม . ตามระเบียบกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มวา่ดว้ยอาสาสมัครพทิักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มหมูบ่า้น พ.ศ. 
2550 ซึง่ในปี 2558 มเีครอืขา่ยจ านวน 64 คน

 เพิม่พืน้ทีส่เีขยีวในบรเิวณพืน้ทีเ่ขตป่าชมุชน ดว้ยการปลูกป่าเพิม่เตมิ ซึง่เป็นการเพิม่ความมั่นคงทางอาหาร 
โดยในปี 2557 มกีารปลกูตน้ไมเ้พือ่เพิม่พืน้ทีป่่า 3,000 ตน้ และเพาะกลา้ผักหวานป่า 10,000 กลา้ และในปี 
2558 ไดป้ลกูตน้ไมเ้พิม่เตมิอกีจ านวน 1,000 ตน้  โดยเป็นการบรูณาการท างานรว่มกนักบักรมป่าไม ้

 คนในชมุชนมรีายไดเ้พิม่ขึน้ จากการขายผลผลติทีไ่ดจ้ากป่าชมุชนของบา้นบะหวา้ ซึง่มแีผงขายอาหารป่า 
อาหารธรรมชาต ิโดยประมาณการรายไดปี้ 2558 จากผลผลติ เชน่ เห็ด ผักหวาน ดอกกระเจยีว แมงแคง
ไขม่ดแดง และอาหารอืน่ๆ ประมาณ 2,200,000 บาท

 การจัดการขยะมูลฝอยในชมุชนทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยในปี 2558 มปีรมิาณขยะที่คัดแยกน าไปใชป้ระโยชน ์                    
ไดใ้หมโ่ดยประมาณอ าเภอละ 12-14 ตัน (เทยีบเท่าปรมิาณคารบ์อนไดออกไซด ์120-140 ตัน Co2-equivalent)  
โดยสามารถก าจัดขยะอนิทรยีซ์ ึง่มปีระมาณรอ้ยละ 40 ของปรมิาณขยะทัง้หมดของจังหวัดทีม่ปีระมาณ 1,040 
ตันต่อวัน และไดม้กีารจัดตัง้ธนาคารขยะรไีซเคลิในโรงเรยีนบะหวา้ ใชเ้ป็นแหลง่เรยีนรู ้และเกดิรายไดส้ะสม
ประมาณ 69,000 บาท ซึง่เกดิจากการสนับสนุนใหม้กีารจัดท าถังขยะไวใ้ชใ้นครัวเรอืน สนับสนุนใหค้รัวเรอืนมี
การคดัแยกขยะและสนับสนุนการท าปุ๋ ยหมกั 

 เกดิเครือข่ายธนาคารไสเ้ดอืนในพืน้ทีอ่ าเภอกุดบาก มกีารจัดตัง้ธนาคารไสเ้ดอืนเพื่อส่งเสรมิใหเ้กษตรกร
ชาวบา้นผูส้นใจเลีย้งไสเ้ดอืนโดยมสีมาชกิธนาคารไสเ้ดอืน 3 ต าบล 4 เทศบาลจ านวน 103 คน

 เกดิตน้แบบและแหล่งเรยีนรูช้มุชน หรอืตน้แบบของชมุชน ซึง่ ทสม. สามารถเป็นวทิยากรประจ าศูนย์เรยีนรู ้
เพือ่ใหส้มาชกิเครอืขา่ย ทสม. หรอื ผูท้ีส่นใจ ไดเ้ขา้มาเรยีนรู ้อันจะน าไปสูก่ารสนับสนุนใหส้มาชกิน าความรู ้
ไปขยายงานต่อไป  เชน่ การเลีย้งไสเ้ดอืนดนิกนิขยะและสามารถผลติปุ๋ ยอนิทรยีช์วีภาพจากมูลไสเ้ดอืนดนิ                  
ทีน่ ากลบัไปใชใ้นการลดการใชส้ารเคมี

 เกดิความรักและสามัคคขีองคนในชมุชน รวมทัง้ชมุชนมคีวามรูส้กึถงึความเป็นเจา้ของในผลส าเร็จของการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม อันจะน าไปสู่ความส าเร็จและเกดิประโยชน์ต่อชมุชนในจังหวัด
อยา่งยั่งยนื 

ตัวอย่าง: สรุปผลส าเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับ
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 มกีารก าหนดอ านาจ/หนา้ทีข่องสว่น
ราชการ  หรอืเป็นนโยบาย ยทุธศาสตร ์
คา่นยิม และพันธกจิ หรอืวสิยัทัศน์ ทีใ่ห ้
ความส าคัญกับการเปิดใหป้ระชาชนเขา้มา
มสีว่นรว่มอยา่งชดัเจน 

 มกีารสือ่สารแบบสองทาง  ท าใหเ้กดิ
ความเขา้ใจรว่มกัน การรับรูข้อ้มลูครบถว้น 
ถกูตอ้ง ทันการณ์ น าไปสูก่ารสรา้งความ
ไวว้างใจ เชือ่มั่น ศรัทธา และยอมรับ

 มคีวามรู ้ความเขา้ใจ และทักษะในการสรา้ง
กระบวนการมสีว่นรว่ม และปรับเปลีย่นวธิกีาร
ท างานทีเ่ปิดใหภ้าคประชาชน และภาคสว่น
ตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเขา้มามสีว่นรว่มในการท างาน 

 มบีทบาทเป็นผูบ้รหิารจัดการเครอืขา่ย หรอืผู ้
สง่เสรมิสนับสนุนอ านวยความสะดวก 
(Facilitator) รวมทัง้ การเป็นเจา้ภาพ/กลไก
หลัก (Key Actor) ในการขบัเคลือ่นการพัฒนา
หรอืแกไ้ขปัญหาในพืน้ที่

 มผีูน้ าทัง้ทีเ่ป็นทางการ หรอืไมเ่ป็น
ทางการไดแ้ก ่ผูน้ าของหน่วยงาน
ภาครัฐ หรอืผูน้ าชมุชน/เครอืขา่ยภาค
ประชาชน ซึง่เป็นผูส้รา้งใหเ้กดิพลัง
ความรว่มมอืของทกุภาคสว่นที่
เกีย่วขอ้ง และสามารถโนม้นา้ว หรอื
สรา้งการมสีว่นรว่มในชมุชนใหเ้กดิ
ความเขม้แข็งยิง่ขึน้

 การรวมกลุม่เป็นเครอืขา่ยทีเ่ขม้แข็ง 
ทีท่ าใหเ้กดิการเชือ่มประสานการท างาน
พืน้ทีแ่ละมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกันอยา่ง
ตอ่เนือ่ง โดยมภีาคประชาชน/ภาคประชา
สงัคม เขา้มาเป็นเครอืขา่ย/หุน้สว่นความ
รว่มมอืในการท างานรว่มกับหน่วยงานภาครัฐ 
น าไปสูค่วามรูส้กึเป็นเจา้ของผลการ
ด าเนนิงานรว่มกัน 

 มกีารท างานแบบบรูณาการระหวา่งหน่วยงาน
ภาครัฐทัง้ในสว่นกลาง ภมูภิาคและทอ้งถิน่ 
เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน

1. การใหค้วามส าคญักบัการเปิดระบบ
ราชการเพือ่ใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่ม 

2. เจา้หนา้ทีภ่าครฐั

3. ผูน้ า 4. การท างานแบบเครอืขา่ย 

ความไว้วางใจ/               
ความเชื่อมันศรัทธา

5.  จติส านกึสาธารณะ

ตัวอย่าง: การสรุปปัจจัยส าคญัที่ส่งผลต่อความส าเรจ็

 มคีวามเป็นพลเมอืง ทีม่จีติสาธารณะ และ
เสยีสละเพือ่ประโยชนส์ว่นรวม
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กรมส่งเสริมการเกษตร

ตัวอย่างการจัดท าตัวแบบ (Model)



โครงการคลองสวย น า้ใส รว่มใจก าจดัวชัพชืทุง่หลวงรงัสติ
พืน้ทีโ่ครงการสง่น า้และบ ารงุรกัษารงัสติใต้

คณะกรรมการ
จดัการ

ชลประทาน 
(JMC)

องคก์ร
ผูใ้ชน้ ้า

อบต.  
ในพืน้ที่

โครงการ
ชลประทาน

หน่วยงาน
อืน่ๆ

ตัวแทน

ตัวแทน
ตัวแทน

ตัวแทน

คณะท างานในทางน า้ชลประทาน
(ตวัแทนกลุม่ผูใ้ชน้ า้)

ภาคเีครอืขา่ย
(กลุม่ผูใ้ชน้ า้/สายตรวจผกัตบชวา)

หน่วยงานภาครัฐที่
เกีย่วขอ้งในพืน้ที่

จดัท าฐานขอ้มลู
และระบบ
สารสนเทศ

จดัประชุมระดม
ความคดิเห็น

ระดมความคดิเห็นเกษตรกรผูใ้ชน้ ้าและ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และรว่มกนัวเิคราะห์
ปัญหา สาเหต ุแนวทางแกไ้ขปัญหา

รว่มกบัองคก์รผูใ้ชน้ ้าจัดท าฐานขอ้มลู
และเครือ่งมอืตดิตามเฝ้าระวงั เชน่ 
Drones , CCTV

ใหอ้งคก์รผูใ้ชน้ ้าไดร้ว่มคดิ/ตดัสนิใจ/
วางแผน/หาแนวทางแกไ้ขปัญหา และ
จัดท า MOU กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

ส ารวจความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะจาก
กลุม่ผูใ้ชน้ ้า ภาครัฐ/เอกชน เพือ่น าขอ้มลู
ทีไ่ดม้ารว่มคดิ รว่มด าเนนิการปรับปรงุการ
บรหิารจัดการทางน ้าชลประทาน

รว่มกนัถอดบทเรยีนระหวา่งกลุม่ผูใ้ชน้ ้า 
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่เป็นตน้แบบ
และเพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนนิการ

สรปุบทเรยีน

ผูว้า่ราชการจังหวดัปทมุธาน ีนครนายก และ
ฉะเชงิเทรา ใหค้วามส าคญัและสนับสนุนใน
การรว่มดแูลทางน ้า

บรูณาการการท างานรว่มกันระหวา่ง
หน่วยงานภาครัฐทีเ่กีย่วขอ้ง

การสนับสนุนการก าจัดวัชพชืในทางน ้า
ชลประทานของเครอืขา่ยเกษตรกรและ
กลุม่ผูใ้ชน้ ้า

การใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสม ไดแ้ก ่การใช ้

อากาศยานไรค้นขบั (Drones) , CCTV

ประเมนิผล
โครงการ

เพิม่ประสทิธภิาพการระบายน า้
จาก 255 ลบ.ม./วนิาท ีเป็น 510 ลบ.ม./วนิาที

เพิม่ปรมิาณน า้ในคลองในฤดแูลง้
30 ลา้น ลบ.ม.

เพิม่ประสทิธภิาพการสง่น า้ในพืน้ที่
เพาะปลกู 380,000 ไร่

เกษตรกรมรีายไดจ้ากผลติผลทางการเกษตร 
1,800 ลา้นบาท ตอ่หนึง่รอบการปลกู

ลดการใชง้บประมาณก าจดัวชัพชื
ปีละ 2.5 ลา้นบาท

1

2

3

4

5

เพิม่ประสทิธภิาพ
การบรหิารจดัการน า้
ชลประทานและทางน า้

สาธารณะ

เกดิเครอืขา่ยความรว่มมอื
ของเกษตรกร กลุม่ผูใ้ชน้ า้
และหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งใน
การรว่มกนัดแูลและรกัษา 

ทางน า้ชลประทานและทางน า้
สาธารณะ

เกดิศนูยเ์รยีนรูก้ารบรหิาร
จดัการน า้ของเกษตรกร 
กลุม่ผูใ้ชน้ า้ และเจา้หนา้ที่

หนว่ยงานภาครฐัที่
เก ีย่วขอ้ง

เกดินวตักรรมในการบรหิารจดัการ
ทางน า้ชลประทานทีป่ระยุกตใ์ช้

เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม
 Drones: ประเมนิปรมิาณวชัพชื 
ท าใหส้ามารถวางแผนการใช้

งบประมาณอยา่งคุม้คา่
 CCTV: ตดิตามเฝ้าระวงัวชัพชื/
รายงานผลแบบ real time

ประสทิธภิาพในการ
บรหิารจดัการน า้แบบมี
สว่นรว่มอยา่งย ัง่ยนื

จดัการความรูแ้ละ
สรา้งกระบวนการมี

สว่นรว่ม

ผลลพัธ์

ปจัจยัแหง่ความส าเร็จ

โครงการสง่น ้าและ
บ ารงุรักษารังสติใต ้



ตวัแบบ (Model) โครงการพฒันาแหลง่ศลิปวฒันธรรมเพือ่เพิม่ศกัยภาพการทอ่งเทีย่ว

 ชมุชนทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรม
 ผลติภณัฑช์มุชน
 ศนูยเ์รยีนรูเ้กีย่วกบัประวัตศิาสตร ์ประเพณี 

และวัฒนธรรมดัง้เดมิของทอ้งถิน่ทีส่ าคญั 

 ชมชนเกดิความรักความหวงแหนมรดกภมูปัิญญาทาง

วัฒนธรรมของชมุชน

 ชมุชนตระหนักถงึคณุคา่ของมรดกภมูปัิญญาทาง

วัฒนธรรมของชมุชน

 ชมุชนเขม้แข็ง สามารถอนุรักษ์ สบืทอดมรดกภมูปัิญญา

ทางวัฒนธรรม สรา้งรายได ้(Value Added) จากมรดก

ภมูปัิญญาอยา่งสรา้งสรรคแ์ละพึง่พาตนเองไดอ้ยา่งยัง่ยนื

สถานศกึษา/กลุม่องคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่

ส านักงานวฒันธรรม
จังหวดั

กรมสง่เสรมิวฒันธรรม

เครอืขา่ยชมุชนในพืน้ที่

หน่วยงานภาคเอกชน
ทีเ่กีย่วขอ้ง

แนวคดิ การด าเนนิงาน

output outcome

Input

เป้าหมาย
ยกระดบัชมุชน ใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว
เชงิวัฒนธรรมอยา่งสมดลุและยั่งยนื

สภาวฒันธรรม

 คน้หาของดชีมุชน รว่มกนัคน้หาจดุเดน่ เสน่ห ์อัต
ลักษณ์ ของชมุชน

 มเีป้าหมายเดยีวกนั Shared Vision and Value

 การประเมนิผลการด าเนนิงาน
 การสรปุบทเรยีน เพือ่การพัฒนาและขยายเครอืขา่ย

 ระดมความคดิ ถอดบทเรยีนรว่มกับชมุชน เพือ่พัฒนา

โปรแกรมทอ่งเทีย่วของชมุชน
 จัดกจิกรรมทวัรน์ ารอ่งเพือ่ทดสอบเสน้ทางการ
ทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรม

 จัดกจิกรรมเสรมิสรา้งเยาวชนใหเ้ป็นนักสือ่
ความหมายทางวฒันธรรม

 พัฒนาผลติภณัฑ ์เชน่ ชาใบขลู ่เครือ่งจักสาน
 การประชาสมัพันธก์จิกรรมทางวฒันธรรมของชมุชน

 ยทุธศาสตรก์ารทอ่งเทีย่วไทย พ.ศ. 2558 – 2560
 ยทุธศาสตรก์ระทรวงวฒันธรรม เสรมิสรา้งภมูคิุม้กัน

ทางสงัคม เพือ่สบืสานเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ความเป็นไทย

ภาคประชาสงัคม
/นักวชิาการ



รปูแบบ (Model) โครงการความรว่มมอืเพือ่การอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตใินพืน้ทีอ่นุรกัษ:์ 

อทุยานแหง่ชาตดิอยอนิทนนท์

Key driver
กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า 

และพนัธุพ์ชื

อทุยานแหง่ชาติ
ดอยอนิทนนท์

ทะเบยีนประวัติ
การใชท้ีด่นิชมุชน
แบบมสีว่นรว่ม                       
โดยชมุชน

การพัฒนาพลังงาน
ไฟฟ้าพลังน ้าขนาดเล็ก

ของชมุชน

การเฝ้าระวัง                 
การขยายเขตท ากนิโดย

เครอืขา่ย

นโยบายMOU

มลูนธิไิทยรักษ์ป่า

เครอืขา่ยภาค
ประชาชน/ชมุชนใน
พืน้ทีอ่ทุยานฯ

เครอืขา่ยความรว่มมอือนุรักษ์พืน้ทีป่่า

พืน้ทีป่่าไดร้บัการอนุรกัษอ์ยา่งย ัง่ยนืผลส าเร็จ

ชุมชน
มคีณุภาพ
ชวีติทีด่ ี

ขมุชน
ตน้แบบ
อนรุกัษ์

กฎ กตกิา
อนรุกัษ์

ของชุมชน

คณะกรรมการ
ทีป่รกึษาอทุยาน

แหง่ชาต ิ
(PAC)

หน่วยงานภาครัฐ                   
ทีเ่กีย่วขอ้ง

มลูนธิกิารพัฒนา
อยา่งยั่งยนื

₪ ส ารวจ และจัดท าขอ้มลูพืน้ฐาน เกีย่วกับความพรอ้มหรอืศักยภาพของชมุชนในพืน้ทีอ่นุรักษ์

₪ สรา้งความตระหนักรู ้และความเขา้ใจเกีย่วกับความจ าเป็นและประโยชนใ์นพืน้ที่

₪ เสรมิสรา้งศักยภาพและความเขม้แข็งของผูน้ าชมุชน/สมาชกิเครอืขา่ยดา้นการอนุรักษ์ป่า

₪ สรา้งการมสีว่นรว่ม โดยใหม้เีวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละแลกเปลีย่นประสบการณ์

₪ สง่เสรมิการมสีว่นรว่มในการวางแผนเพือ่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

₪ สนับสนุนและสง่เสรมิการรวมกลุม่เครอืขา่ยอนุรักษ์ป่า ทัง้จากตน้น ้า – ทา้ยน ้า

₪ สง่เสรมิและสรา้งความมั่นคงใหก้ับชมุชนในพืน้ทีอ่นุรักษ์ภายใตว้ถิชีวีติแบบพอเพยีง                            

ทีส่อดคลอ้งกับวถิชีมุขนและไมท่ าลายทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

₪ สรา้งความยังยนื ภายใตห้ลักการ “คนอยูไ่ด ้ป่าอยูไ่ด”้ โดยสนับสนุนการพัฒนาเพือ่สรา้ง

ตน้แบบชมุชนอนุรักษ์ป่า

ความส าเร็จเกดิจาก: 
ความรว่มมอืรว่มใจ และการสนับสนุน
การอนุรักษ์ผนืป่าของเครอืขา่ยและ
ภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง

คนอยูไ่ด ้ป่าอยูไ่ด ้



โครงการสง่เสรมิการตลาดกรนีมารเ์ก็ต แบบบรูณาการโดยใชก้ารตลาดน า: จงัหวดัเพชรบรูณ์

ความเขม้แข็งเครอืขา่ย
เกษตรกร

การบรูณาการความรว่มมอื
ของทกุภาคสว่น

การสรา้งชอ่งทางการตลาด
ทีเ่ชือ่มโยงกันโดยตรงปจัจยัความส าเร็จ

หนว่ยงานภาครฐั 
และทอ้งถิน่ที่
เก ีย่วขอ้ง

ภาคเอกชน

เครอืขา่ย
ชุมชน/
เกษตรกร

การตลาดน าการผลติ (Market Driven)                                    
ดว้ยกลไกการมสีว่นรว่ม

เชงิ
สงัคม

เชงิ
เศรษฐ
กจิ

ผลลพัธ์

- ลดการเคลือ่นยา้ยแรงงานออกนอกพืน้ที่

- อาชพีทีม่ั่นคงและคณุภาพชวีติทีด่ขี ึน้ของ
คนในชมุชนและประชาชนผูบ้รโิภค

- ตน้แบบของการเชือ่มโยงการผลติกบั
ชอ่งทางการตลาด (บา้นน ้าดกุใต)้

- เกดิความรักและสามัคคคีวามรว่มแรง
รว่มใจของคนในทกุภาคสว่น

รว่มคดิ รว่มท า รว่มรบัผลประโยชน์

เกษตรกรมรีาย
ไดเ้พิม่ข ึน้

เครอืขา่ยผูผ้ลติและ
ผูจ้ าหน่ายสนิคา้

ปลอดภัย

เกษตรกรลด
การใชส้ารเคมี

ผลผลติ

V

เตรยีมความพรอ้ม
ดา้นการตลาดและการผลติ

• สง่เสรมิใหเ้กดิการรวมกลุม่เป็นเกษตรกร
จัดตัง้เป็นสหกรณ์
• สรา้งความรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบั
แนวคดิการตลาดน าการผลติเพือ่
ปรับเปลีย่นวธิคีดิพฤตกิรรมกา้วสู่

การเป็น Smart  Farmer 

ปรบัเปลีย่นการผลติ
ตามความตอ้งการของตลาด

• รว่มวางแผนกบัหน่วยผลติ (เกษตร
จังหวัด) กลุม่เกษตรกร ในการ
ปรับเปลีย่นการผลติ (อบรมใหค้วามรู ้
การผลติเกษตรอนิทรยี ์และการตรวจ
รับรองมาตรฐาน)

สรา้งมลูคา่การตลาด
(Value Creation)

• สรา้งตรา (Branding) 
• ตลาดกรนีมารเ์กต็
• จดทะเบยีนทรัพยส์นิทางปัญญา (GI)
• พัฒนาบรรจภุณัฑ ์จัดระบบกระจาย/
ขนสง่

• จ าหน่ายในพืน้ที ่(เชน่ ตลาดตอ้งชม 
Farm Outlet ตลาดสเีขยีว)

• เชือ่มโยงการทอ่งเทีย่ว
• ขยายเครอืขา่ย  (รา้นอาหาร โรงแรม ) 
• จ าหน่ายนอกพืน้ที ่ตลาดพรเีมีย่ม เชน่ 

Supermarket ของหา้งตา่งๆ 
ทีม่สีาขาทั่วประเทศ

• จับคูธ่รุกจิ (Business Matching)

สง่เสรมิตลาด

จงัหวดั
เพชรบรูณ์

ยกระดบัสนิคา้เกษตรปลอดภยัอยา่งย ัง่ยนื

สป. พาณิชย ์                 
โดยส านกังาน
พาณิชยจ์งัหวดั
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สรปุองคป์ระกอบหลกัทีค่วรปรากฏใน Model

1. เป้าหมายของการด าเนนิงาน/การด าเนนิโครงการที่
ตอ้งการบรรลุ

2. กลไกทีใ่ชใ้นการขบัเคลือ่น (เครอืขา่ยหรอืภาค
สว่นตา่ง ๆ ทีเ่ขา้มามบีทบาทและท างานรว่มกนั)

3. ขัน้ตอน/วธิกีารท างาน (Process)
4. ผลส าเร็จทีไ่ดรั้บในการด าเนนิงาน (Output  

outcome  Impact)
5. ปัจจัยทีม่ผีลตอ่ความส าเร็จ

ตัวอย่างการจัดท าตัวแบบ (Model)



ตัวอย่างแบบสอบถามที่ใช้ในการส ารวจความพึงพอใจ/ความเชื่อมั่นของประชาชน

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ าปี พ.ศ. 2560



ตัวอย่างแบบสอบถามที่ใช้ในการส ารวจความพึงพอใจ/ความเชื่อมั่นของประชาชน

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ าปี พ.ศ. 2560
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การเตรียมการเพื่อรับการตรวจประเมินในพื้นที่

1. ความพร้อมของสถานที่          
หรือพื้นที่ที่จะลงตรวจ
ประเมิน

2. เอกสาร /หลักฐาน 
เพื่อรับการตรวจประเมิน

3. เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/
เครือข่าย/ภาคส่วนอื่น                 
ที่เข้ามาท างานแบบมี
ส่วนร่วม เพื่อร่วมน าเสนอ
ผลการด าเนินงาน

1. น าเสนอผลการด าเนินงาน   
ที่ครอบคลุมในทุกมิติ ตาม
หลักเกณฑ์ฯ

2. น าเสนอผลการด าเนินงาน
โครงการที่เสนอเป็นตัวอย่าง
โดยแสดงใหเ้ห็นรูปแบบ
หรือวิธีการด าเนินงาน และ
บทบาทของแต่ละภาคส่วน
แบบหุ้นส่วนความร่วมมือ

3. ผลส าเร็จหรือประโยชน์
ทีเ่กิดกับพ้ืนที่หรือชุมชน
หรือสังคมที่เป็นรูปธรรม

การประเมิน                      
ความพึงพอใจในบทบาท
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                    
ที่เกี่ยวข้องที่เข้ามามี                    

ส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
การด าเนินโครงการ                       

โดยผู้ตรวจประเมิน
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ข้อแนะน าเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรอกใบสมัคร

ศึกษาและสร้างความเข้าใจเกี่ ยวกับเงื่อนไขการสมัครในแต่ละประเภท                        
รางวัล

ตอบข้อค าถามในใบสมัครทุกประเด็นให้ครบถ้วน และชัดเจน  พร้อมแนบเอกสาร
ประกอบส าหรับอ้างอิงใหส้อดคล้องกับค าตอบด้วย

ระบุชื่อผู้ติดต่อ/ประสานงาน พร้อมรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวก               
ในการประสานงาน โดยควรเป็นเจ้าหน้าที่ที่เข้าใจการด าเนินงานโครงการท่ีเสนอมา

โครงการท่ีเสนอเป็นตัวอย่าง ควรระบุ ชื่อโครงการ และพ้ืนที่ที่ด าเนินการ
ให้ชัดเจน

กรณีการยื่นใบสมัครของจังหวัด  ควรน าเสนอข้อมูลที่ตอบค าถามการด าเนินงาน
ในมิติที่ 1 เป็นการด าเนินงานในภาพของระดับจังหวัด  
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Back up



ให้ความส าคัญ                 
กับการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

เกิดต้นแบบ                     
ในชุมชน/ เกิดการ
รวมกลุ่ม /เครือข่าย

การท างาน 

แนวโน้มการพัฒนา                   
อย่างยั่งยืน

ท างานแบบภาคี/
เครือข่าย & บูรณาการ

การมีส่วนร่วม                   
ที่มีความหมาย 

สนับสนุน                       
และเสริมสร้างศักยภาพ                                  
ภาคประชาชน/ชุมชน

การท างาน                 
แบบหุ้นส่วน              
ความร่วมมือ


