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ค ำชี้แจง 

 
1. การยื่นแบบฟอร์มการสมัคร 

1.1 กรณีส่วนราชการ จังหวัด หรือองค์การมหาชน สามารถสมัครขอรับรางวัลโดยยื่นแบบฟอร์มการสมัคร
ในนามส่วนราชการจังหวัด หรือองค์การมหาชน และอธิบดี/หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด 
หรือผู้อ านวยการองค์การมหาชน หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากอธิบดี/หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด หรือผู้อ านวยการองค์การมหาชน เป็นผู้ลงนามแบบฟอร์มการสมัคร 

1.2 กรณีบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืน (แมวมอง)เป็นผู้เสนอชื่อหน่วยงานและผลงานที่ควรได้รับรางวัล 
สามารถยื่นแบบฟอร์มการสมัคร และเป็นผู้ลงนามในแบบฟอร์มดังกล่าว 

1.3 ผู้ที่เสนอชื่อหน่วยงานและผลงานที่ควรได้รับรางวัล ต้องจัดท ารายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการเปิดระบบราชการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการ เพ่ือประกอบการสมัครขอรับรางวัล 

2. ข้อมูลที่กรอกลงในแบบฟอร์มการสมัคร ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการสมัคร ดังนี้ 

2.1 ให้ใช้ข้อมูลและผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการเปิดระบบราชการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับการเข้ามาเกี่ยวข้อง ( Involve)หรือระดับ
ความร่วมมือ (Collaborate)ซ่ึงควรมีการด าเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  

2.2การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่เสนอมาเป็นตัวอย่าง ต้องสอดคล้องตามนโยบายส าคัญของ
รัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นอ านาจหน้าที่ /ภารกิจหลักขององค์กร หรือสอดคล้อง 
ตามแผนพัฒนาจักงหวัดหรือกลุ่มจังหวัดโดยการด าเนินการดังกล่าวสะท้อนการพัฒนาหรือ 
การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และส่งผลกระทบ (Impact) ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และประเทศ 

2.3กรณีสมัครขอรับรางวัลมากกว่า 1โครงการ/การด าเนินงาน ต้องเป็นการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่
ไม่ซ้ ากัน หรือไม่ใช่การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานในพ้ืนที่เดียวกัน หรือไม่ซ้ ากับพ้ืนที่การด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานเดิมที่เคยได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
มาแล้ว 

3. กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ และโปรดแนบเอกสาร/หลักฐานประกอบใบสมัคร 
พร้อมระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเอกสาร/หลักฐานประกอบข้อค าถามใด เนื่องจากเอกสาร/หลักฐานประกอบ 
ใบสมัครเป็นหลักฐานที่มีความส าคัญต่อการพิจารณาและการประเมินผล 

 

 

แบบฟอร์มกำรสมัคร 
ประเภทรำงวัลสัมฤทธผิลประชำชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 

สำขำกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม 
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4.กรณีพ้ืนที่ในการกรอกข้อมูลในใบสมัครไม่เพียงพอสามารถเขียนเพ่ิมเติมในกระดาษอ่ืนและโปรดหมายเหตุแสดง
ความเชื่อมโยงกับข้อค าถามด้วย 

5. เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 3 มกราคม -28 กุมภาพันธ์ 2561  

6. ส่ งแบบฟอร์มการสมัครพร้อมหลักฐาน /เอกสารประกอบได้ที่ เว็บ ไซต์www.opdc.go.th หรือ 
http://awards.opdc.go.th หรือส่งไปยังส านักงานก.พ.ร.ตามท่ีอยู่ต่อไปนี้ : 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ส ำนักงำน ก.พ.ร.) 
เลขที่ 59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงจิตรลดำ เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 10300 

(กรุณำวงเล็บมุมซอง: รำงวัลสำขำกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วมประจ ำปี พ.ศ. 2561) 
เบอร์โทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ 023569999 ต่อ 8871 , 8876 และ 8923 

โทรสำร 022818328 
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2.  ชื่อผู้ติดต่อ/ประสำนงำน 

1.  ผู้ยื่นสมัคร 
 

  
 

กรณีส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า จังหวัด หรือองค์การมหาชน(สมัครเอง) 
โปรดระบุ(ชื่อหน่วยงานที่สมัคร)ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
กรณีบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืน (แมวมอง)โปรดระบุ 

1)ชื่อผู้ยื่นสมัคร .. 

2) ชื่อหน่วยงานที่เห็นควรได้รับรางวัล.. 
 

 

 
 
2.1 ชื่อ        นายวิจารย์            นามสกุล             สิมาฉายา 

ต าแหน่ง ปลัดกระทรวง 

สังกัดหน่วยงาน ส านักงานปลัดกระทรวงทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เลขที ่ ๙๒  ซอยพหลโยธิน ๗                 ต าบล สามเสนใน 

อ าเภอ พญาไท        จังหวัด  กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10400 

โทรศัพท ์        02 278 8500        โทรสาร      02 278 5735 

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

2.2 ชื่อนางสาวผุสดี  นามสกุล เยี่ยมสวัสดิ์ 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 

สังกัดหน่วยงาน  ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เลขที ่2/1  หมู่ที่ 6 อาคารบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ชั้น 1 ต าบล  วังตะกู 

อ าเภอ       เมือง   จังหวัด      นครปฐม        รหัสไปรษณีย ์ 73000 

โทรศัพท์     0 3426 2339-40    โทรสาร0 3426 2339-40 

E-mail:  ypusadee@yahoo.com 
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3.  ผลกำรด ำเนินกำรเปิดระบบรำชกำรให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม 

 
 

 
 
 
 

มิติที่ 1: ควำมสำมำรถขององค์กร 
 
1. การสร้างกลไกภายในองค์กร เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชนไปสู่การปฏิบัติ  (6 คะแนน) 

1.1 มีการก าหนดนโยบาย/ทิศทาง/แผนงานที่แสดงว่าให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ไม่มี  
มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสำรประกอบ) 
 ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ : สร้างความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและองค์กร : ส่งเสริมความเข้มแข็ง
เครือข่ายภาคประชาชน และเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระดับต่างๆ (เอกสารแนบ 1) 
 แผนปฏิบัติการราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 ของส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีพันธกิจ ข้อ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการ
ความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและต่างประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.ทส. ข้อ 1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมโดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน (เอกสารแนบ 2) 

1.2มี ก า รม อ บ ห ม าย ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ /อั ต ร าก า ลั ง  ห รื อ ก าห น ด ห น่ ว ย งาน เพ่ื อ รั บ ผิ ด ช อ บ 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ไม่มี  
มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสำรประกอบ) 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ.2560 ข้อ 3 แบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวงฯ ข้อ (9-24) ส านักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 1-16 ข้อ 15 ให้ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 มีอ านาจหน้าที่ ข้อ (4) ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมและเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับภาคตลอดจนเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม (เอกสารแนบ 3) 
ก าหนดหน่วยงานภายในและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามกฎกระทรวง (เอกสารแนบ 4) 

1.3  มีกระบวนการสร้างวัฒนธรรม/ค่านิยมท่ีเอ้ือต่อการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน  

ไม่มี  
มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสำรประกอบ) 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 มีกระบวนการสร้างวัฒนธรรม/ค่านิยมที่เอ้ือต่อการสร้างการ
มีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ได้แก่ 
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การมีค าสั่งแต่งตั้งให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ส านักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 5 รับผิดชอบด าเนินการ เช่น คณะกรรมการประเมินสิ่งแวดล้อมของวัด คณะกรรมการ 
การสนับสนุนให้ภาคประชาชนจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม การเชิญภาคประชาชนร่วม
เป็นวิทยากรการบรรยายเรื่องการจัดการขยะ การจัดการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ า
(เอกสารแนบ 5) 

2. การเสริมสร้างศักยภาพภาคประชาชนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ (4 คะแนน) 

ไม่มี  
มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสำรประกอบ) 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 ด าเนินการเสริมสร้างศักยภาพภาคประชาชนเพ่ือเข้ามามี
ส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องโดย 1) จัดฝึกอบรมเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง2) จัด
การศึกษาดูงานในเนื้อหาส าคัญด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ 3) ประสานงานและสนับสนุนภาค
ประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานอ่ืนจัดอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 4) จัดค่าย
เยาวชนรักษ์ท่าจีน เพ่ือสร้างเครือข่ายระดับเยาวชนในการเป็นผู้น าจัดกิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน (เอกสารแนบ 6) 

3. การให้ข้อมูลข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีประสิทธิภาพ  
(5 คะแนน) 

3.1 มีช่องทางการให้ข้อมูลที่หลากหลายเข้าถึงได้สะดวก และทันเวลาในการใช้งาน 

ไม่มี  
มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสำรประกอบ)(เอกสารแนบ7) 
ช่องทางการให้ข้อมูลที่เข้าถึงได้สะดวก และทันเวลาในการใช้งานของส านักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคท่ี 5 ได้แก่ 
1) โทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 0 3426 2339-40 และโทรศัพท์มือถือของผู้อ านวยการและ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง  
2) สื่อโซเชียลทุกชนิด เช่นไลน์ ทั้งท่ีเป็นส่วนตัวและกลุ่ม  
3) เว็บไซด์ของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 ที่มีช่องทางให้ผู้ใช้บริการสามารถส่งข้อมูลและ
ถามตอบได ้
4) การเดินทางมาปรึกษาหารือ ณ ที่ตั้งท าการส านักงาน และ  
5) การจัดประชุมและหรือการเดินทางเข้าตรวจพ้ืนที่ทันทีกรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
 

3.2 มีการน าความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน/ 
การให้บริการที่ชัดเจน  

ไม่มี  
มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสำรประกอบ) 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมจะท าการประเมินความพึงพอใจกกรณีที่ให้บริการในเรื่องต่างๆ อย่าง

สม่ าเสมอ ซึ่งผลการประเมินพบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจมาก รายละเอียดหลักฐานตามข้อ 7 แต่
อย่างไรก็ตามเครือข่ายภาคประชาชนของลุ่มน้ าท่าจีนมักจะมีข้อคิดเห็นที่ส าคัญเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ ซึ่งได้มีการเสนอความคิดเห็นไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องปัญหาก็มิได้รับการแก้ไข 
ในการนี้ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  5 จึงได้จัดเวทีเครือข่ายภาคประชาชนพบผู้บริหารระดับสูง 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ซึ่งผู้น าและผู้แทนภาคประชาชนได้น าเสนอ
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ประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สรุปประมวล
น าเสนอผู้บริหารและได้รับข้อสั่งการให้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

ประเด็นปัญหาที่ภาคประชาชนร้องขอเป็นประเด็นใหญ่และเกี่ยวข้องกับหน่วยงานในระดับ
กระทรวง ดังนั้นจึงมีประสานงานเพ่ือด าเนินการในระดับกระทรวง และในพ้ืนที่ได้ด าเนินการและมีการ
รายงานเข้าระบบให้ผู้บริหารรับทราบอย่างต่อเนื่อง ร่วมทั้งในขณะที่ ลงไปตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเชิง
พ้ืนที่ก็จะประสานเครือข่ายภาคประชาชนเข้าร่วม เช่นกรณี ภาคประชาชนแจ้งเบาะแสเรื่องการแก้ไขปัญหา
คุณภาพน้ าในคูคลองสสาขาแม่น้ าท่าจีนเน่าเสียต่อรัฐมนตรี และมีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการ จึงได้ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานจากส่วนกลางและในพ้ืนที่ในการส ารวจ จัดท าแผนปฏิบัติการ 
โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็น ร่วมวางแผนและร่วมด าเนินงาน (เอกสารแนบ8) 

 
มิติที่ 2: กำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมอย่ำงเป็นรูปธรรม 

 
4. การส่งเสริมการท างานแบบมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ/ด าเนินงาน เพ่ือส่งเสริมการเปิดระบบ

ราชการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับ  
การเข้ามาเกี่ยวข้อง(Involve) หรือท างานร่วมกันในระดับความร่วมมือ(Collaborate) ในลักษณะหุ้นส่วน
ความร่วมมือ (45 คะแนน) 

4.1 อธิบำยประเด็นส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับควำมเป็นมำ/ที่มำ/สภำพปัญหำ หรือเหตุผลส ำคัญที่น ำมำสู่กำร
ริเริ่มกำรด ำเนินโครงกำร/กำรแก้ปัญหำ และแนวโน้ม/เงื่อนไขของสถำนกำรณ์ รวมทั้งผลกระทบ 
ตลอดจนระบุวัตถุประสงค์ว่ำเป็นอย่ำงไร 

ความเป็นมาและเหตุผลส าคัญที่น ามาสู่การริเริ่มการด าเนินโครงการ/การแก้ปัญหามีดังนี้ 

วิกฤตการณ์แม่น้ าท่าจีนเน่าเสียครั้งใหญ่ อันเกิดจากการระบายน้ าฝนออกจากพ้ืนที่นาลงแม่น้ าท่าจีน
ในอ าเภอสองพ่ีน้อง ท าให้แม่น้ าท่าจีนและล าน้ าสาขาคูคลองต่างๆมี สภาพเน่าเสียมีสีด า และมีกลิ่น
เหม็น ปริมาณสารอินทรีย์สูง ท าให้ออกซิเจนละลายน้ า (DO) มีค่าต่ ามาก ปรากฏการณ์ครั้งนั้นส่งผล
ต่อระบบนิเวศของลุ่มน้ าท่าจีนอย่างมากและยังส่งผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศชายฝั่ง
ตามมาอีกด้วยจากวิกฤตการณ์ดังกล่าว ท าให้หน่วยงานต่างๆ ริเริ่มที่จะฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมในลุ่ม
น้ าท่าจีนอย่างจริงจังโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

ระบบราชการของไทยในปัจจุบันได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
ปกครอง เนื่องจากเป็นหลักคิดที่รัฐบาลน ามาใช้เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามที่ประชาชน
เรียกร้อง เป็นที่ยอมรับของประชาชนโดยมีเป้าหมายเพ่ือให้การบริหารราชการ การตัดสินใจและการ
ให้บริการสาธารณะ ตลอดจนการด าเนินนโยบายสาธารณะต่างๆ เป็นไปอย่างสุจริตโปร่งใสเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน ตอบสนองความต้องการของประชาชน มีการตัดสินใจที่รอบคอบเป็นธรรม 
และค านึงถึงผลประโยชน์และสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนโดยรวม 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม จึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะท าให้เกิดการบริหารราชการ
ที่สุจริตโปร่งใสมากขึ้นจากความพยายามในการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในภาครัฐมากขึ้นดังนั้น 
หน่วยงานภาครัฐจ าเป็นต้องปรับระบบการบริหารราชการให้ให้มีช่องทางที่ประชา Governance) ทั้งนี้ 
International Association for Public Participation (IAP2) ซึ่งเป็นสถาบันนานาชาติได้ศึกษาและ
ก าหนดระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ 5 ระดับเพ่ือที่ผู้ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานภาครัฐจะเลือก
ตัดสินใจออกแบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมจากระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในภาครัฐตั้งแต่ระดับการเข้ามามีส่วนร่วมที่น้อยที่สุดถึงระดับการเข้ามามีส่วนร่วมที่มากขึ้น 
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รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ต้องการใช้อ านาจรัฐ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ ค าว่า “ประชารัฐ” จึงถูกกล่าวถึงอยู่เป็นประจ า โดยที่
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของ “ประชารัฐ” ในท านองเดียวกัน คือ การรวมเอาพลังทุก
ภาคส่วน ไม่ว่าจะอยู่ในภาคประชาชน ภาคธุรกิจ หรือภาครัฐ มาใช้ โดยมองบนพื้นฐานว่า “คนไทยทุก
คน ก็คือ ประชาชนของชาติ” ซึ่งถือเป็นพลังอ านาจที่ส าคัญในการแก้ไขปัญหา ในการเปลี่ยนแปลง
หรือการปฏิรูป และการพัฒนาประเทศในทุกมิติและทุกด้านอย่างยั่งยืน 

 หัวใจส าคัญของยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” คือ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคน 
เนื่องจากการแก้ปัญหา การปฏิรูป และการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน จะส าเร็จหรือเห็ นผลเป็น
รูปธรรมไม่ได้เลย หากขาดซึ่งความร่วมมือร่วมใจและการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ 
และรัฐบาล 

 วัตถุประสงค์ เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ลุ่มน้ าท่าจีน ภายใต้แนวทางการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือสนับสนุน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้สามารถสนองตอบความต้องการ และได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชนในการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

 
4.2อธิบายการด าเนินโครงการ/ด าเนินงานเกี่ยวกับรูปแบบ/ขั้นตอน/วิธีการที่ใช้ด าเนินงานในพ้ืนที่ตั้งแต่

ริเริ่มไปจนถึงการก าหนดแนวทางและด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหา/การพัฒนา ที่สะท้อนระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชน การบูรณาการการท างานและท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน และหลักการ/แนวคิด
ทีน่ ามาประยุกต์ใช้ ว่าเป็นอย่างไร  

จากสภาพปัญหา หรือเหตุผลส าคัญที่น ามาสู่การริเริ่มการด าเนินโครงการ/การแก้ปัญหาของส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 ในประเด็นที่ส าคัญ คือ ความวิกฤตด้านคุณภาพน้ าในแม่น้ าท่าจีน ดังนั้น
ส านักงานจึงมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัยคุณภาพน้ าในแม่น้ าท่าจีน ส าหรับโครงการ
ที่ส าคัญในการพัฒนาเครือข่าย ได้แก่ 1) โครงการลดของเสียในแหล่งน้ าวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ า
ในแหล่งน้ าหลัก 2) โครงการติดตามตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษตามแนวประชารัฐ 
การด าเนินงานสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนภายใต้โครงการ/แผนงาน มี
วิธีการหลักๆ คือ การประชุม เวทีเสวนา การพูดคุยสอบถามทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยให้
สมาชิกในชุมชนได้มีส่วนร่วมทุกขั้นตอนของกระบวนการ ส่งเสริมให้เกิดการระดมความคิดในขั้นตอน
ต่างๆ ของกระบวนการ ซึ่งการมีส่วนร่วมและการเข้าร่วมซ้ าของชุมชนในลักษณะเช่นนี้จ าเป็นจะต้อง
เกิดขึ้นตลอดกระบวนการยิ่งฐานของการมีส่วนร่วมกว้างขึ้นเท่าใดก็ยิ่งได้รับการสนับสนุนมากขึ้น
เท่านั้น และโอกาสที่จะประสบความส าเร็จในระยะยาวก็มีมากขึ้นด้วยดังรูป 
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4.3อธิบำยบทบำทของแต่ละภำคส่วนที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินโครงกำร/ด ำเนินงำน
ในพ้ืนที่โดยระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินโครงกำร/ด ำเนินงำนและอธิบำย
บทบาทของแต่ละภาคส่วนว่าเป็นอย่างไรต่อไปนี้  
 เป็นกลไกหลัก (KeyActor)โดยส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 เป็นผู้รับผิดชอบหลักด าเนินโครงการ มี

บทบาทที่ส าคัญในการก าหนดขอบเขตการดเนินงาน วางแผนปฏิบัติการ ประสานการด าเนินงานและ
ก ากับดูแลอ านวยความสะดวกให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่ก าหนด 

 เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน (Facilitator)จะมี 2 รูปแบบ คือ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 จะเป็น
ผู้สนับสนุนหลัก โดยเฉพาะสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลทางวิชาการใน
การดเนินโครงการ และอีกรูปแบบ คือ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้สนับสนุนการด าเนินงานของ
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 เช่น เข้าร่วมการประชุม ร่วมเก็บข้อมูลและให้ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ใน
เบื้องต้น เป็นต้น 

 เป็นผู้จัดการเครือข่าย (Network Manager)บทบาทของผู้จัดการเครือข่ายที่ส าคัญ คือ ผู้น า
เครือข่าย ผู้น าชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีบทบาทส าคัญในการประสานงาน
เครือข่ายในพ้ืนที่ในการเข้าร่วมกิจกรรม 

 เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือการท างาน (Partnership) ผู้ที่เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือการท างาน จะมี
บทบาทส าคัญในการร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมปฏิบัติ อาจจะอยู่ในรูปแบบอย่างเป็นทางการ
เช่น คณะกรรมการ คณะท างาน หรือเป็นทีมงาน โดยจะมีการก าหนดหน้าที่ที่ชัดเจนในการเป็น
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานภายใต้โครงการ/แผนงาน 
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4.4อธิบำยเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรม/เวที หรือการเผยแพร่ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนเพ่ือสร้ำง
กระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ว่ำเป็นอย่ำงไร 

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 ได้เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ ซึ่งเป็นการน าเสนอผลงานที่ประสบ
ความส าเร็จในพื้นที่ของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 ทั้งนี้ในส่วนของ ส านักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคท่ี 5 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้น าเสนอผลงานเรื่องการจัดการคุณภาพน้ าแบบมีส่วนร่วม 
(เอกสารแนบ 9) 

 
5.อธิบายเกี่ยวกับการน าหลักการ/องค์ความรู้/เทคนิคใหม่ๆ ที่เป็นนวัตกรรม หรือน าระบบดิจิทัล/เครื่องมือ/

เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินโครงการ/ด าเนินงาน ว่าเป็นอย่างไร (5 คะแนน) 
 ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 ได้
พัฒนาการท างานร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนให้มีรวดเร็ว และเข้าถึงข้อมูลสิ่งแวดล้อมได้อย่ างทั่วถึง สู่
ความเป็นเครือข่ายในยุคใหม่โดยเป็นการสร้างความเป็นภาคีเครือข่ายร่วมบนเส้นทางของนวัตกรรมการ
เรียนรู้ เช่นระบบฐานข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แอพพลิเคชั่น Thachin Water 
Quality บนเครือข่ายโทรศัพท์ รวมทั้งการใช้ Social Media เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค ในการติดต่อสื่อสารและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ระหว่างสมาชิกเครือข่ายการสร้างความเป็นเครือข่ายดังกล่าวยังก่อให้เกิ ด
กระบวนการท างานรูปแบบใหม่ที่คนในสังคมไม่จ าเป็นต้องเห็นหน้าตาและพบปะซึ่งกันและกันหรืออาศัยพื้นที่
ด าเนินการ เพียงแต่มีความรู้สึกร่วมว่าจะต้องร่วมมือและช่วยเหลือพ่ึงพากัน ก็สามารถสร้างความเป็นเพ่ือน 
เป็นพี่ เป็นน้องและความเป็นเครือข่ายได้ การเกิดขึ้นของนวัตกรรมจึงเป็นกระบวนการท างานของเครือข่ายใน
รูปแบบใหม่ที่เน้นการประสานความร่วมมือและการช่วยเหลือพ่ึงพาในคราวที่จ าเป็นเท่านั้นโดยที่ต่า งคนต่าง
อยู่และท างานของตนแต่เมื่อมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น ทุกฝ่ายก็มาร่วมมือกันโดยการใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการติดต่อสื่อสาร เห็นได้ว่ากระบวนการดังกล่าวก่อให้เกิดวาทกรรมในการพัฒนาที่จะน าไปสู่การ
สร้างความรู้ ความเข้าใจในสิ่งใหม่โดยการใช้วาทกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาทดแทนค าพูดเดิมๆ เช่น ประชาสังคม 
ประชารัฐการบริหารแบบบูรณาการ เป็นต้นทั้งนี้ส านักงานฯ เน้นการสร้างเครือข่ายด้วยนวัตกรรม เชิง
กระบวนการมากกว่านวัตกรรมเชิงผลผลิต หรือนวัตกรรมเชิงรูปแบบ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันของ
สมาชิกเครือข่าย 

 
มิติที่ 3: กำรบรรลุผลส ำเร็จ 

 
6.  การสรุปบทเรียนความส าเร็จหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนา(25คะแนน) 

6.1อธิบายเกี่ยวกับผลประโยชน์หรือควำมส ำเร็จที่ได้รับในเชิงสังคม หรือเศรษฐกิจซึ่งควรประกอบด้วย
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบเชิงบวกที่มีต่อชุมชน/สังคม/ประเทศโดยระบุผลส ำเร็จหรือประโยชน์
ที่ได้รับทั้งที่เป็นเชิงปริมำณ และเชิงคุณภำพที่มีหลักฐำนเชิงประจักษ์ และปัญหำ/อุปสรรค รวมทั้ง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนว่าเป็นอย่างไร    

ผลส าเร็จของการด าเนินงานของการสร้างเครือข่าย 
1. เกิดการรับรู้มุมมองที่ เหมือนกัน (Common perception) มีความรู้สึกนึกคิดและการรับรู้

เหมือนกันถึงเหตุผลในการเข้ามาร่วมกันเป็นเครือข่ายแต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าสมาชิกของ
เครือข่ายจะมีความเห็นที่ต่างกันไม่ได้ เพราะมุมมองที่แตกต่างช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์ในการ
ท างานแต่ความแตกต่างนั้นต้องอยู่ในส่วนของกระบวนการ (process) ภายใต้การรับรู้ถึงปัญหาที่
สมาชิกทุกคนยอมรับแล้ว มิฉะนั้นความเห็นที่ต่างกันจะน าไปสู่ความแตกแยกและแตกหักในที่สุด 
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2. มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Common vision) มีเป้าหมายในอนาคตร่วมกัน ท าให้กลไกการขับเคลื่อน
มีพลังและเป็นเอกภาพ 
3. เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย (Stakeholdersparticipation)ถือว่าเป็น
กระบวนการที่ส าคัญมากในการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายเป็นเงื่อนไขที่ท าให้เกิดการร่วม
รับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจและร่วมลงมือกระท าอย่างเข้มแข็ง 
4. เกิดการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน (Complementary relationship)การเกื้อหนุนพ่ึงพากัน
(Interdependence) และมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยน (Interaction)  

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน 
1. ความวิกฤต คือการสร้างโอกาส ประเด็นคุณภาพน้ าวิกฤตของลุ่มน้ าท่าจีนท าให้เกิดการรวมตัว
กันอย่างเข้มแข็งของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการฟ้ืนฟูคุณภาพน้ า 
2. การรวมตัวของภาคประชาชน จัดตั้งชมรมเรารักแม่น้ าท่าจีน ครบทั้ง 4 จังหวัด น าไปสู่การ
จัดตั้ ง      สภาลุ่มน้ าท่าจีน และมูลนิ ธิลุ่มน้ าท่าจีน เป็นต้น เครือข่ายภาคประชาชน มี
องค์ประกอบที่เด่นชัด ดังนี้ 

2.1 มีความเป็นผู้น าที่ชาญฉลาดมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการจัดการความรู้ จัด
กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลง มีความเห็นอกเห็นใจ มีความใส่ใจและ
จิตสาธารณะ 

2.2 ความตระหนักและความรับผิดชอบของบุคคลและองค์กรในการปฏิบัติงานการมีส่วน
ร่วมกับภาครัฐในกระบวนการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับท้องถิ่น 

2.3 เครือข่ายและสมาชิกชมรมฯ มีความสามารถ ศักยภาพที่แตกต่างหลากหลาย เมื่อมีการ
รวมตัวกันจึงส่งผลท าให้ชมรมฯ มีศักยภาพที่เข้มแข็งขึ้น 

2.4 สร้างทีมเยาวชนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันและรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ
กิจกรรมในการท างานร่วมกับเครือข่ายชมรมฯ 

2.4 มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สมาชิกเครือข่ายได้พูดคุยแลกเปลี่ยน สร้างมิตรภาพ
และให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน 

2.5 ความสอดคล้องของงาน บทบาท หน้าที่ ระหว่างบุคคลและกลุ่มต่างๆ ที่ท างานเพ่ือการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าท่าจีน และการเป็นพันธมิตรที่เข้มแข็งร่วมกันของกลุ่ม องค์กร ธุรกิจที่มี
แนวคิดเช่นเดียวกัน 
3. การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ประชาชนและ
เอกชนในพ้ืนที่ลุ่มน้ าท่าจีน อันน าไปสู่การจัดตั้ง คณะอนุกรรมกำรเพ่ือบริหำรจัดกำรลุ่มน้ ำท่ำจีน
โดยมีวัตถุประสงค์หลักของคณะกรรมการชุดนี้ คือเพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการลุ่มน้ าแบบองค์รวม 
มีการก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจและแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน ดึงดูดใจและเกิดจากมติเห็นชอบ
ร่วมกัน 

4. ความสามารถของหน่วยงานภาครัฐในการเชื่อมโยงให้ชุมชนเห็นความสัมพันธ์ของความยั่งยืน          
ด้านสิ่งแวดล้อมกับการประกอบอาชีพและชีวิตประจ าวันได้ โดยการจัดตั้งส านักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคท่ี 5    เมื่อปี พ.ศ.2545 เพ่ือให้เป็นองค์กรรับผิดชอบหลัก (Focal Point) ในระดับภูมิภาค ให้
การสนับสนุนงานทางวิชาการ การส่งเสริม พัฒนาศักยภาพและการขยายเครือข่าย นอกจากนี้ 
ผู้อ านวยการส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 ท าหน้าที่เชื่อมโยงและประสานความร่วมมือ ตลอดจน
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบร่วมกับทุกภาคส่วน รวมทั้งมีส่วนในการจัดหาทรัพยากรที่
เพียงพอและยั่งยืนส าหรับการท างานเครือข่ายชมรมฯ (ทรัพยากรมนุษย์ วัสดุอุปกรณ์และการเงิน) 
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5. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 
2538) ประกาศให้จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐมเป็น “เขตควบคุมมลพิษ” เมื่อวันที่ 25 
เมษายน 2538 เป็นต้น 

6. ระบบการสื่อสารเชิงรุก และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกระบบ (มียุทธศาสตร์ที่ดี 
มีวิธีการ ช่องทางและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ) 

 
6.2จัดท าตัวแบบ(Model)ที่เกิดจากการประมวล/สังเคราะห์การด าเนินโครงการ/ด าเนินงานออกมาเป็น

ภาพหรือแผนภาพ ซึ่งแสดงให้เห็นควำมเชื่อมโยงของทิศทำง/เป้ำหมำย และกลไก/วิธีกำร/
กระบวนกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนรวมทั้งผลส ำเร็จที่ได้รับ และปัจจัยที่มีผลต่อควำมส ำเร็จ 

 
 
7.ความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในบทบาทการเข้ามามีส่วนร่วมในการ

บริหารราชการ (10 คะแนน) 

ไม่มี  

มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสำรประกอบ)(เอกสารแนบ 10) 
 จ านวนตัวอย่างประชากรที่ส ารวจ จ านวน 37 ตัวอย่าง 
 แบบส ารวจที่ใช้ในการส ารวจความพึงพอใจ จ านวน 37 ชุด 
 ค่าเฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 94.19 
 
สูตรกำรค ำนวณ ดังนี้ 

 
 
x = ผลคะแนนความพึงพอใจ  n = จ านวนประชากร 
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้เป็นความจริงและครบถ้วน  

ข้าพเจ้าทราบดีว่า หากระบุข้อมูลหรือส่งเอกสารที่ผิดจากความเป็นจริง จะเป็นสาเหตุให้
ถูกตัดสิทธิ์ในการได้รับการประเมินเพ่ือรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบ  
มีส่วนร่วม ประจ าปี พ.ศ. 2561 และข้าพเจ้ายอมรับการตัดสินของคณะกรรมการ  
ว่าถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
 

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

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

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

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


