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ค ำชี้แจง 

 
1. การยื่นแบบฟอร์มการสมัคร 

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

 1.2  กรณีบุคคลหรือหน่วยงานอื่น (แมวมอง) เป็นผู้เสนอชื่อหน่วยงานและผลงานที่ควรได้รับรางวัล สามารถยื่น
แบบฟอร์มการสมัคร และเป็นผู้ลงนามในแบบฟอร์มดังกล่าว 

 1.3  ผู้ที่เสนอชื่อหน่วยงานและผลงานที่ควรได้รับรางวัล ต้องจัดท ารายละเอียดข้อมูลการด าเนินงานของ 
ส่วนราชการ จังหวัด หรือองค์การมหาชน เพื่อประกอบการสมัครขอรับรางวัล 

2. ข้อมูลที่กรอกลงในแบบฟอร์มการสมัคร ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขการสมัคร ดังนี้ 

 2.1  ให้ใช้ข้อมูลและผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการเปิดระบบราชการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในระดับการให้ข้อมูล (Inform) และระดับการปรึกษาหารือ (Consult) 
ซึ่งเป็นผลการด าเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และปัจจุบันยังมีการด าเนินงานอยู่อย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งผลการด าเนนิงานดังกล่าว ไม่ควรย้อนหลังเกิน 3 ปี  

 2.2 การด าเนินงานขององค์กรต้องสอดคล้องตามนโยบายส าคัญของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็น
อ านาจหน้าที่/ภารกิจหลักขององค์กร หรือสอดคล้องตามแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด โดยการ
ด าเนินการดังกล่าวก่อให้เกิด/มีผลกระทบ (Impact) ต่อการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพในการ
บริหารราชการหรือการจัดบริการสาธารณะขององค์กร 

 2.3 การด าเนินงานตัวอย่างที่เสนอมา ต้องก่อให้เกิด/มีผลกระทบ(Impact) ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ประสิทธิภาพในการบริหารราชการหรือการจัดบริการสาธารณะขององค์กร 

3. กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ และโปรดแนบเอกสาร/หลักฐานประกอบใบสมัคร พร้อม
ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเอกสาร/หลักฐานประกอบข้อค าถามใด เนื่องจากเอกสาร/หลักฐานประกอบใบสมัคร
เป็นหลักฐานที่มีความส าคัญต่อการพิจารณาและการประเมินผล 

4. กรณีพื้นที่ในการกรอกข้อมูลในใบสมัครไม่เพียงพอสามารถเขียนเพิ่มเติมในกระดาษอื่น และโปรดหมายเหตุ
แสดงความเชื่อมโยงกับข้อค าถามด้วย  

 

 

 

แบบฟอร์มกำรสมัคร 
ประเภทรำงวัลเปิดใจใกล้ชิดประชำชน (Open Governance) 

สำขำกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม 
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5. เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที ่3 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561  

6. ส่ งแบบฟอร์มการสมัครพร้อมหลักฐาน /เอกสารประกอบได้ที่ เว็บไซต์  www.opdc.go.th หรือ
http://awards.opdc.go.th หรือส่งไปยังส านักงาน ก.พ.ร. ตามที่อยู่ต่อไปนี ้:  

 

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

(กรุณำวงเล็บมุมซอง: รำงวลัสำขำกำรบรหิำรรำชกำรแบบมสี่วนร่วม ประจ ำปี พ.ศ. 2561) 
เบอร์โทรศัพทท์ี่สำมำรถติดตอ่ได้ 0 2356 9999 ต่อ 8871 , 8876 และ 8923  

โทรสำร 0 2281 8328 
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2.  ชื่อผู้ติดต่อ/ประสำนงำน 

1.  ผู้ยื่นสมัคร 
 

 
 

            กรณีส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า จังหวัด หรือองค์การมหาชน (สมัครเอง)โปรดระบุ  
(ชื่อหน่วยงานที่มัคร)......................................................................................................................... 

              กรณีบุคคลหรอืหน่วยงานอื่น (แมวมอง) โปรดระบ ุ

                  1) ชื่อผู้ยื่นสมัคร ........................................................................................................................... 

                   2) ชื่อหน่วยงานที่เห็นควรได้รับรางวัล.......................................................................................... 
                      

 

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

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

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

เลขที่............หมู่ที่....................ถนน...................................ต าบล..........................................................   

อ าเภอ........................................ จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย.์.................................... 

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

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

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

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

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

เลขที่............หมู่ที่....................ถนน...................................ต าบล..........................................................   

อ าเภอ........................................ จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย.์.................................... 

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

E-mail................................................................................................................................................... 
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3.  ผลกำรด ำเนินกำรเปิดระบบรำชกำรให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม 
 
 

 
 
 

 
มิติที่ 1: ควำมสำมำรถขององค์กร 

1. การสร้างกลไกภายในองค์กร เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชนไปสู่การปฏิบัติ (6 คะแนน) 

1.1 มีการก าหนดนโยบาย/ทิศทาง/แผนงาน ที่แสดงว่าให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
□ ไม่มี  
□ มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสำรประกอบ)  

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

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

.................................................................................................................................................... 
1.2 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ/อัตราก าลัง หรอืก าหนดหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบการส่งเสรมิ 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 
□ ไม่มี  
□ มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสำรประกอบ)  

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

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

.................................................................................................................................................... 
1.3 มีกระบวนการสร้างวัฒนธรรม/ค่านิยม ที่เอื้อต่อการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 

□ ไม่มี  
□ มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสำรประกอบ)  

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

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

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

2. การเสริมสร้างศักยภาพภาคประชาชนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ (4 คะแนน) 

□ ไม่มี  
□ มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสำรประกอบ)                   

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

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

.................................................................................................................................................... 
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มิติที่ 2: กำรเปิดระบบรำชกำร 
 
3. การส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ (20 คะแนน) 

3.1  อธิบายว่า องค์กรของท่านมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลาย และสามารถเข้าถึง
ได้สะดวกอย่างไร  

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

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

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

3.2  อธิบายว่า องค์กรของท่านมีการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน และทันเวลาในการใช้งาน
หรืออยู่ในเวลาที่เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร  

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

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

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

4. การส่งเสริมให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ เกี่ยวข้องอย่างมี
ประสิทธิภาพ  (20 คะแนน) 

4.1  อธิบายว่า องค์กรของท่านมีระบบ/วิธีการจัดการในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนหรือไม่ อย่างไร 

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

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

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

4.2 อธิบายว่า องค์กรของท่านให้ความส าคัญกับความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้องบนพื้นฐานความรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได ้(Accountability) หรือไม่ อย่างไร 

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

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

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

5. อธิบายว่า องค์กรของท่านมีการพัฒนาหรือการประยุกต์ใช้ความรู้ หรือนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีในการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือไม่ อย่างไร (10 คะแนน) 

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

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

....................................................................................................................................................................... 
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6. อธิบายว่า องค์กรของท่านมีการสร้างระบบฐานข้อมูล หรือการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ อย่างไร (10 คะแนน) 

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

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

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

มิติที่ 3: กำรบรรลุผลส ำเร็จ 
 

7. อธิบายเกี่ยวกับประโยชน์ หรือความส าเร็จที่ได้รับจากการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารราชการ ที่แสดงให้เห็นผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบเชิงประจักษ์ ที่เกดิกับองค์กรและ
ชุมชน/สังคม/ประเทศ ว่าเป็นอย่างไร (20 คะแนน) 
...................................................................................................................................................................... 

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

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

8. ระดับความพึงพอใจและการรับรู้ของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องต่อภาพลักษณ์ของ
องค์กรในการเปิดระบบราชการเป็นอย่างไร (10 คะแนน) 

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

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้เป็นความจริงและครบถ้วน  

ข้าพเจ้าทราบดีว่า หากระบุข้อมูลหรือส่งเอกสารที่ผิดจากความเป็นจริง จะเป็นสาเหตุให้
ถูกตัดสิทธิใ์นการได้รับการประเมินเพื่อรบัรางวัลเลิศรฐั สาขาการบรหิารราชการแบบมีส่วนร่วม 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 และข้าพเจ้ายอมรับการตัดสินของคณะกรรมการว่าถือเป็นที่สิ้นสดุ 
 
 

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

ต าแหน่ง ........................................................................ 
วันที่ ............/.............../.............. 

 
 


