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หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล 
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

 
1.6.1 ความหมาย 

รางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาชน ที ่มีผลงานหรือ
โครงการเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถเป็นต้นแบบเพื่อให้
หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื ้นที ่ โดยเน้นการมีส่วนร่วม                
ของชุมชนและสังคมในการแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาและ  
การพัฒนาในระดับต่อไป 

1.6.2 เง่ือนไขการสมัคร 

1) ผลงานที่เสนอขอรับรางวัลจะต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่     
ซึ่งอาจเป็นระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ชุมชน หรือพื้นที่เฉพาะก็ได้ 

2) การดำเนินงาน/กระบวนการของแผนงาน/โครงการในการแก้ไขปัญหาความยากจนมีการบูรณาการ 
ความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีรูปแบบการแก้ไขปัญหาที่เกิดผลลัพธ์ผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรม 

3) ผลงานที่ส่งขอรับรางวัลต้องมีการดำเนินการมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี 
4) กรณีผลงานที่ส่งเอกสารเกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (รวมภาคผนวก) ผลงานนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาตรวจประเมิน 
5) ผลงานที่เคยได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน  

ในระดับดีเด่นแล้วจะไม่ได้รับการพิจารณาตรวจประเมิน 

1.6.3 เกณฑ์การประเมิน 

1) ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 มิติ ไดแ้ก่  

มิติที ่ 1  ตัวชี ้ว ัดกลุ ่มปัจจัยนำเข้าและกระบวนการ ( Inputs and Process Indicators)  
เพื่อประเมินรูปแบบและความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรของโครงการอย่างคุ้มค่า รวมถึง
ประเมินกระบวนการทำงานของโครงการที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยนื 
(Sustainability) มีการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการ และมีกระบวนการ
ทำงานที่มีความริเริ่มสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ (45 คะแนน)  

มิติท่ี 2  ตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ (Output, Outcome and Impact Indicators)             
เพื่อประเมินผลลัพธ์ผลกระทบที่เกิดขึ้นว่าสามารถช่วยแก้ปัญหาความยากจนได้ เห็นผล 
ทั ้งในเช ิงปร ิมาณและเช ิงค ุณภาพ ตอบโจทย์แก ้จนได ้เหมาะสมกับบริบทพื ้นที่  
และมีศักยภาพในการขยายผล (55 คะแนน)  

1.6 ประเภทร่วมใจแก้จน* 
 (Collaboration towards Poverty Eradication) 

*ท้ังนี้ สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.)  เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
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2) ต้องมีคะแนนในแต่ละมิติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
3) โครงการที ่ม ีส ิทธิได้ร ับรางวัลในระดับดีเด่นต้องมีคะแนนที ่เป ็นตัวชี ้ว ัดปัจจ ัยความสำเร็จ  

(Key Success Factor) ดังต่อไปนี้ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ได้แก่ (1) บทบาทของหน่วยงานผู้ส่งผลงาน (2) กระบวนการ 
มีส่วนร่วมของประชาชน (3) การบูรณาการการทำงานร่วมกับเครือข่ายและภาคส่วนที ่เกี ่ยวข้อง (4) ผลผลิต  
และ (5) ผลลัพธ์ 

 
โดยในแต่ละมิติมีตัวช้ีวัดและค่าคะแนน ดังนี้ 

รายการตัวชี้วัด ประเภทร่วมใจแก้จน (Collaboration towards Poverty Eradication) ค่าคะแนน 
มิติท่ี 1 : ตัวชี้วัดกลุม่ปัจจยันำเขา้และกระบวนการ (Inputs and Process Indicators)   45 
1.1 แนวทางการดำเนินงานชัดเจน และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหาความยากจนในพื้นที่/แนวคิดโครงการ (โดยสังเขป) 
1.1.2 หน่วยงานหรือผู้ที่ส่งผลงานมีการวางแผนแนวทางการดำเนินงานที่แก้ไขปัญหาความยากจน 

ตลอดจนการกำหนดแผนงานที่ชัดเจน และสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์  
1.1.3 หน่วยงานหรอืผู้ที่ส่งผลงานมีการออกแบบกลไกการขับเคลื่อนที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริง 
1.1.4 มีการใช้ทรัพยากรทั ้งในรูปแบบของตัวเงินและไม่ใช่ต ัวเงินจากแหล่งที ่หลากหลาย  

ทั้งจากภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
1.1.5 มีรูปแบบและวิธีในการใช้ทรัพยากรในการแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างคุ้มค่า 

5 

1.2 บทบาทของหน่วยงานผู้ส่งผลงาน 
1.2.1 บทบาทของหน่วยงานหรือผู้ส่งผลงานในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยแบ่งออกเป็น  

4 บทบาท ได้แก่ (1) ผู้ประสานงาน (Collaborator) (2) ผู้อำนวยความสะดวก (Facilitator)  
(3) บทบาทของหน่วยงานในฐานะผู้นำ และ (4) ผู้เปลี่ยนกระบวนทัศน์ของชุมชน (Paradigm 
Shift Change Agent)  

1.2.2 วิธีการทำงานของหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น  
มีการสื่อสาร การแก้ไขหรือปลดล็อกข้อจำกัด การสร้างบรรยากาศการทำงาน การสร้าง
วัฒนธรรมการทำงานแบบมีส่วนร่วม หรือมีการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหา เป็นต้น 

10 

1.3 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  
1.3.1 มีกระบวนการที่ทำให้ประชาชนมีเข้าไปมีส่วนร่วมการในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความ

ยากจน โดยอ้างอิงจากระดับการมีส ่วนร ่วมของประชาชน ( IAP 2 - International 
Association for Public Participation) ใน 4 ระดับแรก ได้แก่ ระดับที่ 1 การให้ข้อมูล
ข่าวสาร (To Inform) ระดับที่ 2 การปรึกษาหารือ (To Consult) ระดับที่ 3 การเข้ามา 
มีบทบาท (To Involve) และระดับที่ 4 ความร่วมมือ (To Collaborate) 

1.3.2 บทบาทของหน่วยงานที่ส่งผลงานในการทำงานร่วมกันกับภาคส่วนต่าง ๆ  โดยเฉพาะ 
ภาคประชาชน 
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รายการตัวชี้วัด ประเภทร่วมใจแก้จน (Collaboration towards Poverty Eradication) ค่าคะแนน 
1.4 กระบวนการบูรณาการการทำงานร่วมกบัเครือขา่ยและภาคส่วนท่ีเกีย่วข้อง 

1.4.1 มีกลไกและรูปแบบในการสร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ  
1.4.2 มีตัวชี ้ว ัดที ่แสดงถึงผลการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และวิธี  

ในการทำงานร่วมกัน  
1.4.3 มีตัวช้ีวัดที่แสดงถึงผลการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มิใช่

ภาครัฐ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ และวิธีในการทำงานร่วมกัน 
1.4.4 มีแนวทางในการทำงานร่วมกัน การแก้ไขปัญหา และกลไกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

ระหว่างหน่วยงาน 

10 

1.5 กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
1.5.1 มีกลไกการติดตามประเมินผลและตรวจสอบที่นำไปสู่การขับเคลื่อนงานได้เห็นผล 
1.5.2 มีการนำผลการดำเนินงานมาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหา 
1.5.3 มีโมเดลการแก้จนที่มีประสิทธิภาพ  
1.5.4 มีกระบวนการทำงานมีความริเริ่มสร้างสรรค์ มีแนวคิด (Idea) ใหม่ หรือเป็นการต่อยอดความคิดเดิม 

10 

มิติท่ี 2 : ตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ (Output, Outcome and Impact Indicators) 55 
2.1 ผลงานมผีลผลติ (Outputs) ท่ีแก้จนไดจ้ริงเปน็ท่ีประจกัษ์ ตอบโจทย์ปัญหา (15 คะแนน) 

แสดงผลการแก้ปัญหาความยากจนในมิติด้านการเงิน โดยพิจารณาจากข้อมูลเชิงตัวเลขหรือ
เชิงปริมาณ และเปรียบเทียบกับปีที่ยังไม่มีการดำเนินโครงการ ได้แก่  

(1) จำนวนผู้ที่ไดร้บัการแก้ไขปญัหาความยากจนจากการดำเนนิโครงการกี่คน (หากเปน็ครัวเรอืน
ให้ระบจุำนวนสมาชิกเฉลี่ยของครัวเรอืน) 

(2) เปรียบเทียบรายได้สุทธิที่เพิ่มข้ึน (หากแสดงผลรายได้ที่เพิม่ข้ึนให้แสดงต้นทุนที่เพิ่มข้ึนด้วย) 
(3) ตัวช้ีวัดอื่น ๆ เช่น จำนวนผู้ที่มีการออมเงินเพิ่มข้ึน จำนวนผู้ที่มีภาระหนีส้ินลดลง เป็นต้น 

15 

2.2 ผลงานมีผลลพัธ์ (Outcomes) ท่ีแก้จนได้จริงเป็นท่ีประจักษ ์ตอบโจทย์ปัญหา (20 คะแนน)  
แสดงผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมในการแก้ปัญหาความยากจนในมิติอื่นที่มิใช่ด้านการเงิน 

ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านความเป็นอยู่และด้านการเข้าถึงบริการของภาครัฐ ซึ่งพิจารณา
ผลที่เกิดขึ ้นต่อเนื ่องจากผลผลิตในมิติด้านการเงิน และการเข้าถึงปัจจัย 4 โดยเปรียบเทียบกับ 
ปีที่ยังไม่มีการดำเนินโครงการ เช่น  

(1) การมีสุขภาพที่ดีขึ้น อัตราการเจ็บป่วยของคนในพื้นที่ลดลง การมีเด็กแรกเกิดพิการลดลง 
(เนื่องจากลดการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม) 

(2) การเข้าถึงการศึกษาของบุตรหลาน การมียุวเกษตรกรเพิ่มข้ึน 
(3) การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น การมีที่ดินทำกินของตัวเอง การมีที่พักอาศัยที่มั่นคงแขง็แรง 

ถูกสุขลักษณะ การมีอาหารและน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอในการอุปโภคบริโภค 

20 
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รายการตัวชี้วัด ประเภทร่วมใจแก้จน (Collaboration towards Poverty Eradication) ค่าคะแนน 
(4) การเข้าถึงบริการของภาครัฐที ่เพิ ่มขึ ้น เช่น การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคขั ้นพื ้นฐาน  

(ไฟฟ้า ประปา ถนน) และบริการสุขภาพ ผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับการดูแลจากครอบครัว 
ชุมชน ภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 

(5) ตัวช้ีวัดอื่น ๆ 
2.3 ผลงานมีผลกระทบ (Impacts) ท่ีแก้จนได้จริงเป็นท่ีประจักษ์ ตอบโจทย์ปัญหา (5 คะแนน)  

โดยพิจารณาว่าโครงการทำให้เกิดผลกระทบระยะกลางที ่สามารถแก้ไขความยากจนได้จริง 
ในลักษณะที่ตอบโจทย์เหมาะสมกับพื้นที่ ความต้องการของประชาชน และชุมชน เช่น  

(1) ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ เช่น สัดส่วนคนจนที่ลดลดลงในพื้นที่ สัดส่วนรายได้ที่เพิ่มข้ึน
ส่งผลต่อ GPP ของจังหวัด  

(2) ผลการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น ชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น  
(3) ผลการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น เกษตรกรลดการเผาพื้นที่การเกษตร    
(4) ผลของการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในระดับปัจเจกบุคคล และชุมชน 
(5) ตัวช้ีวัดอื่น ๆ 
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2.4 โอกาสในการนำไปขยายผล 
โมเดลร่วมใจแก้จนมีศักยภาพในการนำไปสู่การขยายผลพื้นที่อื่น ๆ  หรือสามารถขยายผล  

ไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่น หรือสามารถต่อยอดโมเดลเดิมให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน เช่น การถอดบทเรียน
และการเผยแพร่ มีข้อตกลงร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีนโยบายที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
ให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

5 

2.5 ความยั่งยนืของโครงการ 
2.5.1 ผลการแก้ไขปัญหาความยากจนมีความสำเร็จในลักษณะที่ยั่งยืน มีการสร้างกลไกหรอืมีการ

สร้างระบบการบริหารงานที่นำไปสู่ความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาความยากจน 
2.5.2 ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็ง (Self-reliance) และมีการแสดงเจตนารมณ์ 

(Commitment) ในการดำเนินการต่อ 

10 
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        2.1 กรณีรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ยกเว้นประเภทร่วมใจแก้จน 
 

ระดับดีเด่น (Excellent)  

เป็นระดับรางวัลที่แสดงให้เห็นว่ามีผลการดำเนินการเป็นทีป่ระจกัษ์ชัดเจน 
ผลสำเร็จของงานมีความโดดเด่น และเป็นที่ยอมรบั รวมทัง้สามารถเป็นตัวอย่างหรอื
แนวปฏิบัติที่ดีให้กบัหน่วยงานอื่นได้ ทั้งนี ้ต้องมีคะแนนจากการประเมิน ตั้งแต่ 90 
คะแนนข้ึนไป 

              ระดับดี (Good) มีคะแนนจากการประเมินตั้งแต่ 80 - 89  คะแนน 

 

                 2.2 กรณีรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน 
                               
                              ระดับดีเด่น (Excellent)  

เป็นระดับรางวัลที่แสดงให้เห็นว่ามีผลการดำเนินการเป็นที ่ประจักษ์ชัดเจน 
ผลสำเร็จของงานมีความโดดเด่น และเป็นที ่ยอมรับ รวมทั ้งสามารถเป็นตัวอย่าง 
หรือแนวปฏิบัติที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นได้ ทั้งนี้ ต้องมีคะแนนจากการประเมิน ตั้งแต่  
90 คะแนนข้ึนไป 

ทั้งนี้ โครงการที่มสีิทธิได้รับรางวัลในระดับดีเด่นต้องมีคะแนนที่เปน็ตัวช้ีวัดปัจจัย
ความสำเร็จ (Key Success Factor) ดังต่อไปนี้ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ได้แก่ (1) บทบาท
ของหน่วยงานผู้ส่งผลงาน (2) กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน (3) การบูรณาการ 
การทำงานร่วมกับเครือข่ายและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (4) ผลผลิต และ (5) ผลลัพธ์ 

              ระดับดี (Good) มีคะแนนจากการประเมินตั ้งแต่ 75 คะแนนขึ้นไปแต่ไม่ถึง  
90 คะแนน  

ทั้งน้ี กรณีที่จะได้รับการพิจารณาผ่านการประเมินให้ได้รับรางวัลฯ  
ต้องมีคะแนนในแต่ละมิติไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ระดับรางวัล 2 
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ขั้นตอนการตรวจประเมิน มี 3 ข้ันตอนหลกั  ได้แก ่
ขั้นตอนที่ 1 การตรวจประเมินจากใบสมัคร เป็นการตรวจประเมินการดำเนินการเปิดระบบราชการให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของหน่วยงานจากเอกสารใบสมัคร โดยคณะทำงานกลั่นกรองเอกสาร
รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ตามหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลฯ โดยหน่วยงานต้องมีผลการประเมิน
ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป  

กรณีรางวัลประเภทร่วมใจแก้จน ตรวจประเมินโดย สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.)  

โดยมีคะแนนจากการประเมินต้ังแต่ 75 คะแนนขึ้นไป 
ขั้นตอนที่ 2 การตรวจประเมินจากการดำเนินการจริง ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน เป็นการตรวจประเมินผลงาน 

ที่ผ่านการประเมินในขั้นตอนที่ 1 และมีผลคะแนน ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไปเพื่อสอบทาน ความครบถ้วน สมบูรณ์ 
ของข้อมูลหรือข้อเท็จจริงของการดำเนินงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ หรือผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการเปิด 
ระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยคณะทำงานตรวจประเมินรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  
กรณีรางวัลประเภทร่วมใจแก้จน ตรวจประเมินโดยคณะกรรมการพิจารณาและตรวจประเมินรางวัลเล ิศรัฐ  
สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปี 2566 

ขั้นตอนที่ 3 การพิจารณาตัดสินรางวัลโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริม 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพภาครัฐ โดยผลการตัดสินของ อ.ก.พ.ร. ฯ  
ถือเป็นสิ้นสุด ซึ่งผลการพิจารณาตัดสินจะนำไปสู่การประกาศรายช่ือหน่วยงานที่ได้รับรางวัลต่อไป 

ภาพแสดงขั้นตอนการประเมินรางวัล 
 

 

 

 

 

 

 

 เฉพาะประเภทร่วมใจแก้จน ระดับดี 
คะแนน 75 – 89.99  คะแนน 

ข้ันตอนการตรวจประเมิน 3 
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การสมัครขอรับรางวัลฯ ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ ที่ https://awards.opdc.go.th/awardsregister/  
เพียง 1 ช่องทางเท่านั้น โดยดำเนินการ ดังนี ้

➢ ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective 
Change) ผู้นำหุ ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen) ประสิทธิผลเครือข่าย (Collaborative 
Network Governance) และเลื่องลือขยายผล (Participation Expanded)   
1. กรอกข้อมูลส่วนที ่ 1 บทสรุปผู ้บริหาร จำนวนไม่เกิน 3 หน้า (กระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร 16)  

โดยส่งในรูปแบบของไฟล์ Microsoft word (*.doc หรือ *.docx) และ PDF file (*.pdf) 
2. กรอกข้อมูลส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ โดยกรอกข้อมูลผ่านระบบ 

➢ ประเภทร่วมใจแก้จน (Collaboration towards Poverty Eradication)  
กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มการสมัครรางวัลให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ จำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 
(รวมภาคผนวก) ขนาดตัวอักษร 16 โดยส่งในรูปแบบของไฟล์ Microsoft word (*.doc หรือ *.docx)  
และ PDF file (*.pdf) กรณีผลงานที่ส่งเอกสารเกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (รวมภาคผนวก) ผลงานนั้น 
จะไม่ได้รับการพิจารณาตรวจประเมิน 

       โดยการส่งใบสมัครให้ส่งผ่านหน่วยงานต้นสังกัดระดับกรมหรือเทียบเท่า จังหวัด และองค์การมหาชน  
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

วิธีการสมัครผ่านระบบผ่านระบบออนไลน์ สามารถดำเนินการ ดังนี้ 
1) ดำเนินการเข้าสู่ระบบการสมัครรางวัล เพื่อส่งสมัคร และอนุมัติการส่งสมัครขอรับรางวัล โดยใช้บัญชี

ผ ู ้ใช้งาน (User Name) และรหัสผ ่าน (Password) ของหน่วยงานตามที ่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด            
ซึ่งการส่งสมัครจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อหน่วยงานอนุมัติส่งผลงานผ่านระบบ 

2) กรณีหน ่วยงานในระด ับต่ ำกว ่ากรม ท ี ่ย ังไม ่ เคยขอม ีบ ัญชีมาก ่อน และต้องการส ่งใบสม ัคร 
ขอร ับรางว ัลฯ เข ้ าในระบบออนไลน ์  หน ่วยงานสามารถแสดงความจำนงขอม ีบ ัญช ี ได ้ที่  
http://awards.opdc.go.th/awardsregister/ ท ั ้ งน ี ้  การส ่งสม ัครขอร ับรางว ัล จะต ้องได ้ รับ 
ความเห็นชอบและอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัด และการส่งสมัครจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อหน่วยงานต้น
สังกัดอนุมัติผ่านระบบมายังสำนักงาน ก.พ.ร. เท่านั้น 

3) กรณีโรงเรียน ที่ยังไม่เคยขอมีบัญชีมาก่อน และต้องการส่งใบสมัครขอรับรางวัลฯ เข้าในระบบออนไลน์ 
สามารถแสดงความจำนงขอมีบัญชีได้ที่ http://awards.opdc.go.th/awardsregister/ ทั้งนี้ โรงเรียน
ที่จะส่งสมัครรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม การสมัครไม่ต้องผ่านการพิจารณาจากสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา (สพม.) สามารถส่งสมัครขอรับรางวัลฯ โดย สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ) 

 
ระบบสมัครออนไลน์  

http://awards.opdc.go.th/awardsregister/ 

วิธีการสมัคร 4 

https://awards.opdc.go.th/awardsregister/
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แบบฟอร์มการสมัครรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
ประจำปี 2566 

ประเภทร่วมใจแก้จน (Collaboration towards Poverty Eradication) 
 
 
 
 
 
 
 
คำชี้แจง 
หน่วยงานที่สมัครขอรับรางวัลฯ 

ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า องค์การมหาชน ร ัฐวิสาหกิจ ร ัฐสภา ศาล องค์กรอิสระ  
ตามรัฐธรรมนูญ สถาบันการศึกษา ส่วนราชการระดับจังหวัดอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบล หมู่บ้าน 
ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาชน 

เงื่อนไขของผลงานที่ส่งสมัคร 
 กรุณาทำเครื่องหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกับความจริงเกี่ยวกับผลงานท่ีนำเสนอ  

 ดำเนินการมาแล้วอย่างน้อย 2 ป ี
☐ แผนงาน/โครงการที ่เสนอจะต้องดำเนินการเพื ่อแก้ไขปัญหาความยากจนที่เกิดขึ ้นภายในพื้นที่  

ซึ่งอาจเป็นระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ชุมชน หรือพื้นที่เฉพาะก็ได้ 
☐ การดำเนินงาน/กระบวนการของแผนงาน/โครงการในการแก้ไขปัญหาความยากจนมีการบูรณาการ

ความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีรูปแบบการแก้ไขปัญหาที่เกิดผลลัพธ์และผลกระทบอย่างเป็น
รูปธรรม 

☐ ส่งเอกสารเกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (รวมภาคผนวก) จะไม่ได้รับการพิจารณาตรวจประเมิน 
☐ เคยได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ในระดับดีเด่น

แล้วจะไม่ได้รับการพิจารณาตรวจประเมิน 

ทั้งนี ้ ผู ้สมัครจะต้องจัดทำรายละเอียดข้อมูลที ่แสดงให้เห็นถึงการขับเคลื ่อนงานการแก้ไขปัญหา  
ความยากจนแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนท่ีเพ่ือประกอบการพิจารณารางวัล “ร่วมใจแก้จน” ตามแบบฟอร์มท่ีกำหนด 
โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากรายละเอียดในเอกสารตามแบบฟอร์มท่ีกำหนดนี้เป็นหลักเท่านั้น

รางวัลที ่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาชน ที ่มีผลงานหรือโครงการ 
เป็นที่ประจักษ์ ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถเป็นต้นแบบเพื่อให้
หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที ่ โดยเน้นการมีส่วนร่วม               
ของชุมชนและสังคมในการแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นสำคัญ เพื่อให้ เกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหา
และการพัฒนาในระดับต่อไป 
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แบบฟอร์มการสมัครรางวัลฯ ประเภทร่วมใจแก้จน (Collaboration towards Poverty Eradication) 

ข้อมูลของหน่วยงานที่สมัครขอรับรางวัล 
1. ชื่อผลงาน/โครงการ             
2. หน่วยงานที่ส่งผลงาน  (ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ รัฐสภา ศาล  

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ สถาบันการศึกษา ส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตำบล 
หมู่บ้าน ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาชน)      

3. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบผลงาน                       (หน่วยงานในสังกัด ข้อ 2.)     
4. พ้ืนท่ีดำเนินการ                          (ระบุจังหวัด)        
5. ผู้ประสานงาน (อย่างน้อย 2 คน) 

5.1 ช่ือ-นามสกุล            
ตำแหน่ง       หน่วยงาน       
เบอร์ติดต่อ      e-mail       

5.2 ช่ือ-นามสกุล            
ตำแหน่ง       หน่วยงาน       
เบอร์ติดต่อ      e-mail       

หมายเหตุ  
1. กรณีที ่หน่วยงานที่ส่งผลงานกับหน่วยงานเจ้าของบัญชีผู ้ใช้งานผ่านระบบการสมัครออนไลน์ (Username)  

เป็นคนละหน่วยงาน ผู้ท่ีมีสิทธิรับรางวัลจะเป็นหน่วยงานท่ีส่งผลงาน ไม่ใช่เจ้าของ Username 
2. เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ กรุณากรอกข้อมูลผู้ประสานงานให้ครบถ้วน 
3. ความยาวของผลงานทั ้งเอกสาร (รวมภาคผนวก) ไม่เก ิน 10 หน้า โดยนับหน้าแรกจากหน้ารายงานผล 

การดำเนินการร่วมใจแก้จน กรณีผลงานที่ส่งเอกสารเกิน 10 หน้า (รวมภาคผนวก) ผลงานนั้นจะไม่ได้รับการ
พิจารณาตรวจประเมินจากคณะกรรมการ 

4. ผู้สมัครจะต้องกรอกเนื้อหารายละเอียดเพื่อบรรยายโครงการที่ดำเนินการตามประเด็นคำถามที่กำหนด รวมไม่เกิน  
10 หน้ากระดาษ A4 (รวมภาคผนวก) ให้ใช้อักษร TH SarabanPSK ขนาด 16 และเว้นระยะห่างระหว่างบรรทัด
ขนาด 1 เท่า (Single Space) ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถแนบรูป ตาราง และแผนผังในภาคผนวก โดยคณะกรรมการ 
จะพิจารณาจากรายละเอียดในเอกสารตามแบบฟอร์มท่ีกำหนดนี้เป็นหลักเท่านั้น 

5. ผลงานที่เคยได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ในระดับดีเด่นแล้ว 
จะไม่ได้รับการพิจารณาตรวจประเมิน 

  (โปรดศึกษาเกณฑ์การพิจารณาประกอบการเขียนรายงาน)
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รายงานผลการดำเนินการร่วมใจแก้จน 
1. รายงานท่ีแสดงให้เห็นถึงปัจจัยนำเขา้ และกระบวนการในการดำเนินงาน (Inputs and Process Indicators) 45 คะแนน 

1.1 การดำเนินผลงานหรือโครงการมีความเป็นมาอย่างไร มีแนวคิดในการวางแผนการดำเนินงาน การออกแบบกลไก 
การขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานท่ีแก้ไขปัญหาความยากจน รูปแบบ และวิธีการใช้ทรัพยากรอย่างไร (5 คะแนน)  

                     
                     
              
              

1.2 หน่วยงานผู้ส่งผลงานมีบทบาทในการขับเคลื่อนการดำเนินผลงานหรือโครงการอย่างไร (10 คะแนน)  

• บทบาทของผู้ประสานงาน (Collaborator)  
             
              
                     
              

•  บทบาทของผู้อำนวยความสะดวก (Facilitator)  
                     
              
              
              

•  บทบาทในฐานะผู้นำ (Leader) 
              
             
              
              

•  ผู้เปลี่ยนกระบวนทัศน์ของชุมชน (Paradigm Shift Change Agent)  
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1.3 หน่วยงานมีบทบาทในการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคประชาชน และมีกระบวนการ 
ที่ทำให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตามระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน (IAP 2) ใน 4 ระดับแรก  
ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างไร (10 คะแนน) 

              
             
              
              
              
              
              
               

1.4 การดำเนินผลงานหรือโครงการมีกลไกและรูปแบบการสร้างเครือข่ายที ่มีประสิทธิภาพ ตลอดจน  
มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับเครือข่ายและภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องอย่างไร (10 คะแนน) 

              
             
              
             
             
              
              
              

1.5 การดำเนินผลงานหรือโครงการมีกระบวนการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีกลไกการติดตาม ประเมินผล  
ท่ีนำไปสู่การขับเคลื่อนงาน และมีความริเริ่มสร้างสรรค์อย่างไร (10 คะแนน)  
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2. รายงานท่ีแสดงให้เห็นถึงผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ (Output, Outcome, and Impact Indicators) 
ท่ีได้รับจากการดำเนินการ 55 คะแนน 

2.1 ผลงานหรือโครงการมีผลผลิตที ่เป ็นผลการแก้ปัญหาความยากจนในมิต ิด ้านการเง ินอย่างไร  
โดยเปรียบเทียบข้อมูลเชิงตัวเลขหรือเชิงปริมาณระหว่างก่อนและหลังดำเนินโครงการ (15 คะแนน)  

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
2.2 ผลงานหรือโครงการมีผลลัพธ์ที ่เป็นผลการแก้ปัญหาความยากจนในมิติอื ่นที ่ไม่ใช่การเงินอย่างไร  

เมื่อพิจารณาผลท่ีเกิดขึ้นต่อเนื่องจากผลผลิตในมิติด้านการเงิน และการเข้าถึงปัจจัย 4 โดยเปรียบเทียบกับ
ปีที่ยังไม่มีการดำเนินโครงการ (20 คะแนน)  
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2.3 ผลงานหรือโครงการมีผลกระทบที ่เป ็นผลการแก้ไขความยากจนได้จร ิงในล ักษณะท่ีตอบโจทย์  
ความเหมาะสมกับพื้นท่ี ความต้องการของประชาชนและชุมชน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในระดับปัจเจกบุคคล และชุมชน อย่างไร (5 คะแนน) 

              
              
              
              
              
              
              
              
2.4 ผลงานหรือโครงการมีโอกาสในการนำไปขยายผลในพ้ืนท่ีอ่ืน ต่อยอดไปยังกลุ่มเป้าหมายอ่ืน หรือต่อยอด

โมเดลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร (5 คะแนน) 
              
              
              
              
              
              
              
              
2.5 ผลงานหรือโครงการมีความยั่งยืนและมีกลไกที่ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและแสดงเจตนารมณ์ 

ในการดำเนินการต่อได้หรือไม่ อย่างไร (10 คะแนน) 
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ภาคผนวก 
 

สำหรับแนบรปูภาพประกอบ ตาราง หรือแผนผัง (ถ้ามี) พร้อมคำอธิบาย 
(รวมจำนวนเอกสารสมัคร ขนาด A4 ท้ังเอกสารตอบตามตัวชี้วัดและภาคผนวก ไม่เกิน 10 หน้า)  

 
 


