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เพื่อส่ง เสร ิมการบริหารราชการ
แผ่นดนิใหม้รีะบบหรอืวธิกีารท างาน
ทีต่ระหนกัถงึความส าคญัของการมี
สว่นรว่มของประชาชนในการบรหิาร
ราชการ มีการปรบักระบวนทศัน ์
ค่านิยมและวฒันธรรมการท างาน
ของขา้ราชการหรอืเจา้หนา้ทีร่ฐัและ
ภาคสว่นตา่งๆ ทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

เพือ่กระตุน้ใหเ้จา้หนา้ทีข่อง 
ส่วนราชการ  จ ังหว ัดและ
องคก์ารมหาชนมคีวามมุง่ม ัน่ 
ต ัง้ ใจในการปฏิบตั ิงานใน
หน้าที่ให้เกดิผลส าเร็จที่ย ึด
ประชาชนเป็นศนูยก์ลาง 

รางวลัเลศิรฐั สาขาการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม ประจ าปี พ.ศ. 2561 

วตัถปุระสงค ์

มกีารบูรณาการการท างานรว่มกนั
ระหว่างหน่วยงานภาครฐั และทุก
ภาคสว่นทีเ่ก ีย่วขอ้ง อนัจะน าไปสู่

การคน้พบแนวปฏบิตัหิรอืตน้แบบ
ทีด่ ี(Best Practice) ทีเ่กดิจาก
การเรยีนรูก้ารปฏบิตัจิรงิ (Action 
Learning) ของหน่วยงานในการ
ส่งเสรมิการเปิดระบบราชการให้
ภาคประชาชนและภาคส่วนที่
เก ีย่วขอ้งเขา้มามบีทบาทร่วมใน
การด า เน ินงาน/ร่วม เ ป็นภาคี
เครอืขา่ยท างานในลกัษณะหุน้สว่น
ความรว่มมอืใหภ้าคสว่นทีเ่ขา้มามี
สว่นรว่มเกดิความรูส้กึเป็นเจา้ของ
และเ ป็นหุ ้นส่วนในการท างาน
รว่มกนัอยา่งย ัง่ยนื 

1 2 3 เพิ่มประสิทธิภาพ                       
การบริหารจดัการ
ภ า ค ร ั ฐ ใ น ก า ร
ตอบ ส น อ ง ค ว า ม
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ประชาชน และการ
พฒันาประเทศอยา่ง
ย ัง่ยนื สอดคลอ้งกบั 
Thailand 4.0 



การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมบีทบาทในการเป็นผูต้ดัสนิใจ โดย
หน่วยงานภาครัฐจะตอ้งด าเนินการตามการตัดสนิใจของประชาชน  
เนน้ใหป้ระชาชนมบีทบาทในการบรหิารจัดการ โดยเป็นผูด้ าเนนิภารกจิ
และภาครัฐมีหนา้ที่ในการส่งเสริมสนับสนุนเท่านั้น รูปแบบการม ี
สว่นรว่มในระดับนี ้ไดแ้ก ่การลงประชามต ิหรอืสภาการเมอืง 

การใหข้อ้มูลขา่วสารแก่ประชาชนเกีย่วกบักจิกรรมตา่ง ๆ ของหน่วยงานภาครฐั ซึง่เป็นสทิธิ
พืน้ฐานของประชาชนในการไดรั้บขอ้มูลขา่วสารเกีย่วกับงานของภาครัฐ โดยหน่วยงานภาครัฐมีหนา้ที ่
ในการน าเสนอขอ้มูลทีเ่ป็นจรงิ ถูกตอ้ง ทันสมัย และประชาชนสามารถเขา้ถงึได ้เป็นระดับทีป่ระชาชน
เขา้มามสีว่นรว่มนอ้ยทีส่ดุ 

การเปิดใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการใหข้อ้มูล ขอ้เท็จจรงิ และแสดงความคดิเห็น รวมทัง้ขอ้เสนอแนะเกีย่วกับ 
การด าเนนิการ/การปฏบิตังิานของหน่วยงานของรัฐ อยา่งอสิระและเป็นระบบ โดยหน่วยงานภาครัฐจัดใหม้กีระบวนการรับฟัง
ความคดิเห็นทัง้เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และน าขอ้เสนอแนะ ความคดิเห็น และประเด็นทีป่ระชาชนเป็นห่วงไปเป็น
แนวทางในการปรับปรงุนโยบาย พัฒนาวธิกีารปฏบิตังิานในหน่วยงานและประกอบการตัดสนิใจ 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวขอ้งในกระบวนการตดัสนิใจ มีการ
แลกเปลี่ยนความคดิเห็นและขอ้มูลระหว่างรัฐกับประชาชนอย่างจรงิจัง และมจีุดมุ่งหมายชัดเจน โดยม ี
ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย การวางแผนงานโครงการ และวธิีการปฏบิัตงิาน โดยภาครัฐมีหนา้ที่
จัดระบบอ านวยความสะดวก ยอมรับการเสนอแนะ และการตัดสนิใจร่วมกับภาคประชาชน ในระดับนี้มัก
ด าเนนิการในรปูแบบของคณะกรรมการทีม่ตีัวแทนภาคประชาชนเขา้รว่ม  

การเป็นหุน้ส่วนกบัประชาชนในทุกข ัน้ตอนของการตดัสนิใจ ตัง้แต่ระบุปัญหา 
พัฒนาทางเลือก และแนวทางแกไ้ข รวมทัง้การเป็นภาคีในการด าเนินกจิกรรมของ
หน่วยงานภาครัฐ การร่วมงานกับประชาชนจนไดแ้นวคดิใหม่ การน าขอ้เสนอแนะของ
ประชาชนมาเป็นสว่นหนึง่ของการตัดสนิใจเท่าทจีะท าได ้รูปแบบการมสีว่นร่วมระดับนี ้
ไดแ้ก ่คกก.รว่มภาครัฐและเอกชน  คณะทีป่รกึษาภาคประชาชน เป็นตน้  

ระดบัการมสีว่นรว่มของประชาชนในการบรหิารงานภาครฐั (Public Participation Spectrum)  
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IAP 2: the International Association for Public Participation 

การใหข้อ้มลู 

การปรกึษาหารอื 

การเขา้มาเกีย่วขอ้ง 

ความรว่มมอื 

เสรมิอ านาจประชาชน 



ประเภทรางวลั Open Governance Effective Change 

เป็นรางวัลที่มอบใหก้ับหน่วยงานภาครัฐเพื่อ

กระตุน้และสรา้งแรงจูงใจในการเปิดระบบ

ราชการ ที่มีการส่งเสริมและสนับสนุนการ

ท างานแบบมีส่วนร่วมในระดับการเขา้มา

เกีย่วขอ้ง(Involve) ไปจนถงึระดับความร่วมมอื 

(Collaboration) ซึง่ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง/

การพัฒนาที่มนัียส าคัญหรือผลกระทบสูงกับ

ชวีติความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ อัน

น าไปสูค่วามส าเร็จในการพัฒนาประสทิธภิาพ

การบริหารงานภาครัฐและคุณภาพชีวติของ

ประชาชนทีเ่ป็นรปูธรรม 

เป็นรางวัลที่มอบใหก้ับบุคคล/กลุ่ม

บคุคล  เพือ่สรา้งความภมูใิจของการเขา้

มาเป็นผูน้ า หรือเป็นกลไกส าคัญ (Key 

Actor) ทีม่บีทบาทส าคัญในการสรา้งให ้

เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือขับเคลื่อน/

ผลักดันการด าเนินงานหรือการพัฒนา

บนฐานการท างานแบบมสีว่นร่วมระหวา่ง

ภาครัฐและภาคส่วนอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งแบบ

หุ น้ ส่ วนค วาม ร่ ว มมือ   ซึ่ง น า ไปสู่

ผลส าเ ร็จของการพัฒนาอย่าง เ ป็น

รปูธรรม 
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สว่นราชการระดบักรม/เทยีบเทา่  จงัหวดั  และองคก์ารมหาชน 

เป็นรางวลัทีม่อบใหก้ับหน่วยงานภาครัฐ เพือ่สรา้งแรงจงูใจ  และสรา้งขวญัก าลังใจในการเชดิชผูลการปฏบิัตริาชการ ทีเ่ป็นการเปิดระบบราชการ
ใหป้ระชาชนและภาคสว่นอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งเขา้มามสีว่นร่วมในการบรหิารราชและท างานร่วมกันอยา่งเป็นรูปธรรม  โดยสง่เสรมิและสนับสนุนใหเ้กดิ
กระบวนการมสีว่นร่วม ตัง้แตก่ารใหข้อ้มลูขา่วสาร (Inform) การรับฟังความคดิเห็น (consult) การเขา้มาเกีย่วขอ้ง (Involve) ไปจนถงึการสรา้ง
ความรว่มมอื (Collaboration) ซึง่จะน าไปสูก่ารเสรมิอ านาจและศักยภาพประชาชนใหเ้ขม้แข็ง  รวมทัง้สรา้งความภาคภมูใิจของผูท้ีเ่ขา้มามสีว่น
ในการขับเคลือ่นหรอืผลักดันการด าเนนิงานใหป้ระสบความส าเร็จ อันน าไปสูก่ารเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารราชการทีส่ามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

เจตนารมณ์ 

ภาพรวมรางวลัเลศิรฐั สาขาการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม  

Engaged Citizen 

เป็นรางวัลที่มอบใหก้ับหน่วยงานภาครัฐเพื่อ
กระตุน้และสรา้งแรงจูงใจในการสรา้งการ
เปลีย่นแปลง หรอืพัฒนาการบรหิารราชการให ้
เป็นระบบเปิด ทีเ่ป็นการสง่เสรมิการเปิดระบบ
ราชการใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
บรหิารราชการในระดับการใหข้อ้มลู (Inform) 
และรับฟังความคดิเห็น (Consult) โดยมกีาร
สือ่สารสองทางท่ัวทัง้องค์กร และประชาชน
เขา้ถงึอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  รวมทัง้มี
ระบบการจัดการขอ้มูลและความคดิเห็นของ
ประชาชนบนฐานความรับผดิชอบและสามารถ
ตรวจสอบได ้อันน าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงหรอื
ผลส าเร็จในการบรหิารราชการขององคก์รอยา่ง
เป็นรปูธรรม 

สาขาการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม รางวลั “เลศิรฐั”  

เปิดใจใกลช้ดิประชาชน สมัฤทธผิลประชาชนมสีว่นรว่ม ผูน้ าหุน้สว่นความรว่มมอื 

บคุคล / กลุม่บคุคล 
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Open Governance: เปิดใจใกลช้ดิประชาชน 

วธิกีารสมคัร 

1) หน่วยงานยืน่ใบสมัครพรอ้มเอกสารประกอบ หรอื 

2) บคุคลหรอืหน่วยงานอืน่ (แมวมอง) เป็นผูเ้สนอชือ่และผลงาน
ของหน่วยงานทีเ่ห็นควรไดรั้บรางวลั และยืน่ใบสมัครพรอ้ม
เอกสารประกอบ 

เง ือ่นไข 

1) เสนอผลการด าเนนิงานทีส่ะทอ้นการเปิดระบบราชการใน

ภาพรวมขององคก์ร 

2) เสนอการด าเนนิงานทีเ่ป็นนโยบายส าคญัของรัฐบาลหรอืมติ

คณะรฐัมนตร ีหรอืเป็นอ านาจหนา้ที/่ภารกจิหลกัของ

องคก์ร หรอืสอดคลอ้งตามแผนพัฒนาจังหวัดหรอืกลุม่จังหวัด 

โดยเสนอตวัอยา่งผลการด าเนนิงานทีก่อ่ใหเ้กดิ/มผีลกระทบ 

(Impact) ตอ่การเปลีย่นแปลงของประสทิธภิาพในการบรหิาร

ราชการหรอืการจดับรกิารสาธารณะขององคก์ร  

3) ผลการด าเนนิงานตวัอยา่งทีเ่สนอมา ตอ้งเป็นผลการด าเนนิงานที่

เกดิจากการเปิดระบบราชการใหป้ระชาชนและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ทีเ่กีย่วขอ้งเขา้มามสีว่นรว่มในระดบัการใหข้อ้มูล (Inform) 

และระดบัการปรกึษาหารอื (consult)  

4) ผลการด าเนนิงานตวัอยา่งทีเ่สนอมา ตอ้งมกีารด าเนนิงานอยา่ง

เป็นรปูธรรมชดัเจน โดยด าเนนิการมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี และ

และปัจจบุนัยังด าเนนิการอยา่งตอ่เนือ่งยอ้นหลงัไมเ่กนิ 3 ปี   
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ระดบัรางวลั 

มติทิ ี ่1: ความสามารถขององคก์ร (10 คะแนน) 

มติทิ ี ่2: การเปิดระบบราชการ (60 คะแนน) 

มติทิ ี ่3: การบรรลผุลส าเร็จ (30 คะแนน) 

≥ 90 คะแนน 

80 – 89.99 คะแนน 

70 – 79.99 คะแนน 

 

  

  การสรา้งกลไกภายในองคก์รเพือ่รองรับการขบัเคลือ่นการมสีว่นรว่ม  

    ของประชาชนไปสูก่ารปฏบิัต ิ

  การเสรมิสรา้งศักยภาพภาคประชาชนเพือ่เขา้มามสีว่นร่วม 

    ในการบรหิารราชการ 

 

 การสง่เสรมิใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 การสง่เสรมิใหม้กีารรับฟังความคดิเห็นของประชาชนหรอืผูม้สีว่นได ้

สว่นเสยีทีม่ปีระสทิธภิาพ  

 การพัฒนา หรอืการประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรูห้รอืนวตักรรม หรอื

เทคโนโลยใีนการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร และรับฟังความคดิเห็นของ

ประชาชน 

 การสรา้งระบบฐานขอ้มลู หรอืการบรูณาการขอ้มลูระหวา่งหน่วยงาน

ภาครัฐทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ความส าเร็จทีไ่ดรั้บจากการเปิดระบบราชการใหป้ระชาชนเขา้มา 

มสีว่นรว่ม 

 ความพงึพอใจและการรับรูข้องประชาชนหรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

ทีเ่กีย่วขอ้งตอ่ภาพลักษณ์องคก์ร 

ดเีดน่ 

ด ี

ชมเชย 



วธิกีารสมคัร 

1) หน่วยงานยืน่ใบสมัครพรอ้มเอกสารประกอบ หรอื 

2) บคุคลหรอืหน่วยงานอืน่ (แมวมอง) เป็นผูเ้สนอชือ่และ
ผลงานของหน่วยงานทีเ่ห็นควรไดรั้บรางวลั และยืน่ใบสมัคร
พรอ้มเอกสารประกอบ 

เง ือ่นไข 
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มติทิ ี ่1: ความสามารถขององคก์ร (15 คะแนน) 

มติทิ ี ่2: การท างานแบบมสีว่นรว่มอยา่งเป็น
รปูธรรม (50 คะแนน) 

มติทิ ี ่3: การบรรลผุลส าเร็จ (35 คะแนน) 

  การสรา้งกลไกภายในองคก์ร 

  การเสรมิสรา้งศักยภาพภาคประชาชนเพือ่เขา้มามสีว่นร่วมในกา     

    บรหิารราชการ 

 การใหข้อ้มลูขา่วสารและรับฟังความคดิเห็นของประชาชนหรอืผูม้ ี 

   สว่นไดส้ว่นเสยี 

 การสง่เสรมิการท างานแบบมสีว่นรว่มในการด าเนนิโครงการ/

ด าเนนิงาน ในประเด็นตอ่ไปนี ้

- ทีม่า/สภาพปัญหา 

    - รปูแบบ/ขัน้ตอน/วธิกีารทีใ่ชใ้นการด าเนนิโครงการ/ด าเนนิงานใน    

    พืน้ทีต่ัง้แตร่เิริม่ไปจนถงึการก าหนดแนวทางการแกปั้ญหา/ การ  

    พัฒนา 

     - บทบาทของแตล่ะภาคสว่น ทีเ่ขา้มามสีว่นรว่มในการขบัเคลือ่น     

     การด าเนนิงานโครงการ/การท างานในพืน้ที ่

     - การสรา้งกระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกัน 

  การพฒันา หรอืประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู ้หรอืนวตักรรม หรอื

เทคโนโลยใีนการด าเนนิงานโครงการ 

   การสรปุบทเรยีนความส าเร็จหรอืผลประโยชนท์ีไ่ดรั้บจาก  

  การบรรลเุป้าหมายของการพัฒนา 

 ความพงึพอใจของประชาชนหรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีเ่กีย่วขอ้งใน

บทบาทการเขา้มามสีว่นรว่มในการบรหิารราชการ 

1) หน่วยงานสามารถเสนอโครงการตวัอยา่งเพือ่สมัครฯ ไดม้ากกวา่ 1 
โครงการ  

2) การด าเนนิงานโครงการ ทีเ่สนอมาตอ้งเป็นภารกจิหลัก/นโยบายส าคญั
ของรัฐบาลหรอืมตคิณะรัฐมนตร ีซึง่สะทอ้นการพัฒนาหรอืการ
เปลีย่นแปลงทีส่ง่ผลตอ่คณุภาพชวีติของประชาชนทีด่ขี ึน้ และสง่ผล
กระทบ ตอ่การพัฒนาสงัคม และประเทศ 

3) โครงการตวัอยา่งทีเ่สนอมา ควรมกีารด าเนนิงานมาแลว้ไมต่ ่ากวา่ 1 ปี   

4) กรณีเสนอโครงการตัวอยา่งมากกวา่ 1 โครงการ ตอ้งเป็นการด าเนนิงาน
ทีไ่มซ่ ้ากนั หรอืไมใ่ชพ่ืน้ทีเ่ดยีวกนั หรอืไมใ่ชพ่ืน้ทีเ่ดมิของโครงการที่
เคยไดรั้บรางวลัความเป็นเลศิดา้นการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม 

5) โครงการตวัอยา่งทีเ่สนอมา ตอ้งเป็นการท างานแบบมสีว่นรว่มในระดับ
การเขา้มาเกีย่วขอ้ง (Involve) หรอืระดับความรว่มมอื (Collaboration) 

 ระดบัดเีดน่ 

 ระดบัด ี

 ระดบัชมเชย  

≥ 90 คะแนน 

80 – 89.99 คะแนน 

70 – 79.99 คะแนน 

ระดบัรางวลั 

Effective Change: สมัฤทธผิลประชาชนมสีว่นรว่ม 



วธิกีารสมคัร 

เง ือ่นไข 
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องคป์ระกอบ 

1. การมจีติส านกึสาธารณะ  (20 คะแนน)  

2.  ภาวะผูน้ า  (20 คะแนน)  

3.  การเป็นกลไกหลกั/กลไกส าคญั(Key actor)   

ในการขบัเคลือ่นหรอืผลกัดนัการด าเนนิงานใน

พืน้ที ่ (20 คะแนน)  

4. ผลการด าเนนิงานทีป่ระสบความส าเร็จอยา่ง

ชดัเจนเชงิประจกัษ ์ (20 คะแนน)  

5. การเป็นบุคคลหรอืกลุม่บุคคลทีไ่ดร้บัการยอมรบั

เชงิประจกัษ ์ (20 คะแนน)  
ระดบัรางวลั 

Engaged Citizen: ผูน้ าหุน้สว่นความรว่มมอื 

1) หน่วยงานทีส่มัครรางวลั Effective Change เป็นผูเ้สนอชือ่บคุคลหรอืกลุม่
บคุคล หรอื 

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

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

4) บคุคลหรอืหน่วยงานอืน่ (แมวมอง) เป็นผูเ้สนอชือ่ 

1) ผูท้ีเ่สนอชือ่ ตอ้งจัดท ารายละเอยีดขอ้มลูทีแ่สดงใหเ้ห็นบทบาทและการ
ท างานของบคุคลหรอืกลุม่บคุคล เพือ่ประกอบการสมัครขอรับรางวลัดว้ย 

2) บคุคลหรอืกลุม่บคุคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามโดดเดน่ในการ
ผูน้ าหรอืเป็นกลไกหลัก หรอืกลไกส าคัญในการขบัเคลือ่น ผลักดัน หรอื
สนับสนุนใหม้กีารท างานแบบมสีว่นรว่มในระดับความรว่มมอื (Collaboration) 
ไปสูก่ารบรรลเุป้าหมายหรอืประสบความส าเร็จ  

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

ดเีดน่ 
≥ 90 คะแนน 

ระดบัชมเชย ตัง้แต ่                    
80 – 89.99 คะแนน 
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มติทิ ี ่1 : ความสามารถขององคก์ร 

1. การสรา้งกลไกภายในองคก์ร เพือ่รองรบัการขบัเคลือ่นการมสีว่นรว่มของประชาชนไปสูก่ารปฏบิตั ิ(6 คะแนน) 

1.1  มกีารก าหนดนโยบาย/ทศิทาง/แผนงาน ทีแ่สดงวา่ใหค้วามส าคญักบัการมสีว่นรว่มของประชาชน        

ไมม่ ี

ม ี(โปรดระบ ุและแนบเอกสารประกอบ) 

       1. กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตวป่์า และพันธุพ์ืช ไดใ้หค้วามส าคัญกับการมสี่วนร่วมของประชาชน โดยไดก้ าหนดไว ้ดังนี้  พันธกจิ ขอ้ 3 

“บรหิารจดัการทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า โดยการมสีว่นรว่มบนพืน้ฐานเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม”  แผนปฏริูปอุทยานแห่งชาต ิ20 ปี/

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี 60  และใหม้ภีารกจิเกีย่วกับการอนุรักษ์ สง่เสรมิ และฟ้ืนฟทูรัพยากรป่าไม ้สัตวป่์า และพันธุพ์ชื ในเขตพืน้ทีป่่าเพือ่การ

อนุรักษ์ โดยการควบคุมป้องกันพื้นที่ป่าอนุรักษ์เดมิที่มอียู่ และพื้นที่ป่าเสือ่มโทรมใหก้ลับสมบูรณ์ ดว้ยกลยุทธการสง่เสรมิ กระตุน้ และปลุก

จติส านกึใหช้มุชนมคีวามรูส้กึหวงแหน และการมสีว่นรว่มในการดูแลทรัพยากรทอ้งถิน่ เพื่อการรักษาสมดุลของระบบนเิวศและสิง่แวดลอ้ม 

ตลอดจนความหลากหลายทางชวีภาพ ส าหรับเป็นแหล่งตน้น ้าล าธาร แหล่งทีอ่ยู่อาศัยของสัตวป่์า แหล่งอาหาร แหล่งนันทนาการ และการ

ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตขิองประชาชน 

      2. ผูบ้รหิารของกรมฯ มกีารสือ่สารนโยบาย/ทศิทางทีใ่หค้วามส าคัญกับการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่มในการบรหิาร

ราชการ  ดังนี้  ผ่านทาง www.dnp.co.th  Facebook คณะกรรมการทีป่รกึษาอุทยานแห่งชาต ิ และการใหน้โยบาย/แผนปฏริูปอุทยาน

แหง่ชาต/ิแผนปฏบิัตกิารเกีย่วกับการท างานใหก้ับบคุลากรในการประชมุ/สมัมนา   

ตวัอยา่งค าถาม-ค าตอบกรณีม/ีไมม่กีารด าเนนิการ 
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1.2  มกีารมอบหมายผูร้บัผดิชอบ/อตัราก าลงั หรอืก าหนดหนว่ยงานเพือ่รบัผดิชอบการสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชน        

ไมม่ ี

ม ี(โปรดระบ ุและแนบเอกสารประกอบ) 

       1. กรมอทุยานแหง่ชาต ิสัตวป่์า และพันธุพ์ชื ไดม้คี าสั่งที ่409/2553 เรือ่ง แตง่ต ัง้คณะกรรมการอ านวยการบรหิารจดัการพืน้ทีป่่าอนุรกัษ์

แบบมสีว่นรว่ม   โดยมอีธบิดกีรมอทุยานแหง่ชาต ิสัตวป่์า และพันธุพ์ชื เป็นประธาน  ผูอ้ านวยการส านักอทุยานแหง่ชาต ิสัตวป่์า และพันธุพ์ชื ผูแ้ทน

กรมป่าไม ้กรมทรัพยากรน ้า กรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม เป็นกรรมการ และผูอ้ านวยการส านักแผนงานและสารสนเทศ เป็นกรรมการและเลขานุการ  

โดยมีหนา้ที่ความรับผดิชอบในการกระตุน้และสรา้งจิตส านึกใหชุ้มชนมีความรูส้กึหวงแหน และมสีว่นร่วมในการดูแลทรัพยากรในทอ้งถิน่ เพื่อ

เอือ้อ านวยประโยชนต์อ่สงัคมสว่นรวมไดย้า่งมปีระสทิธภิาพและยั่งยนื  

      2. ส านักอุทยานแหง่ชาต ิสัตวป่์า และพันธุพ์ชื ที ่ทส 50/2559 ลงวันที ่22 สงิหาคม 2559 เรือ่ง ก าหนดหน่วยงานภายในและหนา้ทีรั่บผดิชอบ 

โดยก าหนดใหม้ ี“สว่นอนรุกัษท์รพัยากรฝ่ายพฒันาการมสีว่นรว่มและเครอืขา่ย”   และไดม้อบหมายใหเ้จา้หนา้ทีป่ฏบิัตริาชการในสว่นฯ ดังกลา่ว 

1.3  มกีระบวนการสรา้งวฒันธรรม/คา่นยิมทีเ่อ ือ้ตอ่การสรา้งการมสีว่นรว่ม 

ไมม่ ี

ม ี(โปรดระบ ุและแนบเอกสารประกอบ) 

       กรมอทุยานแหง่ชาต ิสัตวป่์า และพันธุพ์ชื ไดใ้หค้วามส าคัญกับการสรา้งวัฒนธรรม/ค่านยิมทีเ่อือ้ต่อการสรา้งการมสีว่นร่วมของประชาชนในการ

บรหิารราชการ เพื่อน าไปสู่ความเชือ่/ค่านยิมร่วมกันของผูป้ฏบิัตงิานในองคก์ร โดยมีการประชุมเชงิปฏบิตักิาร/การฝึกอบรมใหก้บับุคลากรที่

เก ีย่วขอ้งกบัการสรา้งกระบวนการมสีว่นรว่มของประชาชนในการบรหิารราชการ ไดแ้ก ่โครงการประชมุเชงิปฏบิัตกิาร เรือ่ง ทศิทางการปฏริูป

อทุยานแหง่ชาตติามนโยบายการปฏริปูประเทศ และการฝึกอบรมระบบสารสนสนเทศภมูศิาสตร ์(GIS) 

      นอกจากนี ้ไดจั้ดท าคูม่อื/แนวทางทีใ่หค้วามส าคัญและพัฒนาการท างานแบบมสีว่นร่วมอยา่งตอ่เนื่อง เพือ่ใหก้ารท างานเป็นไปในทศิทางเดยีวกัน

และมคีวามชัดเจน ไดแ้ก่ คู่มอืโครงการน าร่องการพัฒนาการมสีว่นร่วมเพือ่การจัดการอุทยานแห่งชาตอิย่างยั่งยนื คู่มอืการมสีว่นร่วมและการจัดการ

ความขดัแยง้ในผนืป่าตะวนัตก และคูม่อืการจัดการอทุยานแหง่ชาต ิ 

ตวัอยา่งค าถาม-ค าตอบกรณีม/ีไมม่กีารด าเนนิการ  
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2.  การเสรมิสรา้งศกัยภาพภาคประชาชนเพือ่เขา้มามสีว่นรว่มในการบรหิารราชการ (4 คะแนน) 

ไมม่ ี

ม ี(โปรดระบ ุและแนบเอกสารประกอบ) 

       กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพันธุพ์ชื มกีารสนับสนุนและเสรมิสรา้งศักยภาพ/ความเขม้แข็งของภาคประชาชนในการเขา้มามบีทบาทและเขา้

มามสีว่นรว่มในการบรหิารราชการ ดังนี ้

       1. สนับสนุนงบประมาณในการจัดประชมุคณะกรรมการทีป่รกึษาอทุยานแหง่ชาต ิ 

       2. ใชส้ถานที/่พืน้ทีข่องอทุยานแหง่ชาต ิและเขตรักษาพันธุส์ตัวป่์า เป็นสถานทีใ่นการจัดประชมุคณะกรรมการทีป่รกึษาระดับพืน้ที ่(PAC) 

       3. ใชส้ถานที/่พืน้ทีข่องอทุยานแหง่ชาต ิและเขตรักษาพันธุส์ตัวป่์า เป็นสถานทีใ่นการจัดประชมุ/สมัมนาคา่ยเยาวชน 

       4. กรมฯ รว่มกับมลูนธิไิทยรักษ์ป่า เผยแพรอ่งคค์วามรูใ้หก้ับบคุลากรและชมุชน รวมทัง้พืน้ทีใ่นการจดัประชุมและงบประมาณ ภายใตบ้ันทกึ

ขอ้ตกลงวา่ดว้ยความรว่มมอืเพือ่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตใินพืน้ทีป่่าอนุรักษ์ 

ตวัอยา่งค าถาม-ค าตอบกรณีม/ีไมม่กีารด าเนนิการ 
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การกรอกใบสมคัร 

มติทิ ี ่2 : การท างานแบบมสีว่นรว่มอยา่งเป็นรปูธรรม 

4. การสง่เสรมิการท างานแบบมสีว่นรว่มในการด าเนนิโครงการ/ด าเนนิงาน 

4.3  บทบาทของแตล่ะภาคสว่นทีเ่ขา้มามสีว่นรว่มในการขบัเคลือ่นการด าเนนิโครงการ/ด าเนนิงานในพืน้ที ่

       1. โครงการความร่วมมอืเพือ่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตใินพืน้ทีอ่นุรักษ์ โดยด าเนนิการในพืน้ทีอุ่ทยานแห่งชาตดิอยอนิทนนท ์กรมอุทยาน

แหง่ชาต ิสตัวป่์า และพันธุพ์ชื ด าเนนิงานรว่มกับมลูนธิไิทยรักษ์ป่า เพือ่แกปั้ญหาใหก้ับชมุชนเผา่ปกาเกอญอทีอ่าศัยอยูใ่นพืน้ทีอ่ทุยานแหง่ชาตดิอยอนิ

ทนนท์บรเิวณบา้นสันดนิแดง ต าบลแม่กลาง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชยีงใหม่ ซึง่มชุีมชนปกาเกอญอบา้นสนัดนิแดงเป็นผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

โดยตรง  (Primary stakeholders)  มลูนธิไิทยรกัษป่์า เป็นผูส้นับสนุนงบประมาณและบุคลากร เป็นผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีรอง (Secondary 

stakeholders)   และกรมอทุยานแหง่ชาตฯิ มหีนา้ทีด่แูลรักษาอทุยานแหง่ชาตดิอยอนิทนนทใ์หม้คีวามอดุมสมบรูณ์ เพือ่ประโยชน์ของคนสว่นรวม

ทัง้ในดา้นแหลง่น าล าธาร แหลง่ศกึษาทางวชิาการ และแหลง่ทอ่งเทีย่วนันทนาการ  เป็นผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหลกั  (Key  stakeholders)  

      2. ในระยะเริม่ตน้กรมอทุยานแหง่ชาตฯิ มบีทบาทเป็นผูจ้ดัการเครอืขา่ย (Network Manager) โดยสง่เสรมิใหเ้กดิการรวมกลุม่เครอืขา่ย 

และเชือ่มโยงเครอืขา่ยเขา้ไวด้ว้ยกัน เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้รวมถงึการมสีว่นร่วมในการบรูณาการกับหน่วยงานอืน่ ๆ ในการเพิม่ศักยภาพของผูน้ าใน

กลุ่มเครอืขา่ย มกีารสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งของการวางแผนโครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลย ีเชน่ การน าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ (GIS) การ

ก าหนดรปูแบบและวธิกีารด าเนนิงาน โดยระบตุัง้แตว่ธิกีารด าเนนิการแกไ้ขปัญหา การสรา้งเครอืขา่ย  การรวมกลุม่ยอ่ย สรา้งกลไกในการบรหิารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาต ิและมบีทบาทในฐานะหนว่ยงานหลกัทีร่บัผดิชอบในการก ากบั (Regulator) ใหก้ารด าเนนิโครงการความร่วมมอื เพือ่การ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตใินพืน้ทีอ่นุรักษ์ เป็นไปตามกรอบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และสง่เสรมิ สนับสนุนใหเ้กดิเครอืขา่ยความรว่มมอืจากภาคทีีเ่กีย่วขอ้ง

ในการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตใินพืน้ทีคุ่ม้ครอง เพือ่เป็นกลไกใหทุ้กภาคเีขา้มามสีว่นร่วม พรอ้มทัง้สนับสนุนงบประมาณในการลงพืน้ที ่เพือ่

ศกึษาสภาพปัญหา และสถานการณ์ในพืน้ที ่รวมถงึตรวจสอบขอ้เท็จจรงิเพือ่ใชป้ระกอบการพจิารณาใหข้อ้คดิเห็น  

            ส าหรับประเด็นปัญหาทีเ่กดิขึน้ การน าไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาความขัดแยง้ และพัฒนางานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ มลูนธิไิทยรกัษป่์า 

ซึง่เป็นองคก์รภาคประชาสังคมเขา้มาเป็นภาคหีุน้สว่นความรว่มมอื (Partnership) และเป็นกลไกส าคญั (Key Actor) ในการขับเคลือ่นการ

ท างานแบบมสีว่นร่วม และการแกไ้ขปัญหาร่วมกันโดยม ีกรมอุทยานแหง่ชาตฯิ เป็นผูอ้ านวยความสะดวก สง่เสรมิ สนบัสนุน (Facilitator) ใน

การด าเนนิงาน และมเีครอืขา่ยลุม่น า้แมย่ะ-แมป่อน และชุมชนบา้นสนัดนิแดงเขา้มามสีว่นรว่มในบทบาทของการเป็นหุน้สว่นความรว่มมอืใน

การท างาน ((Partnership)  

ตวัอยา่งค าถาม-ค าตอบกรณีอธบิาย/สรปุการด าเนนิการ 
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การกรอกใบสมคัร 

มติทิ ี ่3 : การบรรลผุลส าเร็จ  

6. การสรปุบทเรยีนความส าเร็จหรอืผลประโยชนท์ีไ่ดร้บัจากการบรรลเุป้าหมายของการพฒันา 

6.1 สรปุความส าเร็จหรอืประโยชนท์ีไ่ดร้บั ปญัหา/อปุสรรค และปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ความส าเร็จในการด าเนนิงาน 

ตวัอยา่งค าถาม-ค าตอบกรณีอธบิาย/สรปุการด าเนนิการ 

       ผลส าเร็จจากการด าเนนิโครงการฯ ในการสง่เสรมิการมสีว่นร่วมของประชาชน ซึง่มปีระโยชน์และมผีลกระทบกับประชาชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่

ในชมุชนบา้นสนัดนิแดง ในพืน้ทีเ่ขตอทุยานแหง่ชาตดิอยอนิทนนท ์สามารถสรปุผลส าเร็จทีไ่ดรั้บ ดังนี ้

       1. รักษาและคงความอดุมสมบรูณ์ของพืน้ทีป่่ากวา่ 23,000 ไร ่ 

       2. ล าน ้าแมป่อนมนี ้าไหลตลอดทัง้ปี สง่ผลใหบ้า้นสนัดนิแดงไดรั้บการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงานร่วมกับบรษัิทผลติไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) 

ในการพัฒนาไฟฟ้าจากพลังงานน ้าใหช้มุชนไดใ้ชป้ระโยชน ์และบรหิารจัดการโดยคณะกรรมการของชมุชน 

       3. ชมุชนบา้นสันดนิแดง มคีวามมั่นคงและสมบรูณ์ทางอาหาร โดยขา้วทีไ่ดจ้ากไร่หมนุเวยีนสามารถเลีย้งผูค้นในชมุชนไดอ้ยา่งพอเพยีง พชืที่

ปลกูในไรห่มนุเวยีนเป็นพชืผักทอ้งถิน่/อาหารป่าหลากหลายชนดิ สามารถขายเป็นรายไดเ้สรมิ 

       4. ความเขม้แข็งและศักยภาพของชมุชน/เครอืขา่ยภาคประชาชนทีส่ามารถดแูลตนเองได ้มกีารจัดตัง้กฎระเบยีบการใชป้ระโยชน์จากป่า การ

จัดการทีด่นิของชมุชน กตกิาการปกครองของชมุชน เชน่ การจัดท าเขตอนุรักษ์พันธุป์ลา การท าฝายชะลอน ้า การลาดตระเวนป่า การท าไร่หมนุเวยีน 

เป็นตน้ 

       5. เกดิความยั่งยนืในการด าเนนิชวีติ สามารถพึง่พาตนเองได ้เชน่ มโีรงสขีา้วของชมุชน ชาวบา้นมอีาชพีเสรมิ มกีลุ่มทอผา้ยอ้มสธีรรมชาต ิ

พัฒนาผลติภัณฑ ์ มกีองทนุการเกษตรของชมุชน 

       6. เกดิหมูบ่า้นตน้แบบในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตทิีจ่ะใชข้ยายผลในพืน้ทีอ่ ืน่ เป็นศูนยแ์ลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งหน่วยงานภาครัฐ และ

ชมุชนในการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ“บา้นสนัดนิแดง” 

       7. ชมุชนมคีวามรู ้ความเขา้ใจ และมจีติส านกึในการดแูล คุม้ครอง อนุรักษ์ผนืป่า โดยยดึหลักการร่วมกัน คอื “คนอยูไ่ด ้ป่าอยูไ่ด”้ และ “จากผู ้

บกุรกุ เป็นผูพ้ทัิกษ์” และพัฒนาเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วธรรมชาตทิีส่ามารถสรา้งความมั่นคงทางรายได ้ท าใหว้ถิชีวีติของชมุชนชาวเขาเปลีย่นจาก “ผูล้า่ 

เป็นผูเ้ลา่” ซึง่น าไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาการใชป้ระโยชนท์ีด่นิในพืน้ทีอ่ทุยานแหง่ชาตดิอยอนิทนนทอ์ยา่งยั่งยนื 

      8. การพัฒนาทีย่ั่งยนื โดยสรา้งความเขม้แข็งของชมุชนและพัฒนาคณุภาพชวีติ โดย “จัดตัง้กลุม่ดแูลรักษาป่าตน้น ้า” เป็นการรวมกลุม่ในรูปแบบ

คณะกรรมการหมู่บา้น เพือ่ก าหนดกจิกรรมอนุรักษ์และดูแลผนืป่า ซึง่เกดิจากการรวมกลุม่เป็นเครอืขา่ยความร่วมมอืภายใตค้ณะกรรมการทีป่รกึษา

อทุยานฯ (PAC)  
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การกรอกใบสมคัร 

มติทิ ี ่3 : การบรรลผุลส าเร็จ  

6.2 จดัท าตวัแบบ (Model) ในการขบัเคลือ่นการท างานแบบมสีว่นรว่มอยา่งเป็นรปูธรรม 

ตวัอยา่งการจัดท ารปูแบบ (Model) 

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 
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ตวัอยา่งแบบส ารวจความพงึพอใจ “การเขา้มามบีทบาทของประชาชน/ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี” 
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