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ประกาศส านกังานผู้ตรวจการแผ่นดนิ  

เรื่อง การจัดประกวดโครงงาน 

ภายใต้แนวคิด “อ านวยความเป็นธรรมและความสะดวกให้แก่ประชาชน” 

******************************************************* 

 ส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดินก ำหนดให้มีกำรจัดท ำกิจกรรม Young Ombudsman Award ซึ่งเป็น

กำรจัดประกวดโครงงำนเพ่ือแก้ไขปรับปรุงกฎหมำย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค ำสั่ง หรือ ขั้นตอนใด ๆ ตลอดจนกำร

สร้ำงนวัตกรรม ภำยใต้แนวคิด “อ ำนวยควำมเป็นธรรมและควำมสะดวกให้แก่ประชำชน” จึงขอเชิญชวนนิสิต 

นักศึกษำ ส่งผลงำนเข้ำร่วมประกวด ตำมรำยละเอียดและหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือสร้ำงสรรค์บทบำทเชิงรุกของผู้ตรวจกำรแผ่นดิน รวมทั้งกำรพัฒนำแนวคิดและทักษะของนิสิต

นักศึกษำในกำรแก้ไขปัญหำที่เกี่ยวข้องกับกำรบังคับใช้กฎหมำยเพ่ือกำรแก้ไขปัญหำที่ก่อให้เกิดควำมเดือดร้อน

หรือควำมไม่เป็นธรรมแก่ประชำชน ภำยใต้แนวคิด “อ ำนวยควำมเป็นธรรมและควำมสะดวกให้แก่ประชำชน” 

1.2 เพ่ือให้ได้มำซึ่งข้อเสนอในกำรปรับปรุงกฎหมำย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค ำสั่ ง หรือขั้นตอนใด ๆ 

รวมทั้งกำรสร้ำงนวัตกรรมเพ่ืออ ำนวยควำมเป็นธรรม หรือลดภำระท่ีเกิดข้ึนกับประชำชน   

 

2. คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 
 2.1 เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำอยู่ในระดับปริญญำตรี และในระดับบัณฑิตศึกษำ ทุกสำขำวิชำ 
 2.2 ผู้สมัครประเภทบุคคลหรือประเภททีม ทีมละไม่เกิน 5 คน โดยสมำชิกไม่จ ำเป็นต้องอยู่ในระดับหรือชั้น
ปีเดียวกัน 
 
3. ประเภทของผลงาน 
 3.1 ผลงำนประเภทโครงงำนด้ำนกำรแก้ไขกฎหมำย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค ำสั่ง หรือขั้นตอนใด ๆ  
ที่ก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรมแก่ประชำชน 
  3.2 ผลงำนประเภทโครงงำนด้ำนนวัตกรรมเพ่ืออ ำนวยควำมเป็นธรรมและควำมสะดวกให้แก่ประชำชน 
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4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 4.1 ต้องเป็นผลงำนที่ผู้เข้ำประกวดสร้ำงสรรค์ขึ้นเอง 
 4.2 เป็นผลงำนที่ไม่เคยได้รับรำงวัล หรือได้รับกำรตีพิมพ์ หรือปรำกฏในที่ใดมำก่อน 
 4.3 ผลงำนที่เสนอต้องไม่เป็นผลงำนอันละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทำงปัญญำ หรือสิทธิใด ๆ ของบุคคลอื่น 
 
5. องค์ประกอบของผลงาน  
 5.1 ผลงำนประเภทโครงงำนด้ำนกำรเสนอแนวคิดกำรแก้ไขกฎหมำย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบค ำสั่ง หรือ 
ขั้นตอนใด ๆ ที่ก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรมแก่ประชำชน ประกอบด้วย 
   (1) ที่มำควำมส ำคัญของปัญหำ 
   (2) ควำมหมำย ประเภท ลักษณะและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับปัญหำทำงกฎหมำย หรือปัญหำ
ควำมไม่เป็นธรรมในสังคมอันเกิดจำกกฎ ข้อบังคับ ระเบียบค ำสั่ง หรือ ขั้นตอนใด ๆ ของหน่วยงำนของรัฐ 
   (3) บทวิเครำะห์ 
   (4) บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 5.2 ผลงำนประเภทโครงงำนด้ำนนวัตกรรมเพ่ืออ ำนวยควำมเป็นธรรมและควำมสะดวกให้แก่ประชำชน
ประกอบด้วย 
   (1) ที่มำควำมส ำคัญของปัญหำ 
   (2) แนวคิดกำรสร้ำงนวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหำ 
   (3) ขั้นตอนกำรสร้ำงสรรค์โครงงำนนวัตกรรม รำยละเอียดโครงงำนนวัตกรรม กระบวนกำรใช้งำน 
กำรทดสอบผลงำนนวัตกรรม 
   (4) บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
6. รูปแบบของผลงาน  
 6.1 ผลงำนประเภทโครงงำนด้ำนกำรเสนอแนวคิดกำรแก้ไขกฎหมำย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบค ำสั่ง หรือ 
ขั้นตอนใด ๆ ที่ก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรมแก่ประชำชน 
   (1) รูปเล่มน ำเสนอเนื้อหำ 30 - 50 หน้ำกระดำษ A4 พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ตัวอักษร  
TH Sarabun PSK ขนำด 16 Point 
   (2) ตั้งค่ำหน้ำกระดำษ ด้ำนบน 1 นิ้ว ด้ำนล่ำง 1 นิ้ว ด้ำนซ้ำย 1.5 นิ้ว ด้ำนขวำ 1 นิ้ว 
   (3) กำรเขียนอ้ำงอิงในเนื้อหำถูกต้องตำมหลักบรรณำนุกรม 
   (4) คลิปวิดีโอน ำเสนอผลงำนควำมยำว 5 - 8 นำท ี
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 6.2 ผลงำนประเภทโครงงำนด้ำนนวัตกรรมเพ่ืออ ำนวยควำมเป็นธรรมและควำมสะดวกให้แก่ประชำชน 
  (1) รูปเล่มน ำเสนอเนื้อหำ 20 - 30 หน้ำกระดำษ A4 พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ตัวอักษร  

TH Sarabun PSK ขนำด 16 Point 

  (2) ตั้งค่ำหน้ำกระดำษ ด้ำนบน 1 นิ้ว ด้ำนล่ำง 1 นิ้ว ด้ำนซ้ำย 1.5 นิ้ว ด้ำนขวำ 1 นิ้ว 

   (3) กำรเขียนอ้ำงอิงในเนื้อหำถูกต้องตำมหลักบรรณำนุกรม 
   (4) คลิปวิดีโอน ำเสนอผลงำนควำมยำว 5 - 8 นำที 
 

7. หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

 7.1 ผลงำนประเภทโครงงำนด้ำนกำรแก้ไขกฎหมำย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค ำสั่ง หรือขั้นตอนใด ๆ  

ที่ก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรมแก่ประชำชน 

  หมวดที่ 1 แนวคิดและหลักกฎหมำย (30 คะแนน) 

  หมวดที่ 2 กำรวิเครำะห ์(25 คะแนน) 

  หมวดที่ 3 ควำมเหมำะสมของข้อเสนอ (25 คะแนน) 

  หมวดที่ 4 กำรน ำเสนอผลงำน ผ่ำนคลิปวิดีโอควำมยำวไม่เกิน 5 - 8 นำที (20 คะแนน) 

 7.2 ผลงำนประเภทโครงงำนด้ำนนวัตกรรมเพ่ืออ ำนวยควำมเป็นธรรมและควำมสะดวกให้แก่ประชำชน 

  หมวดที่ 1 แนวคิด (20 คะแนน) 

  หมวดที่ 2 ควำมเหมำะสมของโครงงำน (30 คะแนน) 

  หมวดที่ 3 คุณค่ำหรือประโยชน์ของโครงงำน (30 คะแนน) 

  หมวดที่ 4 กำรน ำเสนอผลงำน ผ่ำนคลิปวิดีโอควำมยำว 5 - 8 นำที (20 คะแนน) 

 ** โดยผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด ** 

8. รางวัล 

 8.1 ผลงำนประเภทโครงงำนด้ำนกำรแก้ไขกฎหมำย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค ำสั่ง หรือขั้นตอนใด ๆ  

ที่ก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรมแก่ประชำชน 

  - รำงวัลชนะเลิศ จ ำนวน 1 รำงวัล เป็นเงิน 40,000 บำท พร้อมโล่รำงวัล 

  - รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จ ำนวน 1 รำงวัล เป็นเงิน 30,000 บำท พร้อมโล่รำงวัล 

  - รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จ ำนวน 1 รำงวัล เป็นเงิน 20,000 บำท พร้อมโล่รำงวัล 

8.2 ผลงำนประเภทโครงงำนด้ำนนวัตกรรมเพ่ืออ ำนวยควำมเป็นธรรมและควำมสะดวกให้แก่ประชำชน 

  - รำงวัลชนะเลิศ จ ำนวน 1 รำงวัล เป็นเงิน 40,000 บำท พร้อมโล่รำงวัล 

  - รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จ ำนวน 1 รำงวัล เป็นเงิน 30,000 บำท พร้อมโล่รำงวัล 

  - รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จ ำนวน 1 รำงวัล เป็นเงิน 20,000 บำท พร้อมโล่รำงวัล 

หมำยเหตุ : ผลงำนทีไ่ด้รับรำงวัลถือเป็นทรัพย์สินทำงปัญญำของส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 



๔ 

 

 

 

 

9. ขั้นตอนการส่งผลงาน   

 9.1 เปิดรับสมัครพร้อมส่งผลงำนระหว่ำงวันที่ 1 สิงหำคม – 30 พฤศจิกำยน 2565  

 9.2 ผู้ที่สนใจให้ส่งผลงำนในรูปแบบ Microsoft Word และ PDF File พร้อมทั้งแนบคลิปวิดีโอน ำเสนอ

ผลงำน มำยังส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน อีเมล YOA@Ombudsman.go.th ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2565 

 9.3 ประกำศรำยชื่อทีมท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือกรอบแรก วันที่ 30 ธันวำคม 2565 

 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 นิสิต นักศึกษำมีส่วนสร้ำงสรรค์บทบำทเชิงรุกของผู้ตรวจกำรแผ่นดิน รวมทั้งกำรพัฒนำแนวคิดและ

ทักษะของนิสิตนักศึกษำในกำรแก้ไขปัญหำที่เกี่ยวข้องกับกำรบังคับใช้กฎหมำยเพ่ือกำรแก้ไขปัญหำที่ก่อให้เกิด

ควำมเดือดร้อนหรือควำมไม่เป็นธรรมแก่ประชำชน ภำยใต้แนวคิด “อ ำนวยควำมเป็นธรรมและควำมสะดวกให้แก่

ประชำชน” 

 10.2 ส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดินมีแนวคิด/แนวทำงที่หลำกหลำยในกำรเสนอปรับปรุงกฎหมำย  

กฎ ข้อบังคับ ระเบียบค ำสั่ง หรือ ขั้นตอนใด ๆ ตลอดจนกำรสร้ำงนวัตกรรมเพ่ืออ ำนวยควำมเป็นธรรมและควำม

สะดวกให้แก่ประชำชน 

10.3 นิสิต นักศึกษำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหน้ำที่และอ ำนำจของผู้ตรวจกำรแผ่นดิน  สำมำรถ

เข้ำถึงและรับทรำบประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรมีองค์กรผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ก่อให้เกิดควำมเชื่อมั่นต่อองค์กร

ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 

  

11. การติดต่อสอบถาม 

 สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่สถำบันผู้ตรวจกำรแผ่นดินศึกษำ ส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน หมำยเลข

โทรศัพท์ 0 2141 9383 และ 0 2141 9242 ในวัน และเวลำรำชกำร หรือตรวจสอบรำยละเอียดและดำวน์โหลดแบบ

ใบสมัครผ่ำนทำง www.ombudsman.go.th 

 

    ประกำศ ณ วันที่  20 กรกฎำคม 2565 
 
        
       พันต ำรวจโท 
         (กีรป กฤตธีรำนนท์) 
        เลขำธิกำรส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 
 
  

mailto:YOA@Ombudsman.go.th
http://www.ombudsman.go.th/
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ใบสมัครโครงการ Young Ombudsman Award 
การจดัประกวดโครงงาน 

ภายใต้แนวคิด “อ านวยความเป็นธรรมและความสะดวกให้แก่ประชาชน” 

1. ประเภทบุคคล 
 ชื่อ - สกุล     ระดับ    ปริญญำตรี   บัณฑิตศึกษำ 
 ชั้นปีที่     คณะ          สถำบันกำรศึกษำ      
 โทรศัพท์มือถือ    E – Mail      

2. ประเภททีม 
ชื่อทีม            
รำยชื่อสมำชิกในทีม 

 2.1 หัวหน้ำทีม 
  ชื่อ - สกุล     ระดับ    ปริญญำตรี   บัณฑิตศึกษำ 
  ชั้นปีที่ คณะ    สถำบันกำรศึกษำ     
  โทรศัพท์มือถือ    E – Mail     
 2.2 ชื่อ - สกุล     ระดับ    ปริญญำตรี   บัณฑิตศึกษำ 
  ชั้นปีที่ คณะ    สถำบันกำรศึกษำ     
  โทรศัพท์มือถือ    E – Mail     
 2.3 ชื่อ - สกุล     ระดับ    ปริญญำตรี   บัณฑิตศึกษำ 
  ชั้นปีที่ คณะ    สถำบันกำรศึกษำ     
  โทรศัพท์มือถือ    E – Mail     
 2.4 ชื่อ - สกุล     ระดับ    ปริญญำตรี   บัณฑิตศึกษำ 
  ชั้นปีที่ คณะ    สถำบันกำรศึกษำ     
  โทรศัพท์มือถือ    E – Mail     
 2.5 ชื่อ - สกุล     ระดับ    ปริญญำตรี   บัณฑิตศึกษำ 
  ชั้นปีที่ คณะ    สถำบันกำรศึกษำ     
  โทรศัพท์มือถือ    E – Mail     
3. ประเภทผลงำนที่ส่งเข้ำประกวด 
 ผลงำนประเภทโครงงำนด้ำนกำรแก้ไขกฎหมำย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค ำสั่ง หรือขั้นตอนใด ๆ  
ที่ก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรมแก่ประชำชน 
 ผลงำนประเภทโครงงำนด้ำนนวัตกรรมเพ่ืออ ำนวยควำมเป็นธรรมและควำมสะดวกให้แก่ประชำชน 
 
     ลงชื่อ    ผู้ส่งผลงำน/ตัวแทนผู้ส่งผลงำน 
           (     ) 
     วันที่      



๖ 

 
 

 
 
 
 
 

แบบฟอร์ม 
โครงงานด้านการเสนอแนวคดิการแก้ไขกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบค าสั่ง หรือ ขั้นตอนใด ๆ  

ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน 
 

1. ชื่อผลงำน            
2. ที่มำควำมส ำคัญของปัญหำ         
            
             
3. ควำมหมำย ประเภท ลักษณะและกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับปัญหำทำงกฎหมำย หรือปัญหำควำมไม่เป็นธรรมใน
สังคมอันเกิดจำกกฎ ข้อบังคับ ระเบียบค ำสั่ง หรือ ขั้นตอนใด ๆ ของหน่วยงำนของรัฐ 
            
            
            
             
4. บทวิเครำะห์ 
            
            
            
             
5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
            
            
            
             
  

 



๗ 

 

 

 
 
 
 
 

แบบฟอร์ม 
โครงงานด้านนวัตกรรมเพื่ออ านวยความเป็นธรรมและความสะดวกให้แก่ประชาชน 

 
1. ชื่อผลงำน            
2. แนวคิดกำรสร้ำงนวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหำ 
            
            
            
             
3. ขั้นตอนกำรสร้ำงสรรค์โครงงำนนวัตกรรม รำยละเอียดโครงงำนนวัตกรรม กระบวนกำรใช้งำน กำรทดสอบผลงำน
นวัตกรรม 
            
            
            
             
4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
            
            
            
             
 
 
 

 


