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การประชุมชีแ้จงแนวทางการสมคัรและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวลัเลศิรฐั ประจ าปี พ.ศ. 2564
ผา่นระบบการประชุมทางไกลของกระทรวงมหาดไทย

อารยีพั์นธ ์เจรญิสขุ
รองเลขาธกิาร ก.พ.ร.
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ที่มา ส ำนักงำน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงำนภำครัฐด ำเนินกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำ
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี เพื่อยกระดับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
กำรบริกำร และกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม โดยใช้กลไกกำรมอบรำงวัล

พัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรประชำชนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพ
และประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ

2546

2552

รางวัลคุณภาพ
การให้บริการ
ประชาชน

รางวัลความเป็น
เลิศด้านการ
บริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม

รางวัลบริการ
ภาครัฐแห่งชาติ

2555

รางวัลบริการภาครัฐ

รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

รางวัลการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม 

ปี 2560

มีควำมเพียรพยำยำมในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรไปสู่องค์กำรที่เป็นเลิศ
เทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล

มีผลกำรด ำเนินกำรเปิดโอกำสให้ประชำชน
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรรำชกำร

อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริม
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

รางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม

รางวัลเลิศรัฐสาขา

มอบให้กับหน่วยงำนท่ีได้รับรำงวัลระดับดีเด่นครบทั้ง 3 สำขำในปีเดียวกัน

มอบให้กับหน่วยงำนท่ีมีผลงำนโดดเด่นในสำขำนั้น ๆ 

สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐส่งผลงานสมัครรางวัล 
United Nations Public Service Awards (UNPSA)
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ที่มา (ต่อ) การขับเคล่ือนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 

มติคณะรัฐมนตรีในกำรประชมุเมือ่วันที่ 1 พฤษภำคม 2561 
มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
เพิ่มเติม ตำมมำตรำ 50 แห่งพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมอืงท่ีดี พ.ศ. 2546

ส ำนักงำน ก.พ.ร เป็นหน่วยงำนหลักในกำรสร้ำงกำรรับรู้
ควำมเข้ำใจและเตรียมควำมพร้อมให้กำรยกระดับองค์กำร
สู่ระบบรำชกำร 4.0

ส ำนักงำน ก.พ.ร. ด ำเนินกำรตรวจรับรองสถำนะของ
หน่วยงำนภำครัฐในกำรเปน็ระบบรำชกำร 4.0

และแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำสู่ระบบรำชกำร 4.0 
ตำมมำตรำ 50 แห่งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
แผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำสู่ระบบรำชกำร 4.0

มติคณะรัฐมนตรี

แผนการขับเคลื่อน

ส านักงาน ก.พ.ร

ตรวจรับรองสถานะ
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รำงวัลเลิศรัฐ เป็นรำงวัลแห่งเกียรติยศท่ี
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) 
มอบให้หน่วยงำนภำครัฐ เพื่อเป็นกำรยกย่อง
เชิดชู หน่วยงำนที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติรำชกำรจน
ปร ะสบควำมส ำ เ ร็ จ มี คว ำม เป็ น เ ลิ ศ แห่ ง
หน่วยงำนภำครัฐท้ังปวง

เพชรล้อมรอบด้วยช่อชัยพฤกษ์ ต้ังอยู่บนแท่ง
หมายเลขหนึ่ง หมายถึง หน่วยงานที่ได้รับรางวัล
นี้เปรียบเสมือนเพชรน้ าเอกแห่งระบบราชการ 
(ช่อชัยพฤกษ์) ที่ผ่านการเจียระไนอย่างงดงาม
ด้วยความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานจนเป็นที่
ประจักษ์เป็นเพชรน้ าหนึ่งเป็นความภาคภูมิใจ
สูงสุดของราชการไทย

4



รางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม

รางวัลคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

รางวัลบริการภาครัฐ รางวัลบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม

รางวัลเลิศรัฐสาขา

- นวัตกรรมการบริการ
- พัฒนาการบริการ
- ขยายผลมาตรฐานการบริการ
- บูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ
- ยกระดับบริการท่ีตอบสนองต่อ
สถานการณ์โควิด 19

- ยกระดับการอ านวยความสะดวก
ในการให้บริการ

- เปิดใจใกล้ชิดประชาชน
- สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม
- ผู้น าหุ้นส่วนความร่วมมือ
- เลื่องลือขยายผล
- ร่วมใจแก้จน

- PMQA ดีเด่น*
- PMQA รายหมวด
- PMQA 4.0*

มอบให้กับหน่วยงำนท่ีได้รับรำงวัล
ระดับดีเด่นครบทั้ง 3 สำขำในปีเดียวกัน

มอบให้กับหน่วยงำนท่ีมีผลงำนโดดเด่น
ในในสำขำบริกำรภำครัฐและสำขำกำรบริหำร
รำชกำรแบบมีส่วนร่วม

5
หมำยเหตุ  * เป็นระดับดีเด่น
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ปีทีเ่ปิดรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ

บริกำรภำครัฐ คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ กำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม

กราฟแสดงสถิติจ านวนผู้สมัครรางวัลเลิศรัฐ ทั้ง 3 สาขา
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สถิติ

รางวัลคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

รางวัลบริการภาครัฐ รางวัลบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม

165 
ผลงาน

(ปี 2548-2563)33 25 

สถิติผลงานที่จังหวัดและ อปท. ได้รับรางวัลตั้งแต่ปี 2548-2563

ผลงาน
(ปี 2556-2563)

ผลงาน
(ปี 2555-2563)

7

จงัหวดั
จงัหวดั

จังหวัด 129
อปท. 36
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รางวัลบริการภาครัฐ
จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จงัหวดันครปฐม

จงัหวดัขอนแกน่ จงัหวดันครราชสมีา

จงัหวดันราธวิาสจงัหวดัภเูก็ต

เทศบาลนครพษิณุโลก เทศบาลนครหาดใหญ่

จงัหวดัลพบรุีเทศบาลนครอดุรธานี

จงัหวดัอบุลราชธานี
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รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
จังหวัด 

จงัหวดัล าพนู

จงัหวดัเพชรบรูณ์ จงัหวดัรอ้ยเอ็ด

จงัหวดัสพุรรณบรุี
จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน

จงัหวดักาฬสนิธุ ์

จงัหวดัขอนแกน่

จงัหวดัชยัภมู ิ

จงัหวดันราธวิาส

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

จงัหวดัปตัตานี

จงัหวดัพทัลงุ

จงัหวดัพทัลงุ

จงัหวดัสกลนคร

จงัหวดัสตลู

จงัหวดัสมทุรสงคราม
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รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
จังหวัด 

จงัหวดันครพนม

จงัหวดัสพุรรณบรุี

จงัหวดัชยันาท จงัหวดัพงังา

จงัหวดัสกลนคร

จงัหวดัระนอง จงัหวดัล าพนู

จงัหวดัอ านาจเจรญิ
จงัหวดัขอนแกน่

จงัหวดัสระบรุ ี



2009
รพ.มหาราชนครเชยีงใหม่

2008
โรงพยาบาลยโสธร สรรพากรภาค 7กรมชลประทาน

กรมชลประทาน โรงพยาบาลราชวถิี 2013
สถาบนัพฒันาการเด็กราชนครนิทร ์

โรงพยาบาลขอนแกน่ ส านกัป้องกนัควบคมุโรคที ่9

2011

2012

2014 2015โรงพยาบาลขอนแกน่ สถาบนัสขุภาพเด็กแหง่ชาตมิหาราชนิี

2017
เทศบาลต าบลเขาพระงาม 
จงัหวดัลพบรุี

2018
ส านกังานสาธารณสขุ
จงัหวดัรอ้ยเอ็ด

11

การใหบ้รกิารรักษาผูป่้วย การพัฒนาบรกิารทางการแพทย์
ผา่นเครอืขา่ยความรว่มมอื

ส านักงานบรกิารขวญั
ใจประชาชน

การบรหิารจัดการชลประทานฯ 
กระเสยีว จังหวดัสพุรรณบรุี

การป้องกันและบรรเทาภัยแลง้ฯ
แมย่ม จังหวดัแพร่

โครงการป้องกันตาบอด
ในผูป่้วยเบาหวาน

Child First – Work Together (CF-WT)

การบรหิารจัดการฯ โรคมาลาเรยีฯ
อ าเภอทา่สองยาง จังหวดัตาก

ศนูยช์ว่ยเหลอืเด็กและผูห้ญงิ
ในภาวะวกิฤต 

Holistic School in Hospital 
Initiative (HSH)

Fast-track Service for 
High-risk Pregnancies

Excellent Happy Home Kao 
PraNgam Tessaban Lopburi

Integrated approach 
of comprehensive 
cervical cancer control

2019
องคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลหนองตาแตม้  

Self-reliant Solar 
Energy Community
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ประเภทรางวัลแบ่งเป็น 6 ประเภท คือ

นวัตกรรมการบริการ พัฒนาการบริการ

ขยายผลมาตรฐานการ
บริการ

บูรณาการข้อมูล
เพื่อการบริการ 

ยกระดับบริการ
ที่ตอบสนองต่อ

สถานการณ์โควิด 19

ยกระดับการอ านวย
ความสะดวกในการ
ให้บริการ (Most 

Improved Award)

13

รางวัลบริการภาครัฐ
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นิยาม เงื่อนไข และเกณฑ์การพิจารณารางวัลใหม่  นิยาม เงื่อนไข และเกณฑ์การพิจารณารางวัลใหม่  

14
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ประเภทยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19

การจัดบริการ การเพิ่มประสิทธิภาพ หรือการพัฒนาการ
ให้บริการ ที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน ในการควบคุม/
ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 หรือการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการท างานในเชิงรุก ในการรองรับสถานการณ์
โควิด 19 เพื่ อ ให้การบริการมีความต่อ เนื่ อง รวดเร็ ว 
มีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผน การคาดการณ์ 
การเตรียมความพรอ้มด้านระบบ กลไก และบุคลากร รวมทั้ง
มีการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีและข้อมูลเชิงประจักษ์ประกอบการ
ด าเนินงาน

ค าจ ากัดความ/ ความหมาย 



1616

เงื่อนไขการพิจารณา
- เป็นผลงำนในภำพรวมขององค์กร 
- 1 หน่วยงำนสมัครได ้1 ผลงำน
- หน่วยงำนท่ีส่งสมัครต้องเป็น
ผู้ด ำเนินกำรเองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 

เป็นผลงำนที่น ำไปใช้แล้วจริงและ
ด ำเนินกำรต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

มีผลผลิตและผลลัพธ์อย่ำงเป็น
รูปธรรมที่สำมำรถตรวจสอบได้ 
ที่แสดงถึงประโยชน์ที่ประชำชนหรือ
ผู้รับบริกำรได้รับ 

16
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รางวัลประเภทยกระดบัการอ านวยความสะดวก
ในการให้บริการ (Most Improved Award)

ค าจ ากัดความ/ ความหมาย

กำรพัฒนำบริกำรโดยมีกำรยกเลิกข้อก ำหนดในกฎหมำย 
กฎ ที่ ไม่ จ ำ เป็นหรือเป็นอุปสรรคต่อกำรให้บริกำร 
ลดขั้นตอนกำรให้บริกำร ลดระยะเวลำกำรให้บริกำร 
มีกำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่อบริกำร และแสดงให้เห็นว่ำลด
ค่ำใช้จ่ำยของประชำชนได้ 



เงื่อนไขการพิจารณา

การด าเนินการ
ภาพรวมขององค์กร 
ทีแ่สดงให้เห็นถึง

การพัฒนาการอนุมัติ 
อนุญาต ท่ีง่ายขึ้น 

เร็วขึ้น ถูกลง และโปร่งใส 

1) กำรแก้ไขกฎหมำย 
กฎระเบียบ 

2) กำรยกเลิก/ลดส ำเนำ
เอกสำรที่ทำงรำชกำร
ออกให้ จำกประชำชน

3) กำรยกเลิก/
ลดค่ำธรรมเนียม

4) กำรลดขั้นตอน
กำรให้บริกำร

5) กำรลดระยะเวลำ
กำรให้บริกำร

6) กำรช ำระ
ค่ำธรรมเนียมแทน
กำรขออนุญำต

7) กำรพัฒนำ
รูปแบบกำรให้แบบ
อิเล็กทรอนิกส์

8) อื่น ๆ

18
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Healthcare initiatives Social impact initiatives Agricultural initiatives
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Thai Reach โดยโรงพยาบาลสรินิธร จังหวดัขอนแกน่

เปลีย่นแปลงแนวคดิการสรา้งกายอปุกรณ์มอืเทยีม

ดว้ยการใชเ้ครือ่งพมิพ์ 3 มติิ และเปลีย่นวสัดมุาเป็น

เสน้ใยพลาสตกิทีม่รีาคาถกู โดยการออกแบบของนัก

ออกแบบสากลทีอ่นุญาตใหท้ าซ ้าไดโ้ดยไมม่ลีขิสทิธิ์

สรา้งการเขา้ถงึกายอปุกรณ์มอืเทยีมไดง้า่ยขึน้ อกีทัง้

รปูแบบซอ่มแซมไดง้า่ย ผลติไดใ้หมห่ากช ารดุ หรอื

เมือ่ผูใ้ชง้านอว้นขึน้หรอืผอมลง สง่ผลใหผู้รั้บบรกิาร

ทั่วประเทศเขา้ถงึกายอปุกรณ์ไดม้ากขึน้ อกีทัง้ ยังมี

กลไกการพัฒนาองคค์วามรู ้ นวตักรรม และการ

ถา่ยทอดองคค์วามรูไ้ปยังพืน้ทีห่รอืหน่วยงานอืน่ ๆ

อยา่งเป็นระบบ ชดัเจน มกีารบรูณาการขา้มหน่วยงาน

อยา่งหลากหลาย ท างานเป็นเครอืขา่ย

รางวลัเลศิรฐั สาขาบรกิารภาครฐั
ปี 2563

▪ ท าใหร้าคาถกูลงจากเดมิ ประมาณ
70,000 บาท เหลอืเพยีง 1,000 บาท

▪ ลดภาระคา่ใชจ้า่ยและการน าเขา้จาก
ตา่งประเทศ
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จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้น าแนวความคิดการบริหาร
จัดการขยะแบบชุมชนไร้ถังขยะมาใช้ โดยเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและทัศนคติของประชาชนจากเดิมที่เห็นว่า
การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเป็นหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดเปลีย่นเป็น “หน้าที่ของ
ทุกคนในจังหวัด”กลา่วคือ ทุกครัวเรือนและหน่วยงาน
จะต้องจัดการขยะของตนเอง โดยแยกขยะและวัสดุออก
จากกัน แล้วจัดการให้จบในบริเวณของตนเอง โดย
สามารถแบ่งขยะออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

ขยะติดเชื้อ เช่น ส ำลีใช้แล้ว 
พลำสเตอร์ปิดแผล เข็มฉีด
ยำ น ำส่งเตำเผำขยะติดเชื้อ
ร่วมกับโรงพยำบำล 

ขยะใช้ไม่ได้ เช่น ฟองน้ ำ 
เ ส้ือ ผ้ำขำด น ำ ไป ส่ง
หลุมฝังกลบ 

ข ย ะ เ ป็ นพิ ษ  เ ช่ น 
หลอดไฟ ถ่ำนไฟฉำย 
น ำ ไ ป ส่ ง โ ร ง ง ำ น
ก ำจัดส่ิงที่เป็นพิษ

โดยกำรน ำส่งจะต้องเก็บให้มิดชิด 
และส่งมอบอย่ำงปลอดภัย

ประเภทพัฒนาการบริการ 

▪ มีกำรขยำยผลนวัตกรรมแนวคิด

กำรบริหำรจัดกำรขยะแบบชุมชน

ไร้ถังขยะ ตั้งแต่ปี 2560-2562

จนมีเครือข่ำยไร้ถังขยะทั้งหมด 

139 เครือข่ำย

▪ สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยในกำรก ำจัด

ขยะ และมีรำยได้จำกกำรขำยวัสดุ

เพิ่มขึ้น

เปลี่ยนขยะเป็นรายได้

ปี 2563



รางวลัการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม

ตราสญัลักษณ์
เพชรเหลยีมเกสร สองประกายสทีอง ประกอบไปดว้ย
ความรว่มมอืของทกุภาคสวนทีเ่ขามามสีวนรวมกบั
ภาครัฐดวยหวัใจ

ความหมาย
เพชรเหลีย่มเกสร สือ่ใหเ้ห็นถงึหน่วยงานทีไ่ดรั้บ
รางวลันี ้คอื ตน้แบบแหง่การท างานแบบมสีว่นรว่ม
เชีย่มโยงบรูณาการรว่มกนัทกุภาคสว่น ทัง้ภาครัฐ 
เอกชน และภาคประชาชน ดัง่เครอืขา่ยเดยีวกนั
มอื สือ่ใหเ้ห็นถงึ ความรว่มมอืรว่มใจของทกุภาคสว่น
ไดเ้ขา้มามสีว่นรว่ม
หวัใจ สือ่ใหเ้ห็นถงึ การเปิดใจ เปิดระบบราชการ
ทีใ่หท้กุภาคสวนไดเ้ขา้มามสีว่นรว่ม



รางวลัการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม ประจ าปี พ.ศ. 2564

มอบใหก้บัหน่วยงานภาครัฐ เพือ่สรา้งแรงจงูใจ  และสรา้งขวญัก าลังใจ

ในการเปิดระบบราชการใหป้ระชาชนและภาคสว่นอืน่ ทีเ่กีย่วขอ้งเขา้มา

มสีว่นรว่มในการบรหิารราชการและท างานรว่มกนัอยา่งเป็นรปูธรรม

โดยสง่เสรมิและสนับสนุนใหเ้กดิกระบวนการมสีว่นรว่ม ตัง้แตก่ารให ้

ขอ้มลูขา่วสาร (Inform)  การรับฟังความคดิเห็น (consult)  การเขา้มา

เกีย่วขอ้ง (Involve) ไปจนถงึการสรา้งความรว่มมอื (Collaborate)

เจตนารมณ์

ประเภทรางวลั

กลุม่เป้าหมาย

Open Governance

1

มอบใหก้ับหน่วยงานภาครัฐที่

ใหค้วามส าคัญกับการบริหาร

ราชการระบบเปิด โดยสรา้ง

กระบวนการมีส่วนร่ วมของ

ประชาชนในระดับการใหข้อ้มูล

และการปรกึษาหารอื

เปิดใจใกลช้ดิประชาชน

มอบใหก้ับหน่วยงานภาครัฐ ที่

สง่เสรมิและสนับสนุนการท างาน

แบบมสีว่นรว่ม ในการสรา้งใหเ้กดิ

การเปลีย่นแปลง/การพัฒนาที่มี

นัยส าคัญหรือผลกระทบสูงกับ

ชวีติความเป็นอยูข่องประชาชน

สมัฤทธผิลประชาชนมสีว่นรว่ม

มอบใหก้ับบุคคล/กลุ่มบุคคลทีเ่ป็น

กลไกหลัก หรือกลไกส าคัญ (Key

Actor) หรอืเป็นผูน้ า/ผูท้ี่มีบทบาท

ส าคัญในการขับเคลือ่นการท างาน

แบบมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและ

ภาคสว่นอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

Effective Change

ผูน้ าหุน้สว่นความรว่มมอื

บคุคล / กลุม่บคุคล

Participation Expanded

เลือ่งลอืขยายผล
Engaged Citizen

23

2 3 4

เพิ่มประสิทธิภาพการบร ิหาร
จดัการภาครฐัในการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
และการพฒันาประเทศอย่าง
ย ัง่ยนื

หนว่ยงานของรฐัหนว่ยงานของรฐั หนว่ยงานของรฐั

Antipoverty Empowered

รว่มใจแกจ้น
5

หนว่ยงานของรฐั 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน

มอบใหก้ับหน่วยงานภาครัฐ ที่น า

ตัวแบบ (Model) จากโครงการที่

เคยไดรั้บรางวัลดา้นการบริหาร

ราชการแบบมีส่วนร่วมไปขยายผล

เชิงนโยบายหรื อประยุ กต์ ใช ้

ใ นก ารขยายผลหรื อ ต่ อ ยอด

การด าเนินงานในพื้นที่อื่น ๆ อย่าง

นอ้ย 2 พืน้ที่

มอบใหก้ับหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคประชาชน

ที่มีผลงานการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนและสังคมในการแกไ้ข

ปัญหาความยากจนไดอ้ย่าง

ยั่งยืน และเกิดการพัฒนาใน

ระดบัตอ่ไป

23
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รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
เงือ่นไขแต่ละประเภทรางวัล

- ภำพรวมขององค์กร
- 1 กรมต่อ 1 ผลงำน
- ระดับกำรมีส่วนร่วมเกิดจำก Inform และ

Consult และให้ประชำชนเกิด Engaged

4. เลื่องลือขยายผล (Participation Expanded)3. ผู้น าหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen)

- ผลงำนเป็นกำรด ำเนินกำรและโครงกำร 
- สอดคล้องภำรกิจหลักของหน่วยงำน
- ระดับกำรมีส่วนร่วมในระดับควำมร่วมมือ

(Collaboration)
-ส่งได้มำกกว่ำ 1 ผลงำนและกำรด ำเนินกำรไม่ซ้ ำกัน /
ไม่เป็นกำรด ำเนินกำรในพื้นที่เดียวกัน

ทุกประเภทรำงวัลต้องด ำเนินกำรมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 

1. เปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance)

- เป็นภำรกิจหลักขององค์กรหรือนโยบำยส ำคัญ 
- เป็นโครงกำรได้น ำต้นแบบจำกโครงกำรทีไ่ด้รับ 
รำงวัล Effective Change ในระดับดีเด่นมำขยำยผลเชิง
นโยบำย หรือน ำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ใหม่ อย่ำงน้อย 2 พื้นที่ 

- พื้นที่ที่ขยำยผลต้องเป็นหน่วยงำนหรือพื้นที่ที่มีขอบเขต
เช่นเดียวกับที่เคยได้รับรำงวัล

2. สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม 
(Effective Change)

- หน่วยงำนท่ีส่งสมัคร Effective Change และ 
Participation Expanded เป็นผู้เสนอชื่

- มอบให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยไม่ใช่
เจ้ำหน้ำท่ีรัฐ

- กำรเสนอชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้เพียง
1 คน/กลุ่มบุคคล
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รางวลับรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม ปี 2562
ประเภทสมัฤทธิผ์ลประชาชนมสีว่รว่ม (Effective Change)
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การสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชนเพือ่สนบัสนุนใหอ้ทุยานธรณีสตลู
เป็นอทุยานธรณีโลกของยเูนสโก (UNESCO Global Geoparks)

จ. สตลู

รางวลัการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม ประจ าปี พ.ศ. 2562
ประเภทรางวลัสมัฤทธผิลประชาชนมสีว่นรว่ม (Effective Change)
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ตอ้งไดรั้บรางวัลรายหมวด
มาแลว้อยา่งนอ้ย 2 หมวด

(หมวด 1 – หมวด 6) 
เสนอขอรับรางวัลไดไ้มเ่กนิ 3 หมวด

แนวทางการรบัสมคัรรางวลัคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั 
ประจ าปี พ.ศ. 2564

รางวลัคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั

รายหมวด

ระดบัดเีดน่

**กรณีหน่วยงานทีส่มัครรางวลัระดับดเีดน่พรอ้มกับรางวลัรายหมวด หากผลการพจิารณาผา่นเกณฑร์ะดับดเีดน่แลว้ จะไมพ่จิารณารางวัลรายหมวด
ในปีนัน้

การตรวจรบัรองสถานะหนว่ยงานภาครฐัในการเป็นระบบราชการ 4.0  (PMQA 4.0)

คะแนนรวม

รางวลัฯ 4.0
และรับการรับรองสถานะฯ 4.0 ระดับกา้วหนา้

300 - 399 รับการรับรองสถานะฯ 4.0 ระดับพืน้ฐาน

เป็นสว่นราชการ ระดับกระทรวง / กรม /จังหวดั /สถาบันอดุมศกึษา หน่วยงานของรัฐประเภทอืน่ และองคก์ารมหาชน

เป็นหนว่ยงานทีเ่ป็นทีช่ ืน่ชม และไมม่กีรณีเสือ่มเสยีจนเป็นทีป่ระจักษ์ในสงัคม

หนว่ยงานของรฐัทีเ่คยไดร้บัรางวลัฯ ในระหวา่งปี พ.ศ. 2555 – 2562 สามารถสมัครขอรับรางวลัฯ ทีเ่คยไดรั้บรางวลัแลว้ 

เพือ่ขอรับการตรวจประเมนิยนืยันมาตรฐานและความโดดเดน่ของการด าเนนิการพัฒนาองคก์ารอยา่งตอ่เนือ่ง

≥ 400

เง ือ่นไข

รางวลัทีเ่ปิดรบัสมคัร

เกณฑ ์PMQA 4.0 ได ้PMQA 4.0 ≥ 400 คะแนน

STEPS:

Application 
Report

Site Visit

≥ 400 คะแนน

4.0

≥ 400 คะแนน

1 2

3

29
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• วัตถปุระสงคเ์พือ่ผลักดันการพัฒนาศักยภาพของจังหวัดใหเ้ป็นระบบราชการ 4.0

• เพือ่ประเมนิความสามารถในการบรหิารจัดการภายในหน่วยงานและความพยายามของสว่นราชการ

ในการขบัเคลือ่นงานใหบ้รรลเุป้าหมายอยา่งยัง่ยนื 

• พจิารณาจาก ผลการประเมนิสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

30

2.2 ตวัชีว้ดัผลการพฒันาศกัยภาพองคก์ารสูก่ารเป็นระบบราชการ 4.0 :

การประเมนิสถานะของหนว่ยงานภาครฐัในการเป็นระบบราชการ 4.0 (น า้หนกัรอ้ยละ 15)

เกณฑก์ารประเมนิจะพจิารณาจากความสามารถในการด าเนนิงานเพือ่ยกระดบัผลการประเมนิ

สถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) พจิารณาจากคะแนนเฉลีย่ภาพรวมท ัง้ 7 หมวด
PMQA 4.0

ข ัน้ตอนการประเมนิสถานะของหนว่ยงานภาครฐัในการเป็นระบบราชการ 4.0 

ข ัน้ตอนที ่1  การตรวจพจิารณาจากเอกสารการสมัครเบือ้งตน้ (หากได ้400 คะแนนขึน้ไป จะผา่นไปประเมนิในขัน้ตอนที ่2)

ข ัน้ตอนที ่2  การตรวจเอกสารรายงานผลการด าเนนิการพัฒนาองคก์ารสูร่ะบบราชการ 4.0 (Application Report) (หากได ้400 คะแนน จะผา่นไปประเมนิในขัน้ตอนที ่3)

ข ัน้ตอนที ่3  การตรวจประเมนิในพืน้ทีป่ฏบิตังิาน เพือ่ยนืยันผลการตรวจ Application Report

หมายเหต ุ ส านักงาน ก.พ.ร. จะใชค้ะแนนทีไ่ดจ้ากการตรวจประเมนิในขัน้ตอนที ่1

เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

240 375

มตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที่ 1 พฤษภาคม 2561
• มตคิณะรัฐมนตร ีเมือ่วันที ่1 พฤษภาคม 2561 เรือ่ง ขอ้เสนอหลักเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีเพิม่เตมิ ซึง่อาศัยอ านาจตามมาตรา 50 

แห่งพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลักเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 ไดก้ าหนดแนวทางการขับเคลือ่นการปฏบิัตงิานของหน่วยงาน
ภาครัฐสูก่ารเป็นระบบราชการ 4.0 เพือ่ยกระดับประสทิธภิาพของหน่วยงานภาครัฐใหม้กีารปฏบิตังิานทีส่อดคลอ้งกับบรบิทตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบับที ่12 และเป้าหมายการพัฒนาสู่ระบบ
ราชการ 4.0 ที่มุ่ง เนน้ระบบราชการที่เ ปิดกวา้งเชื่อมโยงกัน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 
โดยก าหนดใหส้ านักงาน ก.พ.ร. ด าเนินการสรา้งการรับรู ้ความเขา้ใจ และเตรียมความพรอ้มใหห้น่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการตาม
หลักเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่เีพิม่เตมิ และแนวทางการพัฒนาสูร่ะบบราชการ 4.0 โดยใหห้น่วยงานภาครัฐด าเนนิการจัดท าแผน/แนวทาง
พัฒนาใหส้อดคลอ้งตามหลักเกณฑฯ์ เพิม่เตมิ และการพัฒนาสูร่ะบบราชการ 4.0 รวมทัง้ใหส้ านักงาน ก.พ.ร. ด าเนนิการตรวจรับรองหน่วยงานภาครัฐในการ
เป็นระบบราชการ 4.0



รางวลัคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั 4.0 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ระดบักา้วหนา้(Advance) 

มหานครนา่อยู ่มุง่สูเ่มอืงนวตักรรม ศนูยก์ลางเชือ่มโยงอนภุมูภิาคลุม่น า้โขง

ขบัเคลือ่นการพฒันาสูเ่มอืงอจัฉรยิะ 
ระบบ Tracking

การพฒันาระบบจดัล าดบัการเขา้ใชบ้รกิารภาครฐัดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ (QR Q-ing)

พฒันาเป็น เมอืงทอ่งเทีย่ว
อ.เขาสวนกวาง

การผา่ตดั แบบ One Stop 
Service โรงพยาบาลชุมแพ 

การพฒันา “ทา่เรอืบก”
อ.น า้พอง

‘พลงัน า้’ ผสาน ‘โซลารเ์ซลล์

บนเขือ่น’ อ.อุบลรตัน์

ลายไหม 
“แคนแกน่คณู”
อ.ชนบท อ.พล

“KhonKaen City Bus”

Thai Reach toward ending disability, 
ไทยฤทธิพ์ชิติความพกิาร 

โครงการคูเ่ส ีย่ว เกีย่วกอ้ย แกจ้นคนขอนแกน่ 

รถไฟทางคูส่ายใหม ่
(บา้นไผ ่- นครพนม)



เมอืงการคา้การลงทนุในอตุสาหกรรมสเีขยีวระดบันานาชาต ิสงัคมแหง่ความสขุ

การน าองคค์วามรูแ้ละฐานขอ้มูลดา้นฝุ่ นละออง บูรณาการการท างานของหน่วยงานภาครฐั
โดยการกอ่สรา้งเสน้ทางเบีย่งหลกีเลีย่งชุมชน การตดิต ัง้กลอ้ง CCTV เพือ่ตรวจจบัรถบรรทกุ
ทีไ่ม่ปิดคลุมผา้ใบ และการปลูกแฝกหญา้คลุมดนิและไมพ้ืน้ถ ิน่ เพือ่สรา้งและฟ้ืนฟูสภาพพืน้ที่
บรเิวณหนา้เหมอืงแร่ทีส่ ิน้สุดการท าเหมอืงแลว้ 

การจดัการฝุ่ นละอองพืน้ทีต่ าบลหนา้พระลาน01

03
น า ร่ อ งการพ ัฒนาโครงการฯ  โดยพ ัฒนาร ะบบออนไลน์เ ว็ บแอปพลิเคช ั่น 
(PBPSARABURI.COM) ทีส่ามารถจดัเก็บและแสดงขอ้มูลการจดัท างบประมาณและ
แผนงานโครงการ รวมถงึขอ้มูลการเสนอปญัหาและความตอ้งการของภาคประชาชน 

โครงการบรหิารขอ้มลูเพือ่ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเชงิรกุ 4.0” 

จงัหวดัสระบรุ ี

รางวลัคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั 4.0 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ระดบักา้วหนา้ (Advance) 

02โครงการสง่เสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่

การสนบัสนุนใหเ้กษตรกรรวมกลุม่เพือ่ท าการผลติ และบรหิารจดัการโดยก าหนด 
Value Chain ออกแบบกระบวนการที่ม ีความเชื่อมโยงต ัง้แต่ต้นทางจนถึง
ปลายทาง และมกีารบูรณาการการท างานของทุกภาคสว่น น าเทคโนโลยดีจิทิลั 
และนวตักรรมทีเ่หมาะสมกบัพืน้ทีม่าเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติ รวมท ัง้น าร่อง 
“โครงการฟารม์โคนมอจัฉรยิะ”



ปัจจัยแห่งความส าเร็จของหน่วยงานที่ได้รับรางวัล

7 สอดคล้อง SDGs

แนวทำงกำรด ำเนินงำนสอดคล้อง
กับวำระกำรพัฒนำท่ียั่งยืน 2030 
(2030 Agenda)

2 ใส่ใจเทคโนโลยี
ให้ควำมส ำคัญกับกำรน ำ
เทคโนโลยีมำใช้ในกำรท ำงำนหรือ
กำรให้บริกำร

3 มี Big Impacts

สร้ำงผลลัพธ์เชิงบวก ที่มี Impancts
และตอบสนองต่อปัญหำที่ระบุไว้ได้

6 ต้นแบบขยายผล

สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้หรือ
เป็นต้นแบบในกำรด ำเนินงำน
ขยำยผลในพื้นท่ีอื่นได้  

4 ผสานความร่วมมือ

เชื่อมโยงกับผู้มีส่วนส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 
สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ ภำค
ประชำสังคม ชุมชน และภำคเอกชน 

5 ผลลัพธ์เชิงประจักษ์

สำมำรถระบุผลลัพธ์ท่ีชัดเจน 
มีข้อมูลสถิติเชิงประจักษ์  

33

1 โดดเด่นไม่เหมือนใคร

ผลงำนมีควำมโดดเด่น
มำกกว่ำกำรด ำเนินงำน
ตำมปกติ
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Q&A



พัฒนาระบบราชการ เพือ่ชวีติทีด่ขีึน้ของประชาชน
GOOD  GOVERNANCE  FOR  BETTER  LIFE

www.opdc.go.th



ปี 2555 – 2563 มจีงัหวดัไดร้างวลั PMQA รายหมวด รวม 33 ผลงาน จ านวน 20 จงัหวดั                        
และไดร้บัรางวลั PMQA 4.0 จ านวน 2 จงัหวดั

จงัหวดั หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หมวด 6 PMQA 4.0

นครพนม

สพุรรณบรุี

ชยันาท

พงังา

สกลนคร

ตรงั

นนทบรุ ี

อทุยัธานี

ระนอง

ศรสีะเกษ

หนองคาย

ล าพนู

หนองบวัล าภู

อ านาจเจรญิ

ล าปาง

ตาก

ขอนแกน่

นครสวรรค์

สมทุรสงคราม

อบุลราชธานี

สระบรุ ี


