
หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครรางวัล
ประจ าปี พ.ศ. 2564



รางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม

รางวัลคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

รางวัลบริการภาครัฐ รางวัลบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม

รางวัลเลิศรัฐสาขา

- นวัตกรรมการบริการ
- พัฒนาการบริการ
- ขยายผลมาตรฐานการบริการ
- บูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ
- ยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อ
สถานการณ์โควิด 19

- ยกระดับการอ านวยความสะดวก
ในการให้บริการ

- เปิดใจใกล้ชิดประชาชน
- สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม
- ผู้น าหุ้นส่วนความร่วมมือ
- เลื่องลือขยายผล
- ร่วมใจแก้จน

- PMQA ดีเด่น*
- PMQA รายหมวด
- PMQA 4.0*

มอบให้กับหน่วยงานท่ีได้รับรางวัล
ระดับดีเด่นครบทั้ง 3 สาขาในปีเดียวกัน

มอบให้กับหน่วยงานท่ีมีผลงานโดดเด่น
ในสาขาบริการภาครัฐและสาขาการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม

21 ผลงานสมัครได้ 1 รางวัล 
หมายเหตุ  * เป็นระดับดีเด่น



แนวทางการรับสมัครรางวัลบริการภาครัฐ 
ประจ าปี พ.ศ. 2564

นางสาวนภนง ขวัญยืน   

ผู้อ านวยการกองนวัตกรรมบริการภาครัฐ



สัญลักษณ์
“มือทองประคองใจ”

สองมือบริการ สีทองอร่าม ประคองใจสีแดง 
อักษรข้างล่าง มือทองประคองใจ หมายถึง “บริการด้วยใจ”

รางวัลบริการภาครัฐ

4

เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐ
ที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
เพื่อประชาชนได้รับบริการท่ีสะดวก 

รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 
และเป็นที่พึงพอใจ 



ประเภทรางวัลแบ่งเป็น 6 ประเภท คือ

นวัตกรรมการบริการ พัฒนาการบริการ

ขยายผลมาตรฐานการ
บริการ

บูรณาการข้อมูล
เพื่อการบริการ 

ยกระดับบริการ
ที่ตอบสนองต่อ

สถานการณ์โควิด 19

ยกระดับการอ านวย
ความสะดวกในการ
ให้บริการ (Most 

Improved Award)

รางวัลบริการภาครัฐ
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6

ประเภทนวัตกรรมการบริการ

ค าจ ากัดความ

การพัฒนาการให้บริการด้วยการสร้างนวัตกรรม
จากการน าแนวคิด องค์ความรู้ ทักษะประสบการณ์ 
และเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลงาน/
การให้บริการ กระบวนการ/ระบบบริการรูปแบบใหม่ ๆ
ซึ่งเป็นผลงานท่ีแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
จากผลงานหรือกระบวนการก่อนหน้านี้ ท าให้การ
บริการดีขึ้นกว่าเดิมอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้เกิด
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนอย่างชัดเจน
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ประเภทนวัตกรรมการบริการ

นวัตกรรบริการ 
นวัตกรรม

การส่งมอบบริการ 

นวัตกรรม
ทางความคิด

นวัตกรรม
เชิงนโยบาย 

นวัตกรรม
การบริหาร/องค์การ 

นวัตกรรม
เชิงระบบ 

ประเภทนวัตกรรมการบริการ
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8

ประเภทพัฒนาการบริการ

ค าจ ากัดความ

การพัฒนาการให้บริการแล้วส่งผลให้
การบริการดีขึ้นจากเดิมอย่างมีนัยส าคัญ
หรือเห็นเป็นที่ประจักษ์ รวมถึงการท างาน
ในเชิงบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์
หรือมีผลกระทบสูงต่อประชาชนในวงกว้าง 
หรื อแก้ ไ ขปัญหาความ เดื อดร้อนของ
ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายได้



การน าระบบแนวทางการปฏิบัติงาน มาตรฐาน
การปฏิบัติงานในผลงานที่ได้รับรางวัลบริการ
ภาครัฐระดับดีเด่น* ไปขยายผลในทุกหน่วย
บริการสาขาหรือพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริการ และควบคุมรูปแบบ คุณภาพ และ
มาตรฐานของงานบริการให้คงอยู่ ในระดับ
เดียวกันหรือดีกว่าในทุกหน่วยบริการสาขาหรือ
พื้นที่

เงื่อนไข  : ต้องเป็นผลงานทีเ่คยได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่นไม่เกนิ 3 ปี

ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ

ค าจ ากัดความ
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ประเภทบูรณาการข้อมูลเพือ่การบริการ

ค าจ ากัดความ

การเพิ่มประสิทธิภาพหรือการ เปลี่ยนแปลงการ
ให้บริการที่เป็นผลมาจากความสามารถในการท างาน
ร่วมกัน (Interoperability) ระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
และท าให้เกิดการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล ภายใต้สิทธิ
การใช้งานที่เหมาะสมและมีการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล ทั้งนี้ ถ้าเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลการ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว ต้องได้รับ
ความยินยอม (consent) หรือ การร้องขอ (request) 
จากเจ้าของข้อมูลนั้นก่อน

เงื่อนไข  : เป็นการพัฒนาระบบการท างาน ท่ีสามารถเชื่อมโยง หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ได้ผ่านระบบดิจิทัล โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมต้ังแต่ 3 หน่วยงานขึ้นไป 10



ประเภทยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19

ค าจ ากัดความ

การจัดบริการ การเพิ่มประสิทธิภาพ หรือยกระดับ

การให้บริการ ที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงานในการ

ควบคุม/ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 หรือ

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานในเชิงรุกในการรองรับ

สถานการณ์โควิด 19 เพื่อให้การบริการมีความต่อเนื่อง 

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพโดยมีการวางแผนการคาดการณ์ 

การเตรียมความพร้อมด้านระบบ กลไก และบุคลากร 

รวมทั้งมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเชิงประจักษ์

ประกอบการด าเนินงาน

เป็นผลงานในภาพรวมขององค์กร โดยหน่วยงานสามารถสมัครได้ 1 ผลงานเท่านั้น (เป็นหน่วยงานระดับ

กรมหรือเทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และจังหวัด) หน่วยงานที่ส่งสมัครต้องเป็นเจ้าภาพหลักและ

มีบทบาทในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 11



ประเภทยกระดับการอ านวยความสะดวกในการให้บริการ 

ค าจ ากัดความ

การพัฒนาบริการโดยมีการยกเลิกข้อก าหนดใน

กฎหมาย กฎ ทีไ่ม่จ าเป็นหรือเป็นอุปสรรคต่อการ

ให้บริการ ลดขั้นตอนการให้บริการ ลดระยะเวลา

การให้บริการ มีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อบริการ 

และแสดงให้เห็นว่าลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้

เป็นผลการด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - เดือนมิถุนายน 2564 12



ขอ้ค ำถำม คะแนน

มติทิี ่1 กำรวเิครำะหป์ญัหำ 10

1. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา (ปัญหามขีอบเขตหรอืผลกระทบในระดบัใด เชน่
ระดับพืน้ที ่หน่วยงาน ระดับภมูภิาค ระดับประเทศ เป็นตน้ โปรดอธบิายขอ้มลูประกอบ 
รวมทัง้ระบปุระชาชนหรอืผูรั้บบรกิารทีไ่ดรั้บผลกระทบเป็นใคร จ านวนเทา่ใด) รวมถงึ
แสดงและอธบิายถงึขัน้ตอน/กระบวนการเดมิ กอ่นมกีารพัฒนาวา่เป็นอยา่งไร

มติทิี ่2 แนวทำงกำรแกไ้ขปญัหำและกำรน ำไปปฏบิตั ิ 20

2. ผลงานทีพ่ัฒนาขึน้จัดอยูใ่นนวัตกรรมประเภทใด มจีดุเดน่และความแตกตา่งอยา่งไรที่
แสดงใหเ้ห็นวา่ผลงานนีไ้มเ่คยมหีน่วยงานใดด าเนนิการมากอ่น และสามารถกระตุน้หรอื
ดงึดดูความสนใจผูใ้ชบ้รกิารในทันทไีดอ้ยา่งไร 

3. อธบิายเกีย่วกบัผลงาน แนวคดิการพัฒนาและการน าไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหา 

4. อธบิายขัน้ตอน/กระบวนการใหบ้รกิารหลังปรับปรงุ/พัฒนา และระบวุา่มี
ความแตกตา่งจากกอ่นการพัฒนาอยา่งไร (ขอ้ 1) 

5. มกีลุม่หรอืภาคสว่นใดเขา้มามสีว่นรว่มในการพัฒนาผลงาน ขัน้ตอนใดบา้ง อยา่งไร

มติทิี ่3 ผลผลติ/ผลลพัธ ์เชงิประจกัษ์ 60

6. ผลผลติและผลลัพธท์ีส่ าคญัจากการด าเนนิโครงการคอือะไร อธบิายใหช้ดัเจน
ในเชงิสถติ ิรวมทัง้แสดงตัวชีว้ดัทีว่ัดความส าเร็จของโครงการ โดยแสดงใหเ้ห็นวา่
นวัตกรรมทีพั่ฒนาขึน้สรา้งความแตกตา่งอยา่งมนัียส าคญัอยา่งไร พรอ้มยกตัวอยา่ง

7. ประโยชนท์ีป่ระชาชน/ผูรั้บบรกิารไดรั้บจากโครงการ มอีะไรบา้ง

8. มกีารประเมนิผลทีเ่ป็นทางการจากหน่วยงานภายนอก และจากประสบการณ์
ของผูรั้บบรกิารหรอืไม ่และผลการประเมนิเป็นอยา่งไร รวมทัง้ มกีารจัดการผลกระทบ
ทางลบทีอ่าจเกดิขึน้อยา่งไร 

มติทิี ่4 ควำมย ัง่ยนืของโครงกำร 10

9. มกีารถอดบทเรยีนเพือ่น าผลงานไปถา่ยทอดความรูแ้ละประยกุตใ์ชก้บัหน่วยงาน และ
วางแผนในการขยายผลโครงการไปยงัหน่วยงานหรอืพืน้ทีอ่ ืน่ ๆ อยา่งไร

10. โปรดระบเุป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนื Sustainable Development Goals (SDGs) 
ขององคก์ารสหประชาชาตทิีเ่กีย่วขอ้งกบัผลงาน อธบิายการด าเนนิงานทีส่นับสนุนให ้
บรรลเุป้าหมายดังกลา่ว

คะแนนเต็ม 100

คะแนนพิเศษ ผลงานท่ีได้รับหรืออยู่ระหว่างการขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

ได้รับคะแนนพิเศษเพิ่ม 5 คะแนน 

10
20

60

10

ประเภท
นวัตกรรมการบริการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

วิเคราะห์ปัญหา
การแก้ไขปัญหาและ
การน าไปปฏิบัติ 

ความยั่งยืน
ของโครงการ 

60

เกณฑ์การประเมินรางวัลบริการภาครัฐ
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เกณฑ์การประเมินรางวัลบริการภาครัฐ

ประเภท
พัฒนาการบริการ

ขอ้ค ำถำม คะแนน

มติทิี ่1 กำรวเิครำะหป์ญัหำ 10

1. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา (ปัญหามขีอบเขตหรอืผลกระทบในระดบัใด เชน่ 
ระดับพืน้ที ่หน่วยงาน ระดับภมูภิาค ระดับประเทศ เป็นตน้ โปรดอธบิายขอ้มลูประกอบ รวมทัง้
ระบปุระชาชนหรอืผูรั้บบรกิารทีไ่ดรั้บผลกระทบเป็นใคร จ านวนเทา่ใด) รวมถงึแสดงและ
อธบิายถงึขัน้ตอน/กระบวนการเดมิ กอ่นมกีารพัฒนาวา่เป็นอยา่งไร

มติทิี ่2 แนวทำงกำรแกไ้ขปญัหำและกำรน ำไปปฏบิตั ิ 20

2. อธบิายเกีย่วกบัผลงาน แนวคดิการพัฒนาและการน าไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหา

3. อธบิายขัน้ตอน/กระบวนการใหบ้รกิารหลังปรับปรงุ/พัฒนา และระบวุา่มคีวามแตกตา่งจากกอ่น
การพัฒนาอยา่งไร (ขอ้ 1) หากมกีารน าเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาใช ้
ใหร้ะบวุา่น าเทคโนโลยมีาใชก้บัผลงานอยา่งไร

4. มกีลุม่หรอืภาคสว่นใดเขา้มามสีว่นรว่มในการพัฒนาผลงาน ขัน้ตอนใดบา้ง อยา่งไร

มติทิี ่3 ผลผลติ/ผลลพัธ ์เชงิประจกัษ์ 60

5. ผลผลติและผลลัพธท์ีส่ าคญัจากการด าเนนิโครงการคอือะไร อธบิายใหช้ดัเจนในเชงิสถติ ิ
รวมทัง้แสดงตัวชีว้ัดทีว่ัดความส าเร็จของโครงการ

6. ประโยชนท์ีป่ระชาชน/ผูรั้บบรกิารไดรั้บจากโครงการ มอีะไรบา้ง 

7. มกีารประเมนิผลทีเ่ป็นทางการจากหน่วยงานภายนอก และจากประสบการณ์ของผูรั้บบรกิาร
หรอืไม ่และผลการประเมนิเป็นอยา่งไร 

8. มกีารจัดการผลกระทบทางลบทีอ่าจเกดิขึน้อยา่งไร

มติทิี ่4 ควำมย ัง่ยนืของโครงกำร 10

9. มกีารถอดบทเรยีนเพือ่น าผลงานไปถา่ยทอดความรูแ้ละประยกุตใ์ชก้บัหน่วยงาน และวางแผน
ในการขยายผลโครงการไปยงัหน่วยงานหรอืพืน้ทีอ่ ืน่ ๆ อยา่งไร 

10. โปรดระบเุป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนื Sustainable Development Goals (SDGs) 
ขององคก์ารสหประชาชาตทิีเ่กีย่วขอ้งกบัผลงาน อธบิายการด าเนนิงานทีส่นับสนุนใหบ้รรลุ
เป้าหมายดังกลา่ว

คะแนนเต็ม 100

10
20

60

10

วิเคราะห์ปัญหา
การแก้ไขปัญหาและ
การน าไปปฏิบัติ 

ความยั่งยืน
ของโครงการ 

60

ผลผลิต/ผลลัพธ์

14



เกณฑ์การประเมินรางวัลบริการภาครัฐ

ประเภท
ขยายผลมาตรฐาน
การบริการ 

ขอ้ค ำถำม คะแนน

มติทิ ี ่1 กระบวนกำรจดักำร 40

1. อธบิายกระบวนการและขัน้ตอนในการใหบ้รกิารของผลงานทีเ่คย

ไดรั้บรางวลั
2. อธบิายกระบวนการในการน าผลงานทีไ่ดรั้บรางวลัไปขยายผลใน
ระดบัหน่วยงานหรอืพืน้ที ่
3. อธบิายกระบวนการในการตดิตาม ประเมนิผล เพือ่ควบคมุคณุภาพ
และมาตรฐานการใหบ้รกิารของแตล่ะหน่วยงานสาขาหรอืพืน้ที่
4. อธบิายกระบวนการหรอืวธิกีารทีไ่ดพั้ฒนาเพิม่เตมิจากผลงานทีเ่คย
ไดรั้บรางวลั (ถา้ม)ี

มติทิ ี ่2 ผลผลติ/ผลลพัธ ์เชงิประจกัษ์ 60

5. แสดงขอ้มลูจ านวนหน่วยงานสาขาหรอืหน่วยงานในพืน้ที ่ใหเ้ห็นวา่

ไดน้ าผลงานทีเ่คยไดรั้บรางวลัไปปฏบิัตไิดค้รอบคลุมทกุหน่วยงาน

สาขาหรอืหน่วยงานในพืน้ที ่(การขยายผล เป็นไปไดท้ัง้การขยายผล

ในหน่วยงานสาขาและในระดับพืน้ที)่

6. แสดงผลลัพธ/์ผลกระทบทีป่ระชาชนไดรั้บทีค่รอบคลมุทกุหน่วยงาน
สาขาหรอืหน่วยงานในพืน้ทีก่ารขยายผล เชน่ ระยะเวลาการใหบ้รกิารที่
ลดลง ความพงึพอใจของผูรั้บบรกิาร การรับรูข้องประชาชน สถติกิาร
เขา้ถงึบรกิารของประชาชน เป็นตน้
7. สรปุบทเรยีน (Lesson Learn) วา่หน่วยงานไดเ้รยีนรูอ้ะไรจากการ
ด าเนนิโครงการ และจะน าไปใชใ้นการพัฒนาตอ่ยอดโครงการอืน่ ๆ ใน
อนาคตไดอ้ยา่งไร

คะแนนเต็ม 100

40

60

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

60

กระบวนการจัดการ

15



เกณฑ์การประเมินรางวัลบริการภาครัฐ

ประเภท
บูรณาการข้อมูล
เพื่อการบริการ 

ขอ้ค ำถำม คะแนน

มติทิ ี ่1 กระบวนกำรจดักำร 40

1. ระบสุภาพปัญหาและวตัถปุระสงคห์ลักทีน่ าไปสูก่ารรเิริม่ของการบรูณาการ/เชือ่มโยง 
ขอ้มลูรว่มกนัเพือ่การบรกิารของหน่วยงาน และผูรั้บบรกิารกลุม่เป้าหมาย
ทีไ่ดรั้บประโยชน์จากการพัฒนางานดงักลา่วคอืใคร

2. แสดงและอธบิายถงึขัน้ตอน/วธิกีาร/เทคนคิ กอ่นด าเนนิการ และหลังทีเ่ชือ่มโยง
ขอ้มลูระหวา่งหน่วยงานผา่นระบบดจิทิลัอยา่งครบวงจร ทีอ่าจครอบคลมุถงึระบบการรับ
จา่ยเงนิทางอเิล็กทรอนกิส ์(e-Payment) และน าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงหรอืยกระดับ
กระบวนการใหบ้รกิารระหวา่งหน่วยงาน 
ตัง้แต ่3 หน่วยงานขึน้ไป ทีส่ง่ผลใหเ้กดิความสะดวก รวดเร็ว และงา่ย (User 
Friendly) ตอ่ผูรั้บบรกิาร 

มติทิ ี ่2 ผลผลติ/ผลลพัธ ์เชงิประจกัษ์ 60
3. แสดงผลผลติและผลลัพธข์องการบรูณาการ/เชือ่มโยงขอ้มลูระหวา่งหน่วยงาน
ทีค่รอบคลมุและสะทอ้นความส าเร็จตามวตัถปุระสงคห์ลักของการพัฒนาบรกิาร

4. อธบิายและแสดงผลลัพธข์องความคุม้คา่ในการด าเนนิการทีเ่ป็นรปูธรรมในมติทิี่
เกีย่วขอ้ง (เศรษฐกจิ สงัคม และความมั่นคง) 

5. อธบิายถงึผลกระทบของการปรับปรงุการบรกิารวา่มคีวามส าเร็จในระดับใด (ระดบั
พืน้ที ่ระดบัประเทศ ระดบัภมูภิาค หรอืระดับนานาชาต)ิ และสง่ผลใหเ้กดิประสทิธภิาพ
ในการใหบ้รกิาร ลดระยะเวลา ขัน้ตอน ในการพจิารณา อนุมัต ิอนุญาต อยา่งไร

6. อธบิายถงึแนวคดิการพัฒนาและตอ่ยอดงานบรกิารดงักลา่วใหย้ั่งยนื

คะแนนเต็ม 100

40

60

ผลผลิต/ผลลัพธ์

60

กระบวนการจัดการ
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เกณฑ์การประเมินรางวัลบริการภาครัฐ

ประเภท
ยกระดับบริการท่ีตอบสนอง
ต่อสถานการณ์โควิด 19

ขอ้ค ำถำม คะแนน

มติทิี่ 1 กำรวเิครำะหป์ญัหำ 10

1. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาทีห่น่วยงานเผชญิในชว่งสถานการณ์โควดิ 19

2. ผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้หากไมไ่ดป้รับเปลีย่นการใหบ้รกิารและการบรหิารจัดการ ซึง่สง่ผล
กระทบในระดับใด (ระดับพืน้ที ่หน่วยงาน ระดับภมูภิาค ระดับประเทศ เป็นตน้ โปรดอธบิาย
ขอ้มลูประกอบ รวมทัง้ระบปุระชาชนหรอืผูรั้บบรกิารทีไ่ดรั้บผลกระทบ เป็นใคร จ านวนเทา่ใด)

มติทิี ่2 แนวทำงกำรแกไ้ขปญัหำและกำรน ำไปปฏบิตั ิ 30

3. แสดงวธิกีารบรหิารจัดการหรอืการปรับเปลีย่นรปูแบบการท างานในเชงิรกุ ทีม่คีวามตอ่เนือ่ง 
รวดเร็ว มปีระสทิธภิาพ ในการควบคมุ/ป้องกนัการแพรร่ะบาดของโควดิ 19

4. อธบิายการวางแผน การคาดการณ์ การเตรยีมความพรอ้มดา้นระบบ กลไก และบคุลากร
อยา่งไร รวมทัง้ มกีารประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดีจิทิัล เชน่ AI Big Data Blockchains และ
การวเิคราะหข์อ้มลู เพือ่การวางแผนเชงิยทุธศาสตรแ์ละการพยากรณ์ผลลัพธอ์ยา่งไร

5. โปรดระบบุทบาทของหน่วยงานและบทบาทของกลุม่หรอืภาคสว่นอืน่ทีเ่ขา้มามสีว่นรว่มในการ
พัฒนาผลงาน ในขัน้ตอนใดบา้ง อยา่งไร (แสดงใหเ้ห็นทัง้ Value Chain และแสดงบทบาท
ในการด าเนนิการเป็นหลกัไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 70)

6. อธบิายการสรา้งการรับรูเ้ขา้ใจไมใ่หเ้กดิความตระหนก และสรา้งความตระหนักในการใหค้วาม
รว่มมอืในสถานการณ์การแพรร่ะบาดโควดิ 19

มติทิี ่3 ผลผลติ/ผลลพัธ ์เชงิประจกัษ์ 50

7. ผลผลติและผลลัพธท์ีส่ าคญัจากการด าเนนิโครงการคอือะไร อธบิายใหช้ดัเจนในเชงิสถติ ิ
รวมทัง้แสดงตัวชีว้ัดทีว่ัดความส าเร็จของโครงการ

8. ประโยชนท์ีป่ระชาชน/ผูรั้บบรกิารไดรั้บจากโครงการ มอีะไรบา้ง 

มติทิี ่4 ควำมย ัง่ยนืของโครงกำร 10

9. มแีผนการด าเนนิการส าหรับการป้องกนัในอนาคต และการสรา้งความตอ่เนือ่ง
ในการบรหิารจัดการและการใหบ้รกิารอยา่งไร 

10. โปรดระบเุป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนื Sustainable Development Goals (SDGs) 
ขององคก์ารสหประชาชาตทิีเ่กีย่วขอ้งกบัผลงาน อธบิายการด าเนนิงานทีส่นับสนุนใหบ้รรลุ
เป้าหมายดังกลา่ว

คะแนนเต็ม 100

10 30

60

10

วิเคราะห์ปัญหา
การแก้ไขปัญหาและ
การน าไปปฏิบัติ 

ความยั่งยืน
ของโครงการ 

50
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เกณฑ์การประเมินรางวัลบริการภาครัฐ

ขอ้ค ำถำม คะแนน

มติทิ ี ่1 ผลผลติ 50

1. ผลผลติจากการด าเนนิการอ านวยความสะดวกใหก้บั

ประชาชน

1.1 การแกไ้ขกฎหมาย กฎ ระเบยีบ

1.2 การยกเลกิ/ลดส าเนาเอกสารทีท่างราชการออกให ้

จากประชาชน

1.3 การยกเลกิ/ลดคา่ธรรมเนยีม

1.4 การลดขัน้ตอนการใหบ้รกิาร 

1.5 การลดระยะเวลาการใหบ้รกิาร

1.6 การช าระคา่ธรรมเนยีมแทนการขออนุญาต

1.7 การพัฒนารปูแบบการใหแ้บบอเิล็กทรอนกิส์

1.8 อืน่ ๆ

มติทิ ี ่2 ผลลพัธ ์เชงิประจกัษ์ 50

2. ผลลัพธจ์ากการด าเนนิการอ านวยความสะดวกใหก้บั

ประชาชน

คะแนนเต็ม 100

ประเภท
ยกระดับการอ านวยความสะดวก
ในการให้บริการ 

50

50

ผลผลิต

ผลลัพธ์
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ระดับรางวัลบริการภาครัฐ

รางวัลแบ่งออกเป็น 2 ระดับ

80 – 89 คะแนน

90 คะแนนขึ้นไป

ระดับ
ดี

ระดับ
ดีเด่น

19



เงื่อนไขการสมัครรางวัลบริการภาครัฐ

หน่วยงานของรัฐ
ทุกประเภท

เป็นผลงานที่น าไปใช้แล้วจริง 
มีผลส าเร็จทีส่ามารถตรวจสอบได้ 
เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 1 ปี

ยกเว้นประเภทยกระดับบริการท่ีตอบสนอง
ต่อสถานการณ์โควิด 19 และ

ประเภทยกระดับการอ านวยความสะดวก
ในการให้บริการ

คุณสมบัติเบื้องต้นในการขอสมัครเข้ารับรางวัล
สมัครตามเกณฑ์ที่ก าหนด

ทุกประเภทรางวัล
ระหว่างวันท่ี 23 ธ.ค. 2563 –

23 ก.พ. 2564

ประเภทยกระดับการอ านวยความสะดวก
ในการให้บริการ

ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิ.ย. 2564

20



Timeline รางวัลบริการภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2564

8642

23 ธ.ค. 63 – 23 ก.พ. 64

เปิดรับสมัครทุกประเภทรางวัล 
ยกเว้นประเภทยกระดับการอ านวย
ความสะดวกในการให้บริการ

21 ธ.ค. 63

ชี้แจงรางวัลฯ

ม.ีค. 64

ตรวจประเมิน
จากเอกสาร 

พ.ค. 64

ประกาศผลผ่าน
ขั้นตอนที ่1

พ.ค. – มิ.ย. 64

ตรวจประเมิน
ในพื้นท่ีขั้นตอนที ่2

ก.ค. 64

เสนอ อ.ก.พ.ร.
พิจารณา

ส.ค. 64

ประกาศผล

ก.ย. 64

จัดงานมอบรางวัลฯ

1 – 30 ม.ิย. 64

เปิดรับสมัครรางวัล
ประเภทยกระดับ

การอ านวยความสะดวก
ในการให้บริการ

ส าหรับผลงานอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีจะได้รับรางวัล

ระดับดีเด่น 



แนวทางการรับสมัครรางวัล
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

ประจ าปี พ.ศ. 2564

นางขนิษฐา  งามวงศ์สถิต  

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ 



รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

ตราสัญลักษณ์

เพชรเหลียมเกสร สองประกายสีทอง ประกอบไป
ด้วยความร่วมมือของทุกภาคสวนที่เขามามีสวนรวม
กับภาครัฐดวยหัวใจ

ความหมาย
เพชรเหลี่ยมเกสร สื่อให้เห็นถึงหน่วยงานที่ได้รับรางวัลนี้ 
คือ ต้นแบบแห่งการท างานแบบมีส่วนร่วมเชีย่มโยงบูรณาการ
ร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน 
ดั่งเครือข่ายเดียวกนั
มือ สื่อให้เห็นถงึ ความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนได้เข้ามามี
ส่วนร่วม
หัวใจ สื่อให้เห็นถงึ การเปิดใจ เปิดระบบราชการ 
ที่ให้ทุกภาคสวนได้เข้ามามีส่วนร่วม



รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ าปี พ.ศ. 2564

มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้างแรงจูงใจ  และสร้างขวัญก าลังใจ

ในการเปิดระบบราชการให้ประชาชนและภาคส่วนอ่ืน ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วน

ร่วมในการบริหารราชการและท างานร่วมกนัอย่างเป็นรูปธรรม  โดยส่งเสริมและ

สนับสนุนให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม ตั้งแต่การให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform)  

การรับฟังความคิดเห็น (consult)  การเข้ามาเกี่ยวข้อง (Involve) ไปจนถึง

การสร้างความร่วมมือ (Collaborate)

ประเภทรางวัล

กลุ่มเป้าหมาย

บุคคล / กลุ่มบุคคล

24

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐในการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน และการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน

หน่วยงานของรัฐหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน

Open Governance

1

มอบ ใ ห้ กั บหน่ วยงาน
ภาครัฐที่ ให้ความส าคัญ
กับการบริหารราชการ
ร ะบบ เ ปิ ด  โ ด ยส ร้ า ง
กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในระดับการให้
ข้อมูลและการปรึกษาหารือ

เปิดใจใกล้ชิดประชาชน

มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐ 
ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ท างานแบบมีส่วนร่วม ใน
ก า ร ส ร้ า ง ใ ห้ เ กิ ด ก า ร
เปลี่ยนแปลง/การพัฒนาที่มี
นัยส าคัญหรือผลกระทบสูง
กับชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน

สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม

มอบให้กับบุคคล/กลุ่มบุคคลที่
เป็ นกลไกหลัก หรือกลไก
ส าคัญ (Key Actor) หรือเป็น
ผู้น า/ผู้ที่มีบทบาทส าคัญใน
การขับเคลื่อนการท างานแบบ
มีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและ
ภาคส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง

Effective Change
ผู้น าหุ้นส่วนความร่วมมือ

Participation Expanded
เลื่องลือขยายผล

Engaged Citizen

2 3 4

Antipoverty Empowered
ร่วมใจแก้จน

5

มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐ 
ที่น าตัวแบบ (Model)  จาก
โครงการที่ เคยได้รับรางวัล
ด้านการบริหารราชการแบบมี
ส่ ว น ร่ ว ม ไ ป ข ย า ย ผ ล
เชิงนโยบายหรือประยุกต์ใช้
ในการขยายผลหรือต่อยอด
การด าเนินงานในพื้นที่ อ่ืน ๆ 
อย่างน้อย 2 พื้นที่

มอบ ใ ห้ กั บหน่ ว ยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชนที่มีผลงานการมี
ส่ วนร่วมของชุมชนและ
สังคมในการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ได้ อย่ าง
ยั่งยืน และเกิดการพัฒนา
ในระดับต่อไป

โดยส านักงาน ป.ย.ป



เปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance)

ทุกประเภทรางวัลต้องด าเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐทีใ่ห้ความส าคัญกับการบริหารราชการระบบเปิดโดยสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในระดับการให้ข้อมูลและการปรึกษาหารือ

25 25

01

04

ความโปร่งใส ด้วยการเปิดเผยข้อมูลส าคัญ (Open Data) ของหน่วยงานของรัฐ ให้ภาคส่วนอื่นเข้ามาใช้ประโยชน์
ในการขับเคล่ือนให้เกิดการพฒันานวัตกรรม เพื่อคุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้นของประชาชน

02
การเปิดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม (Public Participation) ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ และเพื่อให้เกิด
การมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย จะต้องให้ภาคส่วนต่าง ๆ  เข้ามามสี่วนร่วมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การได้รับข้อมูล
ทีถู่กต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน การเข้ามาให้ความเหน็ในการด าเนินการของภาครัฐ ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ 
ร่วมประเมิน ตลอดจน ภาคส่วนอื่น เข้ามาด าเนินการแทนภาครัฐ

03 การมีความรับผิดชอบ (Accountability) หน่วยงานของรัฐมีความรับผิดชอบและมีความพร้อม ในการถูกตรวจสอบ 

ความเท่าเทียมของกลุ่มทางสังคม (Inclusiveness) ในการเปิดข้อมูลและเปิดให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วม 
โดยค านึงถึงกลุ่มต่าง ๆ ทางสังคม และไม่เลือกปฏิบัติ 

องค์ประกอบภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย 



เปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance)

เงื่อนไข
✓ ภาพรวมขององค์กร
✓ 1 หน่วยงานต่อ 1 ผลงาน
✓ ระดับการมีส่วนร่วมเกิดจาก Inform และ 

Consult และให้ประชาชนเกิด Engaged
✓ หน่วยงานที่เคยได้รับรางวัล

สามารถสมัครได้แต่ต้องมีการต่อยอด
การพัฒนาและมีผลการพัฒนาที่เพ่ิมขึ้น
จากเดิมอย่างชัดเจน

ทุกประเภทรางวัลต้องด าเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 26



สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change)
มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐ ที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการท างานแบบมีส่วนร่วม ในการ
ส ร้ า ง ใ ห้ เ กิ ด ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง /
การพัฒนาท่ีมีนัยส าคัญหรือผลกระทบสูงกับ
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

เงื่อนไข
✓ มีการด าเนินการตามนโยบายหรือโครงการ
✓ สอดคล้องกับภารกิจหลักหรือนโยบายส าคัญ 

ของหน่วยงาน
✓ ระดับการมีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ (Collaboration)
✓ ส่งได้มากกว่า 1 ผลงานและกระบวนการไม่ซ้ ากัน/

ไม่เป็นการด าเนินการในพืน้ที่เดยีวกนั

ทุกประเภทรางวัลต้องด าเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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การให้ข้อมูล
Inform 

การปรึกษาหารือ
Consult

การเข้ามาเกี่ยวข้อง
Involve

ความร่วมมือ
Collaborate 

ความร่วมมือ
Empower

การให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชนเก่ียวกับ
กิจกรรมต่าง ๆ ของ
หน่วยงานภาครัฐ 

การเปิดโอกาส
ให้แสดงความ
คิดเห็น รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะ

การมีส่วนร่วม
หรือเก่ียวข้อง
ในกระบวนการ
ตัดสินใจ

การมีส่วนร่วม
ในทุกขั้นตอน
ของการ
ตัดสินใจ 

การเปิดโอกาส
ให้ประชาชนมี
บทบาท
ในการเป็น
ผู้ตัดสินใจ



ผู้น าหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen)

มอบให้กับบุคคล/กลุ่มบุคคลที่เป็นกลไก
หลัก หรือกลไกส าคัญ (Key Actor) 
หรื อ เป็นผู้ น า/ผู้ ที่ มีบทบาทส าคัญ
ในการขับเคลื่ อนการท างานแบบมี
ส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่นที่
เกี่ยวข้อง เงื่อนไข

✓ มอบให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ
✓ การเสนอชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้เพียง 1 คน

/กลุ่มบุคคล
✓ หน่วยงานที่ส่งสมัคร Effective Change

และ Participation Expanded ในปีนี้เป็นผู้เสนอชื่อ

* ผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อจะไดร้ับการพิจารณาว่าจะได้รับรางวัลหรือไม่ 
เมื่อผลงานที่สมัครในสาขา Effective Change/ Participation 
Expanded ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลระดับดเีดน่

ทุกประเภทรางวัลต้องด าเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 28



เลื่องลือขยายผล (Participation Expanded)

มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐ ที่น าตัวแบบ (Model) 
จากโครงการที่เคยได้รับรางวัลด้านการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม ไปประยุกต์ใช้ในการขยาย
ผลในเชิงนโยบายหรือต่อยอดการด าเนินงานใน
พื้นที่อืน่ ๆ อย่างน้อย 2 พื้นที่

✓ เป็นภารกิจหลักขององค์กรหรือนโยบายส าคัญ 
✓ เป็นโครงการได้น าต้นแบบจากโครงการที่ได้รับ 

รางวัล Effective Change ในระดับดีเด่นมาขยายผล
เชิงนโยบาย หรือน าไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ใหม่ 
อย่างน้อย 2 พื้นที่ จนเกิดความส าเร็จ โดยหน่วยงาน
ต้องเริ่มขยายผลไม่เกิน 3 ปี หลังจากได้รับรางวัล
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินการขึ้นอยู่กับผลงานที่
ประสบความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 

เงื่อนไข

ทุกประเภทรางวัลต้องด าเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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ขอ้ค ำถำม (10 ขอ้) คะแนน

มติทิี ่1 ควำมส ำคญัของปญัหำและควำมสำมำรถองคก์ร 10

1. อธบิายความส าคัญในการเปิดระบบราชการเพือ่สง่เสรมิศักยภาพการด าเนนิงานตาม
พันธกจิหลักของหน่วยงานและการแกไ้ขปัญหาตา่ง ๆ 

2. การเปิดระบบราชการของหน่วยงานมขีอบเขต สง่ผลกระทบ หรอืประโยชนต์อ่ประชาชน
หรอืผูรั้บบรกิารกลุม่ใดบา้งอยา่งไร 

3. หน่วยงานมนีโยบายการเปิดระบบราชการอยา่งไรเพือ่แกไ้ขปัญหา/สรา้งโอกาส/
วางรากฐานการพัฒนาการเปิดระบบราชการ อยา่งไร

4. หน่วยงานมกีารด าเนนิการอยา่งไรเพือ่น านโยบายไปสูก่ารปฏบิตัอิยา่งเป็นรปูธรรม 
มติทิี ่2 กำรเปิดระบบรำชกำร 40

5. มกีระบวนการหรอืวธิกีารอยา่งไร ในการจัดท าฐานขอ้มลูและการเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศ
ทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่มคีวามถกูตอ้ง ครบถว้น และทันสมยั รวมทัง้ไดค้ านงึถงึความเทา่เทยีม
ในสงัคม 

กรณีทีห่น่วยงานเคยไดรั้บรางวัลประเภทนีม้าแลว้ใหแ้สดงการพัฒนาการเปิดเผยขอ้มลู
ขา่วสารทีพ่ัฒนาเพิม่ขึน้จากเดมิอยา่งไร

6. มรีะบบหรอืวธิกีารในการรับฟังความคดิเห็นทีม่ปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลอยา่งไร และ
ระบบดังกลา่วไดอ้อกแบบโดยค านงึถงึความเทา่เทยีมในสงัคมอยา่งไร 

กรณีทีห่น่วยงานเคยไดรั้บรางวัลนีม้าแลว้ใหแ้สดงการพัฒนาการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร
ทีพ่ัฒนาเพิม่ขึน้จากเดมิอยา่งไร

มติทิี ่3 ผลผลติ/ผลลพัธ/์ผลกระทบ 40

7. ผลผลติ/ผลลัพธ ์ทีส่ าคัญจากการเปิดระบบราชการคอือะไร  อธบิายใหช้ดัเจนในเชงิสถติ ิ
รวมทัง้แสดงตัวชีว้ัดทีว่ัดความส าเร็จของการด าเนนิการพรอ้มยกตวัอยา่ง

8. การเปิดระบบราชการของหน่วยงานมปีระโยชนท์ีส่ าคญัตอ่องคก์ร ประชาชน ผูรั้บบรกิาร 
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีคอือะไร อธบิายใหช้ดัเจนเชงิสถติ ิพรอ้มยกตัวอยา่ง

กรณีทีห่น่วยงานเคยไดรั้บรางวัลนีม้าแลว้เปรยีบเทยีบใหเ้ห็นผลผลติ  ผลลัพธ ์
ผลกระทบและประโยชนข์องการเปิดระบบราชการทีด่ขี ึน้จากทีไ่ดรั้บรางวัลอยา่งไร 

อธบิายใหช้ดัเจนในเชงิสถติ ิพรอ้มยกตัวอยา่ง

มติทิี ่4 ควำมย ัง่ยนื 10

9. หน่วยงานมกีารสรปุบทเรยีน และถา่ยทอดบทเรยีนไปสูส่าธารณะเพือ่พัฒนาการ
ด าเนนิการใหม้ปีระสทิธภิาพอยา่งไร

10. หน่วยงานมแีผนในการขยายผลการเปิดระบบราชการอยา่งไรเพือ่ใหเ้กดิความยัง่ยนื 

คะแนนเต็ม 100
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ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance)

ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลกระทบ

ความส าคัญของปัญหา
และความสามารถของ
องค์กร

การเปิดระบบ
ราชการ

ความยั่งยืน



ขอ้ค ำถำม (12 ขอ้) คะแนน

มติทิี ่1 ควำมส ำคญัของปญัหำและควำมสำมำรถองคก์ร 10

1. การด าเนนิการหรอืโครงการทีใ่ชก้ระบวนการมสีว่นรว่มมคีวามเป็นมาและมคีวามส าคญั
ของปัญหาอยา่งไร 

2. ปัญหามขีอบเขตหรอืผลกระทบในระดับใดบา้ง รวมทัง้ระบ ุประชาชนหรอืผูรั้บบรกิาร
กลุม่ใดบา้งทีไ่ดรั้บผลกระทบ (เป็นใคร จ านวนเทา่ไร)

3. หน่วยงานมนีโยบายการมสีว่นรว่มอยา่งไรเพือ่แกไ้ขปัญหา/สรา้งโอกาส/วางฐานราก
การพัฒนาการสรา้งการมสีว่นรว่ม 

4. หน่วยงานมกีารด าเนนิการอยา่งไรเพือ่น านโยบายไปสูก่ารปฏบิตัอิยา่งเป็นรปูธรรม 
มติทิี ่2 กระบวนกำรมสีว่นรว่ม 40

5. อธบิายวัตถปุระสงคข์องการด าเนนิการ/โครงการ 
6. โครงการมรีปูแบบหรอืขัน้ตอนหรอืวธิกีารในการด าเนนิการในระดับความรว่มมอื 

(Collaborate) หรอืไม ่อยา่งไร รวมทัง้มกีารน าแนวคดิ/นวัตกรรมและเทคโนโลยทีันสมยั
มาใชใ้นการด าเนนิการ อยา่งไร 

7. มภีาคสว่นใดบา้งทีเ่ขา้มามบีทบาทในการขบัเคลือ่นการด าเนนิโครงการ
8. โครงการมกีลไกหรอืวธิกีารทีใ่ชใ้นการขบัเคลือ่นการสรา้งความรว่มมอืเชงิบรูณาการ 

รวมถงึทีม่าและแนวทางของการท างานแบบมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอยา่งไร
9. โครงการมปัีญหาอปุสรรคในการด าเนนิการและแนวทางแกไ้ขปัญหาอยา่งไร

มติทิี ่3 ผลผลติ/ผลลพัธ/์ผลกระทบ 40

10. ผลผลติ/ผลลัพธ ์ของการด าเนนิการ/โครงการทีส่ าคญัคอือะไร อธบิายใหช้ดัเจนเชงิ
สถติ ิรวมทัง้แสดงตัวชีว้ัดทีว่ัดความส าเร็จของการด าเนนิการ/โครงการ ยกตัวอยา่ง

11. การด าเนนิการ/มปีระโยชนท์ีส่ าคัญตอ่องคก์ร ประชาชน ผูรั้บบรกิาร ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
คอือะไร อธบิายให ้  ชดัเจนเชงิสถติ ิพรอ้มยกตัวอยา่ง

มติทิี ่4 ควำมย ัง่ยนื 10

12. หน่วยงานมกีารด าเนนิการอยา่งไรเพือ่ใหเ้กดิความยัง่ยนื 
กรณีทีห่น่วยงานประสงคจ์ะสมคัรรางวัล 4.3 ประเภทผูน้ าหุน้สว่นความรว่มมอื 

(Engaged Citizen) ใหก้รอก ขอ้มลูเพิม่เตมิ ไมเ่กนิ 1 หนา้ 
13. โครงการมบีคุคลหรอืกลุม่บคุคล ทีม่บีทบาทส าคญัในการขบัเคลือ่นหรอืผลกัดันการ

ด าเนนิการใหห้น่วยงานเสนอชือ่ 
13.1 ชือ่บคุคล/กลุม่บคุคล
13.2 อาชพี 
13.3 มบีทบาทหลกัในการสรา้งหรอืสนับสนุนใหเ้กดิการรวมกลุม่ของภาคประชาชนหรอื

เครอืขา่ยภาคประชาชนและบรหิารจัดการใหส้ามารถขบัเคลือ่นการด าเนนิงานใน
พืน้ทีอ่ยา่งไร

คะแนนเต็ม 100

10
40

40
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3
1

ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลกระทบ

ความส าคัญของปัญหา
และความสามารถของ
องค์กร

กระบวนการมีส่วนร่วม

ความยั่งยืน

ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change)



ขอ้ค ำถำม (7 ขอ้) คะแนน

มติทิี ่1 ควำมส ำคญัของปญัหำและควำมสำมำรถองคก์ร 10

1. อธบิายความส าคัญทีต่อ้งขยายผล เป้าหมายทีก่ าหนด แนวทางการด าเนนิการ และ
ประโยชนท์ีจ่ะไดรั้บ ปัญหามขีอบเขตหรอืผลกระทบในระดับใดบา้ง 

2. ตน้แบบทีน่ ามาใชใ้นการขยายผล เกีย่วกบัทีม่า/สภาพปัญหา วัตถปุระสงค ์เป้าหมาย 
ขอบเขตการด าเนนิงาน ขัน้ตอน/วธิกีารท างานแบบมสีว่นรว่ม รวมถงึผลส าเร็จทีไ่ดรั้บ 
และปัจจัยทีม่ผีลตอ่ความส าเร็จ พรอ้มแผนภาพ/ตัวแบบ (Model) ของการท างานแบบมี
สว่นรว่มของโครงการทีเ่คยไดรั้บรางวัลฯ 

มติทิี ่2 กระบวนกำรขยำยผล 40

3. มรีปูแบบ วธิกีารและขัน้ตอนการขยายผลทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึการรตอ่ยอดหรอืน าบทเรยีน
จากโครงการเดมิมาปรับใหด้ขี ึน้อยา่งไร 

4. ปัญหา/อปุสรรคในการด าเนนิการและแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
มติทิี ่3 ผลผลติ/ผลลพัธ/์ผลกระทบ 40

5. ผลผลติ/ผลลัพธ ์ทีส่ าคัญจากการขยายผลคอือะไร อธบิายใหช้ดัเจนในเชงิสถติ ิรวมทัง้
แสดงตัวชีว้ัดทีว่ัดความส าเร็จของการด าเนนิการพรอ้มยกตวัอยา่ง 

6. การขยายผลของหน่วยงานมปีระโยชนท์ีส่ าคญัตอ่องคก์ร ประชาชน ผูรั้บบรกิาร ผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยีคอือะไร อธบิายใหช้ดัเจนเชงิสถติ ิพรอ้มยกตัวอยา่ง

มติทิี ่4 ควำมย ัง่ยนื 10

7. หน่วยงานมกีารด าเนนิการอยา่งไรเพือ่ใหเ้กดิความยัง่ยนื 
กรณีทีห่น่วยงานประสงคจ์ะสมคัรรางวัล 4.3 ประเภทผูน้ าหุน้สว่นความรว่มมอื (Engaged 

Citizen) ใหก้รอก ขอ้มลูเพิม่เตมิ ไมเ่กนิ 1 หนา้ 
8. โครงการมบีคุคลหรอืกลุม่บคุคล ทีม่บีทบาทส าคญัในการขบัเคลือ่นหรอืผลกัดันการ

ด าเนนิการใหห้น่วยงานเสนอชือ่ 
8.1 ชือ่บคุคล/กลุม่บคุคล
8.2 อาชพี 
8.3 มบีทบาทหลกัในการสรา้งหรอืสนับสนุนใหเ้กดิการรวมกลุม่ของภาคประชาชนหรอื

เครอืขา่ยภาคประชาชนและบรหิารจัดการใหส้ามารถขบัเคลือ่นการด าเนนิงานใน
พืน้ทีอ่ยา่งไร

คะแนนเต็ม 100
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40
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ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลกระทบ

ความส าคัญของปัญหา
และความสามารถของ
องค์กร

กระบวนการขยายผล

ความยั่งยืน

ประเภทรางวัลเลื่องลือขยายผล (Participation Expanded)
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ระดับรางวัล

ระดับดีเด่น 
(Excellent) 

ระดับดี 
(Good) 

คะแนนตั้งแต่ 90 คะแนน
ขึ้นไป

คะแนนตั้งแต่ 80 - 89  คะแนน

**กรณีท่ีจะได้รับการพิจารณาผ่านการประเมนิให้ได้รับรางวัลฯ ต้องมีคะแนนในแต่ละมิติไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

เป็นระดับรางวัลที่แสดงให้เห็นว่ามีผลการด าเนินการ
เป็นที่ประจักษ์ชัดเจน ผลส าเร็จของงานมีความโดดเด่น 
และเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งสามารถเป็นตัวอย่าง
หรือแนวปฏิบัติท่ีดีให้กับหน่วยงานอื่นได้ 
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Timeline รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ าปี พ.ศ. 2564

23 ธ.ค. – 23 ก.พ. 64

เปิดรับสมคัร

21 ธ.ค. 63

ชี้แจงรางวัลฯ

มี.ค. 64

ตรวจประเมนิจากเอกสาร 
(ขั้นตอนท่ี 1)

พ.ค. 64

ประกาศผลผา่น
ขั้นตอนที่ 1

พ.ค. – มิ.ย. 64

ตรวจประเมนิ
ในพ้ืนที่ขั้นตอนที่ 2

ก.ค. 64

เสนอ อ.ก.พ.ร.
พิจารณา

ส.ค. 64

ประกาศผล

ก.ย. 64

จัดงานมอบ
รางวัลฯ

ส าหรับผลงานอยู่ใน
เกณฑ์
ที่จะได้รับรางวัลระดับ
ดีเด่น 



เรื่อง รางวัลสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน  
(Collaboration towards Poverty Eradication)

ประจ าปี พ.ศ. 2564



มอบให้กับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่มีผลงานหรือ
โครงการเป็นที่ประจักษ ์ซึ่งได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถ
เป็นต้นแบบเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถน าไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมในการแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นส าคัญ เพื่อให้เกิด
ความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาและการพฒันาในระดับต่อไป

ร่วมใจแก้จน (Collaboration towards Poverty Eradication)
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ปฏิทินการด าเนินงานรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ประเภทร่วมใจแก้จน ประจ าปี พ.ศ. 2564

21 ธ.ค. 63
ชี้แจงรางวัลฯ 

23 ธ.ค. 63 – 23 ก.พ. 64
เปิดรับสมัคร

มี.ค. 64
ตรวจประเมินจากเอกสาร 

(ขั้นตอนที่ 1)

พ.ค. 64
ประกาศผลขั้นตอนที่ 1

พ.ค. - มิ.ย. 64
ตรวจประเมินในพื้นท่ีขั้นตอนที่ 2

(ผลงานในระดับดีเด่น)

ก.ค. 64
เสนอ อ.ก.พ.ร. พิจารณา

ก.ย. 64
จัดงานมอบรางวลัฯ

ส.ค. 64
ประกาศผล
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การพิจารณาผลการประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ประจ าปี พ.ศ. 2564
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เงื่อนไขการรับสมัคร

• ผลงานที่เสนอขอรับรางวัลจะต้องด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ซึ่ง
อาจเป็นระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน ชุมชน หรือพื้นที่เฉพาะก็ได้

• การด าเนินงาน/กระบวนการของแผนงาน/โครงการในการแก้ไขปัญหาความยากจนมีการบูรณาการ                      
ความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีรูปแบบการแก้ไขปัญหาที่เกิดผลลัพธ์
ผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรม

• ผลงานที่ส่งขอรับรางวัลต้องมีการด าเนินการมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี 



ระดับรางวัล

Excellent

ระดับดีเด่น (Excellent) 
เป็นระดับรางวัลที่แสดงให้เห็นว่ามีผลการด าเนินการ   

เป็นที่ประจักษ์ชัดเจน ผลส าเร็จของงานมีความโดดเด่น 
และเป็นที่ยอมรับ รวมทั้ งสามารถเป็นตัวอย่างหรือ                     
แนวปฏิบัติที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นได้ ทั้งนี้ต้องมีคะแนน               
จากการประเมิน ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป

Good

ระดับดี (Good)
มีคะแนนจากการประเมินตั้งแต่ 75 คะแนนขึ้น
ไปแต่ไม่ถึง 90 คะแนน
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เกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประเภทร่วมใจแก้จน ประจ าปี พ.ศ. 2564

เกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประเภทร่วมใจแก้จน ประจ าปี พ.ศ. 2564

ประเด็นพิจารณา คะแนน วิธีพิจารณา

1. ตัวชี้วัดกลุ่มปัจจัยน าเข้า (Input Indicators) 15 คะแนน

1.1 แนวทางการด าเนินงานชัดเจน 5 คะแนน • มีการวางแผนแนวทางการด าเนนิงานที่แก้ไขปญัหาความยากจนตลอดจนการก าหนดแผนงาน
ที่ชัดเจน และสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

• มีการออกแบบกลไกการขับเคลื่อนที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริง
• อธิบายถึงกระบวนการสื่อสารและแนวทางในการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

1.2 การใช้ทรัพยากรเหมาะสม 5 คะแนน • มีการใช้ทรัพยากรทั้งในรูปแบบของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินจากแหล่งที่หลากหลาย ทั้งจากภาครัฐ 
เอกชน 

และประชาชน
• มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาความยากจน
• มีรูปแบบและวิธีในการใช้ทรัพยากรในการแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างคุ้มค่า 

1.3 บทบาทผู้น า 5 คะแนน • ผู้น ามีบทบาทส าคัญที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน เช่น การสื่อสาร การแก้ไขหรือปลดล็อค
ข้อจ ากัด การสร้างบรรยากาศการท างาน การสร้างวัฒนธรรมการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีการ
ท างานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหา

• วิธีการมอบหมายงานของผู้น าชัดเจน มีประสิทธิภาพ
• บทบาทของหน่วยงานหรือผู้ที่ส่งผลงานต่อผลงานที่ส่งขอรับรางวัล

41
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เกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประเภทร่วมใจแก้จน ประจ าปี พ.ศ. 2564

เกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประเภทร่วมใจแก้จน ประจ าปี พ.ศ. 2564

ประเด็นพิจารณา คะแนน วิธีพิจารณา
2. ตัวชี้วัดเชิงกระบวนการ (Process Indicators) 30 คะแนน
2.1 การมีส่วนร่วมของประชาชน 10 คะแนน • มีกระบวนการที่ท าให้ประชาชนมีเข้าไปมีส่วนร่วมการในการด าเนินการแก้ไขปญัหาความยากจน โดยอ้างอิง

จาก
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน (IAP 2 - International Association for Public Participation) 4 ระดับ 
ได้แก่ ระดับที่ 1 การให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform) ระดับที่ 2 การปรึกษาหารือ (To Consult) ระดับที่ 3
การเข้ามามีบทบาท (To Involve) และระดับที่ 4 ความร่วมมือ (To Collaborate)

• บทบาทของหน่วยงานที่ส่งผลงานในการท างานร่วมกันกบัภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคประชาชน
2.2 เครือข่ายและการบูรณาการที่เกี่ยวข้องใน
การท างาน

10 คะแนน • การบูรณาการในการท างานระหว่างหนว่ยงานภาครัฐ และวิธีในการท างานร่วมกัน
• มีการบูรณาการในการท างานระหว่างหนว่ยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องที่มิใช่ภาครัฐ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน 

และเครือข่ายต่าง ๆ และวิธีในการท างานร่วมกัน
• มีแนวทางในการท างานร่วมกัน การแก้ไขปัญหา และกลไกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลขา่วสารระหว่างหนว่ยงาน
• มีกลไกและรูปแบบในการสร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ
• บทบาทของเครือข่ายหลักต่าง ๆ ในการท างานร่วมกัน

2.3 กระบวนการท างานมีประสิทธิภาพ และ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

10 คะแนน • การติดตามประเมินผลและตรวจสอบการท างานที่น าไปสู่การขับเคลื่อนงานได้เห็นผล
• มีการน าข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหา
• มีโมเดลการแก้จนที่มีประสิทธิภาพ
• มีกระบวนการท างานมีความริเริ่มสร้างสรรค์ มีไอเดียใหม่ หรือเป็นการต่อยอดความคิดเดิม 42
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เกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประเภทร่วมใจแก้จน ประจ าปี พ.ศ. 2564

เกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประเภทร่วมใจแก้จน ประจ าปี พ.ศ. 2564

ประเด็นพิจารณา คะแนน วิธีพิจารณา

3. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ผลกระทบ (Output, Outcome and Impact Indicators) 55 คะแนน
3.1 ผลงานมีผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบที่แก้จน
ไ ด้ จ ริ ง เ ป็ น ที่ ป ร ะ จั ก ษ์  ต อ บ โ จ ท ย์ ปั ญ ห า 
(Relevance)

40 คะแนน โดยแบ่งเป็น
• ผลผลิต (Output) 15 คะแนน โดยพิจารณาจากข้อมูลเชิงตัวเลขหรือเชิงปริมาณ โดยเปรียบเทียบกับปีที่ยังไม่มี

การด าเนินโครงการ เช่น มีผู้ที่ได้รับการแก้ไขปัญหาความยากจนในด้านต่าง ๆ จากการด าเนินโครงการก่ีคน                        
มีรายได้เพิ่มข้ึนเท่าใด มีที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพเพิ่มข้ึนกี่คน เป็นต้น

• ผลลัพธ์ (Outcome) 20 คะแนน โดยพิจารณาจากผลที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากผลผลิตในเชิงของคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น
จากการเพิ่มขึ้นของรายได้และการเข้าถึงปัจจัย 4

• ผลกระทบ (Impact) 5 คะแนน โดยพิจารณาว่าโครงการท าให้เกิดผลกระทบระยะกลางที่สามารถแก้ไขความ
ยากจนได้จริงในลักษณะที่ตอบโจทย์เหมาะสมกับพื้นที่ ความต้องการของประชาชน และชุมชน

3.2 โอกาสในการน าไปขยายผล 5 คะแนน • โมเดลร่วมใจแก้จนมีศักยภาพในการน าไปสู่การขยายผลพื้นที่อื่น ๆ หรือสามารถขยายผลไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่น 
หรือสามารถต่อยอดโมเดลเดิมให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน

• ข้อตกลงร่วมกันของหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยมีนโยบายที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม

3.3 ความย่ังยืนของโครงการ 10 คะแนน • ผลการแก้ไขปัญหาความยากจนมีความส าเร็จในลักษณะที่ยั่งยืน มีการสร้างกลไกในการท าให้มีทรัพยากร
สนับสนุน

การด าเนินการได้อย่างเพียงพอ ต่อเนื่อง เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของประชาชนหรือชุมชนที่มีปัญหาความยากจน





หวัขอ้น ำเสนอ

รำงวลัทีเ่ปิดรบัสมคัร01

รำงวลัคณุภำพกำรบรหิำรจดักำรภำครฐั
ระดบัดเีดน่ และรำยหมวด

02

รำงวลัคณุภำพกำรบรหิำรจดักำรภำครฐั 4.003

ปฏทินิกำรรบัสมคัรและแนวทำงกำรพจิำรณำรำงวลัฯ04
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รำงวลัทีเ่ปิดรบัสมคัร

รำงวลัคณุภำพกำรบรหิำรจดักำรภำครฐั ระดบัดเีดน่

รำงวลัคณุภำพกำรบรหิำรจดักำรภำครฐั รำยหมวด

รำงวลัคณุภำพกำรบรหิำรจดักำรภำครฐั 4.0

ดำ้นกำรน ำองคก์ำรและควำมรบัผดิชอบตอ่สงัคมหมวด 1

ดำ้นกำรวำงแผนยทุธศำสตรแ์ละกำรสือ่สำรเพือ่น ำไปสูก่ำรปฏบิตั ิหมวด 2

ดำ้นกำรมุง่เนน้ผูร้บับรกิำรและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหมวด 3

ดำ้นกำรวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำนขององคก์ำรและกำรจดักำรควำมรู ้หมวด 4

ดำ้นกำรบรหิำรทรพัยำกรบคุคลหมวด 5

ดำ้นกระบวนกำรคณุภำพและนวตักรรมหมวด 6
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รำงวลัคณุภำพกำรบรหิำรจดักำรภำครฐั ระดบัดเีดน่ และรำยหมวด

1.1 เกณฑก์ำรพจิำรณำรำงวลั พจิำรณำโดยใชเ้กณฑค์ณุภำพกำรบรหิำรจดักำรภำครฐั พ.ศ. 2562 (PMQA 2562)

1.2 เกณฑใ์นกำรพจิำรณำใหร้ำงวลั

❖ ทกุหมวดตอ้งไดค้ะแนนมำกกวำ่รอ้ยละ 40 ของ เกณฑค์ณุภำพกำรบรหิำรจดักำรภำครฐั ปี พ.ศ. 2562 
และตอ้งมคีะแนนรวม 400 คะแนนขึน้ไป

❖ ตอ้งเป็นตน้แบบใหห้นว่ยงำนอืน่สำมำรถน ำไปประยกุตใ์ชไ้ด้
❖ ตอ้งแสดงใหเ้ห็นถงึกำรเตรยีมควำมพรอ้มตอ่กำรเปลีย่นแปลงในอนำคต
❖ ผลลพัธข์องกำรด ำเนนิงำนต้องสะทอ้นใหเ้ห็นถงึกำรพฒันำที่สอดคลอ้งตำมมำตรฐำนกำร

ด ำเนนิงำนท ัง้ 6 หมวด อยำ่งตอ่เนือ่ง

ดเีดน่

รำย
หมวด

❖ ทกุหมวดตอ้งไดค้ะแนนมำกกวำ่หรอืเทำ่กบัรอ้ยละ 25 ของเกณฑค์ุณภำพกำรบรหิำรจดักำรภำครฐั 
ปี พ.ศ. 2562 และตอ้งมคีะแนนรวม 300 คะแนนขึน้ไป

❖ ส ำหรบัหมวดทีข่อรบัรำงวลัตอ้งไดค้ะแนนมำกกวำ่รอ้ยละ 50 ของคะแนนประจ ำหมวด
❖ คะแนนของหมวดผลลพัธ ์(หมวด 7) ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัหมวดทีข่อรบัรำงวลัไมน่อ้ยกว่ำ

รอ้ยละ 30 และในหมวดอืน่ๆ ตอ้งไดค้ะแนนมำกกว่ำรอ้ยละ 25

1.3 เงือ่นไขกำรสมคัรและพจิำรณำ
รำงวลั

ประเภทของหนว่ยงำนทีส่มคัร

❖ เป็นสว่นรำชกำร ระดบักระทรวง / กรม /จงัหวดั /สถำบนัอดุมศกึษำ หนว่ยงำนของรฐัประเภทอืน่และองคก์ำรมหำชน
❖ ผำ่นกำรรบัรองคณุภำพกำรบรหิำรจดักำรภำครฐัระดบัพืน้ฐำน ฉบบัที ่1
❖ เป็นหนว่ยงำนทีเ่ป็นทีช่ ืน่ชม และไมม่กีรณีเสือ่มเสยี จนเป็นทีป่ระจกัษใ์นสงัคม

เง ือ่นไขกำรสมคัร

❖ ตอ้งเป็นหนว่ยงำนทีไ่ดร้บัรำงวลัฯ รำยหมวด มำแลว้ไมน่อ้ยกวำ่ 2 หมวด
❖ กำรเขยีน Application Report ตอ้งไมเ่กนิ 55 หนำ้

ดเีดน่

รำย
หมวด

❖ หนว่ยงำนของรฐัทีเ่คยไดร้บัรำงวลัฯ ในระหวำ่งปี พ.ศ.2555 –2562 สำมำรถสมคัรขอรบัรำงวลัฯ ทีเ่คยไดร้บั
รำงวลัแลว้ เพือ่ขอรบักำรตรวจประเมนิยนืยนัมำตรฐำนและควำมโดดเดน่ของกำรด ำเนนิกำรพฒันำองคก์ำร
อยำ่งตอ่เนือ่ง

❖ กรณีหนว่ยงำนทีส่มคัรรำงวลัระดบัดเีดน่พรอ้มกบัรำงวลัรำยหมวด หำกผลกำรพจิำรณำผำ่นเกณฑร์ะดบัดเีดน่แลว้ 
จะไมพ่จิำรณำรำงวลัรำยหมวดในปีน ัน้

❖ สำมำรถเสนอขอรบัรำงวลัไดไ้มเ่กนิ  3 หมวดในปีเดยีวกนั
❖ กำรเขยีน Application Report ตอ้งไมเ่กนิ 45 หนำ้

1.4 ข ัน้ตอนกำรพจิำรณำใหร้ำงวลั

01 02 03 04พจิำรณำ
ผลลพัธก์ำร
ด ำเนนิกำร

Application 
Report

Site – visit ตดัสนิรำงวลั
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รำงวลัคณุภำพกำรบรหิำรจดักำรภำครฐั 4.0

1.1 เกณฑก์ำรพจิำรณำรำงวลั
พจิำรณำโดยใชเ้กณฑก์ำรประเมนิสถำนะของหนว่ยงำนภำครฐัในกำร

เป็นระบบรำชกำร 4.0 (PMQA 4.0)

1.2 เกณฑใ์นกำรพจิำรณำใหร้ำงวลั

❖ มผีลกำรตรวจประเมนิ ระหว่ำง 300 - 399 คะแนน จะไดร้บักำรรบัรอง
สถำนะกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 ระดบัพืน้ฐำน

❖ คะแนนรวมของทุกหมวดต ัง้แต่ 400 - 469 คะแนน จงึจะไดร้บัรำงวลั
คณุภำพกำรบรหิำรจดักำรภำครฐั 4.0 และไดร้บักำรรบัรองสถำนะกำรเป็น
ระบบรำชกำร 4.0 ระดบักำ้วหนำ้ 

❖ คะแนนรวมของทุกหมวดต ัง้แต่ 470 - 500 คะแนน จะได้รบัรำงวลั
คณุภำพกำรบรหิำรจดักำรภำครฐั 4.0 และไดร้บักำรรบัรองสถำนะกำรเป็น
ระบบรำชกำร 4.0 ระดบัพฒันำจนเกดิผล

1.3 เง ือ่นไขกำรสมคัรและพจิำรณำรำงวลั
ประเภทของหนว่ยงำนทีส่มคัร

❖ ตอ้งเป็นหนว่ยงำนภำครฐั ทีถู่กก ำหนดไวต้ำมมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่1
พฤษภำคม 2561 ไดแ้ก ่กรม จงัหวดั และองคก์ำรมหำชน

❖ หนว่ยงำนประเภทอืน่ทีม่คีวำมประสงคจ์ะสมคัรใหแ้จง้ควำมจ ำนงขอสมคัร
รำงวลั

❖ เป็นหน่วยงำนทีเ่ป็นทีช่ ืน่ชม และไม่มกีรณีเสือ่มเสยี จนเป็นทีป่ระจกัษ์
ในสงัคม

เงือ่นไขกำรสมคัร
❖ กรณีหน่วยงำนภำครฐัทีม่คีะแนนกำรประเมนิในข ัน้ตอนที ่2 รำยงำนผล
กำรด ำเนนิกำรพฒันำองคก์ำรสูร่ะบบรำชกำร 4.0 (Application Report)
ตำมเกณฑก์ำรประเมนิสถำนะของหนว่ยงำนภำครฐัในกำรเป็นระบบรำชกำร 
4.0 รวมต ัง้แต ่400 คะแนน จะไดร้บักำรตรวจรบัรองฯ ณ พืน้ทีป่ฏบิตังิำน
❖ กำรเขยีน Application Report ตอ้งไมเ่กนิ 62 หนำ้
❖ ในกรณีทีเ่คยไดร้บัรำงวลัคุณภำพกำรบรหิำรจดักำรภำครฐั 4.0 ในปี
พ.ศ. 2563 แลว้ สำมำรถสมคัรขอรบัรำงวลัฯ เพือ่กำรรบัรองสถำนะกำรเป็น
หนว่ยงำนภำครฐัสูร่ะบบรำชกำร 4.0 ในระดบัทีส่งูข ึน้ได้

❖ ข ัน้ตอนกำรพจิำรณำ


Self Assessment
≥ 400 คะแนน



Application 
Report

≥ 400 คะแนน



Site Visit

ระดบัพืน้ฐำน
300 – 399

ระดบักำ้วหนำ้
400 - 469

ระดบัพฒันำจนเกดิผล
470 - 500

กำรตรวจรบัรองสถำนะหนว่ยงำน
ภำครฐัในกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0
(PMQA 4.0)



49

ปฏทินิกำรรบัสมคัรและแนวทำงกำรพจิำรณำรำงวลัฯ

ธ.ค. ชีแ้จงกำรรบัสมคัรรำงวลั ประจ ำปี 2564

❖ เปิดรบัรำยงำนผลกำรด ำเนนิกำร
พฒันำองคก์ำร (Application 
report)

PMQA 62 ภำยใน 31 ม.ีค. 64
PMQA 4.0 ภำยใน 9 เม.ย. 64

❖ แจง้ผลกำรพจิำรณำข ัน้ตอนที ่2
ภำยใน พ.ค. 64

❖ ข ัน้ตอนที ่3 ตรวจประเมนิ
ณ พืน้ทีป่ฏบิตังิำน (Site Visit)
ระหวำ่งเดอืน ม.ิย. – ก.ค.64

❖ เปิดรบัเอกสำรกำรสมคัรเบือ้งตน้
ธ.ค. 63 - ม.ค. 64

❖ แจง้ผลกำรพจิำรณำข ัน้ตอนที ่1
กำรกล ัน่กรองเอกสำรกำรสมคัร
เบือ้งตน้
ภำยใน ก.พ.64

❖ ข ัน้ตอนที ่4 
เสนอ อ.ก.พ.ร. ฯ GG
พจิำรณำผลรำงวลัและ
แจง้ผลพจิำรณำรำงวลั
ภำยในเดอืน ส.ค. 64 

❖ พธิมีอบรำงวลั
ภำยในเดอืน 
ก.ย. 64

พจิำรณำผลลพัธก์ำรด ำเนนิกำร
(เจำ้หนำ้ที)่

Application Report
(คณะท ำงำนกล ัน่กรองเอกสำรฯ)

❖ ประชุมสรุปผลกำรตรวจ App.
รว่มกบัคณะท ำงำนตรวจประเมนิรำงวลัฯ ใน
พืน้ที่

Site – visit
(คณะท ำงำนตรวจประเมนิรำงวลัฯ ในพืน้ที)่

❖ กำรประชุมสรุปผลกำรตรวจในพืน้ที่
ปฏบิตังิำน

ตดัสนิรำงวลั
(อ.ก.พ.ร. GG)

แนวทำงกำรพจิำรณำรำงวลั

Application Report

Site visit

ตดัสนิรำงวลั
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ปฏทินิกำรประเมนิสถำนะหนว่ยงำนภำครฐัในกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0

ทกุหน่วยงานล็อกอนิเขา้สูร่ะบบ
เพือ่ยนืยันสทิธิผ์ูใ้ชง้าน  

ภำยในวนัที ่30 ธ.ค. 2563

หน่วยงานประเมนิตนเอง
(ผา่นระบบออนไลน)์
ระหวำ่งวนัที ่1 พ.ค. – 30 ม.ิย.

ส านักงาน ก.พ.ร. แจง้ผล
การประเมนิสถานะหน่วยงาน 
(ผา่นระบบออนไลน)์
ปลำยเดอืนสงิหำคม







กำรด ำเนนิกำรตำมตวัชีว้ดั



❖ เขา้สูเ่ว็บไซตร์างวลัเลศิรัฐฯ 
https://awards.opdc.go.th/awardsregister/

❖กรอก “ชือ่ผูใ้ชง้าน” และ “รหสัผา่น”
(สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 ก.พ.ร. สง่ให)้

❖ทกุหน่วยงานจ าเป็นตอ้งเขา้สูร่ะบบ 
ทัง้หน่วยงานทีป่ระสงคจ์ะสมคัรรางวลั
หรอืประเมนิตามตวัชีว้ดั เพือ่ยนืยันสทิธิ์

ข ัน้ตอนกำรเขำ้สูร่ะบบ

ยนืยนัสทิธิผ์ูใ้ชง้ำนภำยใน 30 ธนัวำคม 2563

❖ หลงัจากกรอกรหสัที ่ก.พ.ร. สง่ให ้ทกุหน่วยงาน
จะตอ้งยนืยันขอ้มลูผูใ้ชง้าน 

❖ หน่วยงานสามารถแกไ้ขรหสัผา่น 
หรอืยนืยันรหสัผา่นเดมิ และกดยนืยันขอ้มลู







❖ หลังจากกด “ยนืยนัขอ้มลู”
ระบบจะกลบัไป หนา้แรก
ใหก้รอกรหสัผำ่นอกีคร ัง้

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


❖ หน่วยงานทีป่ระสงคจ์ะสมัครรางวลั เลอืก “สมคัรขอรบัรำงวลั”

❖ หน่วยงานทีป่ระสงคจ์ะประเมนิตามตวัชีว้ดั เลอืก 
“กำรประเมนิสถำนะหนว่ยงำนภำครฐัในกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0”



*หมายเหต ุชอ่งการประเมนิตามตัวชีว้ดั 4.0 จะแสดงในระบบภายหลัง
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กำรสมคัรขอรบัรำงวลัเลศิรฐั ประจ ำปี พ.ศ. 2564

ผำ่นระบบออนไลน์
ของส ำนกังำน ก.พ.ร.

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