
1

การสมัครรางวัลเลิศรัฐ ปี 2565 

22 ธันวาคม 2564

นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข 

รองเลขาธิการ ก.พ.ร. 
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ที่มา
ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี เพื่อยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ 
การบริการ และการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้กลไกการมอบรางวัล

พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

2547

2552

รางวัลคุณภาพ
การให้บริการ
ประชาชน

รางวัลความเป็นเลิศ
ด้านการบริหาร
ราชการแบบมีส่วน
ร่วม

รางวัลคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ

2555

รางวัลบริการภาครัฐ

รางวัลคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ

รางวัลการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม 

ปี 2560

มีความเพียรพยายามในการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการองค์การไปสู่องค์การที่เป็นเลิศ
เทียบเท่ามาตรฐานสากล

มีผลการด าเนินการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการ

รางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม

รางวัลเลิศรัฐสาขา

มอบให้กับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่นครบท้ัง 3 สาขาในปีเดียวกัน

มอบให้กับหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นในสาขานั้น ๆ 

สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐส่งผลงานสมัครรางวัล 
United Nations Public Service Awards (UNPSA)
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ที่มา (ต่อ)
การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นระบบ
ราชการ 4.0 มติคณะรัฐมนตรีในการประชมุเมื่อวนัที่ 1 พฤษภาคม 2561 

มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
เพิ่มเติม ตามมาตรา 50 แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546

ส านักงาน ก.พ.ร เป็นหน่วยงานหลักในการสรา้งการรับรู้
ความเข้าใจและเตรียมความพรอ้มใหก้ารยกระดบัองค์การสู่
ระบบราชการ 4.0

ส านักงาน ก.พ.ร. ด าเนินการตรวจรับรองสถานะ
ของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0

และแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ตาม
มาตรา 50 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0

มติคณะรัฐมนตรี

แผนการขับเคลื่อน

ส านักงาน ก.พ.ร

ตรวจรับรองสถานะ
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รางวัลเลิศรัฐ เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศ
ที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
มอบให้หน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการยกย่อง
เชิดชู หน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจน

ปร ะ สบค ว ามส า เ ร็ จมีความ เป็ น เ ลิ ศ
แห่งหน่วยงานภาครัฐทั้งปวง

เพชรล้อมรอบด้วยช่อชัยพฤกษ์ ตั้งอยู่บน
แท่งหมายเลขหนึ่ง หมายถึง หน่วยงานที่
ได้รับรางวัลนี้เปรียบเสมือนเพชรน้ าเอกแห่ง
ระบบราชการ (ช่อชัยพฤกษ์) ที่ผ่านการ
เจียระ ไนอย่างงดงามด้วยความมุ่งมั่น
สร้างสรรค์ผลงานจนเป็นที่ประจักษ์เป็น
เพชรน้ าหนึ่งเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของ
ราชการไทย
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รางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม

รางวัลคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

รางวัลบริการภาครัฐ รางวัลบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม

รางวัลเลิศรัฐสาขา

- นวัตกรรมการบริการ
- พัฒนาการบริการ
- ขยายผลมาตรฐานการบริการ
- บูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ
- การบริการท่ีตอบสนองต่อ
สภาวะวิกฤต

- ยกระดับการอ านวยความสะดวก
ในการให้บริการ

- เปิดใจใกล้ชิดประชาชน
- สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม
- ผู้น าหุ้นส่วนความร่วมมือ
- เลื่องลือขยายผล
- ร่วมใจแก้จน

- PMQA ดีเด่น*
- PMQA รายหมวด
- PMQA 4.0*

มอบให้กับหน่วยงานท่ีได้รับรางวัล
ระดับดีเด่นครบทั้ง 3 สาขาในปีเดียวกัน

มอบให้กับหน่วยงานท่ีมีผลงานโดดเด่น
ในสาขาบริการภาครัฐและสาขาการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม

5
หมายเหตุ  * เป็นระดับดีเด่น
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ปีที่เปิดรับสมัครรำงวัลเลิศรฐั

บริการภาครัฐ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

กราฟแสดงสถิติจ านวนผู้สมัครรางวัลเลิศรัฐ ทั้ง 3 สาขา
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สถิติ

รางวัลคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

รางวัลบริการภาครัฐ รางวัลบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม

1,306 
ผลงาน

(ปี 2548-2564)

212 389 

สถิติผลงานที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ปี 2548-2564

ผลงาน
(ปี 2556-2564)

ผลงาน
(ปี 2555-2564)
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สป.กระทรวงสาธารณสุข

กรมการขนส่งทางบก

มหาวิทยาลัยมหิดล

กรมปศุสัตว์ กรมการแพทย์

กรมควบคุมโรค

กองทัพบก

กรมสุขภาพจิต

ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ

ส านักงานประกันสังคม

รางวัลบริการภาครัฐ

ผลรางวัลปี 2548-2564
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รางวัลการบริหารราชการแบบมีสว่นร่วม

กรมพัฒนาที่ดิน

กรมประมง

กรมการพัฒนาชุมชน
สป.กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมป่าไม้

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง

ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ส านักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กรมปศุสัตว์

สป.กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

กรมชลประทาน

ผลรางวัลปี 2556-2564
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กรมธนารักษ์ 

กรมปศุสัตว์

กรมควบคุมโรค

กองบัญชาการ
กองทัพไทย

กรมสรรพาสามิต 

กรมสรรพากร

สป.กระทรวงสาธารณสุข

กรมสุขภาพจิต

กรมบัญชีกลาง

กรมการพัฒนาชุมชน

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลรางวัลปี 2555-2564



2017
เทศบาลต าบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี

2018
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัร้อยเอ็ด

11

2009
รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

2008
โรงพยาบาลยโสธร สรรพากรภาค 7กรมชลประทาน

2011

การให้บริการรักษาผู้ป่วย การพัฒนาบริการทางการแพทย์ผ่าน
เครือข่ายความร่วมมือ

ส านักงานบริการขวัญใจ
ประชาชน

การบริหารจัดการชลประทานฯ 
กระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี

กรมชลประทาน โรงพยาบาลราชวถิี 2013
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครนิทร์ 

2012
การป้องกันและบรรเทาภัยแล้งฯ

แม่ยม จังหวัดแพร่
โครงการป้องกันตาบอดใน

ผู้ป่วยเบาหวาน Child First – Work Together (CF-WT)

โรงพยาบาลขอนแก่น ส านักป้องกันควบคมุโรคที่ 92014
การบริหารจัดการฯ โรคมาลาเรียฯ
อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและผู้หญิง
ในภาวะวิกฤต 

2015โรงพยาบาลขอนแก่น สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาตมิหาราชินี

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
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองตาแตม้  

Self-reliant Solar Energy 
Community

Intelligent Sustainable in Public 
Health Emergency System in 
Thailand 

2021
กรมควบคุมโรค



UNPSA 2021  กรมควบคุมโรค
ผลงาน Intelligent Sustainable in Public Health Emergency System in Thailand 



สัญลักษณ์
“มือทองประคองใจ”

สองมือบริการ สีทองอร่าม ประคองใจสีแดง 
อักษรข้างล่าง มือทองประคองใจ หมายถึง “บริการด้วยใจ”

รางวัลบริการภาครัฐ

13

เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐ
ที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
เพื่อประชาชนได้รับบริการท่ีสะดวก 

รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 
และเป็นที่พึงพอใจ 
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รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทรางวัลแบ่งเป็น 6 ประเภท
เดิม
นวัตกรรม
การบริการ 

พัฒนา
การบริการ

การบริการ
ที่ตอบสนอง

ต่อสภาวะวิกฤต

บูรณาการ
ข้อมูล

เพื่อการบริการ 

ขยายผล
มาตรฐาน
การบริการ

ยกระดับ
การอ านวย
ความสะดวก
ในการให้บริการ

01 02

03 04

05 06
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การบริการ
ทีต่อบสนอง

ต่อสภาวะวิกฤต

บูรณาการ
ข้อมูล

เพื่อการบริการ 

ขยายผล
มาตรฐาน
การบริการ

ยกระดับ
การอ านวย
ความสะดวก
ในการให้บริการ

03 04

05 06

นิยาม เงื่อนไข และเกณฑ์การพิจารณารางวัลใหม่ 

การบริหารจัดการของหน่วยงานที่สามารถรับมือต่อ

สภาวะวิกฤต/เหตุการณ์ฉุกเฉิน/สถานการณ์ภัยพิบัติ 

ที่ เกิด ข้ึนในขณะนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย

ปรับเปลี่ยนวิธีการท างานในเชิงรุกหรือการให้บริการ

รูปแบบใหม่ มีการน าระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-

Service) หรือเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงาน

และการให้บริการประชาชน

การเพิ่มประสิทธิภาพหรือการเปลี่ยนแปลง
การให้บริการที่เป็นผลมาจากความสามารถ
ในการท า งาน ร่ วมกั น ในการ เ ชื่ อม โยง 
แลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
และท าให้เกิดการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล 
รวมทั้งการบูรณาการกระบวนการท างานให้
เกิดรูปแบบการให้บริการหรือท างานแทนกัน
ระหว่างหน่วยงานของรัฐเพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับประชาชน

น าผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี หรือ 

ระดับดีเด่นไปขยายผลในหน่วยบริการสาขาหรือพื้นที่

ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

หรือกรณีการน าผลงานระดับดี หรือระดับดีเด่น ไปต่อ

ยอดขยายผลการด าเนินงานในเชิงคุณภาพ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการให้บริการที่ดีข้ึนจากเดิมอย่างเห็น

เป็นที่ประจักษ์

เงื่อนไขการพิจารณา 
ปรับเพิ่มการยกเลิก/แก้ไข กฎหมาย กฎ  



ผลงานการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลนเิวศแบบบูรณาการ 
กรมควบคุมโรค ร่วมมือกับ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
และกรมการแพทย์

รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ

▪ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ
ของประเทศได้

▪ ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ และหน่วยงานต่างๆ 
มีฐานข้อมูลท่ีมีความน่าเชื่อถือ

▪ มีการประสานงานและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

▪ การสร้างเครือข่ายระหว่าง
หน่วยงาน 

▪ มีการแลกเปล่ียนข้อมูล และน า
ข้อมูลแต่ละมิติมาวิเคราะห์
น าไปใช้ประโยชน์ในด้านการ
วางแผน การก าหนดนโยบาย
การออกมาตรการ และการ
ด าเนินวิถีชีวิตประจ าวันของ
ประชาชนในประเทศไทย 
เกิดเป็นชีวิตวิถีใหม่ New 
Normal



ตาลเดี่ยวโมเดล การจัดการขยะ
สู่พลังงานและสร้างรายได้ 
เพื่อความยั่งยืนของชุมชน

โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

เปลี่ยนขยะเป็นมูลค่า ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย อย่างครบวงจร

ประเภทนวัตกรรมการบริการ  

1. คัดแยกขยะแบบกึ่งอัตโนมัติที่มีระบบดับกลิ่น
ขยะด้วยโอโซนและสารดูดซับ 

2. การคัดแยกขยะพลาสติกจากสีและชนิด ด้วย
เทคนิค 
Near Infrared และเทคนิค Vision เพื่อให้ได้
พลาสติกชนิด Polyethylene terephthalate 
หรือ PET และผลิตเกล็ดพลาสติกคุณภาพสงู 

3. การผลิตเชื้อเพลิงขยะคุณภาพสูง (Refuse 
Derived Fuel : RDF) จากขยะที่ผ่านการคัด
แยก 

4. การผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และสาร
ปรับปรุงดิน
จากขยะอินทรีย์ที่ผ่านการคัดแยก 

5. ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ จากขยะเศษอาหาร น้ า
ชะขยะ และน้ าซึ่งผ่านการใช้งานในกระบวนการ
ก าจัดขยะ 

6. การท าความสะอาดก๊าซชีวภาพ ที่ได้จากระบบ
ผลิตก๊าซชีวภาพ เพื่อผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัดถัง 
ส าหรับน าไปใช้เป็นแหล่งพลังงานความร้อน 

ด้านสิ่งแวดล้อม

▪ ลดปริมาณขยะเก่าและขยะใหม่ได้ 14,600 ตันต่อปี
▪ ไม่มีกลิ่นเน่าเหม็น ลดมลพิษทางน้ า
▪ คุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบบ่อขยะดีขึ้น      

ด้านสังคม

▪ สร้างโอกาสในการขยายผลไปทั่วประเทศ
▪ เกิดต้นแบบศูนย์การเรียนรู้การบริหาร

จัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน  

ด้านเศรษฐกิจ

▪ เกิดรายได้มากกว่า 10 ล้านบาทต่อปี 
จ้างงานไม่น้อยกว่า 20 คนต่อปี

▪ ชุมชนมีรายได้เพิ่มข้ึน



ช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด รัฐบาลไทยปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศจะต้องยื่นเอกสารขออนุมัติการออกหนังสือรับรองการ

เดินทางเข้าราชอาณาจักร และรับการจัดสรรโควตาการเดินทางเข้าประเทศ 
ขั้นตอนยากล าบาก เสีย่งต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด 19

พัฒนาโปรแกรมระบบลงทะเบียนออนไลน์ส าหรับการขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้า
ราชอาณาจักร (Certificate of Entry: COE) เป็นกรณีเร่งด่วน เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนท้ังคนไทยและชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาในประเทศไทย โดยลงทะเบียนขอรับ
หนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักรทางบกและทางน้ า ผ่านทางเว็บไซต์ 
https://dcaregistration.mfa.go.th และลงทะเบียนออนไลน์ส าหรับชาวไทยและ
ชาวต่างชาติท่ีเดินทางทางอากาศ ผ่านเว็บไซต์ https://coethailand.mfa.go.th 



โปรแกรม Thai Continuity of Care 
(Thai COC) 

ควบคุมก ากับแบบ real time เพื่อน าข้อมูลไปวางแผนดูแล
ผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านอย่างไร้รอยต่อ ครอบคลุมทุกกลุ่มโรค 
ทุกกลุ่มวัย อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน ลดความยากล าบาก
ในการเดินทางและผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น

ร ะ บ บ ส่ ง ต่ อ ข้ อ มู ล ผู้ ป่ ว ย จ า ก
โรงพยาบาลแม่ข่ายสู่หน่วยบริการ
สาธารณสุขทุกระดับทั่วประเทศตลอด 
24 ชั่วโมง

มีโรงพยาบาล ท่ีใช้งาน 11 เขต 
45 จังหวัด 6,413 หน่วยงาน ผู้ใช้งาน 21,802 คน
ดูแลผู้ป่วยแล้ว 712,914 ราย รวม 951,166 ครั้ง
ประชาชนจะได้รับประโยชน ์จากโปรแกรมนี้
มากกว่า 30 ล้านคน

▪ ช่วยลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนทีบ่้าน 
ลดการกลับมารักษาซ้ า คุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีขึ้น 

▪ เจ้าหน้าท่ีลดระยะเวลาการท างาน ลดการใช้เอกสาร 
เพิ่มประสิทธิภาพของการท างาน โดยน าข้อมูลมา
วิเคราะห์เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องได้ทุกกลุ่มโรค



รำงวัลกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม

ตราสัญลักษณ์

เพชรเหลี่ยมเกสร สองประกายสีทอง ประกอบไป
ด้วยความร่วมมือของทุกภาคสวนที่เขามามี
ส่วนร่วมกับภาครัฐด้วยหัวใจ

ความหมาย
เพชรเหลี่ยมเกสร สื่อให้เห็นถึงหน่วยงานที่ได้รับรางวัลนี้ 
คือ ต้นแบบแห่งการท างานแบบมีส่วนร่วมเชี่ยมโยงบูรณาการร่วมกันทุก
ภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ดั่งเครือข่ายเดียวกนั
มือ สื่อให้เห็นถึง ความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วม
หัวใจ สื่อให้เห็นถงึ การเปิดใจ เปิดระบบราชการ ทีใ่ห้ทุกภาคสวนได้เข้ามามี
ส่วนร่วม



รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ปี 2564

มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้างแรงจูงใจ  และสร้างขวัญก าลังใจในการเปิด

ระบบราชการให้ประชาชนและภาคส่วนอ่ืน ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร

ราชการและท างานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม  โดยส่งเสริมและสนับสนนุให้เกิด

กระบวนการมีส่วนร่วม ตั้งแต่การให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform)  การรับฟังความคิดเห็น 

(consult)  การเข้ามาเกี่ยวข้อง (Involve) ไปจนถึงการสร้างความร่วมมือ (Collaborate)

ประเภทรางวัล

กลุ่มเป้าหมาย

บุคคล / กลุ่มบุคคล
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เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐใน
การตอบสนองความต้องการของประชาชน 
และการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ยืน

หน่วยงานของรัฐหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน

Open Governance

1

มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐ
ที่ ให้ความส าคัญกับการ
บริหารราชการระบบเปิด โดย
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในระดับการให้
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 
ที่ น าตั ว แบบ  (Model) จาก
โครงการที่เคยได้รับรางวัลด้าน
การบริหารราชการแบบมีส่วน
ร่วมไปขยายผลเชิงนโยบายหรือ
ประยุกต์ใช้ในการขยายผลหรือ
ต่อยอดการด าเนินงานในพื้นที่
อ่ืน ๆ 

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
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รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
เงื่อนไขแต่ละประเภทรางวัลใหม่

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

ภาพรวมขององค์กร หรือภารกิจที่ส าคัญขององค์กร
และเกี่ยวข้องกับประชาชนและท าทั้งองค์กร
1 กรมต่อ 1 ผลงาน
ระดับการมีส่วนร่วมเกิดจาก Inform และ Consult และให้
ประชาชนเกิด Engaged
สอดคล้องกับหลักองค์ประกอบระบบนิเวศภาครัฐ
ระบบเปิดและการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย 
(Open Government and Meaningful Participation Ecosystem 
:OG&MP)

ทุกประเภทรางวัลต้องด าเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

1. เปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance)

✓ เป็นภารกิจหลักขององค์กรหรือนโยบายส าคัญ 
✓ น าต้นแบบที่ได้รับรางวัล Effective Change ระดับดีเด่นมาขยายผลเชิง

นโยบาย หรือน าไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ใหม่อย่างน้อย 2 พื้นที่
✓ น าต้นแบบที่ได้รับรางวัล Effective Change ระดับดีเด่นหรือระดับดี

ไม่น้อยกว่า 3 ปี ไปขยายในพื้นที่เดิม หรือ Open Governance ระดับ
ดีเด่นหรือระดับดี เกินกว่า 3 ปี ต่อยอดจากผลงานเดิม หรือ
Participation Expanded ระดับดีเด่นหรือระดับดี เกินกว่า 3 ปี สามารถส่ง
สมัครในพื้นที่เดิมได้ หรือขยายในพื้นที่อ่ืนไม่น้อยกว่า 2พื้นที่
โดยการขยายผลในพื้นที่เดิมจนเกดิความส าเร็จ และมีผลลัพธ์ที่ชัดเจนและ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการต่อยอดความยั่งยืน

2. สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change)

✓ มีการด าเนินการตามนโยบายหรือโครงการ
✓ สอดคล้องกับภารกิจหลักหรือนโยบายส าคัญ 

ของหน่วยงาน
✓ ระดับการมีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ (Collaboration)
✓ ส่งได้มากกว่า 1 ผลงานและสามารถน ากระบวนการ

เดิมไปปรับให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นทีอ่ื่น
✓ กรณีโรงเรียนสมัครขอรับรางวัลฯ จะต้องผ่านการพิจารณา

จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษา (สพม.) ซึ่งแต่ละเขต
พื้นที่ฯ สามารถสมัครได้ไม่เกิน 1 โรงเรียน ส่งสมัครโดย สพฐ.

กรณีที่หน่วยงานที่สง่สมัคร Effective Change และ Participation 
Expanded ในปีนี้เป็นผู้เสนอช่ือ
* ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือจะได้รับการพิจารณาว่าจะไดรั้บรางวัลหรือไม่ เมือ่
ผลงานที่สมัครในสาขา Effective Change/ Participation Expanded ได้รับ
การพิจารณาให้ได้รับรางวัลระดับดีเดน่
กรณีแมวมองเป็นผู้เสนอช่ือบุคคล/กลุ่มบุคคลที่สง่เสริมท างานของรัฐ ใน
ลักษณะActive Citizen โดยมีด าเนินการไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีหนังสือ
รับรองผลงานจากหน่วยงานรัฐ
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แนวทางการรบัสมคัรรางวลัคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั 
ประจ าปี พ.ศ. 2565

**กรณีหน่วยงานทีส่มัครรางวลัระดบัดเีดน่พรอ้มกับรางวัลรายหมวด หากผลการ
พจิารณาผา่นเกณฑร์ะดบัดเีดน่แลว้ จะไมพ่จิารณารางวลัรายหมวดในปีนัน้

การตรวจรบัรองสถานะหนว่ยงานภาครฐัในการเป็นระบบราชการ 4.0  (PMQA 4.0)

เป็นสว่นราชการ ระดับกระทรวง / กรม /จังหวัด /สถาบันอดุมศกึษา
หน่วยงานของรัฐประเภทอืน่ และองคก์ารมหาชน

เป็นหน่วยงานทีเ่ป็นทีช่ื่นชม และไม่มีกรณีเสื่อมเสียจนเป็น             
ทีป่ระจักษ์ในสงัคม

หนว่ยงานของรฐัทีเ่คยไดร้บัรางวลัฯ ในระหวา่งปี พ.ศ. 2555 – 2562
สามารถสมัครขอรับรางวลัฯ ทีเ่คยไดรั้บรางวลัแลว้ เพือ่ขอรับการตรวจประเมนิ
ยนืยันมาตรฐานและความโดดเดน่ของการด าเนนิการพัฒนาองคก์ารอยา่ง
ตอ่เนือ่ง

รางวลัทีเ่ปิดรบัสมคัร

คะแนนรวม

รางวลัฯ 4.0
และรบัการรบัรองสถานะฯ 4.0 ระดบักา้วหนา้

300 - 399 รบัการรบัรองสถานะฯ 4.0 ระดบัพืน้ฐาน

≥ 400

STEPS:

Application 
Report

Site Visit

≥ 400 คะแนน ≥ 400 คะแนน

1 2

3
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ตอ้งไดร้บัรางวลัรายหมวดมาแลว้
อยา่งนอ้ย 2 หมวด

(หมวด 1 – หมวด 6) 
เสนอขอรบัรางวลัไดไ้มเ่กนิ 3 หมวด

รางวลัคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั 

รายหมวด

ระดบัดเีดน่

เกณฑ ์PMQA 4.0 ได ้PMQA 4.0 ≥ 400 คะแนน4.0

เกณฑ ์PMQA ‘62

Self

ระดบั

พืน้ฐาน

ระดบักา้วหนา้

ระดบั

พฒันาจนเกดิผล

Assessment

เง ือ่นไข

การสรา้งระบบ

การเชือ่มโยง
กบัเป้าหมาย 
และบรบิท

การบรูณาการ
จนเกดิผล

300 - 399

400 - 469

470 - 500



การน าเทคโนโลยดีจิทิัลมาปรับใชใ้นการด าเนนิการวเิคราะห ์คาดการณ์ และน าไปสูก่ารตัดสนิใจทีเ่กดิผลกระทบสงู (impact) ของ
ผูบ้รหิาร/ผูน้ า

แผนยทุธศาสตร ์ทีร่องรับการขับเคลือ่นสูอ่งคก์ารดจิทิัล และเพิม่ขดีความสามารถขององคก์าร และรองรับการเปลีย่นแปลง
ดา้นเทคโนโลย ี

การจัดการบคุลากร รองรับความกา้วหนา้ การเปลีย่นแปลง ทักษะหนา้ที ่และลักษณะงาน เพือ่รองรับการเปลีย่นแปลง สนับสนุนให ้
เกดิการท างานทีม่สีมรรถนะสงู

คงเดมิ

เนน้ตัวชีวั้ดการด าเนนิงานทีส่ะทอ้นความส าเร็จของการเป็นระบบราชการ 4.0
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การปรบัเกณฑก์ารประเมนิสถานะของหนว่ยงานภาครฐัในการเป็น
ระบบราชการ 4.0

การปรบัปรงุเกณฑ ์PMQA 4.0
(คูม่อืการประเมนิสถานะของหนว่ยงานภาครฐัในการเป็นระบบราชการ 4.0)

ประเด็นการปรบัปรงุ

หมวด 1 – หมวด 61

ปรบัปรงุตวัชีว้ดัหมวด 72

- ปรับใหส้อดคลอ้งกบัการมุง่สู ่Digital และ Open Government มากขึน้

- สว่นใหญป่รับในระดบั Advance และ Significance

- สะทอ้นความส าเร็จในการเป็นระบบราชการ 4.0

จดุเนน้ในการปรบัปรงุเกณฑร์างวลัคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั 4.0

01

02

03

04

05

06

หมวด 1 การน าองคก์าร

หมวด 2 การวางแผน
เชงิยทุธศาสตร์

หมวด 3 การใหค้วามส าคญักบั
ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

หมวด 4 การวดั การวเิคราะห ์
และการจดัการความรู ้

หมวด 5 การมุง่เนน้
บคุลากร

หมวด 6 การมุง่เนน้
ระบบปฏบิตักิาร

หมวด

07 หมวด 7 ผลลพัธก์าร
ด าเนนิการ

เนน้การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่ตอบสนองการแกไ้ขปัญหา วเิคราะห ์สรา้งนวัตกรรม ความพงึพอใจ และความ
ผกูพันของประชาชนผูร้ับบรกิารกับหน่วยงาน

การก ากับขอ้มลูทดี ี(Data Governance) และความสามารถในการน าเทคโนโลยวีเิคราะห ์และเชือ่มโยงขอ้มลู ไปใช ้

ในการสนับสนุนการตัดสนิใจ และการปฏบัิตงิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จของหน่วยงานที่ได้รับรางวัล

7 มีความยั่งยืน 
แนวทางการด าเนินงาน
สอดคล้องกับวาระการพัฒนา
ทีย่ั่งยืน 2030 (2030 Agenda)

2 ใส่ใจเทคโนโลยี
ให้ความส าคัญกับการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการท างาน
หรือการให้บริการ

3 มี Big Impacts
สร้างผลลัพธ์เชิงบวก ทีม่ี 
Impancts และตอบสนองต่อ
ปัญหาท่ีระบุไว้ได้

6 ต้นแบบขยายผล
สามารถน าไปประยุกต์ใช้หรือ
เป็นต้นแบบในการด าเนินงาน
ขยายผลในพื้นที่อืน่ได้  

4 ผสานความร่วมมือ
เชื่อมโยงกับผู้มีส่วนส่วนเสียทีเ่กี่ยวข้อง 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
ภาคประชาสังคม ชุมชน และภาคเอกชน 

5 ผลลัพธ์เชิงประจักษ์
สามารถระบุผลลัพธ์ที่ชัดเจน 
มีข้อมูลสถิติเชิงประจักษ์  
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1 โดดเด่นไม่เหมือนใคร
ผลงานมีความโดดเด่น
มากกว่าการด าเนินงาน
ตามปกติ



พัฒนาระบบราชการ เพือ่ชวีติทีด่ขีึน้ของประชาชน
GOOD  GOVERNANCE  FOR  BETTER  LIFE

www.opdc.go.th


