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แนวทางการรบัสมคัร

รางวลัเลศิรฐั ประจ าปี พ.ศ.2562

นางอารยีพ์นัธ ์เจรญิสขุ รองเลขาธกิาร ก.พ.ร.

วนัที ่12 ธนัวาคม 2561 เวลา 11.00 – 12.00 น.
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รางวลัเลศิรฐั

รางวลัแหง่เกยีรตยิศทีม่อบใหห้นว่ยงานทีไ่ดมุ้ง่ม ัน่
ปฏบิตัริาชการจนประสบความส าเร็จมคีวามเป็นเลศิแหง่
หนว่ยงานรฐัท ัง้ปวง

เพชรลอ้มรอบดว้ยชอ่ชยัพฤกษต์ ัง้อยูบ่นแทง่หมายเลขหนึง่ 
หมายถงึ หนว่ยงานทีไ่ดร้บัรางวลันีเ้ปรยีบเสมอืนเพชรน า้เอกแหง่
ระบบราชการ (ชอ่ชยัพฤกษ)์ ทีผ่า่นการเจยีระไนอยา่งงดงามดว้ย
ความมุง่ม ัน่สรา้งสรรคผ์ลงานจนเป็นทีป่ระจกัษเ์ป็นเพชรน า้หนึง่
เป็นความภาคภมูใิจสงูสดุของราชการไทย

รางวลัเลศิรฐั

ความหมาย



การสง่ใบสมคัรรางวลั

รางวลัเลศิรฐั1

ปฏทินิการรบัสมคัรรางวลั2
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กรอบการน าเสนอ
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สาขาทีเ่ปิดรบัสมคัร

มอบใหก้บัหน่วยงานของรัฐทีม่ผีลการ
พัฒนาคณุภาพการใหบ้รกิาร เพือ่ประชาชน
ไดรั้บบรกิารทีส่ะดวก รวดเร็ว โปรง่ใส เป็น
ธรรม และเป็นทีพ่งึพอใจ

สาขาบรกิารภาครฐั

มอบใหก้บัหน่วยงานของรัฐทีม่กีารพัฒนา
คณุภาพการบรหิารจัดการไดท้ัดเทยีม
มาตรฐานสากล ซึง่ไดม้าดว้ยความเพยีรพยายาม
ความอดทน หลอมรวมกบัความตัง้ใจจรงิของทกุ
คนในองคก์าร เพือ่น าพาองคก์ารใหก้า้วสูค่วาม
เป็นเลศิ

สาขาคณุภาพการบรหิาร
จดัการภาครฐั

มอบใหก้บัหน่วยงานของรัฐทีม่คีวาม
มุง่มัน่ ตัง้ใจในการพัฒนาประสทิธภิาพการ
บรหิารราชการบนพืน้ฐานความรับผดิชอบ
และการมสีว่นรว่มของประชาชน เพือ่
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนได ้
อยา่งแทจ้รงิ

สาขาการบรหิารราชการ
แบบมสีว่นรว่ม

นวัตกรรมการบรกิาร

พัฒนาการบรกิาร

ขยายผลมาตรฐานการบรกิาร

บรูณาการขอ้มลูเพือ่การบรกิาร

การบรกิารทีเ่ป็นเลศิ

ดเีดน่

รายหมวด

• หมวด 1 ดา้นการน าองคก์ารและความรับผดิชอบตอ่สงัคม
• หมวด 2 ดา้นการวางแผนยทุธศาสตรแ์ละการสือ่สารเพือ่
น าไปสูก่ารปฏบิตัิ

• หมวด 3 ดา้นการมุง่เนน้ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
• หมวด 4 ดา้นการวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงานขององคก์าร
และการจัดการความรู ้

• หมวด 5 ดา้นการบรหิารทรัพยากรบคุคล
• หมวด 6 ดา้นกระบวนการคณุภาพและนวัตกรรม

เปิดใจใกลช้ดิประชาชน

สมัฤทธผิลประชาชนมสีว่นรว่ม

ผูน้ าหุน้สว่นความรว่มมอื

เง ือ่นไขการไดร้บัรางวลัเลศิรฐั (รางวลัภาพรวม)

เป็นหน่วยงานทีไ่ดรั้บรางวลัเลศิในทัง้ 3 สาขา ในปีเดยีวกัน โดยตอ้ง
ไดรั้บรางวลัในระดบัดเีดน่ ส าหรับสาขาบรกิารภาครัฐและสาขาการบรหิาร
ราชการแบบมสีว่นรว่ม และไดร้ะดบัรายหมวด ส าหรับสาขาคณุภาพการ
บรหิารจัดการภาครัฐ

- เกณฑ ์PMQA 2558

- เกณฑ ์PMQA 4.0 

เลือ่งลอืขยายผล
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0

ปฏทินิการรบัสมคัรรางวลั

25 50 75 100

สง่เอกสารการ
สมคัรรอบที ่1 

PMQA
3 ม.ค.  – 25 ม.ค.62 

พธิมีอบรางวลัเลศิรฐั

ก.ย. 62 

Site Visit ประกาศผลสง่เอกสารสมคัร
รอบที ่2

(Application 
Report)

การมสีว่นรว่ม
3 ม.ค.  – 20 ก.พ. 62 

TPSA
3 ม.ค. – 20 ก.พ.62 

ส.ค. 62 

PMQA
ภายใน 29 ม.ีค. 62

PMQA
ม.ิย. – ก.ค. 62 

การมสีว่นรว่ม
พ.ค. - ก.ค.62 

TPSA
พ.ค. - ก.ค.62

เปิดระบบสมคัร
สมาชกิ

TPSA
12 ธ.ค. 61

การมสีว่นรว่ม
12 ธ.ค. 61
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แนวทางการสมคัรรางวลัเลศิรฐั

สาขาบรกิารภาครฐั

ประจ าปี พ.ศ. 2562
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ประเภทบรูณาการขอ้มลูเพือ่การบรกิาร
เพือ่ใหห้น่วยงานของรัฐทกุหน่วยงานเชือ่มโยงฐานขอ้มลูเขา้ดว้ยกันเพือ่ให ้
เป็นระบบขอ้มลูเพือ่การบรหิารราชการแผน่ดนิและการบรกิารประชาชน

ประเภทขยายผลมาตรฐานการบรกิาร
เพือ่ขยายผลใหป้ระชาชนไดรั้บการบรกิารทีด่ ีมมีาตรฐานเดยีวกันทกุหน่วยบรกิาร
สาขา/พืน้ที่

ประเภทการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ 
เพื่อกระตุน้ใหทุ้กส่วนราชการตระหนักถงึการยกระดับงานบรกิารตามภารกจิหลัก
ของตนเอง

ประเภทพฒันาการบรกิาร
เพือ่ใหห้น่วยงานพัฒนางานบรกิาร เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรกิารและสอดคลอ้ง
กับความตอ้งการของประชาชน สง่ผลใหป้ระชาชนไดรั้บบรกิารทีด่ขี ึน้

ประเภทนวตักรรมการบรกิาร
เพือ่ใหห้น่วยงานสรา้งสรรคร์ปูแบบการใหบ้รกิารใหม่ๆ  ทีส่อดคลอ้ง ทันตอ่สถานการณ์
และความตอ้งการของประชาชน

ประเภทรางวลั



รางวัลประเภทนวัตกรรมการบรกิาร เป็นรางวัลทีพ่จิารณาจาก
ผลการด าเนินการที่แสดงถงึการสรา้งสรรคง์านบรกิาร หรอื
คิดค้นผลิตภณัฑ์ใหม่ในการให้บร ิการประชาชน โดย
เจตนารมณ์ของรางวัลเพื่อใหห้น่วยงานสรา้งสรรค์รูปแบบการ
ใหบ้รกิารใหม่ๆ  ทีส่อดคลอ้ง ทันตอ่สถานการณ์และความตอ้งการ
ของประชาชน มเีงือ่นไขโดยสรปุ ดงันี้
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ประเภทนวตักรรมการบรกิาร
เพือ่ใหห้น่วยงานสรา้งสรรคร์ปูแบบการใหบ้รกิารใหม่ๆ  ทีส่อดคลอ้ง ทันตอ่สถานการณ์
และความตอ้งการของประชาชน

เง ือ่นไขรางวลั

1. เป็นผลงานการใหบ้รกิารที่เป็นการสรา้งบรกิารใหม่
การใหบ้รกิารในรปูแบบใหม่

2. เป็นผลงานที่น าไปใชแ้ลว้จรงิ มีผลส าเร็จอย่างเป็น
รูปธรรมเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 1 ปี (ในวันทีปิ่ดรับ
สมคัร)

เง ือ่นไขพเิศษ ผลงานทีไ่ดรั้บหรอือยู่ระหว่างการขอจดสทิธบิัตร/ 
อนุสทิธบัิตรจะไดรั้บคะแนนพเิศษเพิม่ 5 คะแนน

แนวคดิ วธิ ีและรูปแบบใหม ่ๆ ในการจัดการ
องคก์าร การด าเนนิงาน และการใหบ้รกิาร อนัเป็น
ผลมาจากการสรา้ง พัฒนา เพิม่พูน ต่อยอด หรือ
ประยุกตใ์ชอ้งคค์วามรู ้และแนวปฏบิัตติ่าง ๆ ซึง่
จ ะ ส่ ง ผล ให เ้ กิด ก า รพัฒน าป ร ะสิท ธิภ าพ 
ประสทิธผิล และคุณภาพของการปฏบิัตงิานของ
หน่วยงานภาครัฐ ม ี6 ประเภท ดงันี้

1) นวัตกรรมการบรกิาร
2) นวัตกรรมการสง่มอบบรกิาร
3) นวัตกรรมการบรหิาร/ องคก์าร
4) นวัตกรรมทางความคดิ
5) นวัตกรรมเชงินโยบาย
6) นวัตกรรมเชงิระบบ

ค าจ ากดัความ/ความหมาย

ขอบเขตการพจิารณา



รางวัลประเภทพัฒนาการบรกิาร เป็นรางวัลทีพ่จิารณาจากผล
การด าเนินการปรับปรุงการใหบ้รกิารประชาชนแลว้ส่งผลใหเ้กดิ
การพฒันาการใหบ้รกิารอย่างตอ่เนือ่ง โดยเจตนารมณ์ของ
รางวัลเพือ่ใหห้น่วยงานพัฒนางานบรกิาร เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ
การบรกิารและสอดคลอ้งกับความตอ้งการของประชาชน สง่ผลให ้
ประชาชนไดร้ับบรกิารทีด่ขี ึน้ มเีงือ่นไขโดยสรปุ ดงันี้
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เง ือ่นไขรางวลั

1. เป็นผลงานการใหบ้รกิารทีเ่ป็นการพฒันา/ปรับปรงุงาน
บริการที่แตกต่างไปจากเดิม และไม่เป็นรูปแบบ
เดยีวกบัทีห่น่วยงานเคยไดร้ับรางวัลมาแลว้

2. เป็นผลงานที่น าไปใชแ้ลว้จรงิ มีผลส าเร็จอย่างเป็น
รูปธรรมเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 1 ปี (ในวันทีปิ่ดรับ
สมคัร)

การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการใหบ้รกิารให ้
มคีณุภาพดว้ยกระบวนการท างานทีม่ปีระสทิธภิาพ
และแตกตา่งไปจากเดมิ เชน่ มขีัน้ตอนการท างาน
ลดลง สามารถปฏบิัตงิานไดร้วดเร็วขึน้ และลด
คา่ใชจ้า่ย เป็นตน้

ค าจ ากดัความ/ความหมาย

ขอบเขตการพจิารณา

ประเภทพฒันาการบรกิาร
เพือ่ใหห้น่วยงานพัฒนางานบรกิาร เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรกิารและสอดคลอ้ง
กับความตอ้งการของประชาชน สง่ผลใหป้ระชาชนไดรั้บบรกิารทีด่ขี ึน้



รางวัลประเภทขยายผลมาตรฐานการบรกิาร เป็นรางวัลที่
พจิารณาจากผลการน ามาตรฐานการใหบ้รกิารไปด าเนนิการขยาย
ผลในหน่วยบริการสาขาหรือพื้นที่ เพื่อรักษาระดับการ
ปฏิบัตงิานของหน่วยงาน ใหม้ีรูปแบบ คุณภาพ และมาตรฐาน
เดยีวกนั มเีงือ่นไขโดยสรปุ ดงันี้
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เง ือ่นไขรางวลั

1. เป็นผลงานทีเ่คยไดร้ับรางวัลบรกิารภาครัฐแหง่ชาต ิหรอื 
รางวัลเลศิรัฐ สาขาบรกิารภาครัฐ ระดบัดเีดน่ ไมเ่กนิ 5 ปี

2. สามารถขยายผลในทุกหน่วยบรกิารสาขาหรอืทุกพืน้ที่
ภายใตส้ังกัดของหน่วยงานผูส้มัคร มีการด าเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรมในแตล่ะแหง่ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี (ในวันที่
ปิดรับสมคัร)

การน า ร ะบบ  แนวทางการปฏิบั ติง าน 
มาตรฐานการปฏบิัตงิานในผลงานทีไ่ดร้ับรางวัล
ดีเด่นไปขยายผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใหบ้รกิาร และควบคมุมาตรฐานของงานบรกิารให ้
คงอยู่ในระดับเดยีวกันของทุกหน่วยบรกิารสาขา
หรอืพืน้ที ่อันน าไปสูคุ่ณภาพการใหบ้รกิารทีด่ขี ึน้
และเกิดความเท่าเทียมในการใชบ้ริการของ
ประชาชน

ค าจ ากดัความ/ความหมาย

ขอบเขตการพจิารณา

ประเภทขยายผลมาตรฐานการบรกิาร
เพือ่ขยายผลใหป้ระชาชนไดรั้บการบรกิารทีด่ ีมมีาตรฐานเดยีวกันทกุหน่วยบรกิาร
สาขา/พืน้ที่

หมายเหต ุหน่วยงานผูส้มคัรไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นหน่วยงานเดยีวกบัผูส้มคัรในปีทีเ่คยไดร้ับรางวลัฯ แตเ่ป็นหน่วยงานที่
สามารถน าผลงานไปขยายผลไดใ้นทกุสาขาหรอืทกุหน่วยพืน้ทีข่องตนเอง เชน่ โรงพยาบาลเคยไดรั้บ
รางวัลในนามส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ หากจังหวัดน าผลงานดงักลา่วไปขยายผลไดใ้นทกุ
โรงพยาบาลในจงัหวดั จังหวัดดงักลา่วสามารถยืน่สมคัรขอรับรางวลัฯ ได ้เป็นตน้



รางวัลประเภทบูรณาการขอ้มูลเพื่อการบรกิาร เป็นรางวัลที่
พจิารณาจากผลการปรับปรงุกระบวนการใหบ้รกิาร ทีส่ามารถบรูณา
การขอ้มูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน มเีงือ่นไขโดยสรปุ ดงันี้
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เง ือ่นไขรางวลั

1. เป็นการพัฒนาระบบการท างาน ทีส่ามารถเชือ่มโยง/
บรูณาการ หรอืแลกเปลีย่นขอ้มลูระหว่างหน่วยงานได ้
โดยมหีน่วยงานเขา้รว่มตัง้แต ่3 หน่วยงานขึน้ไป

2. มีการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความสามารถในการ
ท างานรว่มกนั

3. มีการรวบรวมและวิเคราะห์ความพึงพอใจของ
ผูร้ับบรกิารผา่นระบบดจิทิัล โดยมมีากกวา่รอ้ยละ 80

4. เป็นผลงานที่น าไปใชแ้ลว้จรงิ มีผลส าเร็จอย่างเป็น
รูปธรรมเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 1 ปี (ในวันทีปิ่ดรับ
สมคัร)

การเพิม่ประสทิธภิาพงานบรกิารประชาชน
หรอืงานตามภารกจิ โดยการใชฐ้านขอ้มูลดจิทิัล
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภายใตส้ทิธกิาร
ใชง้านทีเ่หมาะสมและมกีารรักษาความปลอดภัย
ของขอ้มูล ทัง้นี้ ถา้เป็นการเชือ่มโยงขอ้มูลส่วน
บุคคล การเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์จากขอ้มูล
ดังกล่าว ตอ้งไดร้ับความยนิยอม หรอืการรอ้งขอ
จากเจา้ของขอ้มลูนัน้กอ่น

ค าจ ากดัความ/ความหมาย

ขอบเขตการพจิารณา

ประเภทบรูณาการขอ้มลูเพือ่การบรกิาร
เพือ่ใหห้น่วยงานของรัฐทกุหน่วยงานเชือ่มโยงฐานขอ้มลูเขา้ดว้ยกันเพือ่ให ้
เป็นระบบขอ้มลูเพือ่การบรหิารราชการแผน่ดนิและการบรกิารประชาชน



รางวัลประเภทการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ เป็นรางวัลทีพ่จิารณาจากผลการด าเนนิการทีเ่ป็น
ภาพรวมของหน่วยงาน ทีม่คีวามเชือ่มโยงกบัยทุธศาสตรข์องประเทศ และมผีลกระทบเชงิ
ประจักษ์ในระดบัประเทศ มเีงือ่นไขโดยสรปุ ดงันี้
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เง ือ่นไขรางวลั

การใหบ้ริการที่ดีแก่
ผู ร้ับบริการหรือประชาชน
ดว้ยความใส่ใ จ ในความ
ต ้อ ง ก า ร ที่ แ ท ้จ ริ ง ข อ ง
ประชาชน โดยการพัฒนา
ดา้นการบรกิารแบบครบวงจร 
และมุ่งประโยชน์และความ
พงึพอใจของผูร้ับบรกิารเป็น
หลกั

ค าจ ากดัความ/ความหมาย ขอบเขตการพจิารณา

ประเภทการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ 
เพื่อกระตุน้ใหทุ้กส่วนราชการตระหนักถงึการยกระดับงานบรกิารตามภารกจิหลัก
ของตนเอง

1. เป็นผลงานทีด่ าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ประสบความส าเร็จจนเป็นที่ยอมรับ 
และตอ้งเป็นโครงการทีส่ง่ผลกระทบสงู (High Impact) ตอ่ประเทศ

2. เป็นผลงานทีส่รา้งสรรคง์านบรกิาร หรอืคดิคน้ผลติภัณฑใ์หม่ทีส่อดคลอ้ง ทนั
ตอ่สถานการณ์และความตอ้งการของประชาชน

3. เป็นผลงานการใหบ้รกิารทีเ่ป็นการพัฒนางานบรกิารทีแ่ตกตา่งไปจากเดมิ

4. เป็นผลงานทีม่กีารบูรณาการ และเป็นผลงานทีแ่สดงใหเ้ห็นผลลัพธท์ีส่ามารถ
สง่เสรมิยทุธศาสตรส์ าคญัของประเทศ และป้องกนัแกไ้ขปัญหาทีส่ าคัญของ
ประเทศได ้

5. ตอ้งมกีารประเมนิผล (ตามขอ้ 4) รวมถงึมกีารปรับปรงุผลงานอยา่งตอ่เนือ่ง

6. ตอ้งแสดงใหเ้ห็นถงึความตอ่เนื่อง และตอ้งตอบสนองตอ่เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยนืขององคก์ารสหประชาชาติ

7. เป็นผลงานทีน่ าไปใชแ้ลว้จรงิ มผีลส าเร็จอยา่งเป็นรปูธรรมเป็นระยะเวลาไมน่อ้ย
กวา่ 1 ปี (ในวันทีปิ่ดรับสมคัร)
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เกณฑก์ารประเมนิรางวลั

กลุม่ที ่1 กลุม่ที ่2

กลุม่ที ่3
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เกณฑก์ารประเมนิรางวลั : กลุม่ที ่1

1. การวเิคราะหปั์ญหา
10 คะแนน

2. แนวทางการแกไ้ขปัญหา
และการน าไปปฏบิตั/ิโอกาสในการพฒันา

20 คะแนน

3. ผลผลติ/ผลลพัธ/์
ผลกระทบ
60 คะแนน

4. ความยั่งยนืของโครงการ 
10 คะแนน

เกณฑก์ารประเมนิ

1. การวเิคราะหป์ญัหา 10 คะแนน
• ความเป็นมาและความส าคัญ
• ระดับของปัญหา

2. แนวทางการแกไ้ขปญัหา และการน าไปปฏบิตั/ิโอกาสใน
การพฒันา 20 คะแนน
• แนวคดิ/นวตักรรมในการแกไ้ขปัญหา
• วธิกีารน าไปปฏบิัต ิ

3. ผลผลติ/ผลลพัธ/์ผลกระทบ 60 คะแนน
• ผลผลติและผลลัพธท์ีส่ าคัญ และตัวชีว้ดั
• ประโยชนท์ีป่ระชาชน/ผูรั้บบรกิารไดรั้บ
• การประเมนิผลทีเ่ป็นทางการ
• การจัดการผลกระทบทางลบ

4. ความย ัง่ยนืของโครงการ 10 คะแนน
• การด าเนนิการ/แผนในการขยายผล
• ความเชือ่มโยงกับเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยนื (SDGs)
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เกณฑก์ารประเมนิรางวลั : กลุม่ที ่2

เกณฑก์ารประเมนิ

1. กระบวนการด าเนนิการทีด่ ี40 คะแนน
• กระบวนการขยายผลในระดับหน่วยงานหรอืพืน้ที่
• การตดิตามประเมนิผลเพือ่ควบคมุคณุภาพและมาตรฐานการ

ใหบ้รกิารของแตล่ะหน่วยงานสาขาหรอืพืน้ที่
• การพัฒนาเพิม่เตมิจากผลงานทีเ่คยไดรั้บรางวลั

2. ผลผลติ/ผลลพัธ/์ผลกระทบ 60 คะแนน
• ความครอบคลมุสาขา/พืน้ที ่(ครอบคลมุรอ้ยละ 100)
• ผลการใหบ้รกิารของทกุสาขา/พืน้ที่ (ตัวชีว้ดัพรอ้มผลลัพธท์ี่

ชดัเจน)
• ผลลัพธ/์ผลกระทบตอ่ประชาชน
• สรปุบทเรยีน และการน าไปใชใ้นการพัฒนาตอ่ยอดโครงการอืน่ๆ 

ในอนาคต
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เกณฑก์ารประเมนิรางวลั : กลุม่ที ่3

เกณฑก์ารประเมนิ

1. กระบวนการจดัการ 40 คะแนน

มติดิา้นการเปลีย่นแปลงระบบบรหิารจดัการ
• วตัถปุระสงคห์ลักของการพัฒนาบรกิาร
• วธิกีาร/การด าเนนิการ การบรหิารจัดการ และการวางแนวทางการแกไ้ข
ปัญหา

มติดิา้นท างานรว่มกนัของระบบขอ้มลูระหวา่งหนว่ยงาน
• วธิกีารเชือ่มโยงขอ้มลูระหวา่งหน่วยงาน เพือ่ใหก้ารบรกิารสะดวกรวดเร็ว 
และใชง้านงา่ย (User Friendly) รวมทัง้ลดเอกสารในการขอรับบรกิาร

2. ผลผลติ/ผลลพัธ/์ผลกระทบ 60 คะแนน

มติดิา้นคณุภาพและประสทิธภิาพการใหบ้รกิาร
• ผลลัพธข์องการเชือ่มโยงขอ้มลู เชน่ ขัน้ตอนและระยะเวลาในการ
ใหบ้รกิารทีล่ดลง ความพงึพอใจ เป็นตน้

มติดิา้นความคุม้คา่
• ผลลัพธท์ีเ่ป็นรปูธรรม เชน่ จ านวนผูใ้ชบ้รกิารทีเ่พิม่ข ึน้ การลดคา่ใชจ้า่ย
ในการเขา้ถงึการบรกิารของประชาชน ความคุม้คา่ทางเศรษฐกจิ เป็นตน้

มติดิา้นความส าเร็จตามวตัถปุระสงคข์องการปรบัปรงุบรกิารและความ
ย ัง่ยนืของโครงการ

• ผลลัพธท์ีส่ะทอ้นความส าเร็จตามวตัถปุระสงคห์ลักของการพัฒนาบรกิาร
• แนวทางในการใหบ้รกิารอยา่งตอ่เนือ่ง รวมทัง้แนวคดิในการขยายความ
รว่มมอืเพือ่ใหเ้กดิความเชือ่มโยงขอ้มลูระหวา่งหน่วยงานทีเ่พิม่ข ึน้
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ระดบัของรางวลั
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เง ือ่นไขการสมคัรขอรบัรางวลั

1. คณุสมบตัเิบือ้งตน้ หน่วยงานทีม่สีทิธสิมัครขอรับรางวัล ตอ้งเป็นหน่วยงานของรัฐ  

หมายถงึ สว่นราชการระดบักระทรวง/กรม จังหวัด สถาบนัอดุมศกึษา องคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ องคก์ารมหาชน รัฐวสิาหกจิ

2. วธิกีารสมคัร (1) สมัครเองผา่นระบบออนไลน์

(2) ผูต้รวจราชการเสนอชือ่ผลงาน

• ผูต้รวจราชการฯ 1 ทา่น 
สามารถเสนอได ้ 1 ผลงาน
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กระบวนการตรวจประเมนิ

ตรวจสอบเอกสารเบือ้งตน้

ตรวจประเมนิจากเอกสารรายงาน

กลั่นกรองผลการตรวจประเมนิ

ยนืยันผลการพจิารณาตรวจประเมนิ

เสนอ อ.ก.พ.ร.ฯ อนุมัตริางวลัประกาศรางวลั

ผา่นการประเมนิ ไมผ่า่นการประเมนิ

มอบรางวลั

อยูใ่นเกณฑร์ะดับดี อยูใ่นเกณฑร์ะดับดเีดน่

พจิารณาขอ้มลูเพิม่เตมิ

อยูใ่นเกณฑร์ะดับดี อยูใ่นเกณฑร์ะดับดเีดน่













ข้อมลูไม่ครบถ้วน

ไมรั่บพจิารณา

ข้อมลูครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

76 – 84 คะแนน 85 คะแนนขึน้ไป

นอ้ยกวา่ 75 คะแนน

กระบวนการตรวจประเมนิ

(+VDO Conference)

Self-assessment guideline (Check list)
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ตวัอยา่งผลงานทีไ่ดร้บัรางวลัในปี พ.ศ. 2561

“ระบบตดิตามถงัขยะอจัฉรยิะ Smart Trash Tracking System”
ส านักหอสมดุ มหาวทิยาลยัขอนแกน่
รางวัลเลศิรัฐ สาขาบรกิารภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบรกิาร ระดบัดเีดน่

เป็นการริเริ่มและออกแบบระบบจากงานใหบ้ริการของส านักหอสมุดและ
หอ้งสมุดประจ าคณะต่างๆ เพือ่แกไ้ขปัญหาขยะลน้จากการทีห่อ้งสมุดเปิดใหบ้รกิาร
นักศกึษาประมาณ 9,000 คนต่อวัน ตลอด 24 ชัว่โมง โดยไดน้ า GPS และ Sensor 
ตดิตัง้ในถังขยะเพือ่วัดปรมิาณขยะและกลิน่ โดยสามารถแจง้เตอืนผ่าน Application 
บนโทรศัพทม์อืถอื เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีม่าจัดเก็บเมือ่ขยะใกลเ้ต็มหรอืมกีลิน่ ท าใหก้าร
จัดการขยะเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ลดความถีใ่นการตดิตามขยะ ลดตน้ทุนการ
บรหิารจัดการลงไดร้อ้ยละ 30 ผลงานดังกลา่วไดจ้ดสทิธบิัตรและลขิสทิธิแ์ลว้ โดยมี
หน่วยงานตา่งๆ รวมทัง้ภาคเอกชนใหค้วามสนใจและน าไปประยกุตใ์ช ้
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ตวัอยา่งผลงานทีไ่ดร้บัรางวลัในปี พ.ศ. 2561

“โครงการ ชุมชนปลอดภยัใชไ้ฟ PEA”
สายงานกจิการสงัคมและสิง่แวดลอ้ม การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค
รางวัลเลศิรัฐ สาขาบรกิารภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบรกิาร ระดบัดเีดน่

กฟภ. ด าเนนิการจัดอบรมใหค้วามรูก้ับนักศกึษาสาขาวชิาไฟฟ้าก าลัง ในระดับ 
ปวช. และ ปวส. จากสถาบันการศกึษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
เพือ่น านักศกึษาไปชว่ยในการใหบ้รกิารตรวจสอบความปลอดภัย และแกไ้ขอุปกรณ์
ไฟฟ้าในครัวเรือน โรงเรียน อาคารต่างๆ ภายในชุมชน ทั่วประเทศ ภายใตก้าร
ควบคมุดแูลของอาจารยแ์ละเจา้หนา้ที ่กฟภ. ผลการด าเนนิการมคีรัวเรอืนทีไ่ดร้ับการ
ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและนักศกึษาไดรั้บการอบรมใหค้วามรูเ้ป็นจ านวนมาก และเป็น
ผลใหส้ถติขิองการเกดิอบุตัเิหตจุากการใชไ้ฟฟ้าลดลง ทัง้การเกดิอบุตัเิหตจุากภายใน
ครัวเรอืน และภายนอกครัวเรอืน
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ตวัอยา่งผลงานทีไ่ดร้บัรางวลัในปี พ.ศ. 2561

“โครงการ ม ัน่ใจท ัว่ไทย รถใช ้GPS”
ศนูยบ์รหิารจัดการเดนิรถระบบ GPS กรมการขนสง่ทางบก
รางวัลเลศิรัฐ สาขาบรกิารภาครัฐ ประเภทมาตรฐานการบรกิาร ระดบัดเีดน่

การใชเ้ทคโนโลย ีGPS Tracking และระบบบง่ชีพ้นักงานขับรถมาใชง้าน เพือ่
ควบคมุ ก ากบั ดแูล ตรวจสอบตดิตามการเดนิรถของผูป้ระกอบการขนสง่ใหป้ฏบิัตติาม
เงือ่นไขตามทีไ่ดร้ับอนุญาต และตรวจสอบตดิตามพฤตกิรรมพนักงานขบัรถไมใ่หข้บัรถ
เร็วเกนิกวา่ทีก่ฎหมายก าหนด ขบัรถไมเ่กนิชัว่โมงการท างาน มกีารแสดงตวัตนในขณะ
ปฏบิตัหินา้ที ่มใีบอนุญาตขบัรถทีถ่กูตอ้งตามประเภทและชนดิทีก่ฎหมายก าหนด โดย
บูรณาการปฏบิัตงิานร่วมกันระหว่างเจา้หนา้ทีก่รมการขนสง่ทางบกทัง้สว่นกลางและ
สว่นภมูภิาคกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กองบงัคบั
การต ารวจทางหลวง เป็นตน้

ปัจจุบันมศีนูยบ์รหิารจัดการเดนิรถระบบ GPS สว่นกลาง และศนูยบ์รหิารจัดการ
เดนิรถระบบ GPS สว่นภูมภิาคของส านักงานขนสง่จังหวัดทั่วทัง้ประเทศ 76 แห่ง มี
จ านวนรถ ทีเ่ชือ่มตอ่ขอ้มลู GPS แลว้มากกวา่ 257,000 คนั
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ตวัอยา่งผลงานทีไ่ดร้บัรางวลัในปี พ.ศ. 2561

“การบรหิารจดัการพืน้ทีเ่กษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)”
กรมพัฒนาทีด่นิ
รางวัลเลศิรัฐ สาขาบรกิารภาครัฐ ประเภทการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ ระดบัดเีดน่

เป็นการบูรณาการขอ้มูลพื้นฐานเชงิพื้นทีด่า้นการเกษตรจากทุกหน่วยงานใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ขอ้มลูทรัพยากร
พืน้ฐานการผลติ (ดนิ น ้า พชื) ขอ้มูลดา้นการตลาด ขอ้มูลเกษตรกร และ เศรษฐกจิ
และสงัคม เป็นตน้ โดยใชเ้ทคโนโลยภีมูสิารสนเทศ จัดท าแผนทีก่ารเกษตรเพือ่บรหิาร
จัดการเชงิรุก (Agri-Map) เพื่อใหห้น่วยงานสามารถก าหนดมาตรการสนับสนุนให ้
เกษตรกรปรับเปลีย่นมาการผลติทีเ่หมาะสมตามศักยภาพของพืน้ทีแ่ละใหเ้กษตรกรมี
รายไดเ้พิม่ขึน้

กรมพัฒนาที่ด ินไดส้นับสนุนใหเ้กษตรปรับเปลี่ยนมาผลิตสินคา้เกษตรที่
เหมาะสม เชน่ การเสนอทางเลอืกในการผลติพชืทีเ่หมาะสม การปศสุตัว ์การเลีย้งสตัว์
น ้า การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การท าเกษตรผสมผสาน เป็นตน้ ซึง่จากการตดิตาม
ประเมนิผลพบว่าการปรับเปลีย่นสนิคา้เกษตรใหม้คีวามเหมาะสม สามารถเพิม่รายได ้
ไดม้ากกวา่การปลกูขา้ว (ผลตอบแทน 500 - 700 บาท/ไร่) ตัวอย่างเชน่ ปรับเปลีย่น
จากขา้วเป็นออ้ยโรงงาน ไดผ้ลตอบแทนเฉลีย่ในปีที ่1 จ านวน 3,093 บาท/ไร่ มัน
ส าปะหลังไดผ้ลตอบแทนเฉลี่ย ปีละ 5,600 บาท/ไร่ เกษตรผสมผสาน ได ้
ผลตอบแทนเฉลีย่ ปีละ 8,000 บาท/ไร ่เป็นตน้
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ตวัอยา่งผลงานทีไ่ดร้บัรางวลัในปี พ.ศ. 2561

“การบรหิารจดัการน า้ของจงัหวดัพระนครศรอียธุยา”
จังหวัดพระนครศรอียธุยา
รางวัลเลศิรัฐ สาขาบรกิารภาครัฐ ประเภทการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ ระดบัดเีดน่

การบรหิารจัดการน ้าเพือ่ชว่ยลดความเดอืนรอ้นของประชาชนในพืน้ที ่โดยท างานแบบบูรณาการในทุกภาคสว่น 
ตัง้แต่ระดับบุคคล หมู่บา้น ชมุชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการบรหิารจัดการใน 3 มติ ิ“การกักเก็บ การ
ป้องกนั การระบาย” ดงันี้

1) การกกัเก็บ - การสง่เสรมิใหท้กุภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งมถีังเก็บน ้าส ารองตามสภาพพืน้ที ่และกจิกรรมการตา่ง 
เชน่ โครงการ “ขดุดนิแลกน ้า” รองรับน ้าเพือ่ใหป้ระชาชนไดใ้ชน้ ้าในการอปุโภคบรโิภค และเพือ่การเกษตรอยา่งยั่งยนื

2) การป้องกนั โดยการจัดการแยกเป็นเขตเมอืง เขตอตุสาหกรรม เขตเกษตรกรรมและพืน้ทีลุ่ม่ต า่
3) การระบาย โดยแยกเป็นแผนระยะสัน้ เช่น การขุดลอกคูคลองต่างๆ และระยะยาวโดยร่วมกับกรม

ชลประทานในการจัดท าโครงการสรา้งคลองระบายน ้าหลากบางบาล-บางไทร
โครงการดังกล่าวท าใหม้ีพื้นที่กักเก็บน ้า และระบบส ารองน ้าไวใ้ชใ้นช่วงฤดูแลง้ การป้องกันน ้าท่วมในเขต

อุตสาหกรรม และสรา้งความเชือ่มั่นใหก้ับภาคอุตสาหกรรมในพืน้ที ่ลดความเสยีหายของผลผลติทางการเกษตรของ
เกษตรกร เพิม่ศกัยภาพในการระบายน ้า ซึง่ชว่ยลดปัญหาอทุกภัยในเขตภาคกลาง และลดปรมิาณน ้าทีจ่ะลงไปสูจ่ังหวัด
ปทมุธาน ีนนทบรุ ีกรงุเทพฯ และปรมิณฑลอกีดว้ย
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แนวทางการสมคัรรางวลัเลศิรฐั

สาขาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั

ประจ าปี พ.ศ. 2562
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รางวลัเลศิรฐั สาขาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั

รปูยอดเขาสงู มดีวงดาวเจดิจรัสอยูด่า้นบน ฉาก
หลังเป็นผนืธงโบกสะบัด

ดวงดาวเปลง่ประกายสกุใส

หมายถงึ ความส าเร็จ จดุหมาย จดุสงูสดุ 
ความเป็นเลศิ

ยอดเขาสงู

หมายถงึ หนทางยาวไกล ตอ้งมานะบากบั่น 
ตอ้งกา้วเดนิไปอยา่งชา้ ๆ ดว้ยความระมัดระวงั 
และมั่นคง

ผนืธงโบกสะบดั

หมายถงึ  ความยนิดใีนความส าเร็จทีม่อบ
ใหก้บัองคก์รทีไ่ดรั้บรางวลั

สญัลกัษณ์

องคป์ระกอบ
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Certified FL 
Version 1.0

Certified FL 
Version 2.0

รางวัล PMQA 
รายหมวด

รางวัล PMQA 
ระดบัดเีดน่

รางวัล PMQA 
ระดบัดเีลศิ

250

A D R

275

650

300

400

A D L I/R

คะแนน

A D L I

A D L I

A D L I

1 กรม
1 กระทรวง
28 กรม

16 จงัหวดั

72 กรม
41 จงัหวดั1 กระทรวง

142 กรม
76 จงัหวดั

จากจ านวนทัง้หมด 218 
หน่วยงาน (1 กระทรวง 
141 กรม 76 จังหวัด)

จากพืน้ฐาน (FL) สูร่างวลั PMQA 

54%

28%

16%

1%

1% สถานะการด าเนนิการ PMQA

Cer 1 Cer 2 รางวลัรายหมวด รางวลัระดบัดเีดน่ ไมผ่า่นการรับรองฯ
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เป้าหมายการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั

รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ระดับยอดเยี่ยม

ผ่านการรับรองเกณฑ์ฯ

รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด

รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น

เข้าสู่การสมัครขอรับรางวัล PMQA

รางวัลเลิศรัฐ  สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

พัฒนาสู่ความโดดเด่นรายหมวด

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน
(Fundamental Level) 

หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หมวด 6 หมวด 7 

400 คะแนน

300 คะแนน

275 คะแนน

เป้าหมายการพัฒนา

เกณฑ ์PMQA

. .
55 58 61
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ประเภทรางวลัทีเ่ปิดรบัสมคัร 

สาขา  PMQA

รางวลัคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ ระดับดเีดน่

รางวลัคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ รายหมวด

หมวด 1 ดา้นการน าองคก์ารและความรับผดิชอบตอ่สงัคม

หมวด 2 ดา้นการวางแผนยทุธศาสตรแ์ละการสือ่สารเพือ่น าไปสูก่ารปฏบิตั ิ

หมวด 3 ดา้นการมุง่เนน้ผูร้ับบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

หมวด 4 ดา้นการวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงานขององคก์ารและการจัดการความรู ้

หมวด 5 ดา้นการบรหิารทรัพยากรบคุคล

หมวด 6 ดา้นกระบวนการคณุภาพและนวัตกรรม

PMQA ฉบบั พ.ศ. 2558

PMQA 4.0



ตอ้งไดรั้บรางวัลรายหมวด
มาแลว้อยา่งนอ้ย 2 หมวด

(หมวด 1 – หมวด 6) เสนอขอรับรางวัลไดไ้มเ่กนิ 3 หมวด

แนวทางการรบัสมคัรรางวลัเลศิรฐั 
สาขาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั ประจ าปี พ.ศ. 2562

รางวลัเลศิรฐั 
สาขาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั 

รายหมวด

ระดบัดเีดน่

**กรณีหน่วยงานทีส่มัครรางวลัระดับดเีดน่พรอ้มกับรางวลัรายหมวด หากผลการพจิารณาผา่นเกณฑร์ะดับดเีดน่แลว้ จะไมพ่จิารณารางวลัรายหมวด
ในปีนัน้

การตรวจรบัรองสถานะหนว่ยงานภาครฐัในการเป็นระบบราชการ 4.0  (PMQA 4.0)

คะแนนรวม

รางวลัเลศิรัฐฯ ระดับดเีดน่
และรับการรับรองสถานะฯ 4.0 ระดับกา้วหนา้

300 - 399 รับการรับรองสถานะฯ 4.0 ระดับพืน้ฐาน

กรณีรางวลัรายหมวด และระดบัดเีดน่ (PMQA 2558) เป็นสว่นราชการ ระดับกระทรวง / กรม /จังหวดั /สถาบันอดุมศกึษา
หน่วยงานของรัฐประเภทอืน่ ทีผ่า่นการรับรองคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ

เป็นหนว่ยงานทีม่ผีลงานเป็นทีป่ระจกัษ ์เป็นทีย่อมรบั และไมม่เีรือ่งเสือ่มเสยีปรากฏเป็นขา่วในสงัคมสงัคม

หนว่ยงานของรฐัทีเ่คยไดร้บัรางวลัฯ ในระหวา่งปี พ.ศ. 2555 – 2557 สามารถสมัครขอรับรางวลัเลศิรัฐฯ ทีเ่คยไดรั้บ
รางวลัแลว้ เพือ่ขอรับการตรวจประเมนิยนืยันมาตรฐานและความโดดเดน่ของการด าเนนิการพัฒนาองคก์ารอยา่งตอ่เนือ่ง

≥ 400

เง ือ่นไข

รางวลัทีเ่ปิดรบัสมคัร

เกณฑ ์PMQA ‘58

เกณฑ ์PMQA 4.0 ได ้PMQA 4.0 ≥ 400 คะแนน

STEPS:

Application 
Report

Site Visit

> 350 คะแนน > 350 คะแนน

กรณีรางวลัระดบัดเีดน่ (PMQA 4.0) เป็นหนว่ยงานตามมตคิณะรฐัมนตรี เมือ่วนัที ่1 พ.ค. 2561 (กรม จังหวดั และ
องคก์ารมหาชน)
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การใหค้ะแนน รายหมวด

ประเภทรางวลั

รางวลัฯ หมวด 1

ดา้นการวางแผนยทุธศาสตรแ์ละการสือ่สารเพือ่น าไปสูก่ารปฏบิตั ิรางวลัฯ หมวด 2

ดา้นการมุง่เนน้ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีรางวลัฯ หมวด 3

ดา้นการวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงานขององคก์ารและการจัดการความรู ้รางวลัฯ หมวด 4

ดา้นการบรหิารทรัพยากรบคุคลรางวลัฯ หมวด 5

ดา้นกระบวนการคณุภาพและนวตักรรมรางวลัฯ หมวด 6

ดา้นการน าองคก์ารและความรับผดิชอบตอ่สงัคม

รายหมวด (300 คะแนน)

เกณฑก์ารใหค้ะแนน

หมวด
เกณฑก์ารให้

คะแนน

รางวลัฯ

หมวด 1

รางวลัฯ

หมวด 2

รางวลัฯ

หมวด 3

รางวลัฯ

หมวด 4

รางวลัฯ

หมวด 5

รางวลัฯ

หมวด 6

1 120 60 30 30 30 30 30

2 80 20 40 20 20 20 20

3 110 27.5 27.5 55 27.5 27.5 27.5

4 100 25 25 25 50 25 25

5 90 22.5 22.5 22.5 22.5 45 22.5

6 100 25 25 25 25 25 50

7.1 60 18 18 15 15 15 18

7.2 70 17.5 17.5 21 17.5 17.5 17.5

7.3 70 17.5 17.5 17.5 17.5 21 17.5

7.4 70 21 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5

7.5 60 15 18 15 15 15 15

7.6 70 17.5 17.5 17.5 21 17.5 21

รวม 1000 300 300 300 300 300 300

ร
า
ย
ห
ม
ว
ด
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ดี
เ
ด่
น

ประเภทรางวลั

เกณฑก์ารใหค้ะแนน

ดเีดน่ (400 คะแนน)

รางวลัเลศิรัฐ สาขาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ ระดับดเีดน่ พจิารณาโดยใช ้

หรอื

เกณฑค์ณุภาพการบรหิาร
จัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558

เกณฑก์ารประเมนิสถานะหน่วยงานภาครัฐ
ในการเป็นระบบราชการ 4.0

หมวด/หวัขอ้ คะแนน

เต็ม

รางวลัฯ 

ระดบัดเีดน่

(400)

1. การน าองคก์าร 120 48

2. การวางแผนเชงิยทุธศาสตร์ 80 32

3. การใหค้วามส าคัญกับผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นได ้

สว่นเสยี

110 44

4. การวดั การวเิคราะห ์และการจัดการความรู ้ 100 40

5. การมุง่เนน้บคุลากร 90 36

6. การมุง่เนน้ระบบปฏบิตักิาร 100 40

7.1 ผลลพัธด์า้นประสทิธผิลและการบรรลพัุนธกจิ 60 24

7.2 ผลลัพธด์า้นการใหค้วามส าคัญผูรั้บบรกิารและผูม้ี

สว่นไดส้ว่นเสยี

70 28

7.3 ผลลพัธด์า้นการมุง่เนน้บคุลากร 70 28

7.4 ผลลลพัธด์า้นการน าองคก์ารและการก ากับดแูล 70 28

7.5 ผลลพัธด์า้นงบประมาณ การเงนิ และการเตบิโต 60 24

7.6 ผลลัพธด์า้นประสทิธผิลของกระบวนการ และการจัดการ

หว่งโซอ่ปุทาน

70 28

Total 1000 400

 ผลการตรวจประเมนิทกุหมวด (หมวด 1 – 7) ตามเกณฑก์ารประเมนิ
สถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (ดังภาพที ่3) มคีะแนนรวมตัง้แต ่
400 คะแนนขึน้ไป และไดรั้บการรับรองสถานะการเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐสูร่ะบบราชการ 4.0 ระดับกา้วหนา้

 ทัง้นี้ หน่วยงานภาครัฐทีม่ผีลการตรวจประเมนิ ระหวา่ง 300 - 399 
คะแนนขึน้ไป จะไดรั้บการรับรองสถานะการเป็นหน่วยงานภาครัฐสู่

ระบบราชการ 4.0 ระดับพืน้ฐาน

58

4.0

การใหค้ะแนน ดเีดน่
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ประเภทรางวลั 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

ระดบัดเีดน่ - - - กรมปศสุตัว์ - -

รายหมวด 

หมวด 1 ดา้นการน า

องคก์ารและความ

รบัผดิชอบตอ่สงัคม 

กระทรวงพลงังาน

กรมปศสุตัว์

จ.นครพนม 

จ.สพุรรณบรุี

ส านักงาน ก.พ.ร.

กรมควบคมุโรค

กรมทางหลวงชนบท

กรมสง่เสรมิและพฒันา

คณุภาพชวีติคนพกิาร

จ.ชยันาท

จ.พงังา

จ.สกลนคร 

สป.มหาดไทย

สป.สาธารณสขุ

กรมอนามยั

กรมธนารักษ์

กรมสรรพสามติ

กรมสง่เสรมิสหกรณ์

จ.ตรัง 

กองบญัชาการ

กองทพัไทย

กรมการพฒันาชมุชน

กรมวทิยาศาสตร์

การแพทย์

จ.นนทบรุี

จ.อทุยัธานี

กรมบญัชกีลาง

กรมบงัคบัคดี

กรมการแพทยแ์ผนไทยและ

การแพทยท์างเลอืก

ส านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา

จ.ยะลา

จ.ระนอง

จ.ศรสีะเกษ

จ.หนองคาย

หมวด 2 ดา้นการ

วางแผนยทุธศาสตร์

และการสือ่สารเพือ่

น าไปสูก่ารปฏบิตั ิ

กรมบญัชกีลาง

กระทรวงพลงังาน

กรมสขุภาพจติ

กรมสรรพสามติ 

กรมชลประทาน

กรมควบคมุโรค

กรมธนารักษ์ 

กรมปศสุตัว์

จ.ตาก

สป.สาธารณสขุ

ส านักงานบรหิารหนี้

สาธารณะ

จ.นครพนม 

กรมสรรพากร

จ.สกลนคร

จ.อ านาจเจรญิ 

กรมทางหลวงชนบท สป.มหาดไทย

กองบญัชาการกองทพัไทย

กรมพฒันาทีด่นิ

จ.ขอนแกน่

หมวด 3 ดา้นการ

มุง่เนน้ผูร้บับรกิาร

และผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยี 

กรมสรรพากร 

จ.สมทุรสงคราม
กรมธนารักษ์

กรมชลประทาน

กรมปศสุตัว์

กรมพฒันาธรุกจิการคา้

กรมสรรพสามติ

กรมสง่เสรมิและพฒันา

คณุภาพชวีติคนพกิาร

-

กรมควบคมุโรค

กรมทางหลวงชนบท

กรมสขุภาพจติ

จ.พงังา

จ.อ านาจเจรญิ กรมการพฒันาชมุชน

หมวด 4 ดา้นการ

วเิคราะหผ์ลการ

ด าเนนิงานของ

องคก์ารและการ

จดัการความรู ้

-

กระทรวงพลงังาน

กรมสรรพสามติ

กรมศลุกากร

กองบญัชาการ

กองทพัไทย

กรมการพฒันา

ชมุชน

กรมสรรพากร กรมธนารักษ์
กรมชลประทาน

กรมพฒันาทีด่นิ

สป.สาธารณสขุ

กรมควบคมุโรค

กรมบญัชกีลาง

กรมสขุภาพจติ

กรมอนามยั

หมวด 5 ดา้นการ

บรหิารทรพัยากร

บคุคล 

กรมการพฒันาชมุชน 

กรมสขุภาพจติ 
- - - - กรมธนารักษ์

กรมควบคมุโรค

หมวด 6 ดา้น

กระบวนการ

คณุภาพและ

นวตักรรม 

กรมปศสุตัว ์

กรมสรรพสามติ 

กรมธนารักษ์

กรมศลุกากร 

จ.อบุลราชธานี
กรมบญัชกีลาง

กรมควบคมุโรค

กรมสรรพากร

กรมการคา้ภายใน

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

สป.สาธารณสขุ

กรมสขุภาพจติ

จ.สกลนคร

ผลงานทีผ่า่นมาของ สาขาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั
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มุง่เนน้วธิกีารทีผู่บ้รหิารชีน้ าและก าหนดวสิยัทัศน ์คา่นยิม และผลการด าเนนิการทีค่าดหวังขององคก์าร และ

ขับเคลื่อนผลักดันใหอ้งค์การมีผลการด าเนินงานอย่างยั่งยืน โดยใหค้วามส าคัญกับการสือ่สาร สรา้ง

บรรยากาศทีส่ง่เสรมิใหเ้กดิพฤตกิรรมการด าเนินการทีม่จีรยิธรรมและผลการด าเนินการทีด่ ีรวมถึงระบบการ

ก ากบัดแูลตนเองทีด่ ีและความรับผดิชอบตอ่สงัคม

หมวด

หมวด 1 การน าองคก์ารและความรบัผดิชอบตอ่สงัคม

 ความชดัเจนของวสิยัทัศน ์และความตอ่เนือ่งของ

การขับเคลือ่นสูว่สิยัทัศน์

 ภาวะผูน้ ามไิดจ้ ากดัเฉพาะความโดดเดน่ของตัว

ผูน้ า แตส่ะทอ้นจากผูท้ างานทกุระดับ

 ผลงานแสดงถงึการตระหนักในความรับผดิชอบตอ่

สงัคม

 ผูป้ฏบิัตงิานรว่มมอืมุง่มั่น ดว้ยความเขา้ใจ

เป้าหมายรว่มกนั 

 ลักษณะการท างานประสานเกือ้กลูตอ่กนั ผูน้ า

สนับสนุน

การพัฒนาองคก์ารสูร่ะบบคณุภาพทีย่ั่งยนื

(สป.กระทรวงสาธารณสขุ)
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เพือ่ใหส้ว่นราชการสามารถวางแผนยุทธศาสตรท์ีม่ปีระสทิธภิาพ ก าหนดกลยุทธท์ีต่อบสนองความทา้ทาย

เชงิกลยุทธ ์ โดยใชป้ระโยชน์จากความไดเ้ปรยีบเชงิกลยุทธ ์และโอกาสเชงิกลยุทธ ์รวมถงึการตัดสนิใจ

เรือ่งระบบงานทีส่ าคญั ในการบรรลเุป้าหมายขององคก์าร

หมวด

หมวด 2 การวางแผนเชงิยทุธศาสตรแ์ละการสือ่สารเพือ่น าไปสูก่ารปฏบิตั ิ

 ความชดัเจนครบถว้นของแผน

ทีม่ขีอ้มลูสนับสนุน

 การสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ

 ความเขา้ใจแผนรว่มกนั

 การตดิตามทบทวนและปรับปรุง

 การสนับสนุน

และการบรรลผุลตามแผน
การน าสารสนเทศมาสูก่ารก าหนดยทุธศาสตร ์และน ายทุธศาสตร์

ไปสูก่ารปฏบตัทิีมุ่ง่เนน้การมสีว่นรว่มของภาคสว่นตา่งๆ

(กรมพัฒนาทีด่นิ)
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เพือ่ใหส้ว่นราชการสามารถก าหนดวธิกีารทีใ่ชรั้บฟังเสยีงของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เชือ่มโยงกับ

ยุทธศาสตร์ของของส่วนราชการ เพื่อความส าเร็จระยะยาว รวมทัง้วธิีการในการคน้หาสารสนเทศของ

ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี การสรา้งความสัมพันธ ์และการใชส้ารสนเทศเกีย่วกับผูรั้บบรกิารและผูม้ี

สว่นไดส้ว่นเสยีในการปรับปรงุและคน้หาโอกาสในการสรา้งนวัตกรรม เพือ่สรา้งความผกูพันและความสมัพันธ์

ทีด่กีบัผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

หมวด

หมวด 3 การมุง่เนน้ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  

 ความชดัเจนเกีย่วกบัผูรั้บบรกิาร

และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

 ขอ้มลูครบถว้นเกีย่วกบัผูรั้บบรกิาร

 การจัดล าดับความส าคัญ

 แนวทางปฏบิัตติอ่ผูรั้บบรกิาร

และผูม้สีว่นไดเ้สยี

 ผลอนัเป็นทีป่ระจักษ์
ความชดัเจนในกลุม่ผูรั้บบรกิารผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

(กรมการพัฒนาชมุชน)
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หมวด
เพือ่ใหส้ว่นราชการสามารถใชข้อ้มลูและสารสนเทศในทุกระดับและทุกสว่นขององคก์ารมาใชว้ัด วเิคราะห ์

ทบทวนและปรับปรงุผลการด าเนนิการขององคก์าร รวมทัง้เพือ่ใหส้ว่นราชการใชข้อ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบและ

ขอ้มลูเกีย่วกบัผูร้ับบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเพือ่สนับสนุนการตดัสนิใจในทกุระดบั เกดิการแกปั้ญหาทีม่ี

ประสทิธภิาพ และการเรยีนรูจ้นเกดิแนวทางการปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ 

หมวด 4 การวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงานขององคก์ารและการจดัการความรู ้

• ความชดัเจน ครอบคลมุ 

และทันการของฐานขอ้มลู

• การตดิตามและประเมนิผล

• ประสทิธภิาพของระบบ

การจัดการความรู ้

• การใชค้วามรูใ้หเ้กดิประโยชน์

• ประสทิธผิลอนัเกดิจาก

การใชค้วามรู ้

การพัฒนาสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ ครอบคลมุ มเีวทแีลกเปลีย่น
เรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง เกดิกระบวนการเรยีนรูอ้ยูต่ลอดเวลา 

(กรมสขุภาพจติ)
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หมวด 5 การบรหิารทรพัยากรบคุคล 

o ระบบและกระบวนการทีม่ปีระสทิธภิาพ 

o การด าเนนิการทีน่ าไปสูค่ณุภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์

o ความสขุ ความพอใจ ความรว่มมอื ความ
มุง่มั่น และผลงานทีเ่กดิขึน้

o สภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ใหเ้กดิการท างาน
อยา่งมคีวามสขุ

หมวด เพือ่ใหส้ว่นราชการสามารถประเมนิความตอ้งการดา้นความสามารถและอัตราก าลัง เพือ่สรา้งสภาพแวดลอ้มของ

บคุลากรทีก่อ่ใหเ้กดิผลการด าเนนิการทีด่ ีสรา้งความผกูพัน การบรหิารจัดการและพัฒนาบคุลากรภายในองคก์าร 

รวมถงึการน าศักยภาพของบุคลากรมาใชอ้ย่างเต็มทีใ่หส้อดคลอ้งไปในทางเดยีวกันกับพันธกจิ กลยุทธ ์และ

แผนปฏบิตักิารขององคก์าร 

(กรมควบคมุโรค)

แผนพัฒนาบคุลากรทีช่ดัเจน สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และ
รองรับการเปลีย่นแปลงดา้นก าลงัคน การพัฒนาสมรรถนะหลกั
ของบคุลากรทีจ่ะสนับสนุนพนัธกจิ และการสรา้งองคก์าร
แหง่ความสขุ
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หมวด เพือ่ใหส้ว่นราชการสามารถออกแบบ จัดการ ปรับปรงุผลผลติ บรกิาร และกระบวนการท างานทัว่ทัง้องคก์าร 

ใหเ้กดิประสทิธผิลของการปฏบิตังิานและสามารถสง่มอบผลผลติแกผู่รั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เพือ่ให ้

องคก์ารประสบความส าเร็จอยา่งยั่งยนื 

หมวด 6 กระบวนการคณุภาพและนวตักรรม

 การออกแบบกระบวนการทีพ่จิารณา

ตลอดหว่งโซค่ณุคา่

 รปูแบบ ขัน้ตอน กระบวนการทีม่ี

ประสทิธภิาพ

 การใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยี

สารสนเทศและเทคโนโลยกีารท างาน

 ผลทีแ่สดงความแตกตา่งจาก

กระบวนการเดมิ

 ความโดดเดน่ แตกตา่ง และเหมาะสม

กบับรบิท
การออกแบบทีค่ านงึถงึความโดดเดน่ภายในพืน้ที ่พจิารณา
ตลอดหว่งโซค่ณุคา่ น าไปสูก่ารตอ่ยอดและพฒันาภมูปัิญญา
ทอ้งถิน่เกดิเป็นผลงานทีโ่ดดเดน่

(จังหวัดสกลนคร)
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ปฏทินิการรบัสมคัรและแนวทางการพจิารณารางวลัฯ

ชี้แจงการรับสมัครรางวัลประจ าปี พ.ศ. 256212 ธ.ค. 61

เปิดรับเอกสารการสมัครผ่านระบบ ออนไลน์3 – 25   ม.ค. 62

แจ้งผลการพิจารณาขั้นตอนที่ 1
การกลั่นกรองเอกสารการสมัครเบื้องต้น

ภายใน 25 ก.พ. 62

เปิดรับรายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ 
(Application report)

ภายใน 29 มี.ค. 62

แจ้งผลการพิจารณาขั้นตอนที่ 2ภายใน 31 พ.ค. 62 

ขั้นที่ 3 ตรวจประเมินผลการด าเนินการ 
ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit)

มิ.ย. 62 

ขั้นตอนท่ี 4 เสนอ อ.ก.พ.ร. ฯ GG พิจารณาผลรางวัล

ส.ค. 62 แจ้งผลการพิจารณารางวัล

พิธีมอบรางวัลก.ย. 62 

ก.ค. 62

แนวทางการพจิารณารางวลั
พจิารณา

เอกสารการสมคัร
เบือ้งตน้

(คณะท างานกลั่นกรองฯ)

Application Report
(คณะท างานกลั่นกรอง ฯ)

Site – visit
(คณะท างานตรวจประเมนิรางวลัฯ

ในพืน้ที)่

ตดัสนิรางวลั
(อ.ก.พ.ร. GG)

ประชมุสรปุผลการตรวจ App.
รว่มกับคณะท างานตรวจ
ประเมนิรางวลัฯ ในพืน้ที่

การประชมุสรปุผลการตรวจใน
พืน้ทีป่ฏบิัตงิาน

ผลการประเมนิ
ความพรอ้ม/
ความเป็น 4.0

&KPI 
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แนวทางการสมคัรรางวลัเลศิรฐั

สาขาการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม

ประจ าปี พ.ศ. 2562
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เริม่มอบรางวัลใหก้บัจังหวัด

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2556

เพิม่ประเภทรางวลัและ
กลุม่เป้าหมาย

พ.ศ. 2562

พ.ศ.2552

กลุม่เป้าหมาย 
กรม จังหวดั 
องคก์ารมหาชน 
บคุคล/กลุม่บคุคล

สาขาการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม

ความเป็นมา

ขยายผลไปยังสว่นราชการ
ระดบักรม/เทยีบเทา่ 

แบง่ออกเป็น 3 ประเภทรางวลั
 เปิดใจใกลช้ดิประชาชน

(Open Governance)
 สมัฤทธผิลประชาชนมสีว่นรว่ม

(Effective Change)
 ผูน้ าหุน้สว่นความรว่มมอื

(Engaged Citizen)

 รวมรางวลั 3 รางวลั ของ 
ก.พ.ร. เป็นรางวลัเลศิรัฐ 

 รางวลัการบรหิารราชการ
แบบมสีว่นรว่มเป็นสาขาหนึง่
ของรางวลัเลศิรัฐ

รางวลัความเป็นเลศิดา้นการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม

เพิม่กลุม่เป้าหมาย 
โรงเรยีนของรัฐ
(ระดับมัธยม)

 เลือ่งลอืขยายผล
(Participation Expanded)

รางวลัเลศิรฐั สาขาการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม



รางวลัเลศิรฐั สาขาการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม ประจ าปี พ.ศ. 2562

มอบใหก้บัหน่วยงานภาครัฐ เพือ่สรา้งแรงจงูใจ  และสรา้งขวัญก าลงัใจ

ในการเปิดระบบราชการใหป้ระชาชนและภาคสว่นอืน่ ทีเ่กีย่วขอ้งเขา้มา

มสีว่นรว่มในการบรหิารราชการและท างานรว่มกนัอยา่งเป็นรปูธรรม โดย

สง่เสรมิและสนับสนุนใหเ้กดิกระบวนการมสีว่นรว่ม ตัง้แตก่ารใหข้อ้มลู

ขา่วสาร (Inform)  การรับฟังความคดิเห็น (consult)  การเขา้มา

เกีย่วขอ้ง (Involve) ไปจนถงึการสรา้งความรว่มมอื (Collaborate)

เจตนารมณ์

ประเภทรางวลั

กลุม่เป้าหมาย

Open Governance

1

มอบใหก้ับหน่วยงานภาครัฐ ที่ให ้

ความส าคัญกับการบรหิารราชการ

ระบบเปิดทั่วทัง้องค์กร โดยสรา้ง

กระบวนการมสีว่นรว่มของประชาชน

เปิดใจใกลช้ดิประชาชน

มอบใหก้ับหน่วยงานภาครัฐ ที่

ส่งเสริมและสนับสนุนการท างาน

แบบมสี่วนร่วม ในการสรา้งใหเ้กดิ

การเปลี่ยนแปลง/การพัฒนาที่มี

นัยส าคัญหรอืผลกระทบสูงกับชวีติ

ความเป็นอยูข่องประชาชน

สมัฤทธผิลประชาชนมสีว่นรว่ม

มอบใหก้บับคุคล/กลุม่บคุคลทีเ่ป็นกลไก

หลัก หรอืกลไกส าคัญ (Key Actor) หรอื

เป็นผูน้ า/ผูท้ี่มีบทบาทส าคัญในการ

ขับเคลื่อนการท างานแบบมีส่วนร่วม

ระหว่ างภาครั ฐและภาคส่ วนอื่นที่

เกีย่วขอ้ง

Effective Change

ผูน้ าหุน้สว่นความรว่มมอื

บคุคล / กลุม่บคุคล

Participation Expanded

เลือ่งลอืขยายผล
Engaged Citizen

มอบใหก้บัหน่วยงานภาครัฐ ทีน่ าตัวแบบ 

(Model) จากโครงการทีเ่คยไดรั้บรางวลั

ดา้นการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม

(ยอ้นหลังไมเ่กนิ 5 ปี) ไปประยกุตใ์ช ้

ในการขยายผลหรอืตอ่ยอดการด าเนนิงาน

ในพืน้ทีอ่ ืน่ ๆ  อยา่งนอ้ย 2 พืน้ที่

44

2 3 4

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการภาครฐัในการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
และการพฒันาประเทศอย่าง
ย ัง่ยนื สอดคลอ้งกบั Thailand
4.0

กรม จงัหวดั  องคก์ารมหาชน 
โรงเรยีน (สมคัรผา่น สพฐ)

กรม จงัหวดั  และองคก์าร
มหาชน

กรม จงัหวดั  และองคก์าร
มหาชน
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1

สถานการณ์ภัยแลง้ในพืน้ทีภ่าคเหนือ ใน
ปี 2559 ซึง่ส่งผลใหเ้กิดปัญหาความ
ขดัแยง้ เกดิการแยง่ชงิน ้าเพือ่การอปุโภค
และบรโิภคของประชาชนในลุม่น ้า พชืผล
ทางการเกษตรเสยีหายหนัก o น าแนวคดิการบรหิารจัดการโดยมี

ประชาชนหรอืผูรั้บบรกิารเป็นศนูยก์ลาง 
โดยเริม่จากการการประชมุสว่นราชการ
และผูน้ าทอ้งถิน่ เพือ่ชีแ้จงสภาพปัญหา 
ผลวเิคราะห ์และรับฟังขอ้คดิเห็น และ
ประสานความรว่มมอืในการพัฒนาดา้น
ตา่งๆ การรวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

o รว่มกบัทกุภาคสว่นในพืน้ที ่ไดแ้ก่
ภาคประชาชน  ทอ้งถิน่ และฝ่ายปกครอง  
รวมทัง้หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ 
กรมเจา้ทา่ เพือ่ส ารวจสภาพแมน่ ้าลี้
ล าน ้าทา 

o ใชว้ธิกีารท าประชาคมการด าเนนิกจิกรรม
การมสีว่นรว่ม ส านักงานพัฒนาภาค 3 
เขา้ด าเนนิการขดุลอกแมน่ ้าลี ้และล าน ้า 
แมท่า โดยมกีารท างานรว่มกบัประชาชน
เป็นลักษณะการท างานแบบประชารัฐ 

การท างานแบบมสีว่นรว่ม2สภาพปญัหา 

สง่ผลกระทบทัง้ดา้น
เศรษฐกจิ (ผลผลติดา้น
เกษตรลดลง รายไดข้อง
เกษตรกรลดลง ภาระหนีส้นิ
ของเกษตรกรเพิม่ขึน้) 

ดา้นสงัคม (ความขดัแยง้ ขาด
ความรักความสามัคค ี
สขุอนามัย คณุภาพของน ้า 
คณุภาพชวีติของประชาชน 
การอพยพยา้ยถิน่)

ดา้นสิง่แวดลอ้ม (การกัดเซาะ กัด
กรอ่นภมูทัิศน ์การพังทลายของ
ผวิดนิ ผลกระทบตอ่สิง่มชีวีติตา่ง 
ๆ ในน ้า ) 

กองบญัชาการกองทพัไทย : โครงการบรูณาการขดุลอกแหลง่น ้า

ตวัอยา่ง : ประเภทรางวลัสมัฤทธผิลประชาชนมสีว่นรว่ม Effectie Change ระดบัดเีดน่
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โครงการการดแูลสขุภาพของชมุชนทีเ่กดิจากปัญหาหมอกควัน: อ าเภอบา้นโฮง่ จ.ล าพนู กรมควบคมุโรค

1 การท างานแบบมสีว่นรว่ม2สภาพปญัหา 

หมอกควนั คอืฝุ่ นละอองขนาดเล็ก พบได ้
ตัง้แตข่นาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 2.5 ไมครอน ถงึ 10 
ไมครอน เป็นโมเลกลุทีอ่ันตรายตอ่สขุภาพอนามัย
ของมนุษย ์ชมุชนบา้นโฮง่เป็นชมุชนทีไ่ดรั้บ
ผลกระทบอยา่งตอ่เนือ่งจากมลพษิหมอกควนั จาก
ขอ้มลูรายงานผูป่้วยดว้ยโรคทีอ่าจเกดิจาก
ผลกระทบจากหมอกควนัระหวา่งเดอืน มกราคม 
2558 ถงึเดอืนเมษายน 2558 พบวา่มจี านวนผูป่้วย
กลุม่โรคหัวใจและหลอดเลอืดทกุชนดิพบ  675 
ราย รองลงมาคอืกลุม่โรคทางเดนิหายใจทกุชนดิ 
พบ 231 ราย โรคตา พบ 43 ราย และโรคผวิหนัง 
พบ 89 ราย

o มกีารศกึษาจากกระบวนการสนทนากลุม่ 
น าขอ้สรปุจากการศกึษา จัดท าเป็น รปูแบบ
และกจิกรรมในชมุชน เพือ่จัดการปัญหาหมอก
ควนัในพืน้ทีช่มุชนบา้นโฮง่หลวง

o สง่เสรมิและสนับสนุนกจิกรรมกลุม่แกนน า/
อาสาสมัคร ก าหนดรปูแบบการจัดการปัญหา
หมอกควนั “ไมเ่ผา (ยัง้ไหม)้ ไมเ่สีย่ง 
(ใจม๋ั่น) ไมป่่วย (กุว๊นัแข็งแรง)” 

o จัดท าคูม่อื “แนวทางในการปฏบิัตติัวเพือ่
ป้องกัน/รับมอืภัยสขุภาพ จากผลกระทบปัญหา
หมอกควนัในพืน้ทีช่มุชนบา้นโฮง่หลวง” และ
จัดท าธรรมนูญชมุชน 

o ผูน้ าชมุชน (ผูใ้หญบ่า้น และผูช้ว่ยผูใ้หญบ่า้น) 
ตดิตามสถานการณ์หมอกควนั และแจง้เตอืนใน
ชมุชน

ตวัอยา่ง : ประเภทรางวลัสมัฤทธผิลประชาชนมสีว่นรว่ม Effectie Change ระดบัดเีดน่
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Application : DLT GPS 

X
X-
X
X
X
X

จัดท าแอพพลเิคชัน่ DLT GPS ไดเ้ปิดโอกาสใหป้ระชาชนสามารถ
เขา้มามสีว่นร่วมในการตรวจสอบตดิตามการเดนิรถ 
การใหบ้รกิาร และพฤตกิรรมของพนักงานขบัรถไดต้ลอดเวลา หาก
พบเห็นการขบัรถเร็วประมาท ไมป่ฏบิัตติามกฎจราจร 
มพีฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสม สามารถรอ้งเรยีนหรอืแจง้เหตผุา่น
แอพลเิคชัน่ DLT GPS บนโทรศัพท ์เคลือ่นทีไ่ดทั้ง้ระบบ iOS และ
ระบบ Android 

กรมการขนสง่ทางบก

ความส าเร็จจากการด าเนนิงาน

• สามารถพัฒนาการบรกิารมกีารใชน้วัตกรรมในการตอ่ยอดและ
มกีารชว่ยเหลอืสงัคมและประชาชนในการลดอบุัตเิหตุ

• สถติกิารเกดิอบุัตเิหตจุากรถโดยสารลดลงอยา่งตอ่เนือ่ง 

• มคีวามพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร 1584 มคีวามพงึพอใจรอ้ยละ 
94.45  

TAXI OK/TAXI VIP

ตวัอยา่ง : ประเภทรางวลัเปิดใจใกลช้ดิประชาชน Open Governance ระดบัดเีดน่
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ม.ค. – ก.พ. 62

เปิดรับสมคัร

14 – 16 ม.ค. 62

จัดคลนีกิให ้
ค าปรกึษา

ม.ีค. 62

ตรวจประเมนิจาก
เอกสาร (ขัน้ตอนที่

1)

เม.ย. 62

ประกาศผลผา่น
ขัน้ตอนที ่1

พ.ค. – ม.ิย. 62

ตรวจประเมนิในพืน้ที่

(ขัน้ตอนที ่2)

ก.ค. 62

เสนอ อ.ก.พ.ร 
พจิารณา

ส.ค. 62

ประกาศผล

ก.ย. 62

จัดงานมอบรางวลั

Timeline รางวลัเลศิรฐั สาขาการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม ประจ าปี พ.ศ. 2562
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การสง่ใบสมคัรรางวลั
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ชอ่งทางการตดิตอ่สอบถามเพิม่เตมิ

สาขาบรกิารภาครฐั

สาขาคณุภาพการบรหิาร
จดัการภาครฐั

สาขาการบรหิารราชการ
แบบมสีว่นรว่ม

โทรศัพท ์: 0 2356 9999 ตอ่ 8964, 8965, 8969
Email : goodservice@opdc.go.th

โทรศัพท ์: 0 2356 9999 ตอ่ 8871, 8876, 8944
Email : pp2_opdc@opdc.go.th

โทรศัพท ์: 0 2356 9999 ตอ่ 8959, 8829, 8962
Email : pmqa@opdc.go.th



ยดึหลักธรรมาภบิาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
GOOD  GOVERNANCE  FOR  BETTER  LIFE

www.opdc.go.th


