
ประกาศ 
รายช่ือส่วนราชการและองค์การมหาชนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ 

สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั  
ตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ขั้นตอนที่ 1 การตรวจพิจารณาเอกสารการสมัครเบื้องต้น 
--------------------------------------- 

จากการตรวจพิจารณาเอกสารการสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
ตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0  ประจ าปี พ.ศ. 2562 
ขั้นตอนที่ 1 การตรวจพิจารณาเอกสารการสมัครเบื้องต้น มีส่วนราชการและองค์การมหาชนที่ผ่านการตรวจ
พิจารณาฯ ดังนี้ 

ล าดับ ส่วนราชการ  ล าดับ ส่วนราชการ 
1 ส านักงบประมาณ  37 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
2 ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  38 ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
3 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา 

ระบบราชการ 
 39 กรมคุมประพฤติ 
 40 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

4 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร 

 41 กรมบังคับคดี 
 42 กรมราชทัณฑ์ 

5 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  43 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
6 ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  44 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
7 กองบัญชาการกองทัพไทย  45 ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
8 กองทัพอากาศ  46 กรมการจัดหางาน 
9 กรมศุลกากร  47 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

10 กรมสรรพสามิต  48 ส านักงานประกันสังคม 
11 กรมสรรพากร  49 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
12 ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง  50 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
13 ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ 
 51 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน  
14 กรมกิจการเด็กและเยาวชน  52 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
15 ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  53 กรมการแพทย์ 
16 กรมชลประทาน  54 กรมควบคุมโรค 
17 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  55 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ 

ทางเลือก 18 กรมปศุสัตว์  
19 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  56 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
20 กรมการขนส่งทางบก   57 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
21 กรมทางหลวง  58 กรมสุขภาพจิต 
22 กรมทางหลวงชนบท  59 กรมอนามัย 
23 ส านักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 60 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 61 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 



ล าดับ ส่วนราชการ  ล าดับ ส่วนราชการ 
24 กรมทรัพยากรน้ า  62 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
25 กรมทรัพยากรน้ าบาดาล  63 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน 26 ส านักงานนโยบายและแผน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 64 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

27 ส านักงานสถิติแห่งชาติ  65 สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง  
(องค์การมหาชน) 28 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  

29 ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  66 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน  
(องค์การมหาชน) 30 กรมการค้าต่างประเทศ  

31 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  67 ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การมหาชน) 32 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  

33 ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  68 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 34 กรมการปกครอง  

35 กรมการพัฒนาชุมชน  69 
 

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ 
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 36 กรมท่ีดิน  

ส าหรับการด าเนินการในขั้นตอนที่ 2 การตรวจเอกสารรายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ
สู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) ส่วนราชการและองค์การมหาชนที่ผ่านการพิจารณาในขั้นตอนที่ 1 
จะต้องจัดท าบทสรุปผู ้บริหารที่แสดงความโดดเด่นการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  และ
ความส าเร็จของการด าเนินการ จ านวน 3 – 5 หน้า (แบบฟอร์มที่ 5) และรายงานผลการด าเนินการพัฒนา
องค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) (แบบฟอร์มที่ 6) จ านวนไม่เกิน 47 หน้า และอัพโหลดไฟล์
ในระบบออนไลน์ (https://awards.opdc.go.th/awardsregister/) ภายในวันที่ 5 เมษายน 2562  

ในการนี ้ส านักงาน ก.พ.ร. จะขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 3 คน เข้าร่วมการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการจัดท ารายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 
(Application Report)” ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้อง Richmond Ballroom 1 ชั้น 4 ณ โรงแรมริชมอนด์ 
จังหวัดนนทบุรี โดยสามารถดาวน์โหลดก าหนดการและคู่มือการเขียนรายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ
สู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) รวมทั้ง ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมภายในวันที่ 11 มีนาคม 2562 
ได้ที่ www.opdc.go.th > พัฒนาระบบราชการ > รางวัลเลิศรัฐ > สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ > 
เอกสารและสื่อปี 2562  

--------------------------------------- 

กองมาตรฐานการให้บริการภาครัฐ 
ส านักงาน ก.พ.ร 

7 มีนาคม 2562 

http://www.opdc.go.th/

