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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) ได้ส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เพื่อยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ การบริการ และการบริหารราชการแบบมีสวนร่วม 
โดยใช้กลไกการมอบรางวัลในการก าหนดให้มีการมอบรางวัลเลิศรัฐอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
เพ่ือมอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ การบริหาร
จัดการภาครัฐ และการส่งเสริมให้ประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีผลส าเร็จเป็นรูปธรรม เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญก าลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และ
หน่วยงานที่มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความส าเร็จและมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานภาครัฐ 
รวมทั้งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐต่อยอดและส่งผลงานสมัครรางวัล United Nations Public 
Service Awards (UNPSA) 

กรมอนามัยในฐานะหน่วยงานหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 
สิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนากระบวนงานและ 
ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าสู่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมุ่งเน้นกระบวนการด าเนินงาน 
ตามวงจรการพัฒนาของ ADLI และใช้สมรรถนะหลักขององค์กร AAIM เป็นฐานแนวคิด เพื่อทบทวน 
วิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนางาน เพื่อสนองตอบความต้องการหรือแก้ปัญหาของประชาชนหรือ
กลุ่มเป้าหมาย ทันต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม การที่กรมอนามัยได้รับ
รางวัลบริการภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งยืนยันความส าเร็จของความมุ่งมั่น ทุ่มเทแรงกายแรงใจ 
ในการพัฒนาคุณภาพการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน อันเป็นการยกระดับคุณภาพ
การให้บริการที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และสามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่
หน่วยงานอื่นๆ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการให้บริการ และระบบการบริหารของหน่วยงาน
ที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดท าเอกสารความรู้ “การพัฒนาและยกระดับการส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่รางวัลเลิศรัฐ” โดยรวบรวมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ  
รางวัลและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
(ตามเกณฑ์ปี 2564) เส้นทางการยกระดับผลงานสู่รางวัลความเป็นเลิศ การบอกต่อการพัฒนา
ผลงานเพื่อก้าวสู่รางวัลคุณภาพ แนวทางการเขียนผลงาน ตัวอย่างการตรวจประเมิน ณ พื้นที่
ปฏิบัติงาน (Site Visit) ผลงานระดับดีเด่นของกรมอนามัย รายชื่อผลงานกรมอนามัยที่ได้รับรางวัล
บริการภาครัฐ ตัวอย่างผลงานที่ได้รับรางวัลฯ (Best Practice) ของหน่วยงานอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเสริมพลังในการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
เพื่อประชาชนสุขภาพดีอย่างต่อเนื่อง และใช้เป็นแนวทางการพัฒนาผลงาน พัฒนาการน าเสนอ
ผลงานและยกระดับผลงานที่โดดเด่นในการส่งสมัครขอรับรางวัลฯ สู่องค์กรความเป็นเลิศและ 
มีสมรรถนะสูงต่อไป  
 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 

สิงหาคม 2564
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ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.)  

ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการตามพระราชกฤาฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ การบริการ และ
การบริหารราชการแบบมีสวนร่วม โดยใช้กลไกการมอบรางวัล รวมทั้งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐส่ง
ผลงานสมัครรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) 

ปี พ.ศ. 2546 “รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน” 

ปี พ.ศ. 2552 “รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม”  

ปี พ.ศ. 2555 เปลี่ยนชื่อรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน เป็น “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ” 
และใหจ้ัดมี “รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด” 

ปี พ.ศ. 2560 ได้มีการปรับรางวัลต่างๆ เป็นสาขาภายใต้ “รางวัลเลิศรัฐ”  

ปี พ.ศ. 2562 ปรับประเภทรางวัลเพื่อให้รางวัลเลิศรัฐเป็นรางวัลที่แสดงถึงความเป็นเลิศในแต่ละสาขา 
ประกอบด้วย รางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม มอบให้กับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่นครบทั้ง 3 สาขาใน
ปีเดียวกัน และรางวัลเลิศรัฐสาขา (Best of the Best) มอบให้กับหน่วยงานที่มีความโดดเด่นในสาขานั้นๆ 
และรางวัลรายสาขา ได้แก่ 1) รางวัลบริการภาครัฐ 2) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และ 3) 
รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  

 
 

การพัฒนาระบบราชการกับรางวัลเลิศรัฐ 
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รางวัลเลิศรัฐ เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศ 
ที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
มอบให้หน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการยกย่อง
เชิดชู หน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจน
ประสบความส า เร็ จมีความเป็น เลิศแห่ ง
หน่วยงานภาครัฐทั้งปวง 

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
มีความเพียรพยายามในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการองค์กรไปสู่องค์การที่เป็นเลิศ  

อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

รางบริการรัฐ พัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ 

รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

มีผลการด าเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารราชการ 

อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม 
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ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) 

 รางวัลบริการภาครัฐ 
สัญลักษณ์ 

สองมือบริการ สีทองอร่าม ประคองใจสีแดง 
อักษรข้างล่าง “บริการด้วยใจ” 

 
เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐ ที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการประชาชน เพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ 

 
 

รางวัลบริการภาครัฐ (TPSA) ประจ าปี พ.ศ. 2564  
แบ่งเป็น 6 ประเภท 

 

 
 

 
 
  

เรามารู้จัก “รางวัลบริการภาครัฐ (TPSA)” 
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รางวัลบริการภาครัฐ (TPSA)  
  ประเภทนวัตกรรมการบริการ     

 การพัฒนาการให้บริการด้วยการ
สร้างนวัตกรรมจากการน าแนวคิด องค์ความรู้ 
ทักษะประสบการณ์ และเทคโนโลยี  มา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลงาน/การให้บริการ 
กระบวนการ/ระบบบริการรูปแบบใหม่ๆ ซึ่ง
เป็นผลงานที่แสดงความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญจากผลงานหรือกระบวนการก่อน
หน้านี้ ท าให้การบริการดีขึ้นกว่าเดิมอย่างก้าว
กระโดด ส่งผลให้ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ 
สังคม และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
อย่างชัดเจน  

 ประเภทนวัตกรรมการบริการ แบ่งเป็น 6 รูปแบบ คือ  
1) นวัตกรรมบริการ (Service innovation) เป็นการปรับปรุงคุณภาพบริการหรือสร้าง

บริการใหม่ (new or improves service) ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในคุณลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์ 
และบริการ  

2) นวัตกรรมการส่งมอบบริการ (service delivery innovation) เป็นการให้บริการใน
รูปแบบใหม่ หรือที่แตกต่างไปจากเดิม (new or different way of providing a service) 

3) นวัตกรรมการบริหาร/องค์การ (administration or organizational innovation) 
เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การใหม่ ตลอดจนการสร้างระบบงานหรือกระบวนงานใหม่  

4)  นวัตกรรมทางความคิด (conceptual innovation) เป็นการสร้างมุมมองใหม่หรือการ
แสวงหาหาทางใหม่ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา รวมทั้งการโต้แย้งสมมติฐานเดิม ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงตัวแสดงที่เกี่ยวข้องเพ่ือผลักดันความคิดใหม่  

5)  นวัตกรรมเชิงนโยบาย (policy innovation) เป็นการออกแบบนโยบายหรือประยุกต์ใช้
เครื่องมือ นโยบายแบบใหม่ซึ่งส่งผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพการณ์หรือพฤติกรรมบางอย่าง  

6)  นวัตกรรมเชิงระบบ (systemic innovation) เป็นการวางระบบใหม่หรือเปลี่ยนแปลง
ระบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน อันก่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างหรือในระดับขั้นพื้นฐาน (system 
wide change/fundament transformation) หรือส่งผลกระทบต่อการปรับโครงสร้างหรือเปลี่ยนแปลง
แบบแผนความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

เงื่อนไขการพิจารณา :  
1) เป็นผลงานการให้บริการที่น านวัตกรรมาประยุกต์ใช้ ซึ่งยังไม่มีหน่วยงานใดเคยด าเนินการมาก่อน 

หรือเป็นผลงานที่เกิดจาการประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่จนเกิดนวัตกรรมต่อเนื่องในการให้บริการของหน่วยงาน 
 2) เป็นผลงานที่น าไปใช้จริงและมีผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  
* ผลงานที่ได้รับหรืออยู่ระหว่างการขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ได้รับคะแนนพิเศษเพิ่ม 5 คะแนน 
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รางวัลบริการภาครัฐ (TPSA)  
 พัฒนาการบริการ   

พัฒนาการให้บริการที่แตกต่างจากเดิมแล้วส่งผลให้การบริการดีขึ้นจากเดิมอย่างมีนัยส าคัญหรือ
เห็นเป็นที่ประจักษ์ รวมถึงการท างานในเชิงบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์หรือมีผลกระทบสูงต่อ
ประชาชนในวงกว้าง หรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน/กลุ่มเป้าหมายได้  

เงื่อนไขการพิจารณา :  
1) เป็นผลงานการให้บริการที่เป็นการพัฒนา/ปรับปรุงงานบริการที่แตกต่างไปจากเดิม หรือเป็น

ผลงานการให้บริการที่เกิดขึ้นจากกระบวนการท างานในเชิงบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนและไม่เป็นรูปแบบเดียวกับที่หน่วยงานเคยได้รับรางวัลมาแล้ว  

2) เป็นผลงานที่น าไปใช้จริงและมีผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

รางวัลบริการภาครัฐ (TPSA)  
 ขยายผลมาตรฐานการบริการ  

การน าระบบแนวทาง/มาตรฐานการปฏิบัติงานในผลงานที่เคยได้รับรางวัลฯ ระดับดีเด่น ไม่เกิน 3 ปี 
ไปขยายผลในทุกหน่วยบริการสาขาหรือพื้นที่ภายใต้สังกัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ และควบคุม
รูปแบบ คุณภาพ และมาตรฐานของานบริการให้คงอยู่ในระดับเดียวกันหรือดีกว่าในทุกหน่วยบริการ
สาขาหรือพื้นที่  

เงื่อนไขการพิจารณา :  
1) เป็นผลงานที่เคยได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ไม่เกิน 3 ปี และสามารถขยายผลการ

ให้บริการ ทั้งเชิงแนวคิด นโยบายหรือรูปแบบการด าเนินการ ตามมาตรฐานที่เคยได้รับรางวัลหรือดีกว่า
ไปในทุกหน่วยงานสาขาหรือทุกพื้นที่ภายใต้สังกัดของหน่วยงานผู้สมัคร รวมไปถึงประชาชนต้องได้รับ
การบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมในแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า 1 ปี   

2) เป็นผลงานที่หน่วยงานสามารถแสดงกระบวนการติดตามและประเมินผลในการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้   
 3) หน่วยงานผู้สมัครไม่จ าเป็นต้องเป็นหน่วยงานเดียวกับผู้สมัครในปีที่เคยได้รับรางวัลฯ แต่เป็น
หน่วยงานที่สามารถน าผลงานไปขยายผลได้ในทุกสาขาหรือทุกหน่วยพื้นที่ของตนเอง 
 

รางวลับริการภาครัฐ (TPSA)  
 บูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ  

การเพิ่มประสิทธิภาพหรือการเปลี่ยนแปลงการให้บริการที่เป็นผลมาจากความสามารถในการ
ท างานร่วมกัน (Interoperability) ระหว่างหน่วยงานของรัฐ และท าให้เกิดการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล 
ภายใต้สิทธิการใช้งานที่เหมะสมและมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งนี้ ถ้าเป็นการเชื่อมโยง
ข้อมูลส่วนบุคคลการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว ต้องได้รับความยินยอม (consent) หรือ 
การร้องขอ (request) จากเจ้าของข้อมูลนั้นก่อน   

เงื่อนไขการพิจารณา :  
1) เป็นการพัฒนาระบบการท างานที่เชื่อมโยง หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานผ่านระบบ

ดิจิทัล โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมตั้งแต่ 3 หน่วยงานขึ้นไป และมีเป้าหมายการด าเนินการร่วมกัน 
โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เกิดในวงกว้างระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 

2) เป็นผลงานที่น าไปใช้จริงและมีผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
3) ต้องแสดงให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับความสะดวกในการขอรับบริการอย่างเป็น

รูปธรรมและคุ้มค่า ทั้งนี้ หน่วยงานต้องมีการรวบรวมและวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
ผลงานผ่านระบบดิจิทัล   
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รางวัลบริการภาครัฐ (TPSA)  
 ยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19 (ใหม่) 
 การจัดบริการ การเพิ่มประสิทธิภาพ หรือยกระดับการให้บริการ ที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน
ในการควบคุม/ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานเชิงรุกในการ
รองรับสถานการณ์โควิด 19 เพื่อให้บริการมีความต่อเนื่อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยมีการวาง
แผนการคาดการณ์ การเตรียมความพร้อมด้านระบบ กลไก และบุคลากร รวมทั้งมีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลเชิงประจักษ์ประกอบการด าเนินงาน  
 กลุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม  

1)  หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการควบคุม/ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโดยตรง 
2) หน่วยงานภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานตามภารกิจในเชิงรุกให้ตอบสนองต่อ

สถานการณ์โควิด 19 

เงื่อนไขการพิจารณา :   
1) เป็นผลงานในภาพรวมขององค์กร โดย 1 กรมสมัครได้ 1 ผลงานเท่านั้น หน่วยงานที่ส่งสมัคร

ต้องเป็นเจ้าภาพหลักและมีบทบาทในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
2) เป็นผลงานที่น าไปใช้แล้วจริงและด าเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
3) มีผลผลิตแลผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมที่สามารถตรวจสอบได้ที่แสดงถึงประโยชน์ที่ประชาชน

หรือผู้รับบริการได้รับ  
 

รางวัลบริการภาครัฐ (TPSA)  
 ยกระดับการอ านวยความสะดวกในการให้บริการ (ใหม่) 
 การพัฒนาการบริการที่ช่วยยกระดับการให้บริการและอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ได้แก่ 
การยกเลิกข้อก าหนดในกฎหมาย กฎ ที่ไม่จ าเป็นหรือเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ ลดขั้นตอนการ
ให้บริการ ลดระยะเวลาการให้บริการ มีการพัฒนานวัตกรรมการใช้เทคโนโลยี (e-Services) เพื่อการบริการ 
และแสดงให้เห็นว่าลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้  

เงื่อนไขการพิจารณา :   
1) เป็นผลการด าเนินการภาพรวมขององค์กร ที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาการอนุมัติ อนุญาตของ

ประชาชนให้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น ถูกลง รวมทั้งมีความโปร่งใสในการให้บริการ ดังนี้  
1.1) การแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
1.2) การยกเลิก/ลดส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน 
1.3) การยกเลิก/ลดค่าธรรมเนียม 
1.4) การลดขั้นตอนการให้บริการ 
1.5) การลดระยะเวลาการให้บริการ 
1.6) การช าระค่าธรรมเนียมแทนการขออนุญาต 
1.7) การพัฒนารูปแบบการให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์  
1.8) อื่นๆ  
2) เป็นผลการด าเนินงานตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - เดือนมิถุนายน 2564 
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ปัจจัยความส าเร็จของผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) 
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ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) 

 

รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  
 

สัญลักษณ์ 
เพชรเหลียมเกสร สองประกายสีทอง ประกอบไปด้วย 

ความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วม 
กับภาครัฐด้วยหัวใจ 

 

มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้างแรงจูงใจ และสร้างขวัญก าลังใจ 
ในการเปิดระบบราชการให้ประชาชนและภาคส่วนอ่ืน ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารราชการ
และท างานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม ตั้งแต่ 
การให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform) การรับฟังความคิดเห็น (Consult) การเข้ามาเกี่ยวข้อง (Involve) 
ไปจนถึงการสร้างความร่วมมือ (Collaborate)  

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการตอบสนองความต้องการของประชาชน และ
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

 

รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 

   

เรามารู้จัก “รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (TEPGA)” 
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รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  
 เปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) 

มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐที่ ให้ความส าคัญกับการบริหารราชการระบบเปิด โดยสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับการให้ข้อมูล (Inform) และระดับการปรึกษาหารือ (Consult) 
ที่แสดงให้เห็นถึงการสร้างคุณค่าร่วมกัน น าไปสู่การมีส่วนร่วม (Engaged) เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือ
ผลส าเร็จองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม  

องค์ประกอบภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย  
1. ความโปร่งใส ด้วยการเปิดเผยข้อมูลส าคัญ (Open Data) ของหน่วยงานของรัฐ ให้ภาคส่วนอื่น

เข้ามาใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน  
2. การเปิดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม (Public Participation) ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ 

และเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย จะต้องให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ 
ตั้งแต่การได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน การเข้ามาให้ความเห็นในการด าเนินการของ
ภาครัฐ ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ ร่วมประเมิน ตลอดจน ภาคส่วนอื่น เข้ามาด าเนินการแทนภาครัฐ  

3. การมีความรับผิดชอบ (Accountability) หน่วยงานของรัฐมีความรับผิดชอบและมีความพร้อม 
ในการถูกตรวจสอบ  

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

เงื่อนไขการสมัคร : 
1) เป็นผลการด าเนินงานภาพรวมขององค์กร โดย 1 กรมสมัครได้ 1 ผลงาน  
2) ระดับการมีส่วนร่วมเกิดจาก Inform และ Consult และให้ประชาชนเกิด Engaged 
3) หน่วยงานที่เคยได้รับรางวัลสมัครได้ แต่ต้องมีการต่อยอดและมีผลการพัฒนาที่เพ่ิมขึ้นจากเดิม

อย่างชัดเจน  
4) มีการด าเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และปัจจุบันยังคงด าเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง 
 

รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
 สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Chang) 
 มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐที่ส่งเสริมและสนับสนุนการท างานแบบมีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ 
(Collaborate) สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง/การพัฒนาที่มีนัยส าคัญหรือผลกระทบสูง (High Impact) 
กับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  

เงื่อนไขการสมัคร : 
1) หน่วยงานต้องเสนอการด าเนินงานหรือโครงการที่เป็นการท างานแบบมีส่วนร่วมในระดับความ

ร่วมมือ (Collaboration) และมีผลส าเร็จเป็นรูปธรรมโดยด าเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  
2)  เป็นการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจหลักขององค์กร ซึ่งต้องไม่เป็นโครงการหรือ

ผลงานที่เคยได้รับรางวัลสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมมาก่อน โดย 1 กรมส่งได้มากกว่า 1 
ผลงาน และกระบวนการไม่ซ้ ากันหรือไม่เป็นการด าเนินงานในพื้นที่เดียวกัน   
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รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
 ผู้น าหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen) 

มอบให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นกลไกหลัก หรือกลไกส าคัญ (Key Actor) หรือเป็นผู้น า/ผู้ที่
มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการท างานแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง  

เงื่อนไขการสมัคร : 
1) หน่วยงานที่ส่งสมัครรางวัลประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม(Effective Chang) หรือ

ประเภทเลื่องลือขยายผล (Participation Expanded) เป็นผู้เสนอชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้เพียง  
1 คน/กลุ่มบุคล เท่านั้น โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะได้รับการพิจารณาเมื่อผลงานที่สมัครได้รับรางวัลในระดับ
ดีเด่นในปีเดียวกัน 

2) บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ถูกเสนอชื่อต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ซึ่งมีหน้าที่ในการด าเนินงานนั้น  
3) ผู้ที่ถูกเสนอชื่อต้องไม่เป็นบุคคลที่เคยได้รับรางวัลนี้มาก่อน  

 
รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
 เลื่องลือขยายผล (Participation Expanded) 
 มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐ ที่น าต้นแบบ (Model) จากโครงการหรือผลงานที่เคยได้รับรางวัล
ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ไปประยุกต์ใช้ในการขยายผลหรือต่อยอดการด าเนินงานในพื้นที่อื่นๆ 
อย่างน้อย 2 พ้ืนที่ 

เงื่อนไขการสมัคร :  
1)  โครงการที่เสนอต้องเป็นการท างานแบบส่วนร่วมในระดับหุ้นส่วนความร่วมมือ (Collaborate) 

เป็นการด าเนินการตามภารกิจหลักขององค์กรหรือนโยบายส าคัญ  
2)เป็นโครงการ/ผลงานที่น าต้นแบบจากโครงการหรือผลงานที่เคยได้รับรางวัลประเภทสัมฤทธิผล

ประชาชนมีส่วนร่วม ในระดับดีเด่น ไปขยายผลเชิงนโยบายหรือประยุกต์ใช้ในพื้นที่ใหม่ อย่างน้อย 2 พื้นที่ 
จนมีผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยเริ่มขยายผลไม่เกิน 3 ปี หลังจากได้รับรางวัล และมีการด าเนินงาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีและมีการด าเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง 
 
รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
 ร่วมใจแก้จน (Collaboration towards Poverty Eradication) 

มอบให้กับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่มีผลงานหรือโครงการ
แก้ไขปัญหาความยากจนอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ประจักษ์ สามารถเป็นต้นแบบเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ 
น าไปปรับใช้ได้ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมในการแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นส าคัญ    

เงื่อนไขการสมัคร :  
1) เป็นการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ ซึ่งอาจเป็นระดับจังหวัด 

อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน ชุมชน หรือพื้นที่เฉพาะก็ได้ 
2) การด าเนินงาน/กระบวนการของแผนงาน/โครงการในการแก้ปัญหาความยากจนมีการบูรณา

การความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีรูปแบบการแก้ไขปัญหาที่เกิดผลลัพธ์ผลกระทบ
อย่างเป็นรูปธรรม  

3) ผลงานที่ส่งสมัครต้องมีการด าเนินการมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี  
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ความส าเร็จของโครงการที่เคยได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) 
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รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ  
ระดับดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.2562 

“เครื่องมือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) 
กลุ่มชาติพันธ์ุบนพื้นที่สูง ชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง”  

โดย ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ
(ศอช.) นางรุ่งรัศมี ศรีวงศ์พันธ์ และ นายวันเฉลิม ฤทธิมนต์ 

  

     

ความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่ ศอช.  
ในการเดินทางขึ้นเขาที่ลาดชัน 

เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายการท างาน 
“นี่คือภารกิจของเรา” 

 

ผู้เขียนผลงานต้องเข้าใจเจตนารมณ์ ที่มาและความส าคัญของผลงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
“ตอบสนองประโยชน์สุขของประชาชน” การแก้ปัญหาความทุกข์ของประชาชนคือเป้าหมายของการ
ท างานในฐานะที่เราเป็นหน่วยงานภาครัฐ (Public Sector) สอดคล้องกับค าถามข้อแรกของเกณฑ์ 
การพิจารณารางวัลว่า ความทุกข์ของประชาชนคืออะไร? เราต้องรู้ว่าทุกข์ของประชาชนคืออะไร และ
กลุ่มเป้าหมายคือใคร “การส่งรางวัลเป็นเพียงผลพลอยได้ การท างานต้องตอบโจทย์ของหน่วยงาน” 
สิ่งที่ต้องเข้าใจคือ “รางวัลนี้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” พัฒนางานเพื่อลดทอนความทุกข์ของประชาชน 
เห็นอะไรจากสิ่งที่ท าอยู่ อยากเห็นอะไรจากสิ่งที่เราจะท า มีทีมท างาน (คนคิด–ทีมท า–ตรวจสอบ–
ทดสอบ–ปรับปรุง ปรับเปลี่ยน แก้ไข (ร่วมมือร่วมแรง ทีมงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย))  

“อดทนและรอคอยให้เป็น ท าเหตุไปด้วยวิชา + วิถี รอให้ผลงานผลิดอก ออกผล” 

การพัฒนาผลงานเพ่ือก้าวสู่รางวัลต้องเริ่มจากตอนจบ คือมองเห็นเป้าหมายหรือธงสุดท้ายของ
การท างาน และมีความคิดอยากที่จะลงแข่งเพื่อชัยชนะ ในกระบวนการส่งผลงานสมัครขอรับรางวัล
อาจจะไม่ได้ส าเร็จในครั้งเดียว แต่จะมีการเรียนรู้ พัฒนาและส่งผลงานไปพร้อมๆ กัน การเข้าไปสู่
บรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การเข้าร่วมประชุม อบรม การศึกษาเพิ่มเติม การดูงาน 
จะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีคิดใหม่ๆ ในการท างาน และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนางาน 
รวมถึงการพาตนเองเข้าไปอยู่ในบรรยากาศของความส าเร็จ การร่วมชื่นชมยินดี การถ่ายทอด
ประสบการณ์และความภาคภูมิใจจากผู้ที่ประสบความส าเร็จอันเป็นการหยอดเมล็ดพันธ์ุในใจเพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจในการพัฒนาผลงาน รดน้ าพรวนดินเพื่อให้เมล็ดพันธ์ุเจริญงอกงามประสบความส าเร็จ     

 การมุ่งมั่นตั้งใจท างาน มุ่งเน้นเป้าหมาย
ความส าเร็จ คือ ทุกคนคือคนส าคัญ ภารกิจของ 
ศอช. คือท างานกับกลุ่มคนที่ เข้ าถึ งยาก
กลุ่มเป้าหมายการท างาน “ลดความเหลื่อมล้ า” 
“เข้าไม่ถึง” “กลุ่มเปราะบาง” ฉะนั้นจึงต้องมี
หัวใจและวิธีคิดที่แตกต่าง ความส าเร็จที่แท้จริง
ในฐานะที่เป็น ศอช. คือ ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง 
(No one left behind)  

บอกต่อการพัฒนาผลงานเพื่อก้าวสู่รางวัลคุณภาพ 

 

http://psdg.anamai.moph.go.th/download/TPSA/Best_DOH_TPSA/ตัวอย่าง_62_ดีเด่น_เครื่องมือฯภาพพลิก(ศอช).pdf
http://psdg.anamai.moph.go.th/download/TPSA/Best_DOH_TPSA/ตัวอย่าง_62_ดีเด่น_เครื่องมือฯภาพพลิก(ศอช).pdf
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“บอกต่อ” เพื่อเตรียมพร้อม 
1. การพัฒนาผลงาน  
   1.1 เริ่มต้นด้วยการตั้งค าถามว่า “ท าไม” Start with “Why?”  
Simon Sinex - หน่วยงานตั้งขึ้นท าไม ท าเพ่ือตอบโจทย์อะไร เชื่อ
ในสิ่งที่จะท าอย่างไร ถอดรหัสตัวเองว่า “ท าไม”  
บทบาทของ ศอช. คือ 1)เพ่ิมการเข้าถึงบริการสุขภาพและลดความ

เหลื่อมล้ า (พ้ืนที่/ชุมชน/เส้นทาง) 2)รู้และเข้าใจว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใคร อยู่ที่ไหน กลุ่มชาติพันธุ์บนพ้ืนที่สูง 
ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล (Remote area) ถือเป็นโอกาสสร้างสรรค์งานและนวัตกรรม 
ท้าทายให้พิชิตปัญหาหลายด้าน 3)มุ่งเน้นกะเหรี่ยงเพราะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีจ านวนมากที่สุดในประเทศไทย 
สามารถขยายผลไปยังกลุ่มนี้ซึ่งมีจ านวนมากได้ วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายพบว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นพ้ืนฐานมี
น้อย ข้อจ ากัดและอุปสรรคต่อความสามารถในการเรียนรู้ รวมทั้ งอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร จึงสร้าง
เครื่องมือเพ่ือ “ให้พ่อแม่ประเมินพัฒนาการลูกของตัวเองได้” เพราะเชื่อสุดหัวใจว่าพ่อแม่ทุกคนรักลูก และ 4)
กลุ่มเป้าหมายยัง illiterate การอ่านออกเขียนได้ไม่มาก จึงใช้เครื่องมือภาพ “ภาษาภาพ” ข้ามผ่านอุปสรรคด้านภาษา   

1.2 พัฒนาช้ินงานด้วยทีม Develop with “what and how?”  
     จุดเริ่มต้นการพัฒนางาน คือ 
วิเคราะห์ข้อมูล (Assessment) ด้วย 
A2IM ว่ าเราไปเจออะไร สร้ างแรง
บันดาลใจ และริเริ่มงาน พัฒนางาน
ด้ ว ย ที ม  ใ ช้ โ ม เ ด ล  A-B-C-D-E-F 
ถอดรหัสว่ าทีมของเรามี ใครอยู่ ใน
กระบวนการบ้าง คิด-ท า-ปรับปรุง/
พัฒนาจนได้ เครื่ องมือที่ เหมาะสม 
เรียนรู้และพัฒนาพร้อมกับการท างาน 
เส้นทางการพัฒนาผลงานและเขียน
ผลงานมีทั้งวิธีคิด วิเคราะห์ตัวเองและ
การกระตุ้นจากมุมมองหลายส่วนที่เกี่ยวข้อง เริ่มแรก (ปี59) ท าด้วยความมุ่งมั่น มี Passion มีวิธีคิดตั้งต้นแบบ 
Demand Put ว่าเราอยากจะท าอะไรเพ่ือกลุ่มเป้าหมาย ต่อมาปีที่ 2 (ปี 60) ถูกไล่ “ให้เข้าหมู่บ้านไปอย่างโง่ๆ ด้วย
สมองที่ว่างๆ” เพ่ือที่จะรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของเรามีความคิดเห็นหรือตอบสนองอย่างไรต่อสิ่งที่เราจะท า ปีที่ 3 
(ปี61) ได้รับค าแนะน า “ให้เสียงของชาวบ้าน พูดแทนเรา” ผ่านกระบวนการและวิธีต่างๆ ในการรับฟังประชาชน
เพ่ือยืนยันว่าสิ่งที่เราท าสามารถตอบโจทย์พวกเขาได้  

2. การพัฒนาผลงานไปพร้อมกับเตรียมส่งและเขียนผลงาน ด้วย “หลัก 6 รู้”  
  รู้จักตัวเอง มีผลงานชัดเจน มี Passion และเข้า

สู่กระบวนการสมัครรางวัล (พัฒนาผลงาน เรียนรู้ไปพร้อมกับ
การส่งรางวัล)  

 รูป้ระเภท รู้ประเภทรางวัลที่จะส่งสมัคร  
  รู้ตรวจสอบ นวัตกรรม= สิ่งใหม่ (ใหม่ระดับใด 

ตนเอง-องค์กร-พ้ืนที่ -ประเทศ-โลก หรือใหม่ส าหรับ
กลุ่มเป้าหมาย)   

  รู้หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงาน ประเมินผลงานนวัตกรรมด้วยหลัก 3 ข้อ “เป็นเรื่องใหม่ เป็น
รูปธรรม และเกิดคุณค่า/ประโยชน์” มีองค์ประกอบเป็นผลงานนวัตกรรม (SNIFF) Strategy:สอดคล้อง
นโยบาย ยุทธศาสตร์กรม/กระทรวง Needs:ความจ าเป็น Impact:ใครได้ประโยชน์ Feasibility:ความเป็นไปได้ 
feeling:ความรู้สึก 

 รู้รับฟัง ความคิดเห็นของที่ปรึกษา/กรรมการฯ ของกรม ท าให้รู้จุดอ่อนจุดแข็ง ก าลังใจ 
 รูป้รับปรุง ปรับปรุง ปรับเปลี่ยน แก้ไข พัฒนาผลงานให้ดีย่ิงขึ้น เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  

ณ วันน้ี  เราก าลังหยอดเมลด็พันธุ์ 

เพื่อรอการเติบโต เป็นต้นไม้ใหญ่ 
เก็บเกี่ยวผล กิ่ง ก้าน ใบ 
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เส้นทางการยกระดับผลงานสู่รางวัลความเป็นเลิศ 

 

 

 

 

แนวทางการเขียน
ผลงาน 
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ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) 

ระดับของรางวัลบริการภาครัฐ 

 

 
 ระดับดีเด่น  มีผลคะแนนรวมตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป 
 ระดับดี  มีผลคะแนนรวมตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 90 คะแนน  
 

เกณฑ์การประเมินรางวัลบริการภาครัฐ 

 ประเภทนวัตกรรมการบริการ มีประเด็นการประเมิน แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี ้

ประเด็นข้อค าถาม คะแนน 

มิติที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา 10 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
   (ปัญหามีขอบเขตหรือผลกระทบในระดับใด เช่น ระดับพื้นที่ หน่วยงาน ระดับภูมิภาค 

ระดับประเทศ เป็นต้น โปรดอธิบายข้อมูลประกอบ รวมทั้งระบุว่าประชาชนหรือผู้รับบริการ
ที่ได้รับผลกระทบเป็นใคร จ านวนเท่าใด) พร้อมทั้งแสดงและอธิบายถึงขั้นตอน/กระบวนการ
เดิม ก่อนมีการพัฒนาว่าเป็นอย่างไร 

 

มิติที่ 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและการน าไปปฏิบัติ 20 
2. ผลงานที่พัฒนาขึ้นจัดอยู่ในนวัตกรรมประเภทใด มีจุดเด่นและความแตกต่างอย่างไร

ที่แสดงให้เห็นว่าผลงานนี้เป็นสิ่งใหม่หรือเป็นการพัฒนาต่อยอด และสามารถกระตุ้นหรือ
ดึงดูดความสนใจผู้ใช้บริการได้อย่างไร 

 

3. อธิบายเกี่ยวกับผลงาน แนวคิดการพัฒนาและการน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา  

4. อธิบายขั้นตอน/กระบวนการให้บริการหลังปรับปรุง/พัฒนา และระบุว่ามี 
ความแตกต่างจากก่อนการพัฒนาอย่างไร (ข้อ 1) 

 

5. มีกลุ่มหรือภาคส่วนใดเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผลงาน ขั้นตอนใดบ้าง อย่างไร  

มิติที่ 3 ผลผลิต/ผลลัพธ์ เชิงประจักษ์ 60 
6. ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ส าคัญจากการด าเนินโครงการคืออะไร อธิบายให้ชัดเจน 

ในเชิงสถิติ รวมทั้งแสดงตัวชี้วัดที่วัดความส าเร็จของโครงการ โดยแสดงให้เห็นว่านวัตกรรม 
ที่พัฒนาขึ้นสร้างความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญอย่างไร พร้อมยกตัวอย่าง 

 

7. ประโยชน์ที่ประชาชน/ผู้รับบริการได้รับจากโครงการ มีอะไรบ้าง  
8. มีการประเมินผลที่เป็นทางการจากหน่วยงานภายนอก และจากประสบการณ์ขอผู้รับบริการ

หรือไม่ ผลการประเมนิเป็นอย่างไร รวมทั้งมีการจัดการผลกระทบทางลบทีอ่าจเกดิขึน้อยา่งไร 

 

มิติที่ 4 ความยั่งยืนของโครงการ 10 
9. มีการถอดบทเรียนเพื่อน าผลงานไปถ่ายทอดความรู้และประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน และ 

วางแผนในการขยายผลโครงการไปยังหน่วยงานหรือพื้นที่อื่นๆ อย่างไร 
 

10. ระบุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การ
สหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับผลงาน อธิบายการด าเนินงานที่สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว  

 

คะแนนเต็ม 100 
คะแนนพิเศษ ผลงานที่ได้รับหรืออยู่ระหว่างการขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ได้รับคะแนนพิเศษเพ่ิม 5 คะแนน  

 

แนวทางการเขียนผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐ 

 

ดีเด่น 
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 ประเภทพัฒนาการบริการ มีประเด็นการประเมิน แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ประเด็นข้อค าถาม คะแนน 

มิติที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา 10 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
   (ปัญหามีขอบเขตหรือผลกระทบในระดับใด เช่น ระดับพื้นที่ หน่วยงาน ระดับภูมิภาค 

ระดับประเทศ เป็นต้น โปรดอธิบายข้อมูลประกอบ รวมทั้งระบุว่าประชาชนหรือผู้รับบริการ
ที่ได้รับผลกระทบเป็นใคร จ านวนเท่าใด) รวมถึงแสดงและอธิบายถึงขั้นตอน/กระบวนการ
เดิมก่อนมีการพัฒนาว่าเป็นอย่างไร 

 

มิติที่ 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและการน าไปปฏิบัติ 20 
2. อธิบายเกี่ยวกับผลงาน แนวคิดการพัฒนาและการน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา  

3. อธิบายขั้นตอน/กระบวนการให้บริการหลังปรับปรุง/พัฒนา และระบุว่ามี 
ความแตกต่างจากก่อนการพัฒนาอย่างไร (ข้อ 1) หากมีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ให้
ระบุว่าน าเทคโนโลยีมาใช้กับผลงานอย่างไร 

 

4. กลุ่มหรือภาคส่วนใดเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผลงาน ขั้นตอนใดบ้าง อยา่งไร  

มิติที่ 3 ผลผลิต/ผลลัพธ์ เชิงประจักษ์ 60 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ส าคัญจากการด าเนินโครงการคืออะไร อธิบายให้ชัดเจน 

ในเชิงสถิติ รวมทั้งแสดงตัวชี้วัดที่วัดความส าเร็จของโครงการ  
 

6. ประโยชน์ที่ประชาชน/ผู้รับบริการได้รับจากโครงการ มีอะไรบ้าง  
7. มีการประเมินผลที่เป็นทางการจากหน่วยงานภายนอก และจากประสบการณ์ 

ของผู้รับบริการหรือไม่ และผลการประเมินเป็นอย่างไร  
 

8. มีการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นอย่างไร  
มิติที่ 4 ความยั่งยืนของโครงการ 10 

9. มีการถอดบทเรียนเพื่อน าผลงานไปถ่ายทอดความรู้และประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน และ 
วางแผนในการขยายผลโครงการไปยังหน่วยงานหรือพื้นที่อื่นๆ อย่างไร 

 

10. โปรดระบุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) 
ขององค์การสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับผลงาน อธิบายการด าเนินงานที่สนับสนุนให้บรรลุ
เป้าหมายดังกล่าว  

 

คะแนนเต็ม 100 
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 ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ มีประเด็นการประเมิน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ประเด็นข้อค าถาม คะแนน 

มิติที่ 1 กระบวนการจัดการ 40 
1. อธิบายกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการของผลงานที่เคยได้รับรางวัล  

2. อธิบายกระบวนการในการน าผลงานที่ได้รับรางวัลไปขยายผลในระดับหน่วยงานหรือพื้นที่  

3. อธิบายกระบวนการในการติดตาม ประเมินผล เพ่ือควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
การให้บริการของแต่ละหน่วยงานสาขาหรือพื้นที่ 

 

4. อธิบายกระบวนการหรือวิธีการที่ได้พัฒนาเพิ่มเติมจากผลงานที่เคยได้รับรางวัล(ถ้ามี)  

มิติที่ 2 ผลผลิต/ผลลัพธ์ เชิงประจักษ์ 60 
5. แสดงข้อมูลจ านวนหน่วยงานสาขาหรือหน่วยงานในพื้นที่ ให้เห็นว่าได้น าผลงาน 

ที่เคยได้รับรางวัลไปปฏิบัติได้ครอบคลุมทุกหน่วยงานสาขาหรือหน่วยงานในพื้นที่  
(การขยายผล เป็นไปได้ทั้งการขยายผลในหน่วยงานสาขาและในระดับพื้นที่) 

 

6. แสดงผลลัพธ์/ผลกระทบที่ประชาชนได้รับที่ครอบคลุมทุกหน่วยงานสาขาหรือ 

หน่วยงานในพื้นที่การขยายผล เช่น ระยะเวลาการให้บริการที่ลดลง ความพึงพอใจ 

ของผู้รับบริการ การรับรู้ของประชาชน สถิติการเข้าถึงบริการของประชาชน เป็นต้น 

 

7. สรุปบทเรียน (Lesson Learn) ว่าหน่วยงานได้เรียนรู้อะไรจากการด าเนินโครงการ 
และจะน าไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดโครงการอื่นๆ ในอนาคตได้อย่างไร 

 

คะแนนเต็ม 100 
 

 ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ มีประเด็นการประเมิน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ประเด็นข้อค าถาม คะแนน 

มิติที่ 1 กระบวนการจัดการ 40 
1. ระบุสภาพปัญหาและวัตถุประสงค์หลักที่น าไปสู่การริเริ่มของการบูรณาการ/เชื่อมโยง

ข้อมูลร่วมกันเพื่อการบริการของหน่วยงาน และผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์
จากการพัฒนางานดังกล่าวคือใคร 

 

2. แสดงและอธิบายถึงขั้นตอน/วิธีการ/เทคนิค ก่อนด าเนินการ และหลังที่เชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานผา่นระบบดิจิทัลอย่างครบวงจร ที่อาจครอบคลุมถึงระบบการรับ
จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์(e-Payment) และน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือยกระดับ
กระบวนการให้บริการระหว่างหน่วยงาน ตั้งแต่ 3 หน่วยงานขึ้นไป ที่ส่งผลให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็วและง่าย (User Friendly) ต่อผู้รับบริการ 

 

มิติที่ 2 ผลผลิต/ผลลัพธ์ เชิงประจักษ์ 60 
3. แสดงผลผลิตและผลลัพธ์ของการบูรณาการ/เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 

ที่ครอบคลุมและสะท้อนความส าเร็จตามวัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาบริการ 
 

4. อธิบายและแสดงผลลัพธ์ของความคุ้มค่าในการด าเนินการที่เป็นรูปธรรมในมิติที่
เกี่ยวข้อง (เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง) 

 

5. อธิบายถึงผลกระทบของการปรับปรุงการบริการว่ามีความส าเร็จในระดับใด (ระดับ
พื้นที่ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาต)ิ และส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพใน
การให้บริการ ลดระยะเวลา ขั้นตอน ในการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต อย่างไร 

 

6. อธิบายถึงแนวคิดการพัฒนาและต่อยอดงานบริการดังกล่าวให้ยั่งยืน  
คะแนนเต็ม 100 



 

 

19 

 

 ประเภทยกระดับบริการท่ีตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19 มีประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

ประเด็นข้อค าถาม คะแนน 

มิติที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา 10 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาที่หน่วยงาน/ประชาชนเผชิญในช่วง

สถานการณ์โควิด 19 
 

2. ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากไม่ได้ปรับเปลี่ยนการให้บริการและการบริหารจัดการ ซึ่ง
ส่งผลกระทบในระดับใด (ระดับพ้ืนที่ หน่วยงาน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ เป็นต้น 
โปรดอธิบายข้อมูลประกอบ รวมทั้งระบุประชาชนหรือผู้รับบริการที่ได้รับผลกระทบ เป็นใคร 
จ านวนเท่าใด) 

 

มิติที่ 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและการน าไปปฏิบัติ 30 
3. แสดงวิธีการบริหารจัดการหรือการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการและการท างาน

ในเชิงรุกที่มีความต่อเนื่อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ในการควบคุม/ป้องกันการแพร่ระบาด
ของโควิด 19 

 

4. อธิบายการวางแผน การคาดการณ์ การเตรียมความพร้อมด้านระบบ กลไก และ
บุคลากรอย่างไร รวมทั้ง มกีารประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น AI Big Data Blockchains 

และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และการพยากรณ์ผลลัพธ์อย่างไร 

 

5. โปรดระบุบทบาทของหน่วยงานและบทบาทของกลุ่มหรือภาคส่วนอื่นที่เข้ามามีสว่นร่วม
ในการพัฒนาผลงาน ในขั้นตอนใดบ้าง อย่างไร (แสดงให้เห็นทั้ง Value Chain และแสดง
บทบาทในการด าเนินการเป็นหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) 

 

6. อธิบายการสร้างการรับรู้เข้าใจไม่ให้เกิดความตระหนก และสร้างความตระหนักในการ
ให้ความร่วมมือในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 

 

มิติที่ 3 ผลผลิต/ผลลัพธ์ เชิงประจักษ์ 60 
7. ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ส าคัญจากการด าเนินโครงการคืออะไร อธิบายให้ชัดเจนในเชิง

สถิติรวมทั้งแสดงตัวชี้วัดที่วัดความส าเร็จของโครงการ 

 

8. ประโยชน์ที่ประชาชน/ผู้รับบริการได้รับจากโครงการ มีอะไรบ้าง  
มิติที่ 4 ความยั่งยืนของโครงการ 10 

9. มีแผนการด าเนินการส าหรับการป้องกันในอนาคต และการสร้างความต่อเนื่อง 

ในการบริหารจัดการและการให้บริการอย่างยั่งยืนอย่างไร 
 

10. โปรดระบุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) 
ขององค์การสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับผลงาน อธิบายการด าเนินงานที่สนับสนุนให้บรรลุ
เป้าหมายดังกล่าว 

 

คะแนนเต็ม 100 
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 ประเภทยกระดับการอ านวยความสะดวกในการให้บริการ มีประเด็นการประเมิน 

ประเด็นข้อค าถาม คะแนน 

มิติที่ 1 ผลผลิต 50 
1. ผลผลิตจากการด าเนินการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 

1.1 การแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

1.2 การยกเลิก/ลดส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน 

1.3 การยกเลิก/ลดค่าธรรมเนียม 

1.4 การลดขั้นตอนการให้บริการ 

1.5 การลดระยะเวลาการให้บริการ 

1.6 การช าระค่าธรรมเนียมแทนการขออนุญาต 

1.7 การพัฒนารูปแบบการให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
1.8 อื่น ๆ 

 

มิติที่ 2 ผลลัพธ์ เชิงประจักษ์ 50 
2. ผลลัพธ์จากการด าเนินการอ านวยความสะดวกให้กบัประชาชน  

คะแนนเต็ม 100 
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ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) 

ระดับของรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

 

 
 ระดับดีเด่น (Excellent) มีผลคะแนนจากการประเมิน ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป 
 ระดับดี (Good) มีผลคะแนนจากการประเมิน ตั้งแต่ 80 - 89 คะแนน 
เฉพาะประเภทร่วมใจแก้จน คะแนนการประเมินตั้งแต่ 75 คะแนนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 90 คะแนน 

**กรณีที่จะได้รับการพิจารณาผ่านการประเมินให้ได้รับรางวัลฯ 
ต้องมีคะแนนในแต่ละมิติไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

 

เกณฑ์การประเมินรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

 ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) 

ประเด็นข้อค าถาม คะแนน 

มิติที่ 1 ความส าคัญของปัญหาและความสามารถขององค์กร 10 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

1) ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหาที่ท าให้ต้องมีการเปิดระบบราชการ  
อธิบายความส าคัญในการเปิดระบบราชการเพื่อส่งเสริมศักยภาพการด าเนินงาน
ตามพันธกิจหลักของหน่วยงานและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

2) กลุ่มเป้าหมายและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปิดระบบราชการ  
การเปิดระบบราชการของหน่วยงานมีขอบเขตที่ส่งผลกระทบหรือประโยชน์ต่อ 
ประชาชนหรือผู้รับบริการกลุ่มใดบ้าง อย่างไร 

 

1.2 ความสามารถขององค์กร (ศักยภาพของหน่วยงานที่สามารถตอบสนองต่อปัญหา)  
3) นโยบายของหน่วยงานในการเปิดระบบราชการ  

หน่วยงานมีนโยบายการเปิดระบบราชการอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหา/สร้างโอกาส/ 
วางรากฐานการพัฒนาการเปิดระบบราชการ อย่างไร 

4) การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในการเปิดระบบราชการ  
หน่วยงานมกีารด าเนินการอย่างไรเพื่อน านโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 

มิติที่ 2 การเปิดระบบราชการ (การเปิดเผยข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็น) 40 

2.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ  
5) กระบวนการหรือวิธีการในการจัดท าข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าข้อมูลที่เปิดเผย มี

ความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันสมัย  
5.1) ช่องทางการเข้าถึงข่าวสารและข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ ง่ายและสะดวก 

และมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
5.2) การจัดท าฐานข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย และตรงกับ

ความต้องการของทุกกลุ่มเป้าหมาย 
5.3) การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

 

 

แนวทางการเขียนผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล 

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

 

ดีเด่น 



 

 

22 

 ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) 

ประเด็นข้อค าถาม คะแนน 

และกลุ่มเป้าหมาย 
5.4) กลไกหรือวิธีการในการจัดการข้อมูลที่เผยแพร่ให้มีความถูกต้อง ทันสมัย ทั้ง

ก่อนเผยแพร่และหลังเผยแพร่ 
5.5) การค านึงถึงกฎหมายหรือข้อบังคับที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล เช่น พ.ร.บ. 

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
5.6) องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคนิคใหม่ ๆมาประยุกต์ใช้ในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อ

ประชาชนน าไปวิเคราะห์ต่อได้ 
5.7) เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเปิดเผยข้อมูล 
5.8) การจัดท าและการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศได้ค านึงถึงความเท่าเทยีมทางสงัคม  

กรณีที่หน่วยงานเคยได้รับรางวัลประเภทนี้มาแล้วให้แสดงการพัฒนา 
การเปิดเผยข้อมูลขา่วสารทีพ่ัฒนาเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างไร 

2.2 การรับฟังความคิดเห็นหรือการโต้ตอบกับผู้รับบริการ  

6) มีระบบหรือวิธีการในการรับฟังความคิดเห็นที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
มีความโปร่งใส    

6.1 การจัดเตรียมคู่มือให้ค าแนะน าส าหรับผู้รับบริการ และการจัดท าข้อมูล 
“ค าถามที่พบบ่อย” 

6.2 ช่องทางรับฟังความคดิเห็นลักษณะสื่อสารแบบสองทาง (Two-way 
Communication) และกลไกหรือวิธีการในการรับฟังความคิดเห็น จากประชาชน
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีประสิทธิภาพ และค านึงถึงความเท่าเทียมทางสังคม 

6.3 กลไกการตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานจากภาคประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ 

6.4 การค านึงถึงกฎหมายหรือข้อบังคับที่ใช้ในการรับฟังความคิดเห็น เช่น 
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

6.5 มีระบบติดตามแสดงสถานะการด าเนินการที่ตอบสนองต่อการรับฟังเสียง
สะท้อนของประชาชน 

6.6 องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคนคิใหม่ ๆ มาประยกุต์ใช้ในการรับฟังความคดิเหน็ 
6.7 เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการรับฟังความคิดเห็น 
6.8 การรับฟังความคิดเห็นได้ค านึงถึงความเท่าเทียมทางสังคม  

กรณีที่หน่วยงานเคยได้รับรางวัลประเภทนี้มาแล้วให้แสดงการพัฒนา 
การเปิดเผยข้อมูลขา่วสารทีพ่ัฒนาเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างไร 

 

มืติที่ 3 : ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 40 
7) ผลผลิต/ ผลลัพธ์ ในการเปิดระบบราชการคืออะไร อธิบายให้ชัดจนในเชิงสถิติ 
8) ประโยชน์ที่ประชาชน กลุม่เป้าหมาย และหน่วยงานไดร้ับจากการเปิดระบบราชการ  

การเปิดระบบราชการของมีประโยชน์ที่ส าคัญต่อองค์กร ประชาชน ผู้รับบริการ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคืออะไร อธิบายให้ชัดเจนเชิงสถิติ พร้อมยกตัวอย่าง  

กรณีที่หน่วยงานเคยได้รับรางวัลนี้มาแล้ว เปรียบเทียบใหเ้ห็นผลผลิต ผลลัพธ์ 
ผลกระทบและประโยชน์ของการเปิดระบบราชการที่ดีขึ้นจากการที่ได้รับรางวัลอย่างไร  

อธิบายให้ชักเจนในเชิงสถิติ พร้อมยกตัวอยา่ง  
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 ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) 

ประเด็นข้อค าถาม คะแนน 

มิติที่ 4 : ความยั่งยืน 10 
9) การถอดบทเรียนการด าเนินการผ่านการประเมินผลโครงการ และถ่ายทอดผลการ

ประเมินไปสู่สาธารณะ  
หน่วยงานมีการสรุปบทเรียน และถ่ายทอดบทเรียนไปสู่สาธารณะเพื่อพัฒนาการ
ด าเนินการให้มีประสิทธิภาพอย่างไร 

10) ความยั่งยืนระดับนโยบาย (การจัด Roadmap ในการขยายผล หรือการบรรจุ
โครงการไว้ในแผนปฏิบัติการ)  
หน่วยงานมแีผนในการขยายผลการเปิดระบบราชการอยา่งไร เพื่อให้เกดิความยั่งยืน 

 

คะแนนเต็ม 100 
 

 ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 

ประเด็นข้อค าถาม คะแนน 

มิติที่ 1 ความส าคัญของปัญหาและความสามารถขององค์กร 10 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

1) ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหาที่ท าให้น ากระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมาใช้ในการด าเนินการ  

2) ปัญหามีขอบเขตหรือผลกระทบของปัญหาในระดับใดบ้าง รวมทั้งระบุ 
ประชาชนหรือผู้รับบริการกลุ่มใดบ้างที่ได้รับผลกระทบ (เป็นใคร จ านวนเท่าไร)  

 

1.2 ความสามารถขององค์กร (ศักยภาพของหน่วยงานที่สามารถตอบสนองต่อปัญหา)  
3) นโยบายของหน่วยงานในการน าการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในการ

แก้ไขปัญหา/สร้างโอกาส/วางากฐานการพัฒนา 
4) การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

 

มิติที่ 2 กระบวนการมีส่วนร่วม 40 

2.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ  
5) รายละเอียดของด าเนินงาน  

5.1) วัตถุประสงค์การด าเนินงาน 
5.2) รูปแบบในการมีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ (Collaborate) หรือขั้นตอน/

วิธีการที่ใช้ในการด าเนินงาน รวมทั้งแนวคิด/นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้
ด าเนินการ อย่างไร  

5.3) บทบาทแต่ละภาคส่วนในการขับเคลื่อนการด าเนินการ  
5.4) กลไกหรือวิธีการที่ใช้ในการขับเคลื่อนการสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการ  
5.5) ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

 

มืติที่ 3 : ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 40 
6) ผลผลิต/ ผลลัพธ์ ของการด าเนินงาน  

อธิบายให้ชัดเจนเชิงสถิติ รวมทั้งแสดงตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินการ/
โครงการ พร้อมยกตัวอย่าง 

7) ประโยชน์ที่ประชาชน กลุม่เป้าหมาย และหน่วยงานไดร้ับจากการด าเนนิงาน  
อธิบายให้ชัดเจนเชิงสถิติ พร้อมยกตัวอย่าง 
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 ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 

ประเด็นข้อค าถาม คะแนน 

มิติที่ 4 : ความยั่งยืน 10 
8) การถอดบทเรียนผ่านการประเมินการด าเนินงาน และการถ่ายทอดผลการประเมิน 

ไปสู่สาธารณะ 
9) ความยั่งยืนระดับนโยบาย (การจัด Roadmap ในการขยายผล หรือการบรรจุ

โครงการไว้ในแผนปฏิบัติการ) 

 

คะแนนเต็ม 100 

 

 ประเภทผู้น าหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen) 

ประเด็นข้อค าถาม คะแนน 

มิติที่ 1 ภาวะผู้น า 50 
1) เป็นผู้อุทิศตน เสียสละ ในการเข้าร่วมในกิจกรรมหรอืการด าเนินงานในพื้นที่

หรือชุมชน และให้ความส าคัญกับประโยชน์ส่วนรวม (ชุมชนหรือสังคม) 
2) ภาวะผู้น าทั้งที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ  

2.1) เป็นผู้น าในการสร้างการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) 
2.2) เป็นผู้ไกล่เกลี่ยหรือเจรจาต่อรองเพ่ือลดปัญหาความขัดแย้ง 
2.3) เป็นผู้น าในกระบวนการมีส่วนร่วม เช่น การจัดเวทีสาธารณะ การจัดเวที

ระดมสมอง เป็นต้น 
3) การได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายที่ร่วมด าเนินงานดว้ย 

 

มิติที่ 2 กระบวนการมีส่วนร่วม 50 

4) การเป็นกลไกหลัก (Key Actor) ในการขับเคลื่อนหรือผลักดันการท างานแบบมี
ส่วนร่วมในโครงการหรือผลงาน 

5) บทบาทหลักในการสรา้งหรือสนับสนุนให้เกดิการรวมกลุ่มของภาคประชาชนหรอื
เครือข่ายภาคประชาชน และบริหารจัดการให้สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานในพื้นที ่

6) บทบาทหลักในการสง่เสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมของการสรา้งการมีส่วนร่วม 
เช่น การจัดให้มีเวทสีาธารณะ เวทีระดมสมอง เวทีประชาคม เป็นต้น 

 

คะแนนเต็ม 100 
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 ประเภทเลื่องลือขยายผล (Participation Expanded) 

ประเด็นข้อค าถาม คะแนน 

มิติที่ 1 ความส าคัญในการขยายผลและความสามารถองค์กร 10 
1) ความส าคัญและเป้าหมายในการขยายผล  

เป้าหมายที่ก าหนด แนวทางการด าเนินการ และประโยชน์ที่จะได้รับ ปัญหามี
ขอบเขตหรือผลกระทบในระดับใดบ้าง 

2) ต้นแบบที่น ามาใช้ในการขยายผล  
เกี่ยวกับที่มา/สภาพปัญหา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขตการด าเนินงาน
ขั้นตอน/วิธีการท างานแบบมีส่วนร่วม รวมถึงผลส าเร็จที่ได้รับ และปัจจัยที่มีผล
ต่อความส าเร็จ พร้อมแผนภาพ/ตัวแบบ (Model) ของการท างานแบบมีส่วนร่วม
ของโครงการที่เคยได้รับรางวัลฯ 

 

มิติที่ 2 กระบวนการขยายผล 40 

3) รูปแบบและวิธีการขยายผลที่แสดงให้เห็นถึงการตอ่ยอดหรือน าบทเรียนจาก
โครงการเดิมมาปรับให้ดีขึ้น 
(วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินการ บทบาทของภาคส่วนในการขับเคลื่อน 
กลไกหรือวิธีการขับเคลื่อนแนวคิด/เทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการด าเนินการ) 

4) ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

 

มืติที่ 3 : ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 40 
5) ผลผลิต/ ผลลัพธ์ ของการด าเนินการขยายผล ในทุกพื้นที่  

อธิบายให้ชัดในเชิงสถิติ รวมทั้งแสดงตัวชี้วัดที่วัดความส าเร็จของการด าเนินการ
พร้อมยกตัวอย่าง 

6) ประโยชน์ที่ประชาชน กลุม่เป้าหมาย และหน่วยงานไดร้ับจากการด าเนนิงาน  
อธิบายให้ชัดในเชิงสถิติ พร้อมยกตัวอย่าง 

 

มิติที่ 4 : ความยั่งยืน 10 
7) การถอดบทเรียนผ่านการประเมินการด าเนินงาน และการถ่ายทอดผลการประเมิน 

ไปสู่สาธารณะ 
8) ความยั่งยืนระดับนโยบาย (การจัด Roadmap ในการขยายผล หรือการบรรจุ

โครงการไว้ในแผนปฏิบัติการ) 

 

คะแนนเต็ม 100 
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 ประเภทร่วมใจแก้จน (Collaboration towards Poverty Eradication) 

ประเด็นข้อค าถาม คะแนน 

มิติที่ 1  ตัวชี้วัดกลุ่มปัจจัยน าเข้า (Input) 15 
1. แนวทางการด าเนินงานชัดเจน 

1.1 มีการวางแผนแนวทางการด าเนินงานที่แก้ไขปัญหาความยากจนตลอดจนการ
ก าหนดแผนงาน 

ที่ชัดเจน และสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
1.2 มีการออกแบบกลไกการขับเคลื่อนที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริง 
1.3 อธิบายถึงกระบวนการสื่อสารและแนวทางในการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

(5) 
 

2. การใช้ทรัพยากรเหมาะสม  
2.1 มีการใช้ทรัพยากรทั้งในรูปแบบของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินจากแหล่งที่หลากหลาย

ทั้งจากภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
2.2 มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาความยากจน 
2.3 มีรูปแบบและวิธีในการใช้ทรัพยากรในการแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างคุ้มค่า 

(5) 
 

3. บทบาทผู้น า 
3.1 ผู้น ามีบทบาทส าคัญที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน เช่น การสื่อสาร การ

แก้ไขหรือปลดล็อคข้อจ ากัด การสร้างบรรยากาศการท างาน การสร้างวัฒนธรรม
การท างานแบบมีส่วนร่วมและมีการท างานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหา 

3.2 วิธีการมอบหมายงานของผู้น าชัดเจน มีประสิทธิภาพ 
3.3 บทบาทของหน่วยงานหรือผู้ที่ส่งผลงานต่อผลงานที่ส่งขอรับรางวัล 

(5) 
 

มิติที ่2 ตัวชี้วัดเชิงกระบวนการ (Process Indicators) 30 

1. การมีส่วนร่วมของประชาชน 
1.1 มีกระบวนการที่ท าให้ประชาชนมีเข้าไปมีส่วนร่วมการในการด าเนินการแก้ไขปัญหา

ความยากจน โดยอ้างอิงจากระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน (IAP 2 – 
International Association for Public Participation) 4 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 
การให้ข้อมูลข่าวสาร(To Inform) ระดับที่ 2 การปรึกษาหารือ (To Consult) ระดับ
ที่ 3 การเข้ามามีบทบาท(To Involve) และระดับที่ 4 ความร่วมมือ (To 
Collaborate) 

1.2 บทบาทของหน่วยงานที่ส่งผลงานในการท างานร่วมกันกับภาคส่วนต่าง ๆ 
โดยเฉพาะภาคประชาชน 

(10) 
 

2. เครือข่ายและการบูรณาการท่ีเกี่ยวข้องในการท างาน 
2.1 การบูรณาการในการท างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และวิธีในการท างานร่วมกัน 
2.2 มีการบูรณาการในการท างานระหว่างหน่วยงานตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มิใช่ภาครัฐ 

เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ และวิธีในการท างานร่วมกัน 
2.3 มีแนวทางในการท างานร่วมกัน การแก้ไขปัญหา และกลไกในการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน  
2.4 มีกลไกและรูปแบบในการสร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ 
2.5 บทบาทของเครือข่ายหลักต่าง ๆ ในการท างานรว่มกัน 

(10) 
 

3. กระบวนการท างานมีประสิทธิภาพและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
3.1 การตดิตามประเมินผลและตรวจสอบการท างานที่น าไปสู่การขับเคลื่อนงานได้เหน็ผล 
3.2 มีการน าข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหา 

(10) 
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 ประเภทร่วมใจแก้จน (Collaboration towards Poverty Eradication) 

ประเด็นข้อค าถาม คะแนน 

3.3 มีโมเดลการแก้จนที่มีประสิทธิภาพ 
3.4 มีกระบวนการท างานมีความริเริ่มสร้างสรรค์ มีไอเดียใหม่ หรือเป็นการต่อยอด

ความคิดเดิม 
มืติที่ 3 : ตัวชี้วัดผลลัพธ์ผลกระทบ (Output, Outcome and Impact Indicators) 55 
1. ผลงานมีผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบที่แก้จนได้จริงเป็นที่ประจักษ์ ตอบโจทย์ปัญหา 

โดยแบ่งเป็น 
- ผลผลิต (Output) 15 คะแนน โดยพิจารณาจากข้อมูลเชิงตัวเลขหรือเชิงปริมาณ
โดยเปรียบเทียบกับปีที่ยังไม่มีการด าเนินโครงการ เช่น มีผู้ที่ได้รับการแก้ไข
ปัญหาความยากจนในด้านต่าง ๆ จากการด าเนินโครงการกี่คน มีรายได้เพ่ิมขึ้น
เท่าใด มีที่อยู่อาศัยที่มคีุณภาพเพ่ิมขึ้นกี่คน เป็นต้น 

- ผลลัพธ์ (Outcome) 20 คะแนน โดยพิจารณาจากผลที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจาก
ผลผลิตในเชิงของคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการเพ่ิมขึ้นของรายได้และการเข้าถึง
ปัจจัย 4 

- ผลกระทบ (Impact) 5 คะแนน โดยพิจารณาว่าโครงการท าให้เกิดผลกระทบ
ระยะกลางที่สามารถแก้ไขความยากจนได้จริง ในลักษณะที่ตอบโจทย์เหมาะสม
กับพ้ืนที่ ความต้องการของประชาชน และชุมชน 

(40) 
 

2. โอกาสในการน าไปขยายผล 
2.1 โมเดลร่วมใจแก้จนมีศักยภาพในการน าไปสู่การขยายผลพื้นที่อื่นๆ หรือสามารถ

ขยายผลไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่น หรือสามารถต่อยอดโมเดลเดิมให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

2.2 ข้อตกลงร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมนีโยบายที่มุ่งเน้นการมีส่วนรว่ม
ให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

(5) 
 

3. ความยั่งยืนของโครงการ 
3.1 ผลการแก้ไขปัญหาความยากจนมีความส าเร็จในลักษณะที่ยั่งยืน มีการสร้าง

กลไกในการท าให้มีทรัพยากรสนับสนุนการด าเนินการได้อย่างเพียงพอ ต่อเนื่อง 
เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชน
หรือชุมชนที่มีปัญหาความยากจน 

(10) 
 

มิติที่ 4 : ความยั่งยืน 10 
7) การถอดบทเรียนผ่านการประเมินการด าเนินงาน และการถ่ายทอดผลการประเมิน 

ไปสู่สาธารณะ 
8) ความยั่งยืนระดับนโยบาย (การจัด Roadmap ในการขยายผล หรือการบรรจุ

โครงการไว้ในแผนปฏิบัติการ) 

 

คะแนนเต็ม 100 
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ส านักงาน ก.พ.ร.จะประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลฯ ขั้นตอนที่ 1 
โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ  

1) ผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัล “ระดับดีเด่น” จะได้รับการตรวจประเมิน
ขั้นตอนที่ 2 เพื่อยืนยันผลคะแนน โดยการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) 
หรือการสัมภาษณ์ผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) หรือให้หน่วยงานจัดท าคลิปวีดิโอ 
หรือถ่ายทอดสดน าเสนอผลงาน ทั้งนี้ ผลการประเมินสามารถถูกปรับเป็นระดับดีหรือไม่ผ่าน 
หากในการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 แล้วพบว่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณารางวัลฯ  

 การรับการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 หน่วยงานจะต้องเตรียมการใน 3 ประเด็น 
คือ การน าเสนอ การตอบข้อซักถามของกรรมการ และการจัดนิทรรศการ
แสดงผลการด าเนินงาน/สาธิตการให้บริการ  

2) ผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัล “ระดับดี” จะต้องจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม 
ใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ผลลัพธ์การด าเนินงานที่ชัดเจนและวัดผลได้ (ควรแสดงตัววัดและผล
การด าเนินการเป็นสถิติหรือตัวเลขให้ชัดเจน 2) ความยั่งยืนของผลงาน (ควรแสดงให้เห็น
แผน/แนวทางในการขยายผล หรือการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่นในการ
ขยายผล) และ 3) ความโดดเด่นของผลงานอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ผลการประเมินสามารถถูก
ปรับเป็นระดับดีเด่น และเข้ารับการ Site Visit ได้ หากข้อมูลเพิ่มเติมมีความชัดเจนและโดดเด่น 
รวมทั้งสามารถถูกปรับเป็นไม่ผ่าน หากพบว่าผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณารางวัลฯ 
หรือข้อมูลไม่เพียงพอต่อการพิจารณารางวัลฯ   
 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้รวบรวมการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site 
Visit) ของผลงานกรมอนามัยที่ได้รับรางวัล จ านวน 2 ตัวอย่าง คือ   

1) การรับ Site Visit รางวัลบริการภาครัฐ ประจ าปี 2562  
ผลงานเรื่อง “เครื่องมือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (0 - 5 ปี) 
กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง ชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง”  
โดยศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาต ิ 

2) การรับ Site Visit รางวัลบริการภาครัฐ ประจ าปี 2564  
ผลงานเรื่อง “ชุดตรวจอนามัยสิ่งแวดล้อม (DOH Test Kits)”  
โดยศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย *  

(หมายเหตุ *อยู่ระหว่างการพิจารณารางวัล) 
  

ตัวอย่างการรับตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) 
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การรับ Site Visit รางวัลบริการภาครัฐ ประจ าปี 2562 
“เครื่องมือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (0 - 5 ปี)  

กลุ่มชาติพันธ์ุบนพื้นท่ีสูง ชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง” 

ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 
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การรับ Site Visit รางวัลบริการภาครัฐ ประจ าปี 2564 
“ชุดตรวจอนามัยสิ่งแวดล้อม (DOH Test Kits) ” 

ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 
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ล าดั
บ 

ปี ประเภทรางวัล ชื่อผลงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 2558 ระดับดี - บูรณาการ
การบริการที่เป็นเลิศ  

การรับรองมาตรฐาน
โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ  

ส านักส่งเสริมสุขภาพ 

2 2559 ระดับดี – การพัฒนา 
การบริการที่เป็นเลิศ  

พลังเครือข่าย MCH 
Board ล้านนา...สู่การ
พัฒนางานอนามัยแม่และ
เด็กอย่างยั่งยืน  

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 

3 2560 ระดับดี  
–นวัตกรรมการบริการ  

ชุดรักษาทางทันตกรรม
แบบพกพาระบบ ICOH    

ศูนย์ทันตสาธารณสุข 
ระหว่างประเทศ 

4 2560 ระดับดี  
–นวัตกรรมการบริการ 

การพัฒนาถุงตวงเลือด
เพ่ือประเมินการเสียเลือด  
ในผู้รับบริการคลอด   

ศูนย์อนามัยที่ 3  
นครสวรรค ์

5 2561 ระดับดีเด่น  
–นวัตกรรมการบริการ 

Program ก ากับการขนส่ง
มูลฝอยติดเชื้อ(Manifest) 

ศูนย์อนามัยที่ 5  
ราชบุรี 

6 2561 ระดับดีเด่น  
–นวัตกรรมการบริการ 

ChOPA&ChiPA Game สู่
เด็กไทยสูงสมส่วนแข็งแรง  

กองกิจกรรมทางกาย 
เพ่ือสุขภาพ 

7 2561 ระดับดีเด่น  
- พัฒนาการบริการ  

ระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูลแบบ
บ่อทรายกรอง   

ศูนย์อนามัยที่ 10 
อุบลราชธานี 

8 2561 ระดับดี   
–นวัตกรรมการบริการ 

ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า
ดื่มส าหรับชุมชนบนพื้นที่
สูงเครื่องกรองน้ าครัวเรือน
แบบทรายกรองช้า  

ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ุ 
ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ 

9 2561 ระดับดี  
- พัฒนาการบริการ 

การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ด้านส่งเสริมสุขภาพใน
ศูนย์การค้า   

ศูนย์อนามัยที่ 9 
นครราชสีมา 

10 2561 ระดับดี  
- พัฒนาการบริการ 

PIRAB สร้างพันธมิตร มุ่ง
สู่ Smart kids R10  

ศูนย์อนามัยที่ 10 
อุบลราชธานี 

11 2562 ระดับดีเด่น 
- พัฒนาการบริการ  

เครื่องมือประเมินและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (0 - 5 ปี) กลุ่ม

ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ุ 
ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ 

ผลงานกรมอนามัยที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ  

ประจ าปี พ.ศ. 2558 – 2563 
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ล าดั
บ 

ปี ประเภทรางวัล ชื่อผลงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ชาติพันธ์ุบนพื้นที่สูง ชาว
ไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง  

12 2563 ระดับดี 
- พัฒนาการบริการ  

การพัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว (Long 
Term Care) ในชุมชนด้วย
นวัตกรรม 3 C : Care 
Manager, Caregiver & 
Care Plan   

ส านักอนามัยผู้สูงอายุ 

13 2563 ระดับดี 
- พัฒนาการบริการ  

การพัฒนาระบบการคัด
กรองมะเร็งเต้านมในสตรีไทย 

ส านักส่งเสริมสุขภาพ 

 

ผลงานของกรมอนามัย ประจ าปี 2564* 
หมายเหตุ *อยู่ระหว่างการพิจารณารางวัล 

ล าดั
บ 

ปี ประเภทรางวัล ชื่อผลงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

14 2564 ระดับดีเด่น 
–นวัตกรรมการบริการ 

ชุดตรวจอนามัยสิ่งแวดล้อม 
(DOH Test Kits)  

ศูนย์ห้องปฏิบัติการ 
กรมอนามัย 

15 2564 ระดับดี 
–นวัตกรรมการบริการ 

การขับเคลื่อนมาตรการการ
จัดเก็บภาษีน้ าตาลใน
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาวะคนไทย 

ส านักทันตสาธารณสุข 

16 2564 ระดับดี 
–นวัตกรรมการบริการ 

อสม.กับหุ่นเต้านมจ าลอง
มหัศจรรย์คัดกรองมะเร็ง 
ลดเสี่ยงให้สตรีเขต 3 

ศูนย์อนามัยที่ 3  
นครสวรรค ์

17 2564 ระดับดี 
- พัฒนาการบริการ 

มหัศจรรย์ 1,000 วันแรก
แห่งชีวิต เขตสุขภาพที่ 9 

ศูนย์อนามัยที่ 9 
นครราชสีมา 

18 2564 ระดับดี 
- ยกระดับบริการที่
ตอบสนองต่อ
สถานการณ์โควิด 19 

การยกระดับกระบวนการ
ท างานและส่งเสริมป้องกัน
การแพร่ระบาดโควิด 19 
ของกรมอนามัย 
(แปรงฟัน New normal, 
ยกระดบัมาตรฐานสถาน
ประกอบกิจการด้านอาหาร, 
อนามัยโพล)  

กรมอนามัย 
(สท./สอน./กป./สกท.) 
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ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) 

รางวัลบริการภาครัฐ ประจ าปี 2563 ประเภทรางวัล นวัตกรรมการบริการ  
ผลงาน : Dental Platform ต้นแบบเพื่อให้บริการทางทันตกรรมคนพิการและผู้สูงอายุที่ใช้เก้าอี้ล้อเลื่อน 
หน่วยงาน : สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ 

คนพิการมีอัตราการเพ่ิมขึ้นทั้งในสังคมและในประเทศต่าง ๆ เนื่องจากหลายสาเหตุด้วยกัน  และ
จากการที่ประชาชนมีแนวโน้มมีอายุเพิ่มขึ้น ซึ่งเพิ่มโอกาสที่จะพบความพิการมากกว่ากลุ่มอายุอื่น ๆ 
สถาบันทันตกรรมได้พัฒนาอุปกรณ์ที่ช่วยลดความเสี่ยง จากการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มารับบริการทางทัน
ตกรรม ชื่อว่า “Dental Platform” เพื่อให้ทันตแพทย์ท าฟันได้สะดวก ไม่จ าเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
ส่งผลให้ผู้สูงอายุและผู้ที่มีความพิการเข้าถึงบริการทางด้านทันตกรรมเพ่ิมมากขึ้น 

  

ตัวอย่าง ผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ  
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รางวัลบริการภาครัฐ ประจ าปี 2563 ประเภทรางวัล นวัตกรรมการบริการ  
หน่วยงาน : โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 
ผลงาน : Thai Reach ไทยฤทธิ์พิชิตความพิการ  

นวั ต ก ร รมมื อ เที ย ม เ สมื อนจริ ง  ส ร้ า ง คว าม เท่ า เ ที ย มแล ะ โ อก าส ให้ กั บผู้ พิ ก า ร  
ให้สามารถด ารงชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยประสานความร่วมมือจากทุ กภาคส่วน ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีการทดสอบทดลองจนประสบความส าเร็จ  
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รางวัลบริการภาครัฐ ประจ าปี 2563 ประเภทรางวัล นวัตกรรมการบริการ   
หน่วยงาน : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ผลงาน : นวัตกรรมไดฟลูเบนซูรอน : ก าจัดยุงลายไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาพที่ดีของ
ประชาชน 

ผลิตภัณฑ์ป้องกันก าจัดลูกน้ ายุงชนิดเม็ดจากสารไดฟลูเบนซูรอน เป็นสารที่องค์การอนามัยโลก
แนะน าให้ใช้ โดยท าให้ลูกน้ ายุงไม่สามารถเจริญเป็นยุงตัวเต็มวัยและตายในที่สุด ทั้งนี้ได้ผ่านการทดสอบ
ประสิทธิภาพในการก าจัดลูกน้ ายุงลาย โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นี้ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ และได้รับการขึ้น
ทะเบียนจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เรียบร้อยแล้ว เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นโดยคน
ไทยและสนับสนุนพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้ ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการควบคุมและก าจัดลูกน้ ายุงลายด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชนเข้าถึงได้ง่าย  
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รางวัลบริการภาครัฐ ประจ าปี 2563 ประเภท นวัตกรรมการบริการ  
หน่วยงาน : กรมการแพทย์    
ผลงาน : หมุดเกลียวขนาดเล็กราชวิถี   

จากสถิติของโรงพยาบาลราชวิถีมีผู้มารับการจัดฟันเป็นจ านวนมาก ส่วนหนึ่งจ าเป็นต้องใช้หมุด
เกลียวขนาดเล็กและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่มีข้อจ ากัดของการออกแบบของหมุดเกลียวขนาดเล็กที่น าเข้า
จากต่างประเทศ ดังนั้นโรงพยาบาลราชวิถี จึงได้พัฒนานวัตกรรมหมุดเกลียวขนาดเล็ก โดยทีม
นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร และทันตแพทย์ จนท าให้ทันตแพทย์สามารถประยุกต์ใช้งานในคลินิกได้มากขึ้น 
เพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาให้สูงขึ้นตามไปด้วย สามารถแก้ไขท าให้ฟันเรียงตัวดี ใช้งานได้เป็นปกติ เป็น
จุดเริ่มต้นการดูแลสุขภาพที่ดี การเข้าถึงในราคาที่เหมาะสมจะเพ่ิมการเข้าถึงบริการของประชาชน 
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รางวัลบริการภาครัฐ ประจ าปี 2563 ประเภท นวัตกรรมการบริการ  
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ผลงาน : H numbers นวัตกรรมระบบค้นหาวัตถุเจือปน อาหารฮาลาลแม่นย าเพื่ออุตสาหกรรม

อาหารแห่งอนาคต  
ฮาลาลเป็นระบบการจัดการอาหารปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับมากขึ้น จากผู้บริโภคทั้งมุสลิม

และมิใช่มุสลิม คลอบคลุมตั้งแต่อาหาร สิ่งที่มิใช่อาหาร และการบริการ ประเทศไทยจัดเป็นประเทศหลัก
ที่มีศักยภาพสูงในการผลิตภัณฑ์อาหารและการเกษตรป้อนแก่ตลาดโลก ดังนั้นส่วนหนึ่งของพัฒนา
นวัตกรรมอาหารคือการได้รับการรับรองฮาลาลที่มีคุณภาพย่อมเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้คิดค้นนวัตกรรมระบบค้นหาวัตถุเจือปนอาหารฮาลาลแม่นย า เพื่อ
อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต ท าให้ผู้ประกอบการและผู้ตรวจประเมินฮาลาล สามารถตรวจสอบ
สถานภาพฮาลาลของวัตถุดิบหรือคัดเลือกวัตถุเจือปนอาหารฮาลาลที่ใช้ได้จากฐานข้อมูล (H Numbers) 
ด้วยตัวเองได้จากหนังสือ เว็บไซต์และแพลตฟอร์ม ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอน ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ลดจ านวนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ท าให้กระบวนการในการตรวจ
รับรองฮาลาลรวดเร็วยิ่งขึ้น และผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต  
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รางวัลบริการภาครัฐ ประจ าปี 2563  ประเภทรางวัล พัฒนาการบริการ 
หน่วยงาน : กรมสรรพากร 
ผลงาน : น้องอารี  ผู้ช่วยอัจฉริยะเรื่องภาษีสรรพากร 

“Chatbot น้องอารี” ตอบโจทย์เรื่องภาษี โดยการน าเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในการตอบ
ค าถามเกี่ยวกับภาษี และแก้ไขปัญหาให้กับผู้รับบริการได้รวดเร็ว ทันใจ ตลอด 24 ชั่วโมง  
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รางวัลบริการภาครัฐ ประจ าปี 2563  ประเภทรางวัล พัฒนาการบริการ 
ผลงาน :  โครงการคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรง ฝันที่เป็นจริงของคนไทย 
หน่วยงาน : กรมการแพทย์ 

โรคมะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรง มีแนวโน้มอุบัติการณ์การเกิดโรคสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หาก
ประเทศไทยไม่มีนโยบายการป้องกันและควบคุมโรคที่ดีจะส่งผลให้มีผู้ป่วยรายใหม่เพ่ิมขึ้น สถาบันมะเร็ง
แห่งชาติ จึงจัดท าโครงการคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรง น าร่องที่จังหวัดล าปางก่อน จากนั้น
นโยบายดังกล่าวจึงได้น าไปประเมินความคุ้มค่า จนน าไปสู่โครงการการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งระดับชาติ 
ท าให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อย่างเท่าเทียม ประชาชนยังมีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงการป้องกันและคัดกรองโรค ซึ่งการพบโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ช่วยลดความทุกข์ทรมาน
จากการเจ็บป่วย ช่วยลดอัตราการตายก่อนวัยอันควร  
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รางวัลบริการภาครัฐ ประจ าปี 2563  ประเภท พัฒนาการบริการ  
ผลงาน :  การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการคัดกรองเบาหวานเข้าจอตาเพ่ือป้องกันตาบอด 
หน่วยงาน : กรมการแพทย์  

อุบัติการณ์ของเบาหวานเข้าจอตา มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นตามระยะเวลาการเป็นเบาหวานและ
ตามอายุของผู้ป่วย การตรวจตาในผู้ป่วยเบาหวานมีความส าคัญ เพื่อค้นหาผู้ป่วยและการคัดกรอง
เบาหวานเข้าจอตา แต่เนื่องจากจักษุแพทย์ไม่เพียงพอ โรงพยาบาลราชวิถี ได้น าปัญญาประดิษฐ์มาใช้
อ่านภาพจอตาเพื่อคัดกรองเบาหวานเข้าจอตา ซึ่งมีความแม่นย าสูงมาก มีความไว และความจ าเพาะใน
การค้นพบผู้ป่วยที่ต้องส่งต่อจักษุแพทย์สูงถึง 0.95 ท าให้ประชาชนเข้าถึงบริการมากขึ้น ทราบผลทันที
ที่ตรวจคัดกรอง รักษาได้ทันเวลา โอกาสตาบอดน้อยลง  
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รางวัลบริการภาครัฐ ประจ าปี 2563  ประเภท พัฒนาการบริการ  
หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
ผลงาน : โครงการสร้างแบรนด์ประเทศไทย ผ่านสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพที่ได้รับตราสัญลักษณ์ 

Thailand Trust Mark 
ยกระดับภาพลักษณ์สินค้าและบริการไทย โดยพัฒนาภาพลักษณ์ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการ

ผลิตสินค้าแบรนด์ของตนเอง (Original brand manufacturer--OBM) และเป็นแหล่งก าเนิดสินค้าที่ดี
มีคุณภาพ ครอบคลุมประเด็นทางการค้าที่โลกให้ความส าคัญในเรื่อง คุณภาพสินค้า สิ่งแวดล้อม สังคม 
แรงงาน ผ่านตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark โดยใช้ค าว่า “Thailand Trusted Quality คุณภาพ
ที่ทั่วโลกมั่นใจได้” เพื่อให้สินค้าและบริการของประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากลมากขึ้น ส่งผลต่อภาคการส่งออกที่ขยายตัว และน ารายได้เข้าประเทศมากขึ้น 
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รางวัลบริการภาครัฐ ประจ าปี 2563 ประเภท พัฒนาการบริการ 
ผลงาน : โครงการผ่าตัดรักษาโรคหัวใจและโรคทรวงอก   

เป็นโครงการที่น านโยบายของโครงการศูนย์โรคหัวใจมาต่อยอดและพัฒนาขีดความสามารถด้าน
การรักษาที่มีความเชี่ยวชาญสูง สู่ความเป็นเลิศในระดับสากล โดยพัฒนาและส่งเสริมให้โรงพยาบาล
อานันทมหิดล และโรงพยาบาลมะเร็งจังหวัดลพบุรี เป็นศูนย์กลางการบริการทางสาธารณสุข กลุ่มโรค
หลักในเขตสุขภาพที่ 4 รวมถึงจังหวัดพื้นที่ภาคกลางตอนบนได้อย่างทั่วถึง โดยประชาชนในพื้นที่
ห่างไกลจะมีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่ได้มาตรฐาน ลดจ านวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 
ลดระยะเวลาการรอผ่าตัด ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงโรคทรวงอก 
เป็นการสร้างหลักประกันว่าประชาชนจะมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี  
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รางวัลบริการภาครัฐ ประจ าปี 2563  ประเภทรางวัล ขยายผลมาตรฐานการบริการ 
หน่วยงาน : กรมพัฒนาท่ีดิน 
ผลงาน : การปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวไม่เหมาะสมเป็นสินค้าอ่ืนตามการบริหารจัดการพื้นที่

เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) 
การจัดท าแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) เป็นการบูรณาการข้อมูลพื้นฐานเชิง
พื้นที่ด้านการเกษตรจากทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ข้อมูลทรัพยากรพื้นฐานการผลิต (ดิน น้ า พืช) ข้อมูลด้านการตลาด ข้อมูล
เกษตรกร และ เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งข้อมูลต่างๆ เหล่านี้จะมีการปรับปรุงและมีการเปลี่ยนแปลงได้
ตามกาลเวลา (Adaptive Data) ทั้งนี้ สามารถน าไปใช้ประกอบการวางแผนด้านการผลิตสินค้าเกษตร
ภายในพื้นที่ ท าให้สามารถบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับสภาพความเหมาะสมของปัจจัย
การผลิตและการตลาดในพื้นที่ได้อย่างดี   
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รางวัลบริการภาครัฐ ประจ าปี 2563  ประเภทรางวัล บูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ 
หน่วยงาน : กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง และส านักงาน

พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
ผลงาน : ระบบให้บริการค้นหาต าแหน่งแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต 

(LandsMaps) 
LandsMaps “แอปพลิเคชันที่อ านวยความสะดวกในการตรวจสอบต าแหน่ง ภาพแปลงที่ดิน 

ราคาประเมินที่ดิน และค่าใช้จ่ายรังวัด โดยระบุเลขที่โฉนด” เป็นการบูรณาการฐานข้อมูลจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และน าประโยชน์จากข้อมูลรูปแปลงดิจิทัล ที่ตั้งของแปลงที่ดินจากฐานข้อมูลที่ดิน มาใช้
ร่วมกับการสืบค้นที่เป็นสากลของ Google Map เพ่ิมช่องทางการให้บริการและเข้าถึงข้อมูลแก่ประชาชน 
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ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) 

รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ าปี พ.ศ. 2563 ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน 
หน่วยงาน : กรมสรรพากร  

"มุ่งเน้นการเป็น Open Governance ด้วยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ โดยยึดผู้เสียภาษี
เป็นศูนย์กลาง (Taxpayer Centric) และมีการบูรณาการการท างานร่วมกันทุกภาคส่วน เชื่อมโยง
ฐานข้อมูล Big Data เพ่ือให้บริการเข้าถึงประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ"  

 

  

ตัวอย่าง ผลงานที่ได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
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รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ าปี พ.ศ. 2563  
ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
หน่วยงาน : กรมการแพทย์ 
ผลงาน : รวมพลัง เยียวยา ผู้ติดฝิ่น สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

การเสพติดฝิ่นของกลุ่มชาติพันธ์ุในพื้นที่สูง โดยเฉพาะอ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ส่งผล
ให้ผู้ป่วยกลับไปติดซ้ า ชุมชนไม่น่าอยู่และไม่สามารถพึ่งตนเองได้  สถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพ
ติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช). ได้ปรับกลยุทธ์ให้ถือว่าผู้เสพเป็นผู้ป่วยและให้บริการเชิงรุก โดยใช้
ชุมชนเป็นฐานและสร้างการมีส่วนร่วม ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาฝิ่นในชุมชนและผลักดันการบ าบัดผู้ติดฝิ่น
เข้าสู่ระบบ ได้จัดตั้งศูนย์ Drop-in center ในพื้นที่ 7 อ าเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และตาก 
ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง และขยายผลไปในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือที่มีบริบทในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดารอีกด้วย 
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รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ าปี พ.ศ. 2563  
ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
ผลงาน : คู่วิถีคนอยู่ร่วมกับป่า ลดพื้นท่ีท าไร่หมุนเวียน 

ด้วยวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าปกากะญอ จ านวน 86 ครัวเรือน ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านห้วยน้ าใส ใน
พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ คือการเผาป่าเพื่อท าไร่หมุนเวียน ท าให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ า เสียหายไป
กว่า 1,903 ไร่ สถาบันฯ จึงมีแนวคิดในการพัฒนาเพ่ือให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน โดยการ
จัดเวทีระดมความคิดเห็น ค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน น ามาสู่การจัดท าแผนชุมชน จน
สามารถจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนบริหารจัดการพื้นที่ สร้างระเบียบข้อตกลง ก าหนดเขตการพัฒนาที่
ชัดเจน และบูรณาการการท างานร่วมกับ 20 หน่วยงาน ท าให้ลดพื้นที่ท าไร่หมุนเวียน กลับคืนพื้นที่ป่า
กว่า 966 ไร่ พัฒนาเป็นหมู่บ้านตัวอย่าง และเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน   
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รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ าปี พ.ศ. 2563 
ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
ผลงาน :  หมู่บ้านสีขาวชุมชนบ าบัดยาเสพติด ครอบครัวร่วมรักษ์ ฮักเวียงหนองล่องอย่างยั่งยืน  
หน่วยงาน : ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หมู่บ้านวังสะแกงใต้ อ าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน มีอัตราผู้เสพยาเสพติดเพิ่มสูงมากขึ้น 
และไม่ให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพราะหวาดกลัวต่อขบวนการค้ายาเสพติด ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าพูนได้เข้าไปแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับต ารวจ ฝ่ายปกครอง เครือข่าย
สาธารณสุข โดยออกแบบโปรแกรมกระบวนการบ าบัดเป็นระยะเวลารวม 4 เดือน และมีการติดตาม
อย่างต่อเนื่องหลังครบโปรแกรม 7 ครั้งใน 1 ปี โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการบ าบัด ค้นหา คัดกรอง ดูแล 
ช่วยเหลือ ส่งต่อผู้เสพ และสร้างมาตรการด้านยาเสพติดในชุมชน ผู้ที่ได้รับการบ าบัดสามารถกลับมาใช้
ชีวิตปกติ ประกอบอาชีพได้ เป็นที่ยอมรับของชุมชน   
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รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ าปี พ.ศ. 2563 
ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
ผลงาน :  บ้านท าเนียบร่วมใจ ปฏิบัติการฉุกเฉินฉับไว ปลอดภัย ลดรุนแรงสร้างความแข็งแกร่งชุมชน 
หน่วยงาน : กรมสุขภาพจิต  

ต าบลบ้านท าเนียบ อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ห่างไกลจากเขตเมือง มีผู้ป่วยจิตเวช
มากเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในชุมชนเกิดเหตุการณ์รุนแรง เช่น การแทงเด็กวัย 3 ขวบ 
การจุดไฟเผาปั๊มน้ ามัน เป็นต้น ร.พ. สวนสราญรมย์ จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายวิเคราะห์สถานการณ์ 
โดยใช้ชุมชนเป็นฐานด้วยกระบวนการ CBR (Community-Based Rehabilitation) ส่งผลให้ชุมชนไม่มี
อุบัติการณ์ของความรุนแรงของผู้ป่วยจิตเวช โดยมีทีมปฏิบัติการฉุกเฉินจิตเวชที่สามารถช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงที และน าผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษา ชุมชนเกิดการมีส่วนร่วม ผู้ป่วยจิตเวชได้รับการยอมรับ 
ลดการตีตราจากสังคม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ าปี พ.ศ. 2563 
ประเภทเลื่องลื่อขยายผล 
ผลงาน :  การบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน : ณ ฝายแม่ลาวฝั่งขวาจังหวัดเชียงราย (ต้นแบบดอยงู) 
หน่วยงาน : กรมชลประทาน 

การขยายผลต้นแบบ "ผลงานดอยงู”  ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลฯ ประจ าปี พ.ศ. 2561 มา
ด าเนินการในพื้นที่กลุ่มผู้ใช้น้ าฝายแม่ลาวฝั่งขวา ครอบคลุมพื้นที่ 113,136 ไร่  สามารถปรับเปลี่ยนวิธี
คิดและวิธีการท างาน จนสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารจัดการน้ า เกิดการแบ่งปัน
น้ า อย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และทั่วถึง องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ใช้น้ ามีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
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แหล่งข้อมูล 
รางวัลบริการภาครัฐ (TPSA) และ 

รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (TEPGA) 

 เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย  
 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง https://psdg.anamai.moph.go.th/th 
 รางวัลบริการภาครัฐ (TPSA) >> การสมัครรางวัลบริการภาครัฐ (TPSA) และ

รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (TEPGA)  
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง https://psdg.anamai.moph.go.th/th/award64 
 หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครรางวัลบริการภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2564  
(ส านักงาน ก.พ.ร.) 

 หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 (ส านักงาน ก.พ.ร.) 

 เอกสารชี้แจงเกณฑ์การสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ.2564 (ส านักงาน ก.พ.ร.)  
 รางวัลบริการภาครัฐ (TPSA) >> ผลงานที่กรมอนามัยได้รับรางวัล  

 แบบฟอร์มผลงานที่กรมอนามัยได้รับรางวัล 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง https://psdg.anamai.moph.go.th/th/government-service-tpsa 

 รางวัลบริการภาครัฐ (TPSA) >> ผลงานต้นแบบ (Best Practice) รางวัลเลิศรัฐ 
สาขาบริการภาครัฐ  
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง https://psdg.anamai.moph.go.th/th/cms-of-88 
 ผลงานต้นแบบ (Best Practice) รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ปี 2558 – 2563 
(ส านักงาน ก.พ.ร.) 

 การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม >> Best Practice รางวัลการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม 
 Best Practice รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  ปี 2558 – 2563 
(ส านักงาน ก.พ.ร.) 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง https://psdg.anamai.moph.go.th/th/cms-of-116 
 

 

ภาคผนวก  
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