
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนใบสมัครรางวัล

นางขนิษฐา  งามวงศ์สถิต  
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ

อาจารย์ ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์
อาจารย์ ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่ง เทคนิคการเขียนใบสมัครรางวัล

1



715 ผลงาน 

ผา่น 83 ผลงาน

ไมผ่า่น 632 ผลงาน

รางวลับรกิารภาครฐั

ผลการประเมนิ

ผ่าน ไมผ่า่น

ผลการพจิารณารางวลัประจ าปี 2563

คดิเป็น 88%

รางวลัการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม

392 ผลงาน

ผา่น 72 ผลงาน

18%82%

ไมผ่า่น 320 ผลงาน
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7 สอดคล้อง SDGs

แนวทางการด าเนินงานสอดคล้อง
กับวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน 2030 
(2030 Agenda)

2 ใส่ใจเทคโนโลยี
ให้ความส าคัญกับการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการท างานหรือ
การให้บริการ

3 มี Big Impacts

สร้างผลลัพธ์เชิงบวก ที่มี Impancts
และตอบสนองต่อปัญหาที่ระบุไว้ได้

6 ต้นแบบขยายผล

สามารถน าไปประยุกต์ใช้หรือ
เป็นต้นแบบในการด าเนินงาน
ขยายผลในพื้นท่ีอื่นได้  

4 ผสานความร่วมมือ

เชื่อมโยงกับผู้มีส่วนส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาค
ประชาสังคม ชุมชน และภาคเอกชน 

5 ผลลัพธ์เชิงประจักษ์

สามารถระบุผลลัพธ์ท่ีชัดเจน 
มีข้อมูลสถิติเชิงประจักษ์  

3

1 โดดเด่นไม่เหมือนใคร

ผลงานมีความโดดเด่น
มากกว่าการด าเนินงาน
ตามปกติ

ถอดบทเรยีน/ความส าเร็จของผลงานทีไ่ดร้บัรางวลับรกิารภาครฐั
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ถอดบทเรยีน/ความส าเร็จของโครงการทีเ่คยไดร้บัรางวลัการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม

ระดบัการมสีว่นรว่ม

รปูแบบการด าเนนิโครงการ

ปจัจยัส าคญั เง ือ่นไขพเิศษอืน่  

กลุม่เป้าหมาย

เป็นโครงการทีเ่ปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มสีว่นรว่ม
ในระดบัความรว่มมอื (Collaborate)

- มกีารท างานในรปูคณะท างานตดิตามและ
ประเมนิผลและก าหนดบทบาทความรับผดิชอบ
อยา่งชดัเจน

- มกีจิกรรมรว่มกับเครอืขา่ยอยา่งสม า่เสมอ มจี านวน
สมาชกิเพิม่ขึน้ และมกีารก าหนดกรอบ นโยบาย
แผน เป้าหมายและมบีรรทัดฐานการตัดสนิใจหรอื
คา่นยิมในการท างานในเรือ่งตา่งๆ รว่มกัน

- เครอืขา่ยหรอืคณะท างาน รว่มคดิ รว่มด าเนนิการ 
รว่มตัดสนิใจ รว่มตรวจสอบ โดยทกุคนมบีทบาท
ในการตัดสนิใจเทา่เทยีมกัน

- มรีะบบการรับฟังและแกไ้ขปัญหาอยา่งรวดเร็วผา่น
ชอ่งทางทีห่ลากหลาย

- มกีฎ กตกิา หรอืขอ้ตกลงระหวา่งกลุม่หรอื
เครอืขา่ย

- โครงการมปีระโยชนต์อ่คนในพืน้ทีแ่ละเป็นตน้แบบ
ในพืน้ทีอ่ ืน่

- ประชาชนภมูใิจทีไ่ดเ้ขา้มาเป็นสว่นหนึง่ใน
ความส าเร็จของโครงการ 

- เจา้หนา้ทีก่ระตอืรอืรน้ในการสนับสนุนอยา่งเต็มที่
- ความไวเ้นือ้เชือ่ใจ ความสามัคคคีนในชมุชน
การมสีว่นรว่มจากทกุภาคสว่น

-ระยะเวลาในการเขา้มามสีว่นร่วมเกนิ 2 ปี
-ความหลากหลายของกลุม่เป้าหมาย
ทีเ่ขา้มามสีว่นรว่ม

ปจัจยั
ทีส่ง่ผลให้

การมสีว่นรว่ม
เกดิความย ัง่ยนื

การก าหนดเกณฑก์ารประเมนิเครอืขา่ย; Provan & Kenis, (2009)
principles of collaboration; Gray (1989)

กลไกการเขา้มามสีว่นรว่ม

- มนีโยบายเป้าหมาย ในการด าเนนิ
โครงการอยา่งตอ่เนือ่ง

- มผีูรั้บผดิชอบ/หน่วยงานรับผดิชอบ
- มรีะบบ/แผนการตดิตามผลการด าเนนิงาน
- มงีบประมาณและการสนับสนุนความรูแ้ละ
การจัดกจิกรรมใหค้ าแนะน าตา่ง ๆ แก่
ชมุชนอยา่งสม า่เสมอ



ข้อแนะน า

ไม่เขียน
ซ  าไปซ  ามา

ระบุ
เป้าหมาย
ชัดเจน

ใช้ภาษา
ง่าย

เลือกผลงาน
ให้สอดคล้อง

เรียงล าดับ
เรื่องราว

สรุป
เรื่องราว
เป็นภาพ

อธิบาย
จุดเปลี่ยน

แสดง
ข้อเท็จจริง
สนับสนุน
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ปจัจยัทีท่ าใหผ้ลงานไมผ่า่นการประเมนิ

เป็นการด าเนนิการตามภารกจิปกต ิไมม่ ี
ความโดดเดน่อยา่งเป็นทีป่ระจักษ์ 

การเขยีนใบสมัครไมช่ดัเจน ไมส่ามารถ
ตอบโจทยต์ามเกณฑข์องรางวลัในประเภท
นัน้ๆ ได ้

ผลผลติผลลพัธไ์มช่ดัเจน หรอืไมม่สีถติ ิ
ทีแ่สดงผลอยา่งเป็นรปูธรรม รวมถงึไม่
ตอบโจทยข์องปัญหาทีต่อ้งการแกไ้ข

ผลงานไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขของรางวลัฯ 
เชน่ สง่ซ ้า ระยะเวลาการด าเนนิการไม่
เป็นไปตามทีก่ าหนด

การมนีวตักรรมทีไ่มไ่ดม้ ีImpact หรอื
เป็นนวตักรรมแบบงา่ยๆ ไมซ่บัซอ้น
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การสมคัรรางวลั
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เลอืกประเภทรางวลั
ทีจ่ะสมคัรขอรบัรางวลั

รางวัลบรกิารภาครัฐ สามารถตรวจสอบผลงานทีเ่คยไดร้ับรางวัลไปแลว้ไดท้างเว็บไซตฐ์านขอ้มลูรางวลับรกิารภาครัฐ
และรางวัล UNPSA

https://awards.opdc.go.th/content/awards/MTA3Mw
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ศกึษาเกณฑ์
การประเมนิฯ 
ใหเ้ขา้ใจ

ประเด็น ข้อค ำถำม คะแนน

1. กำรวิเครำะห์ปัญหำ 10

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา

1.2 แสดงและอธิบายถึงขั้นตอน/กระบวนการเดิม ก่อนมีการพัฒนาว่าเป็นอย่างไร

1.3 ปัญหามีขอบเขตหรือผลกระทบในระดับใด เช่น ระดับพื้นท่ี ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ เป็นต้น

2. แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำและกำรน ำไปปฏิบัติ/โอกำสในกำรพัฒนำ 20

2. อธิบายแนวคิด/นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา หรือโอกาสในการพัฒนาจากปัญหา

3. แสดงและอธิบายถึงขั้นตอน/กระบวนการให้บริการหลังปรับปรุง/พัฒนา ว่าเป็นอย่างไร

3. ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 60

4. ผลผลิตและผลลัพธ์ท่ีส าคัญจากการด าเนินโครงการคืออะไร อธิบายให้ชัดเจนในเชิงสถิติ

5. ประโยชน์ท่ีประชาชน/ผู้รับบริการได้รับจากโครงการ มีอะไรบ้าง

6. มีการประเมินผลการปรับปรุง/พัฒนาฯ จากหน่วยงานเองหรือหน่วยงานภายนอกหรือไม่ ผลเป็นอย่างไร

7. มีแนวทางการจัดการผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้นจากโครงการอย่างไร

4. ควำมยั่งยืนของโครงกำร 10

8. มีการด าเนินการ/แผนในการขยายผลโครงการไปยังหน่วยงานหรือพื้นท่ีอื่น ๆ อย่างไร

9. อธิบายผลงานว่ามีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) อย่างไร

คะแนนเต็ม 100

เกณฑ์กำรประเมิน
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วเิคราะหข์อ้มลู
อยา่งเป็นระบบ

หา Pain point

หา Solution

ประเมนิผล

ปรบัปรงุ

น าไปขยายผล

กลุม่เป้าหมาย
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https://www.opdc.go.th/content/ebook/MTI5

ดาวนโ์หลดไดท้ี่

Best Practice รางวลัเลศิรฐั  

เขา้ไปที ่www.opdc.go.th > ศนูยค์วามรู>้ หนงัสอือเิล็กทรอนกิส์



กรอบแนวคิดกรอบแนวคิดของรางวัล

สอดคล้อง SDGs และ
มีการขยายผล

สาขารางวัล

ความสอดคล้อง เชื่อมโยง
ของค าตอบทุกข้อ 

IMPACTS ของผลงานต่อ
กลุ่มเป้าหมาย

1. ประเภทนวัตกรรมการบริการ 
2. ประเภทพัฒนาการบริการ 
3. ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ 
4. ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ
5. ยกระดับบริการทีต่อบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19
6. ยกระดับการอ านวยความสะดวกในการใหบ้ริการ

1. เปิดใจใกล้ชิดประชาชน
2. สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม
3. ผู้น าหุ้นส่วนความร่วมมือ
4. เล่ืองลือขยายผล
5. ร่วมใจแก้จน 12



ในปี พ.ศ.2559 (ค.ศ.2016) รางวัล UNPSA ได้ถูกจัดให้อยู่ในแผนงานของ 
2030 Agenda for Sustainable Development and the Sustainable 
Development Goals (SDGs)
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รางวัลบริการภาครัฐ
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ประเภทรางวัลแบ่งเป็น 6 ประเภท คือ

นวัตกรรมการบริการ พัฒนาการบริการ

ขยายผลมาตรฐานการ
บริการ

บูรณาการข้อมูล
เพื่อการบริการ 

ยกระดับบริการ
ที่ตอบสนองต่อ

สถานการณ์โควิด 19

ยกระดับการอ านวย
ความสะดวกในการ
ให้บริการ (Most 

Improved Award)

15

รางวัลบริการภาครัฐ



วิเคราะห์ปัญหา

แนวทางแก้ไขปัญหา

ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/
กลุ่มเป้าหมายท่ีชัดเจน

การด าเนินงานที่โดดเด่น

ผลลัพธ์เชิงประจักษ์

ถอดบทเรียน และขยายผล

แนวทางการเขียน
ใบสมัคร

16
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ประเภทนวัตกรรมการบริการ

ค าจ ากัดความ

การพัฒนาการให้บริการด้วยการสร้างนวัตกรรม
จากการน าแนวคิด องค์ความรู้ ทักษะประสบการณ์ 
และเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลงาน/
การให้บริการ กระบวนการ/ระบบบริการรูปแบบใหม่ ๆ
ซึ่งเป็นผลงานท่ีแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
จากผลงานหรือกระบวนการก่อนหน้านี ท าให้การ
บริการดีขึ นกว่าเดิมอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้เกิด
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนอย่างชัดเจน

เงือ่นไขการพิจารณา 

1. เป็นผลงานการให้บริการที่น านวัตกรรม

มาประยุกต์ใช้ ซ่ึงยังไม่มหีนว่ยงานใดเคย

ด าเนินการมาก่อน หรือเป็นผลงานที่เกิดขึ้นจาก

การประยุกต์ใช้สิ่งท่ีมีอยู่จนเกิดนวัตกรรม

ต่อเนื่องในการให้บริการของหน่วยงาน

2. เป็นผลงานที่น าไปใช้แล้วจริง และ

มผีลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมที่สามารถ

ตรวจสอบได้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 

1 ปี

17
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ประเภทนวัตกรรมการบรกิาร

ประเภทของนวัตกรรมภาครัฐ แบ่งเป็น 6 รูปแบบ คือ

6. นวัตกรรมเชิงระบบ (systemic innovation) เป็นการวางระบบใหม่หรือเปล่ียนแปลงระบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน อันก่อให้เกิด

ผลการเปล่ียนแปลงในวงกว้างหรือในระดับขั้นพื้นฐาน (systemwide change/fundamental transformation) หรือส่งผลกระทบ

ต่อการปรับโครงสร้างหรือเปล่ียนแปลงแบบแผนความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2. นวัตกรรมการส่งมอบบริการ (service delivery innovation) เป็นการให้บริการ

ในรูปแบบใหม่ หรือท่ีแตกต่างไปจากเดิม (new or different way of providing a service) 

3. นวัตกรรมการบริหาร/องค์การ (administrative or organizational innovation) เป็นการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างองค์การใหม่ ตลอดจนการสร้างระบบงานหรือกระบวนงานใหม่  

4. นวัตกรรมทางความคิด (conceptual innovation) เป็นการสร้างมุมมองใหม่หรือการแสวงหาหนทางใหม่

ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา รวมทั้งการโต้แย้งสมมติฐานเดิม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงตัวแสดงที่เกี่ยวข้อง

เพื่อผลักดันความคิดใหม่  

5. นวัตกรรมเชิงนโยบาย (policy innovation) เป็นการออกแบบนโยบายหรือประยุกต์ใช้เครื่องมือ นโยบาย

แบบใหม่ซึ่งส่งผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพการณ์หรือพฤติกรรมบางอย่าง  

1. นวัตกรรมบริการ (services innovation) เป็นการปรับปรุงคุณภาพบริการหรือสร้างบริการใหม่ (new or 

improved service) ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในคุณลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์ และบริการ 



ผลงานด้านนวัตกรรมแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ

สาธารณสุข

เศรษฐกิจและสังคม เทคโนโลยี

การเกษตร

▪ ไทยฤทธิ์พิชิตความพิการ : ร.พ.สิรินธร 

▪ การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการคัดกรอง
เบาหวานเข้าจอตา : ร.พ. ราชวิถี

▪ น้องอารีผู้ช่วยอัจฉริยะเรื่อง
ภาษีอากร : กรมสรรพากร

▪ เทคโนโลยีการภาพและตรวจจับ
เพื่อการรักษา
ความปลอดภัยในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ :
กองทัพอากาศ

▪ ระบบให้บริการค้นหาต าแหน่งแปลงท่ีดิน
ด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต 
(LandsMaps) : กรมที่ดิน 19

▪ หนังสือรับรองนิติบุคคลในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ : กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า

▪ Zoning by Agri Map 
: กรมพัฒนาที่ดิน

▪ H numbers อาหารฮาลาล
: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ข้อค าถาม คะแนน
มิติที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา 10

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (ปัญหามีขอบเขตหรือผลกระทบในระดับใด เช่น ระดับพื้นที่ หน่วยงาน ระดับภูมิภาค 
ระดับประเทศ เป็นต้น โปรดอธิบายข้อมูลประกอบ รวมทั้งระบุประชาชนหรือผู้รับบริการที่ได้รับผลกระทบเปน็ใคร จ านวนเท่าใด) 
รวมถึงแสดงและอธิบายถึงขั้นตอน/กระบวนการเดิม ก่อนมีการพัฒนาว่าเป็นอย่างไร

มิติที่ 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและการน าไปปฏบิัติ 20
2. ผลงานที่พัฒนาข้ึนจดัอยู่ในนวัตกรรมประเภทใด มีจุดเด่นและความแตกต่างอย่างไรที่แสดงให้เห็นว่าผลงานนี้ไม่เคยมีหน่วยงาน

ใดด าเนินการมาก่อน และสามารถกระตุ้นหรือดึงดูดความสนใจผู้ใช้บริการในทันทีได้อย่างไร 

3. อธิบายเกี่ยวกับผลงาน แนวคิดการพัฒนาและการน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา 
4. อธิบายข้ันตอน/กระบวนการให้บริการหลังปรับปรุง/พัฒนา และระบุว่ามี

ความแตกต่างจากก่อนการพัฒนาอย่างไร (ข้อ 1) 
5. มีกลุ่มหรือภาคส่วนใดเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผลงาน ข้ันตอนใดบ้าง อย่างไร

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

ในเชิงสถิติ รวมทั้งแสดงตัวช้ีวัดที่วัดความส าเร็จของโครงการ โดยแสดงให้เห็นว่านวัตกรรมที่พัฒนาข้ึนสร้างความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญอย่างไร พร้อมยกตัวอย่าง

7. ประโยชน์ที่ประชาชน/ผู้รับบริการได้รับจากโครงการ มีอะไรบ้าง
8. มีการประเมินผลที่เป็นทางการจากหน่วยงานภายนอก และจากประสบการณ์

ของผู้รับบริการหรือไม่ และผลการประเมินเป็นอย่างไร รวมทั้ง มีการจัดการผลกระทบทางลบทีอ่าจเกดิข้ึนอย่างไร 

มิติที่ 4 ความยั่งยืนของโครงการ 10
9. มีการถอดบทเรียนเพื่อน าผลงานไปถ่ายทอดความรู้และประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน และวางแผนในการขยายผลโครงการไปยัง

หน่วยงานหรือพื้นที่อื่น ๆ อย่างไร
10. โปรดระบุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) 

ขององค์การสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับผลงาน อธิบายการด าเนินงานที่สนับสนุนให้บรรลเุป้าหมายดังกล่าว

คะแนนเต็ม 100

คะแนนพิเศษ ผลงานท่ีได้รับหรืออยู่ระหว่างการขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ได้รับคะแนนพิเศษเพิ่ม 5 คะแนน 

ประเภทนวัตกรรมการบริการ

เกณฑ์การประเมินรางวัลบริการภาครัฐ
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22

ประเภทพัฒนาการบริการ

ค าจ ากัดความ

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

เงือ่นไขการพจิารณา

1. เป็นผลงานการใหบ้ริการที่เ ป็น

การพัฒนา/ปรับปรุงงานบริการที่

แตกต่างไปจากเดิม  หรือ เ ป็น

ผลงานการใหบ้รกิารทีเ่กดิขึน้จาก

กระบวนการท างานในเชงิบริหาร

จัดการเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อ

ประชาชน และไม่ เ ป็นรูปแบบ

เดียวกับที่หน่วยงานเคยไดรั้บ

รางวลัมาแลว้

2. เป็นผลงานทีน่ าไปใชแ้ลว้จรงิ และ

มีผลส าเ ร็จอย่างเป็นรูปธรรมที่

สามารถตรวจสอบได ้ เป็นระยะเวลา

ไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี 



เกณฑ์การประเมินรางวัลบริการภาครัฐ

ประเภทพัฒนาการบริการ
ข้อค าถาม คะแนน

มิติที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา 10
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (ปัญหามีขอบเขตหรือผลกระทบในระดับใด เช่น ระดับพื้นท่ี หน่วยงาน ระดับ
ภูมิภาค ระดับประเทศ เป็นต้น โปรดอธิบายข้อมูลประกอบ รวมทั้งระบุประชาชนหรือผู้รับบริการท่ีได้รับผลกระทบเป็น
ใคร จ านวนเท่าใด) รวมถึงแสดงและอธิบายถึงขั้นตอน/กระบวนการเดิม ก่อนมีการพัฒนาว่าเป็นอย่างไร

มิติที่ 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและการน าไปปฏิบัติ 20
2. อธิบายเกี่ยวกับผลงาน แนวคิดการพัฒนาและการน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา
3. อธิบายขั้นตอน/กระบวนการให้บริการหลังปรับปรุง/พัฒนา และระบุว่ามีความแตกต่างจากก่อนการพัฒนาอย่างไร 
(ข้อ 1) หากมีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ให้ระบุว่าน าเทคโนโลยีมาใช้กับผลงานอย่างไร

4. มีกลุ่มหรือภาคส่วนใดเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผลงาน ขั้นตอนใดบ้าง อย่างไร
มิติที่ 3 ผลผลิต/ผลลัพธ์ เชิงประจักษ์ 60

5. ผลผลิตและผลลัพธ์ท่ีส าคัญจากการด าเนินโครงการคืออะไร อธิบายให้ชัดเจนในเชิงสถิติ รวมทั้งแสดงตัวชี้วัดท่ีวัด
ความส าเร็จของโครงการ

6. ประโยชน์ที่ประชาชน/ผู้รับบริการได้รับจากโครงการ มีอะไรบ้าง 
7. มีการประเมินผลที่เป็นทางการจากหน่วยงานภายนอก และจากประสบการณ์ของผู้รับบริการหรือไม่ และผลการประเมิน
เป็นอย่างไร 

8. มีการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นอย่างไร
มิติที่ 4 ความยั่งยืนของโครงการ 10

9. มีการถอดบทเรียนเพื่อน าผลงานไปถ่ายทอดความรู้และประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน และวางแผนในการขยายผลโครงการไป
ยังหน่วยงานหรือพื้นที่อื่น ๆ อย่างไร 

10. โปรดระบุเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน Sustainable Development Goals (SDGs) 
ขององค์การสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับผลงาน อธิบายการด าเนินงานท่ีสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว

คะแนนเต็ม 100 23



2
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การน าระบบแนวทางการปฏิบัติงาน มาตรฐาน
การปฏิบัติงานในผลงานที่ได้รับรางวัลบริการ
ภาครัฐระดับดีเด่น* ไปขยายผลในทุกหน่วย
บริการสาขาหรือพื นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริการ และควบคุมรูปแบบ คุณภาพ และ
มาตรฐานของงานบริการให้คงอยู่ ในระดับ
เดียวกันหรือดีกว่าในทุกหน่วยบริการสาขาหรือ
พื นที่

ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ

ค าจ ากัดความ
เงื่อนไขการพิจารณา

1. เป็นผลงานที่เคยได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ไม่
เกิน 3 ปี 

2. สามารถขยายผลการให้บริการ ทั้งในเชิงแนวคิด นโยบาย 
หรือรูปแบบการด าเนินการ ตามมาตรฐานที่เคยได้รับ
รางวัลหรือดีกว่าไปในทุกหน่วยบริการสาขาหรือทุกพื้นที่ 
ภายใต้สังกัดของหน่วยงานผู้สมัคร รวมไปถึงประชาชน
ต้องได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่าง
เป็นรูปธรรมในแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า 1 ปี 

3. เป็นผลงานที่หน่วยงานสามารถแสดงกระบวนการติดตาม
และประเมินผลในการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการ
ให้บริการได้

4. หน่วยงานผู้สมัครไม่จ าเป็นต้องเป็นหน่วยงานเดียวกับ
ผู้สมัครในปีที่เคยได้รับรางวัลฯ แต่เป็นหน่วยงานที่
สามารถน าผลงานไปขยายผลได้ในทุกสาขาหรือทุกหน่วย
พื้นที่ของตนเอง เช่น โรงพยาบาลเคยได้รับรางวัลในนาม
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
หากจังหวัดน าผลงานดังกล่าวไปขยายผลได้ใน
ทุกโรงพยาบาลในจังหวัด จังหวัดดังกล่าวสามารถ
ยื่นสมัครขอรับรางวัลฯ ได้ เป็นต้น 

25



เกณฑ์การประเมินรางวัลบริการภาครัฐ

ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ 

ข้อค าถาม คะแนน

มิติท่ี 1 กระบวนการจัดการ 40

1. อธิบายกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการของผลงานที่เคยได้รับรางวัล

2. อธิบายกระบวนการในการน าผลงานที่ไดร้ับรางวัลไปขยายผลในระดับหน่วยงานหรือพื้นท่ี 

3. อธิบายกระบวนการในการติดตาม ประเมินผล เพื่อควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการ
ให้บริการของแต่ละหน่วยงานสาขาหรือพื้นที่
4. อธิบายกระบวนการหรือวิธีการที่ได้พัฒนาเพิ่มเติมจากผลงานที่เคยได้รับรางวัล (ถ้ามี)

มิติท่ี 2 ผลผลิต/ผลลัพธ์ เชิงประจักษ์ 60

5. แสดงข้อมูลจ านวนหน่วยงานสาขาหรือหน่วยงานในพื้นที่ ให้เห็นว่าได้น าผลงานที่เคยได้รับ

รางวัลไปปฏิบัติได้ครอบคลุมทุกหน่วยงานสาขาหรือหน่วยงานในพื้นที่ (การขยายผล เป็นไปได้

ทั้งการขยายผลในหน่วยงานสาขาและในระดับพื้นที่)

6. แสดงผลลัพธ/์ผลกระทบท่ีประชาชนได้รับท่ีครอบคลุมทุกหน่วยงานสาขาหรือหน่วยงานใน
พื้นที่การขยายผล เช่น ระยะเวลาการให้บริการที่ลดลง ความพึงพอใจของผู้รับบริการ การ
รับรู้ของประชาชน สถิติการเข้าถึงบริการของประชาชน เป็นต้น
7. สรุปบทเรียน (Lesson Learn) ว่าหน่วยงานได้เรียนรู้อะไรจากการด าเนินโครงการ และจะ
น าไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดโครงการอื่น ๆ ในอนาคตได้อย่างไร

คะแนนเต็ม 100
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ผลลพัธ์

▪ น า Agri-Map มาใชด้ าเนนิการ
ไดค้รบทัง้ 77 จังหวัด โดย
พบวา่มพีืน้ทีน่าขา้วไมเ่หมาะสม
จ านวน  67 จังหวัด

▪ เกษตรกรไดรั้บผลประโยชน ์
จากการปรับเปลีย่นพืน้ทีไ่ม่
เหมาะสมแลว้ ไมน่อ้ยกวา่ 
101,825 ราย
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ประเภทบูรณาการข้อมูลเพือ่การบริการ

ขอบเขต

การเพิ่มประสิทธิภาพหรือการ เปลี่ยนแปลงการ
ให้บริการที่เป็นผลมาจากความสามารถในการท างาน
ร่วมกัน (Interoperability) ระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
และท าให้เกิดการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล ภายใต้สิทธิ
การใช้งานที่เหมาะสมและมีการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล ทั งนี  ถ้าเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลการ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว ต้องได้รับ
ความยินยอม (consent) หรือ การร้องขอ (request) 
จากเจ้าของข้อมูลนั นก่อน

เง่ือนไขการพิจารณา

1. เ ป็ น ก า รพัฒนา ร ะ บบกา รท า ง า น 
ท่ีสามารถเชื่อมโยง หรือแลกเปล่ียนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานได้ผ่านระบบดิจิทัล โดย
มีหน่วยงานเข้าร่วมตั้งแต่ 3 หน่วยงานขึ้น
ไป และมี เป้ าหมายในการด าเนินการ
ร่วมกันโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ เกิดในวง
กว้างในระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ

2. เป็นผลงานที่น า ไปใช้ แ ล้วจริ ง และมี
ผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมที่สามารถ
ตรวจสอบได้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 
ปี 

3. ต้องแสดงให้เห็นว่าประชาชนหรือ
ผู้รับบริการได้รับความสะดวกในการ
ขอรับบริการอย่างเป็นรูปธรรมและคุ้มค่า 
ทั้งนี้ หน่วยงานต้องมีการรวบรวมและ
วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในผลงานผ่านระบบดิจิทัล 
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เกณฑ์การประเมินรางวัลบริการภาครัฐ

ประเภทบูรณาการข้อมูลเพือ่การบริการ 

ข้อค าถาม คะแนน
มิติที่ 1 กระบวนการจัดการ 40

1. ระบุสภาพปัญหาและวัตถุประสงค์หลักที่น าไปสู่การริเริ่มของการบูรณาการ/เชื่อมโยง ข้อมูลร่วมกันเพื่อการบริการ
ของหน่วยงาน และผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับประโยชน์จากการพัฒนางานดังกล่าวคือใคร

2. แสดงและอธิบายถึงขั้นตอน/วิธีการ/เทคนิค ก่อนด าเนินการ และหลังที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานผ่าน
ระบบดิจิทัลอย่างครบวงจร ท่ีอาจครอบคลุมถึงระบบการรับจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) และน าไปสู่
การเปล่ียนแปลงหรือยกระดับกระบวนการให้บริการระหว่างหน่วยงาน ตั้งแต่ 3 หน่วยงานขึ้นไป ที่ส่งผลให้เกิด
ความสะดวก รวดเร็ว และง่าย (User Friendly) ต่อผู้รับบริการ 

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

4. อธิบายและแสดงผลลัพธ์ของความคุ้มค่าในการด าเนินการที่เป็นรูปธรรมในมิติ
ที่เกี่ยวข้อง (เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง) 

5. อธิบายถึงผลกระทบของการปรับปรุงการบริการว่ามีความส าเร็จในระดับใด (ระดับพื้นท่ี ระดับประเทศ ระดับ
ภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ) และส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการ ลดระยะเวลา ขั้นตอน ในการพิจารณา 
อนุมัติ อนุญาต อย่างไร
6. อธิบายถึงแนวคิดการพัฒนาและต่อยอดงานบริการดังกล่าวให้ยั่งยืน

คะแนนเต็ม 100
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ประเภทยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19

ค าจ ากัดความ

การจัดบริการ การเพิ่มประสิทธิภาพ หรือ

ยกระดับการให้บริการ ที่เป็นภารกิจหลัก

ของหน่วยงานในการควบคุม/ป้องกันการ

แพร่ระบาดของโควิด 19 หรือการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานในเชิงรุกใน

การรองรับสถานการณ์โควิด 19 เพื่อให้

การบริการมีความต่อเนื่อง รวดเร็ว มี

ประสิทธิภาพโดยมีการวางแผนการ

คาดการณ์ การเตรียมความพร้อมด้าน

ระบบ กลไก และบุคลากร รวมทั งมีการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเชิงประจักษ์

ประกอบการด าเนินงาน

เงือ่นไขการพิจารณา

1. เป็นผลงานในภาพรวมขององค์กร โดยหน่วยงาน
สามารถสมัครได้ 1 ผลงานเท่านั้น (เป็นหน่วยงานระดับ
กรมหรือเทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และ
จังหวัด) หน่วยงานท่ีส่งสมัครต้องเป็นเจ้าภาพหลัก และ
มีบทบาทในการด าเนินการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

2. เป็นผลงานที่น าไปใช้แล้วจริงและด าเนินการต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน

3. มีผลผลิตและผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมที่สามารถ
ตรวจสอบได้ ที่แสดงถึงประโยชน์ที่ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการได้รับ 

กลุ่มเป้าหมาย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

1. หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการควบคุม/ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโดยตรง 

2. หน่วยงานภาครัฐที่ด าเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ท างานตามภารกิจในเชิงรุกให้ตอบสนองต่อ
สถานการณ์โควิด 19 
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ยกระดับบริการที่ตอบสนองตอ่สถานการณ์โควิด 19ยกระดับบริการที่ตอบสนองตอ่สถานการณ์โควิด 19



Coronavirus challenges to 
traditional government

• They must work to an extremely short 
time-table mostly not under their control. 

• Typical policymaking involves basing 
action on a wealth of evidence and 
experience; this time, action must 
precede the depth and breadth of 
evidence that policymakers typically 
demand for making drastic decisions.

• Decisions have to be made in a context of 
considerable uncertainty.

• Governments will never know the counter-factuals – what if 
they did too much, not enough, or the wrong thing? – but 
must act nonetheless. 
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“Everyone is afraid of making a mistake. 
Everyone is afraid of the consequence of 
error, but the greatest error is not to move. 
The greatest error is to be paralysed by the 
fear of failure.”
– Dr Michael Ryan, WHO Executive Director, 
WHO Press Conference (13/03/2019)
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36

ประเภทยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19
ข้อค าถาม คะแนน

มิติที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา 10
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาทีห่น่วยงานเผชิญในช่วงสถานการณ์โควิด 19
2. ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากไม่ได้ปรับเปลี่ยนการให้บริการและการบริหารจัดการ ซึ่งส่งผลกระทบในระดับใด (ระดับพ้ืนที่ 
หน่วยงาน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ เป็นต้น โปรดอธิบายข้อมูลประกอบ รวมทั้งระบุประชาชนหรือผู้รับบริการที่ได้รับ
ผลกระทบ เป็นใคร จ านวนเท่าใด)

มิติที่ 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและการน าไปปฏิบัติ 30
3. แสดงวิธีการบริหารจัดการหรือการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานในเชิงรุก ที่มีความต่อเนื่อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ในการ
ควบคุม/ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19

4. อธิบายการวางแผน การคาดการณ์ การเตรียมความพร้อมด้านระบบ กลไก และบุคลากรอย่างไร รวมทั้ง มีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น AI Big Data Blockchains และ
การวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และการพยากรณ์ผลลัพธ์อย่างไร

5. โปรดระบุบทบาทของหน่วยงานและบทบาทของกลุ่มหรือภาคส่วนอื่นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผลงาน ในขั้นตอนใดบ้าง 
อย่างไร (แสดงให้เห็นทั้ง Value Chain และแสดงบทบาทในการด าเนินการเป็นหลกัไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)

6. อธิบายการสร้างการรับรู้เข้าใจไม่ให้เกิดความตระหนก และสร้างความตระหนักในการให้ความร่วมมอืในสถานการณ์การแพร่
ระบาดโควิด 19

มิติที่ 3 ผลผลิต/ผลลัพธ์ เชิงประจักษ์ 50
7. ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ส าคัญจากการด าเนนิโครงการคืออะไร อธิบายให้ชัดเจนในเชิงสถิติ รวมทั้งแสดงตัวชี้วัดที่วัดความส าเร็จ
ของโครงการ

8. ประโยชน์ที่ประชาชน/ผู้รับบริการได้รับจากโครงการ มีอะไรบ้าง 
มิติที่ 4 ความยั่งยืนของโครงการ 10

9. มีแผนการด าเนินการส าหรับการป้องกันในอนาคต และการสร้างความต่อเนื่อง
ในการบริหารจัดการและการให้บริการอย่างไร 

10. โปรดระบุเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน Sustainable Development Goals (SDGs) 
ขององค์การสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับผลงาน อธิบายการด าเนินงานที่สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว

คะแนนเต็ม 100



ประเภทยกระดับการอ านวยความสะดวกในการใหบ้ริการ 

ค าจ ากัดความ

การพัฒนาการบริการทีช่่วยยกระดับการให้บริการ

และอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ได้แก่ 

การยกเลิกข้อก าหนดในกฎหมาย กฎ ทีไ่ม่จ าเป็น

หรือเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ ลดขั นตอนการ

ให้บริการ ลดระยะเวลาการให้บริการ มีการพัฒนา

นวัตกรรมการใช้เทคโนโลยี (e-Services) เพื่อ

การบริการ และแสดงให้เห็นว่าลดค่าใช้จ่ายของ

ประชาชนได้

เปิดรบัสมคัรระหวา่งวนัที ่1 - 30 มถินุายน 2564 

1. เป็นผลการด าเนินการในภาพรวมขององคก์ร 
ทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึการพัฒนาการอนุมัต ิอนุญาต 
ของประชาชนใหง้่ายขึน้ เร็วขึน้ ถูกลง รวมทัง้
มคีวามโปร่งใสในการใหบ้รกิาร ดังนี้

1.1 การแกไ้ขกฎหมาย กฎ ระเบยีบ
1.2 การยกเลิก/ลดส าเนาเอกสารที่ทาง

ราชการออกให ้จากประชาชน
1.3 การยกเลกิ/ลดคา่ธรรมเนยีม
1.4 การลดขัน้ตอนการใหบ้รกิาร 
1.5 การลดระยะเวลาการใหบ้รกิาร
1.6 การช าระค่าธรรมเนียมแทนการขอ

อนุญาต
1.7 การพัฒนารูปแบบการใหบ้ริการแบบ

อเิล็กทรอนกิส์

1.8 อืน่ ๆ

2. เป็นผลการด าเนินการตั ้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 - เดอืนมถินุายน 2564

เง ือ่นไขการพจิารณา
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ขอ้ค าถาม คะแนน
มติทิ ี ่1 ผลผลติ 50

1. ผลผลติจากการด าเนนิการอ านวยความสะดวกใหก้บัประชาชน

1.1 การแกไ้ขกฎหมาย กฎ ระเบยีบ

1.2 การยกเลกิ/ลดส าเนาเอกสารทีท่างราชการออกให ้จากประชาชน

1.3 การยกเลกิ/ลดคา่ธรรมเนยีม

1.4 การลดขัน้ตอนการใหบ้รกิาร 

1.5 การลดระยะเวลาการใหบ้รกิาร

1.6 การช าระคา่ธรรมเนยีมแทนการขออนุญาต

1.7 การพัฒนารูปแบบการใหแ้บบอเิล็กทรอนกิส์

1.8 อืน่ ๆ

มติทิ ี ่2 ผลลพัธ ์เชงิประจกัษ์ 50

2. ผลลัพธจ์ากการด าเนนิการอ านวยความสะดวกใหก้บัประชาชน

คะแนนเต็ม 100

ประเภทยกระดับการอ านวยความสะดวกในการให้บริการ 



รางวัลการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม 
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เปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance)

ม อ บ ใ ห้ กั บ ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ ที่ ใ ห้
ความส าคัญกับการบริหารราชการระบบเปิด
ทั่วทั งองค์กร โดยสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน

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

Consult และให้ประชาชนเกิด Engaged
✓ หน่วยงานที่เคยได้รบัรางวัล

สามารถสมัครได้

ทุกประเภทรางวัลต้องด าเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 40



ขอ้ค าถาม (10 ขอ้) คะแนน
มติทิ ี ่1 ความส าคญัของปญัหาและความสามารถองคก์ร 10

1. อธบิายความส าคัญในการเปิดระบบราชการเพือ่สง่เสรมิศักยภาพการด าเนนิงานตามพันธกจิหลักของหน่วยงานและการแกไ้ข
ปัญหาตา่ง ๆ

2. การเปิดระบบราชการของหน่วยงานมขีอบเขต สง่ผลกระทบ หรอืประโยชนต์อ่ประชาชนหรอืผูรั้บบรกิารกลุม่ใดบา้งอยา่งไร
3. หน่วยงานมนีโยบายการเปิดระบบราชการอยา่งไรเพือ่แกไ้ขปัญหา/สรา้งโอกาส/วางรากฐานการพัฒนาการเปิดระบบราชการ 

อยา่งไร
4. หน่วยงานมกีารด าเนนิการอยา่งไรเพือ่น านโยบายไปสูก่ารปฏบิัตอิยา่งเป็นรปูธรรม 

มติทิ ี ่2 การเปิดระบบราชการ 40
5. มกีระบวนการหรอืวธิกีารอยา่งไร ในการจัดท าฐานขอ้มลูและการเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่มคีวามถกูตอ้ง 

ครบถว้น และทันสมัย รวมทัง้ไดค้ านงึถงึความเทา่เทยีมในสงัคม 

กรณีทีห่น่วยงานเคยไดรั้บรางวลัประเภทนีม้าแลว้ใหแ้สดงการพัฒนาการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารทีพั่ฒนาเพิม่ขึน้จากเดมิอยา่งไร

6. มรีะบบหรอืวธิกีารในการรับฟังความคดิเห็นทีม่ปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลอยา่งไร และระบบดังกลา่วได ้ ออกแบบโดย
ค านงึถงึความเทา่เทยีมในสงัคมอยา่งไร 

กรณีทีห่น่วยงานเคยไดรั้บรางวลันีม้าแลว้ใหแ้สดงการพัฒนาการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารทีพั่ฒนาเพิม่ขึน้จาก  เดมิอยา่งไร

มติทิ ี ่3 ผลผลติ/ผลลพัธ ์เชงิประจกัษ์ 40
7. ผลผลติ/ผลลัพธ ์ทีส่ าคัญจากการเปิดระบบราชการคอือะไร  อธบิายใหช้ดัเจนในเชงิสถติ ิ รวมทัง้แสดงตัวชีว้ดัทีว่ดัความส าเร็จ

ของการด าเนนิการพรอ้มยกตัวอยา่ง

8. การเปิดระบบราชการของหน่วยงานมปีระโยชนท์ีส่ าคัญตอ่องคก์ร ประชาชน ผูรั้บบรกิาร ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีคอือะไร อธบิายให ้
ชดัเจนเชงิสถติ ิพรอ้มยกตัวอยา่ง

กรณีทีห่น่วยงานเคยไดรั้บรางวลันีม้าแลว้เปรยีบเทยีบใหเ้ห็นผลผลติ  ผลลัพธ ์ผลกระทบและประโยชนข์องการเปิด
ระบบราชการทีด่ขี ึน้จากทีไ่ดรั้บรางวลัอยา่งไร อธบิายใหช้ดัเจนในเชงิสถติ ิพรอ้มยกตวัอยา่ง

มติทิ ี ่4 ความย ัง่ยนื 10
9. หน่วยงานมกีารสรปุบทเรยีน และถา่ยทอดบทเรยีนไปสูส่าธารณะเพือ่พัฒนาการด าเนนิการใหม้ปีระสทิธภิาพอยา่งไร

10. หน่วยงานมแีผนในการขยายผลการเปิดระบบราชการอยา่งไรเพือ่ใหเ้กดิความยั่งยนื 

คะแนนเต็ม 100
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ประเภทรางวลัเปิดใจใกลช้ดิประชาชน (Open Governance)



กรณีตวัอยา่งการวเิคราะหห์นว่ยงานทีไ่ดร้บั Open Governance ในระดบัดเีดน่ 

กรมสรรพากร

1 ความสามารถขององคก์ร 

ยทุธศาสตร์

D2RIVE เพือ่เป้าหมายการ
เป็น กรมสรรพากรดจิทิัล

หรอื Digital RD 

วฒันธรรม

V : Value เป็นการมุง่สูก่าร
เป็น “กรมสรรพากร

คณุธรรม”

- บคุลากรกรมฯ
- เครอืขา่ย

การถา่ยทอดนโยบาย
จากผูบ้รหิาร

จดัต ัง้หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

- สว่นกลาง ไดแ้ก ่
ส านักเลขานุการกรม 
กองแผนภาษี กลุม่พัฒนา
ระบบบรหิาร  และศนูย์
สารนเิทศสรรพากร 
- สรรพากร สว่นภมูภิาค 

สนับสนุนความรว่มมอื
ระหวา่งกลุม่ธรุกจิ SMEs กบั
หน่วยงานภาครัฐอืน่ 

การจัดหาหรอืสนับสนุน
ทรัพยากรตา่ง ๆ 

มติทิ ี ่

2 การเปิดระบบราชการมติทิ ี ่

- โทรทัศน/์วทิย/ุสือ่สิง่พมิพ์
- โซเชยีลมเีดยี 
- สือ่บคุคล (Brand Ambassador)
- RD Intelligence Center 1161

เปิดเผยขอ้มลู

รบัฟงัความ
คดิเห็น

Two-way 
Communication 

น าความ
คดิเห็นมา
ปรบัปรงุงาน
บรกิาร

เชือ่มโยง
ฐานขอ้มลู

- จ าแนกผูรั้บบรกิาร 3 กลุม่
(ผูรั้บบรกิารปัจจบุนั อนาคต และประชาชน)

- Citizen Feedback 
- Chat Bot นอ้งอาร ี
- RD Smart Tax Application
- 1161

จ านวน 42 หน่วยงาน

- มาตรการบญัชชีดุเดยีว
- E-donation

3มติทิ ี ่ ผลส าเร็จจากการเปิดระบบราชการ

(การเปิดเผยขอ้มลูและการรับฟังความคดิเห็น)

1. จัดเก็บภาษีตรงเป้า : การบรหิารขอ้มลูสารสนเทศ
สง่ผลใหก้ารบรหิารการจัดเกบ็ภาษีมปีระสทิธภิาพ

2.  นโยบายภาษีตรงกลุม่ : มนีวัตกรรมเชงินโยบายทีต่รง
กบักลุม่เป้าหมาย

3.  บรกิารตรงใจ  :  เกดินวัตกรรมการบรกิารทีอ่ านวยความสะดวก
และตรงกบัความตอ้งการ 
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สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change)

มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐ ที่ส่งเสริม
และสนับสนุนการท างานแบบมีส่วนร่วม 
ในการสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง/การ
พัฒนาที่มีนัยส าคัญหรือผลกระทบสูง
กับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

เงื่อนไข
✓ มีการด าเนินการตามนโยบายหรือโครงการ
✓ สอดคล้องกับภารกิจหลักหรือนโยบายส าคัญ 

ของหน่วยงาน
✓ ระดับการมีส่วนร่วมในระดบัความร่วมมือ

(Collaboration)
✓ ส่งได้มากกว่า 1 ผลงานและกระบวนการไม่ซ  ากัน/

พื นที่เดียวกัน
ทุกประเภทรางวัลต้องด าเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 43



ขอ้ค าถาม (12 ขอ้) คะแนน
มติทิ ี ่1 ความส าคญัของปญัหาและความสามารถองคก์ร 10

1. การด าเนนิการหรอืโครงการทีใ่ชก้ระบวนการมสีว่นรว่มมคีวามเป็นมาและมคีวามส าคัญของปัญหาอยา่งไร 
2. ปัญหามขีอบเขตหรอืผลกระทบในระดับใดบา้ง รวมทัง้ระบ ุประชาชนหรอืผูรั้บบรกิารกลุม่ใดบา้งทีไ่ดรั้บผลกระทบ (เป็นใคร 

จ านวนเทา่ไร)
3. หน่วยงานมนีโยบายการมสีว่นร่วมอยา่งไรเพือ่แกไ้ขปัญหา/สรา้งโอกาส/วางฐานรากการพัฒนาการสรา้งการมสีว่นรว่ม 
4. หน่วยงานมกีารด าเนนิการอยา่งไรเพือ่น านโยบายไปสูก่ารปฏบิัตอิยา่งเป็นรปูธรรม 

มติทิ ี ่2 กระบวนการมสีว่นรว่ม 40
5. อธบิายวตัถปุระสงคข์องการด าเนนิการ/โครงการ 
6. โครงการมรีปูแบบหรอืขัน้ตอนหรอืวธิกีารในการด าเนนิการในระดับความรว่มมอื (Collaborate) หรอืไม ่อยา่งไร รวมทัง้มกีารน า

แนวคดิ/นวตักรรมและเทคโนโลยทัีนสมัยมาใชใ้นการด าเนนิการ อยา่งไร 
7. มภีาคสว่นใดบา้งทีเ่ขา้มามบีทบาทในการขบัเคลือ่นการด าเนนิโครงการ
8. โครงการมกีลไกหรอืวธิกีารทีใ่ชใ้นการขบัเคลือ่นการสรา้งความรว่มมอืเชงิบรูณาการ รวมถงึทีม่าและแนวทางของการท างานแบบ

มสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอยา่งไร
9. โครงการมปัีญหาอปุสรรคในการด าเนนิการและแนวทางแกไ้ขปัญหาอยา่งไร

มติทิ ี ่3 ผลผลติ/ผลลพัธ ์เชงิประจกัษ์ 40
10. ผลผลติ/ผลลัพธ ์ของการด าเนนิการ/โครงการทีส่ าคัญคอือะไร อธบิายใหช้ดัเจนเชงิ สถติ ิรวมทัง้แสดงตัวชีว้ดัทีว่ดั

ความส าเร็จของการด าเนนิการ/โครงการ ยกตัวอยา่ง
11. การด าเนนิการ/มปีระโยชนท์ีส่ าคัญตอ่องคก์ร ประชาชน ผูรั้บบรกิาร ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีคอือะไร อธบิายให ้  ชดัเจนเชงิสถติ ิ

พรอ้มยกตัวอยา่ง
มติทิ ี ่4 ความย ัง่ยนื 10

12. หน่วยงานมกีารด าเนนิการอยา่งไรเพือ่ใหเ้กดิความยั่งยนื 
กรณีทีห่น่วยงานประสงคจ์ะสมัครรางวลั 4.3 ประเภทผูน้ าหุน้สว่นความรว่มมอื (Engaged Citizen) ใหก้รอก ขอ้มลูเพิม่เตมิ 
ไมเ่กนิ 1 หนา้ 

13. โครงการมบีคุคลหรอืกลุม่บคุคล ทีม่บีทบาทส าคัญในการขบัเคลือ่นหรอืผลักดันการด าเนนิการใหห้น่วยงานเสนอชือ่ 
13.1 ชือ่บคุคล/กลุม่บคุคล
13.2 อาชพี 
13.3 มบีทบาทหลักในการสรา้งหรอืสนับสนุนใหเ้กดิการรวมกลุม่ของภาคประชาชนหรอืเครอืขา่ยภาคประชาชนและบรหิารจัดการ
ใหส้ามารถขบัเคลือ่นการด าเนนิงานใพืน้ทีอ่ยา่งไร

คะแนนเต็ม 100

44

ประเภทรางวลัสมัฤทธผิลประชาชนมสีว่นรว่ม (Effective Change)



45



ผู้น าหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen)

มอบให้กับบุคคล/กลุ่มบุคคลที่เป็นกลไก
หลัก หรือกลไกส าคัญ (Key Actor) 
หรือเป็นผู้น า/ผู้ที่มีบทบาทส าคัญใน
การขับเคลือ่นการท างานแบบมีส่วนร่วม
ระหว่ างภาครั ฐและภาคส่ วนอื่ นที่
เกี่ยวข้อง

เงื่อนไข
✓ หน่วยงานที่ส่งสมัคร Effective Change

และ Participation Expanded เป็นผู้เสนอชือ่
✓ มอบให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยไม่ใช่

เจ้าหน้าที่รัฐ
✓ การเสนอชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

ได้เพียง 1 คน/กลุ่มบุคคล
ทุกประเภทรางวัลต้องด าเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 46



เลื่องลือขยายผล (Participation Expanded)

มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐ ที่น าตัวแบบ (Model) 
จากโครงการที่เคยได้รับรางวัลด้านการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม ไปประยุกต์ใช้ในการขยาย
ผลหรือต่อยอดการด าเนินงานในพื นที่อื่น ๆ 
อย่างน้อย 2 พื นที่

✓ เป็นภารกิจหลักขององค์กรหรือนโยบายส าคัญ 
✓ เป็นโครงการได้น าต้นแบบจากโครงการที่ได้รับ 

รางวัล Effective Change ในระดับดีเด่น 
มาประยุกต์ใช้ในพื นที่ใหม่ อย่างน้อย 2 พื นที่
จนเกิดความส าเร็จ โดยหน่วยงานต้องเริม่ขยาย
ผลไม่เกิน 3 ปี หลังจากได้รับรางวัลส าหรับ
ระยะเวลาการด าเนินการขึ นอยู่กับผลงานที่ประสบ
ความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 

เงื่อนไข

ทุกประเภทรางวัลต้องด าเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 47



ขอ้ค าถาม (7 ขอ้) คะแนน

มติทิ ี ่1 ความส าคญัของปญัหาและความสามารถองคก์ร 10

1. อธบิายความส าคญัทีต่อ้งขยายผล เป้าหมายทีก่ าหนด แนวทางการด าเนนิการ และประโยชนท์ีจ่ะไดร้ับ
ปัญหามขีอบเขตหรอืผลกระทบในระดบัใดบา้ง 

2. ตน้แบบทีน่ ามาใชใ้นการขยายผล เกีย่วกบัทีม่า/สภาพปัญหา วัตถปุระสงค ์เป้าหมาย ขอบเขตการ
ด าเนนิงาน ขัน้ตอน/วธิกีารท างานแบบมสีว่นรว่ม รวมถงึผลส าเร็จทีไ่ดรั้บ และปัจจัยทีม่ผีลตอ่ความส าเร็จ 
พรอ้มแผนภาพ/ตวัแบบ (Model) ของการท างานแบบมสีว่นรว่มของโครงการทีเ่คยไดรั้บรางวัลฯ 

มติทิ ี ่2 กระบวนการขยายผล 40

3. มรีปูแบบ วธิกีารและขัน้ตอนการขยายผลทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึการรตอ่ยอดหรอืน าบทเรยีนจากโครงการเดมิมา
ปรับใหด้ขี ึน้อยา่งไร 

4. ปัญหา/อปุสรรคในการด าเนนิการและแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
มติทิ ี ่3 ผลผลติ/ผลลพัธ ์เชงิประจกัษ์ 40

5. ผลผลติ/ผลลพัธ ์ทีส่ าคญัจากการขยายผลคอือะไร อธบิายใหช้ดัเจนในเชงิสถติ ิรวมทัง้แสดงตวัชีว้ดัทีว่ดั
ความส าเร็จของการด าเนนิการพรอ้มยกตวัอยา่ง 

6. การขยายผลของหน่วยงานมปีระโยชนท์ีส่ าคญัตอ่องคก์ร ประชาชน ผูร้ับบรกิาร ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีคอือะไร 
อธบิายใหช้ดัเจนเชงิสถติ ิพรอ้มยกตวัอยา่ง

มติทิ ี ่4 ความย ัง่ยนื 10

7. หน่วยงานมกีารด าเนนิการอยา่งไรเพือ่ใหเ้กดิความยัง่ยนื 
กรณีทีห่น่วยงานประสงคจ์ะสมคัรรางวลั 4.3 ประเภทผูน้ าหุน้สว่นความรว่มมอื (Engaged Citizen) ใหก้รอก 
ขอ้มลูเพิม่เตมิไมเ่กนิ 1 หนา้ 

8. โครงการมบีคุคลหรอืกลุม่บคุคล ทีม่บีทบาทส าคญัในการขบัเคลือ่นหรอืผลกัดนัการด าเนนิการใหห้น่วยงาน
เสนอชือ่ 
8.1 ชือ่บคุคล/กลุม่บคุคล
8.2 อาชพี 
8.3 มบีทบาทหลกัในการสรา้งหรอืสนับสนุนใหเ้กดิการรวมกลุม่ของภาคประชาชนหรอืเครอืขา่ยภาค

ประชาชนและบรหิารจัดการใหส้ามารถขบัเคลือ่นการด าเนนิงานในพืน้ทีอ่ยา่งไร
คะแนนเต็ม 100

ประเภทรางวลัเลือ่งลอืขยายผล (Participation Expanded)
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ประเภทเลอืงลอืขยายผล (Participation Expanded)

รางวลัการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม

ตวัอยา่งแนวทางการพจิารณาโครงการ

ปีที ่1*

ไดร้บัรางวลัประเภท
Effective Change

ระดบัดเีดน่
ในพืน้ที่ ก

Model A

ไมเ่กนิปีที ่3

มนีโยบายน าตน้แบบที่
ไดร้บัรางวลั Effective

Change ดเีดน่
ไปขยายผล

ขยายผลในพืน้ที ่
ข และค หรอืมากกวา่

ไดท้ ัง้รปูแบบ
การใชก้ลไกขยายผล
เชงินโยบาย/แนวคดิ 
หรอืขยายผลใน
ผลติภณัฑเ์ดมิ/
ผลติภณัฑใ์หม่
ในพืน้ทีใ่หม่

ก
ข

ด าเนนิการจนเกดิ
ผลส าเร็จ เชน่

ด าเนนิการในปีที ่4
เกดิผลส าเร็จในปีที่5

หมายเหต ุ: ส าหรับการสง่สมัครในปีใด ขึน้อยูว่า่หน่วยงาน
ไดด้ าเนนิการจนส าเร็จเป็นทีป่ระจักษ์ในปีใด

สามารถสง่
ประเภทเลือ่งลอื
ขยายผลได้

ผลผลติ/ผลลพัธ ์
อยา่งนอ้ย
ตอ้งเทา่เดมิ 

ปีทีข่ยายผลโดยด าเนนิการ
จนเกดิผลส าเร็จเป็นทีป่ระจกัษไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ปี

น าไปขยายผล
Model เดมิ

น าไปขยายผล
หรอื 

Model เดมิน ามา
พฒันาตอ่ยอด

หรอื

*ปีงบประมาณ

ผลผลติ/ผลลพัธ ์
ดกีวา่เดมิ
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ขอ้ค าถาม (9 ขอ้) คะแนน

ตวัชีว้ดักลุม่ปจัจยัน าเขา้ (Input Indicators) 15
1.1 มกีารวางแผนแนวทางการด าเนนิงานทีแ่กไ้ขปัญหาความยากจนตลอดจนการก าหนดแผนงานทีช่ดัเจน

สามารถปฏบิตังิานไดบ้รรลตุามวตัถปุระสงค ์และมกีารออกแบบกลไกการขบัเคลือ่นทีช่ดัเจนและสามารถ
ปฏบิตัไิดจ้รงิ รวมทัง้อธบิายถงึกระบวนการสือ่สาร และแนวทางในการประสานงานกบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

1.2 มกีารใชท้รัพยากรทัง้ในรปูแบบของตวัเงนิและไมใ่ชต่วัเงนิจากแหลง่ทีห่ลากหลาย ทัง้จากภาครฐั เอกชน 
และประชาชน มกีารใชท้รัพยากรรว่มกนัเพือ่แกปั้ญหาความยากจน  และมรีปูแบบและวธิใีนการใชท้รัพยากร
ในการแกปั้ญหาความยากจนไดอ้ยา่งคุม้คา่

1.3 ผูน้ ามบีทบาทส าคญัในการขบัเคลือ่นการด าเนนิงาน
มติทิ ี ่2 ตวัชีว้ดักระบวนการ (Process) 30

2.1 มกีระบวนการทีท่ าใหป้ระชาชนมเีขา้ไปมสีว่นรว่มในการด าเนนิการแกไ้ขปัญหาความยากจน รวมทัง้บทบาท
ของหน่วยงานทีส่ง่ผลงานในการท างานรว่มกนักบัภาคสว่นตา่ง ๆ โดยเฉพาะภาคประชาชน

2.2 มกีารบรูณาการการท างานระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคประชาชน/เครอืขา่ยตา่ง ๆ และวธิใีน
การท างานรว่มกนั มแีนวทางในการท างาน การแกไ้ขปัญหาและกลไกในการแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสาร
ระหวา่งหน่วยงาน มกีลไกและรปูแบบในการสรา้งเครอืขา่ยทีม่ปีระสทิธภิาพ รวมทัง้บทบาทของเครอืขา่ย
หลกัตา่ง ๆ ในการท างานรว่มกนั

2.3 การตดิตามประเมนิผลและตรวจสอบการท างานทีน่ าไปสูก่ารขบัเคลือ่นงานไดอ้ยา่งเห็นผล มกีารน าขอ้มลู
ตา่ง ๆ มาวเิคราะห ์เพือ่แกไ้ขปัญหา มโีมเดลการแกจ้นทีม่ปีระสทิธภิาพ และมกีระบวนการท างานมคีวามรเิริม่
สรา้งสรรค ์มไีอเดยีใหมห่รอืตอ่ยอดความคดิเดมิ

มติทิ ี ่3 ตวัชีว้ดั ผลผลติ ผลลพัธ ์ผลกระทบ (Output Outcome and Impact) 55
3.1 ผลงานเป็นผลผลติ ผลลพัธ ์ผลกระทบทีแ่กจ้นไดจ้รงิเป็นทีป่ระจักษ์ ตอบโจทยปั์ญหา 
3.2 โมเดลรว่มใจแกจ้นมศีกัยภาพในการน าไปสูก่ารขยายผลพืน้ทีอ่ ืน่ ๆ หรอืสามารถขยายผลไปยัง

กลุม่เป้าหมายอืน่ หรอืสามารถตอ่ยอดโมเดลเดมิใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ รวมทัง้มขีอ้ตกลงรว่มกนัของ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งโดยมนีโยบายทีมุ่ง่เนน้การมสีว่นรว่มใหเ้กดิผลลพัธอ์ยา่งเป็นรปูธรรม

3.3 ผลการแกไ้ขปัญหาความยากจนมคีวามส าเร็จในลกัษณะทีย่ั่งยนื มกีารสรา้งกลไกในการท าใหม้ทีรัพยากร
สนับสนุนการด าเนนิการไดอ้ยา่งเพยีงพอตอ่เนือ่ง เกดิการเปลีย่นแปลงในเชงิระบบ เกดิการเปลีย่นแปลง
พฤตกิรรมของประชาชนหรอืชมุชนทีม่ปัีญหาความยากจน

คะแนนเต็ม 100
51

ประเภทรางวลัรว่มใจแกจ้น (Collaboration towardsPoverty Eradication)
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ช่องทำงกำรติดต่อ

Email : tpsa2021@gmail.com

Tel : 0 2356 9999 ต่อ 8964, 8846, 8871, 8876

รางวลับรกิารภาครัฐ

รางวลัการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม

QR Code 
Line group

E-mail : psea2019@opdc.go.th

Tel : 0 2356 9999 ต่อ 8964, 8846, 8871, 8876
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ประเภทร่วมใจแก้จน (Antipoverty Empowered) 

QR Code 

Line group ร่วมใจแก้จน

สามารถติดต่อสอบถมเพิ่มเติมได้ที่ส านักงาน ป.ย.ป. 
โทรศัพท์ : 02280-5700 ต่อ 2003 และ 3005
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