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แนวทางการสมคัรและหลกัเกณฑก์ารพจิารณา

รางวลัเลศิรฐั ประจ าปี พ.ศ.2563

นางสาววริยิา เนตรนอ้ย ผูอ้ านวยการกองมาตรฐานการใหบ้รกิารภาครฐั

วนัที ่18 ธนัวาคม 2562
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รางวลัเลศิรฐั

รางวลัเลศิรฐัยอดเยีย่ม

รางวลั PMQAรางวลับรกิารภาครฐั รางวลับรหิารราชการ

แบบมสีว่นรว่ม

รางวลัเลศิรฐัสาขา

- นวัตกรรมการบรกิาร

- พัฒนาการบรกิาร

- ขยายผลมาตรฐานการบรกิาร

- บรูณาการขอ้มลูเพือ่การบรกิาร

- เปิดใจใกลช้ดิประชาชน

- สมัฤทธผิลประชาชนมสีว่นรว่ม

- ผูน้ าหุน้สว่นความรว่มมอื

- เลือ่งลอืขยายผล

- รว่มใจแกจ้น

- PMQA ระดบัดเีดน่

- PMQA รายหมวด

- PMQA 4.0

รางวัลเลศิรัฐ เป็นรางวัลเกยีรตยิศทีม่อบใหห้น่วยงาน

ทีไ่ดมุ้ง่มัน่ปฏบิตัริาชการจนประสบความส าเร็จ

มคีวามเป็นเลศิแหง่หน่วยงานรัฐทัง้ปวง

มอบใหก้บัหน่วยงานทีไ่ดร้ับรางวลั
ระดบัดเีดน่ครบทัง้ 3 สาขาในปีเดยีวกนั

มอบใหก้บัหน่วยงานทีม่ผีลงานโดดเดน่
ในสาขานัน้ ๆ 
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รางวลับรกิารภาครฐั

เป็นรางวลัอนัทรงเกยีรติ
ทีม่อบใหก้บัหนว่ยงานของรฐั

ทีม่ผีลการพฒันาคณุภาพการใหบ้รกิาร 
เพือ่ประชาชนไดร้บับรกิารทีส่ะดวก 

รวดเร็ว โปรง่ใส เป็นธรรม 
และเป็นทีพ่งึพอใจ 

สญัลกัษณ์
“มอืทองประคองใจ”

สองมอืบรกิาร สทีองอรา่ม ประคองใจสแีดง 
อกัษรขา้งลา่ง มอืทองประคองใจ หมายถงึ “บรกิารดว้ยใจ”

รางวลับรกิารภาครฐั



เง ือ่นไขการสมคัรรางวลับรกิารภาครฐั
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หนว่ยงานของรฐัทกุประเภท

เป็นผลงานทีน่ าไปใชแ้ลว้จรงิ 
มผีลส าเร็จทีส่ามารถตรวจสอบได ้เป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี

คณุสมบตัเิบือ้งตน้ในการขอสมคัรเขา้รบัรางวลั

หนว่ยงานสว่นภมูภิาค สามารถสมคัรผา่นสว่นราชการ
ระดบักรม/เทยีบเทา่ทีเ่ป็นตน้สงักดัของหนว่ยงาน หรอื
จงัหวดัทีห่นว่ยงานต ัง้อยูก็่ได ้ท ัง้นี ้กรณีผลงานทีเ่ป็น
การด าเนนิงานรว่มกนัของหลายหนว่ยงานในจงัหวดั 
ควรสมคัรในนามของจงัหวดั



ประเภทรางวลับรกิารภาครฐั
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พฒันาการบรกิาร

บรูณาการขอ้มลู
เพือ่การบรกิาร

นวตักรรมการบรกิาร

ขยายผลมาตรฐาน
การบรกิาร



ประเภทรางวลับรกิารภาครฐั
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ประเภทนวตักรรมการบรกิาร

การพฒันาการใหบ้รกิารดว้ยการสรา้งนวตักรรมจากการน าแนวคดิ 
องคค์วามรู ้ทกัษะประสบการณ์ และเทคโนโลย ีมาประยุกต ์พฒันา
หรอืสรา้งรปูแบบการใหบ้รกิาร กระบวนการ/ระบบบรกิารรปูแบบใหม่
ๆ ภายใตก้ารสง่เสรมิของผูน้ าองคก์ร และการมสีว่นรว่มของเจา้หนา้ที่
ซึง่จะส่งผลใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการบรกิารทีด่ขี ึน้
กวา่เดมิอยา่งกา้วกระโดด

ขอบเขต



ประเภทรางวลับรกิารภาครฐั
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ประเภทพฒันาการบรกิาร

ขอบเขต

การพฒันาการใหบ้รกิารแลว้ส่งผลให้
การบรกิารดขี ึน้จากเดมิอยา่งมนียัส าคญั
หรอืเห็นเป็นทีป่ระจักษ์ รวมถงึการท างานใน
เชงิบรหิารจัดการเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์หรอืมี
ผลกระทบสูงต่อประชาชนในวงกวา้ง หรือ
แกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้นของประชาชน/
กลุม่เป้าหมายได ้
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ประเภทขยายผลมาตรฐานการบรกิาร

ขอบเขต

การน าระบบแนวทางการปฏบิตังิาน มาตรฐาน
การปฏบิตังิานในผลงานทีไ่ดร้บัรางวลับรกิาร
ภาครฐัระดบัดเีด่น* ไปขยายผลในทุกหน่วย
บรกิารสาขาหรอืพืน้ที่ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการ
บริการ และควบคุมรูปแบบ คุณภาพ และ
มาตรฐานของงานบริการให้คงอยู่ในระดบั
เดยีวกนัหรอืดกีวา่ในทุกหนว่ยบรกิารสาขาหรอื
พืน้ที่

เงือ่นไข  : ตอ้งเป็นผลงานทีเ่คยไดรั้บรางวลับรกิาร
ภาครัฐแหง่ชาต ิหรอื รางวลัเลศิรัฐ สาขาบรกิารภาครัฐ 

ระดับดเีดน่ไมเ่กนิ 5 ปี

ประเภทรางวลับรกิารภาครฐั
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ประเภทบรูณาการขอ้มลูเพือ่การบรกิาร

ขอบเขต

การเพิม่ประสทิธภิาพหรอืการเปลีย่นแปลงการ
ใหบ้รกิารทีเ่ป็นผลมาจากความสามารถในการ
ท างานร่วมก ัน  (Interoperability) ระหว่าง
หน่วยงานของรฐั และท าใหเ้กดิการใหบ้รกิารใน
รูปแบบดจิทิลั ภายใตส้ทิธกิารใชง้านทีเ่หมาะสม
และมกีารรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูล ท ัง้นี ้ถา้
เป็นการเชือ่มโยงขอ้มูลสว่นบคุคลการเขา้ถงึและ
ใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มูลดงักลา่ว ตอ้งไดร้บัความ
ยนิยอม (consent) หรอื การรอ้งขอ (request) 
จากเจา้ของขอ้มลูน ัน้กอ่น

เงือ่นไข  : เป็นการพัฒนาระบบการท างาน ทีส่ามารถเชือ่มโยง 
หรอืแลกเปลีย่นขอ้มลูระหวา่งหน่วยงานไดผ้า่นระบบดจิทิัล โดย

มหีน่วยงานเขา้รว่มตัง้แต ่3 หน่วยงานขึน้ไป 

ประเภทรางวลับรกิารภาครฐั



เกณฑก์ารประเมนิรางวลับรกิารภาครฐั
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กลุม่ที ่1

กลุม่ที ่2

กลุม่ที ่3

นวตักรรมการบรกิาร
ขยายผลมาตรฐานการบรกิาร

พฒันาการบรกิาร

บรูณาการขอ้มลูเพือ่การบรกิาร



เกณฑก์ารประเมนิรางวลับรกิารภาครฐั
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เกณฑก์ารประเมนิ
กลุม่ที ่1

นวตักรรมการบรกิาร

พฒันาการบรกิาร
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เกณฑก์ารประเมนิ 
กลุม่ที ่2

ขยายผลมาตรฐาน
การบรกิาร

เกณฑก์ารประเมนิรางวลับรกิารภาครฐั
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เกณฑก์ารประเมนิ
กลุม่ที ่3

บรูณาการขอ้มลู
เพือ่การบรกิาร

เกณฑก์ารประเมนิรางวลับรกิารภาครฐั





ความหมาย
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รางวลัการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม

เป็นรางวลัทีม่อบใหก้บัหน่วยงานภาครัฐ เพือ่สรา้งแรงจงูใจ และสรา้งขวัญก าลังใจในการเชดิชู

ผลการปฏบิัตริาชการ โดยสง่เสรมิและสนับสนุนใหเ้กดิกระบวนการมีสว่นร่วม ตัง้แต่การให ้

ขอ้มูลข่าวสาร (Inform) การรับฟังความคดิเห็น (consult)การเขา้มาเกีย่วขอ้ง (Involve)ไปจนถงึ

ถงึการสรา้งความรว่มมอื (Collaboration) รวมทัง้ สรา้งความภาคภมูใิจของผูท้ีเ่ขา้มามสีว่นรว่ม

ในการขับเคลื่อนหรือผลักดันการด าเนินงานใหป้ระสบความส าเร็จ อันน าไปสู่การเพิ่ม

ประสทิธภิาพการบรหิารราชการที่สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ย่าง

แทจ้รงิและการน าไปสูแ่นวปฎบิัตหิรอืตน้แบบทีด่ ี(Best Practice) โดยมุง่เนน้ทัง้กระบวนการ 

(Process) และผลลพัธ ์(Result) การบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม



รางวลัการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม ประจ าปี พ.ศ. 2563

ประเภทรางวลั

กลุม่เป้าหมาย

Open Governance

1

มอบใหก้ับหน่วยงานภาครัฐ 

ทีใ่หค้วามส าคัญกับการบรหิาร

ราชการระบบเปิดทั่วทัง้องคก์ร 

โดยสรา้งกระบวนการมสี่วนร่วม

ของประชาชน

เปิดใจใกลช้ดิประชาชน

มอบใหก้ับหน่วยงานภาครัฐ ที่

สง่เสรมิและสนับสนุนการท างาน

แบบมสีว่นรว่ม ในการสรา้งใหเ้กดิ

การเปลีย่นแปลง/การพัฒนาที่มี

นัยส าคัญหรือผลกระทบสูงกับ

ชวีติความเป็นอยูข่องประชาชน

สมัฤทธผิลประชาชนมสีว่นรว่ม

มอบใหก้ับบุคคล/กลุ่มบุคคลทีเ่ป็น

กลไกหลัก หรือกลไกส าคัญ (Key

Actor) หรอืเป็นผูน้ า/ผูท้ี่มีบทบาท

ส าคัญในการขับเคลือ่นการท างาน

แบบมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและ

ภาคสว่นอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

Effective Change

ผูน้ าหุน้สว่นความรว่มมอื

บคุคล / กลุม่บคุคล

Participation Expanded

เลือ่งลอืขยายผล
Engaged Citizen

17

2 3 4

หนว่ยงานของรฐัหนว่ยงานของรฐั หนว่ยงานของรฐั

Antipoverty Empowered

รว่มใจแกจ้น
5

หนว่ยงานของรฐั 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน

มอบใหก้ับหน่วยงานภาครัฐ ทีน่ าตัว

แบบ (Model) จากโครงการที่เคย

ไดรั้บรางวัลดา้นการบรหิารราชการ

แบบมีส่วนร่วม(ยอ้นหลังไม่เกนิ 5

ปี) ไปประยุกต์ใชใ้นการขยายผล

หรือต่อยอดการด าเนินงานในพื้นที่

อืน่  ๆอยา่งนอ้ย 1 พืน้ที่

มอบใหก้ับหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคประชาชน

ที่มีผลงานการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนและสังคมในการแกไ้ข

ปัญหาความยากจนไดอ้ย่าง

ยั่งยืน และเกิดการพัฒนาใน

ระดบัตอ่ไป



หนว่ยงาน
ทีส่มคัร

18

เง ือ่นไข

เปิดใจใกลช้ดิประชาชน (Open Governance)1 Inform & consult

ส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า จังหวัด 
องค์การมหาชน รัฐวิสาหกจิ หน่วยงานอิสระ
ของรัฐ สถาบันอุดมศกึษา และองคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวัด

1) เป็นผลการด าเนนิงานในภาพรวมขององคก์ร ทีแ่สดงใหเ้ห็น

ถงึการเปิดระบบราชการในระดับการใหข้อ้มลู (Inform) และ

ระดับการปรกึษาหารอื (Consult) โดยการด าเนนิงานตอ้ง

สอดคลอ้งหรอืเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล มต ิค.ร.ม.

แผนพัฒนาจังหวัดหรอืกลุม่จังหวัด หรอืเป็นอ านาจหนา้ที ่

ภารกจิหลักขององคก์ร 

2) หน่วยงานสมัครขอรับรางวัลในประเภทนี้ไดเ้พียง 1 ผลงาน 

และหน่วยงานทีเ่คยไดรั้บรางวัลในระดับดหีรอืชมเชย สามารถ

สมัครขอรับรางวัลนีไ้ดอ้กี 

3) มีการด าเนินการเป็นผลส าเร็จมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี และ

ปัจจบุนัยังมกีารด าเนนิงานอยูอ่ยา่งตอ่เนือ่ง 



มติทิ ี ่2 : เปิดระบบราชการ

มติทิ ี ่3 : ผลส าเร็จ

1. การสรา้งกลไกภายในองคก์ร เพือ่รองรบั
การขบัเคลือ่นการมสีว่นรว่มของ
ประชาชนไปสูก่ารปฏบิตั ิ

2. การเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารที่
มปีระสทิธภิาพ

4. ความส าเร็จทีไ่ดร้บัจากการเปิดระบบ
ราชการใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่ม 

➢ มกีารก าหนดนโยบายหรอืทศิทางหรอืแผนงานหรอืมาตรการ 

ทีแ่สดงวา่ใหค้วามส าคัญกบัการเปิดระบบราชการ

➢ มกีารสรา้งวัฒนธรรม คา่นยิม ทีเ่อือ้ตอ่การสรา้งการมสีว่นรว่ม

ของประชาชน 

➢ มกีารมอบหมายผูป้ฎบิตังิานหรอืหน่วยงานเพือ่รับผดิชอบการสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชน 

➢ การจัดหาหรอืสนับสนุนทรัพยากรตา่ง ๆ แกบ่คุลากรภายในและภายนอกองคก์ร 

➢ อธบิายใหเ้ห็นถงึกระบวนการหรอืวธิกีารในการจัดท าขอ้มลูทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่ขอ้มลูทีเ่ปิดเผย
มคีวามถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส ทันเวลา และประชาชนสามารถน าขอ้มลูไปใชป้ระโยชนต์่อได ้

➢ มขีอ้มลูสารสนเทศทีต่รงกบัภารกจิของหน่วยงานและประชาชนตอ้งการ (Advance Requirement) 

➢ มรีะบบ/วธิกีารจัดการการรับฟังความคดิเห็น 

➢ น าความคดิเห็นไปใชป้ระโยชนใ์นการพัฒนา/ปรับปรุงการท างาน และใหค้วามส าคัญกบัขอ้มลู
ป้อนกลับ

➢ ความส าเร็จจากการเปิดระบบราชการใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่ม

มติทิ ี ่1 :  ความสามารถองคก์ร

(50)

(30)

(20)

19

เปิดใจใกลช้ดิประชาชน (Open Governance)1

3. การรบัฟงัความคดิเห็นของประชาชนหรอื
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีเ่ก ีย่วขอ้งอยา่งมี
ประสทิธภิาพ



สมัฤทธผิลประชาชนมสีว่นรว่ม Effective Change02 Collaboration

หนว่ยงาน
ทีส่มคัร

20

เง ือ่นไข

ส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า จังหวัด 
องค์การมหาชน รัฐวิสาหกจิ หน่วยงานอิสระ
ของรัฐ สถาบันอดุมศกึษา โรงเรยีน และองคก์าร
บรหิารสว่นจังหวัด

1) หน่ วยงานของ รั ฐ ที่มีผลการด า เนินงานในลั กษณะการมี

ส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ (Collaborate) โดยมีการด าเนินงาน

มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี ซึง่ตอ้งไมเ่ป็นโครงการหรอืผลงาน ทีเ่คยไดรั้บ

รางวัลการบรหิารราชการแบบมสี่วนร่วมหรอืรางวัลความเป็นเลศิดา้น

การบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่มมากอ่น

2) ตอ้งเป็นผลงานตามอ านาจหนา้ที่หรือภารกจิหลักขององค์กรและ

สะทอ้นการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม รวมถงึความจ าเป็นทีต่อ้งใช ้

กระบวนการมสีว่นรว่ม

3) กรณีของจังหวดัโครงการทีเ่สนอตอ้งสอดคลอ้งตามแผนพัฒนาจังหวัด

หรือกลุ่มจังหวัด และส่งผลต่อคุณภาพชีวติของประชาชนที่ดีข ึ้น 

รวมทัง้ การพัฒนาเศรษฐกจิ สงัคม และประเทศ

4) สามารถสมัครขอรับรางวัลไดม้ากกว่า 1 รางวัล โดยเป็นโครงการหรอื

ผลงาน ทีไ่มซ่ ้ากนั หรอืไมเ่ป็นการด าเนนิงานในพืน้ทีเ่ดยีวกนั 

5) หน่วยงานส่วนกลาง ตอ้งเป็นผูพ้จิารณา กลั่นกรอง คัดเลือกผลงาน

กอ่นจัดสง่ใหส้ านักงาน ก.พ.ร. 



สมัฤทธผิลประชาชนมสีว่นรว่ม Effective Change02 Collaboration

มติทิ ี ่2 : การท างานแบบมสีว่นรว่ม
อยา่งเป็นรปูธรรม 

มติทิ ี ่3 : ผลส าเร็จ

1. การสรา้งกลไกภายในองคก์ร เพือ่รองรบั
การขบัเคลือ่นการมสีว่นรว่มของ
ประชาชนไปสูก่ารปฏบิตั ิ

2. การสง่เสรมิการท างานแบบมสีว่นรว่ม
ในการด าเนนิโครงการหรอืผลงาน 

3. การสรปุบทเรยีนความส าเร็จและประโยชน์
ทีไ่ดร้บัจากการบรรลเุป้าหมาย 

➢ มกีารก าหนดนโยบายหรอืทศิทางหรอืแผนงานหรอืมาตรการทีแ่สดงวา่ใหค้วามส าคัญ

กบัการมสีว่นรว่มของประชาชน

➢ มกีารสรา้งวัฒนธรรม คา่นยิม ทีเ่อือ้ตอ่การสรา้งการมสีว่นรว่มของประชาชน 

➢ มกีารมอบหมายผูป้ฎบิตังิานหรอืหน่วยงานเพือ่รับผดิชอบการสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชน 

➢ ทีม่าหรอืความส าคัญของสภาพปัญหา วัตถปุระสงค์

➢ รปูแบบหรอืขัน้ตอนหรอืวธิกีารทีใ่ชใ้นการด าเนนิโครงการหรอืผลงานในพืน้ที ่ตัง้แตก่ารรเิริม่ 
ไปจนถงึการก าหนดแนวทางและด าเนนิการเพือ่แกปั้ญหาหรอืการพัฒนา 

➢ บทบาทของแตล่ะภาคสว่นทีเ่ขา้มามสีว่นรว่มในการขบัเคลือ่นการด าเนนิโครงการหรอืผลงาน
ในพืน้ที ่

➢ การถา่ยทอดความรู ้เพือ่สรา้งกระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

➢ สรปุผลส าเร็จเชงิประจักษ์ ทีส่ง่ผลตอ่องคก์รและชมุชน สงัคม และประเทศ (เนน้ผลกระทบ
ตอ่คณุภาพชวีติทีด่ขี ึน้ของประชาชน)

➢ ผลส าเร็จของโครงการทีส่ามารถน าไปเป็นตน้แบบ หรอืปัจจัยความส าเร็จของการด าเนนิ
โครงการ

มติทิ ี ่1 :  ความสามารถองคก์ร

(45)

(40)

(15)

21
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ผูน้ าหุน้สว่นความรว่มมอื (Engaged Citizen)03 Collaboration

ส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า จังหวัด องคก์ารมหาชน รัฐวสิาหกจิ หน่วยงานอสิระของรัฐ
สถาบนัอดุมศกึษา และองคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด

หนว่ยงานทีส่มคัรขอรบัรางวลัฯ

2

เง ือ่นไข

หน่วยงานของรัฐ ภาคสว่นตา่ง ๆ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เป็นผูเ้สนอ
ชือ่บคุคลหรอืกลุม่บคุคลทีม่สีว่นรว่มในโครงการ ทีเ่สนอขอรับ
รางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
ในปีนัน้ ๆ

ตอ้งเป็นบคุคลทีอ่ยูใ่นโครงการหรอืผลงานทีข่อรับรางวัล
ประเภท Effective Change

บคุคลหรอืกลุม่บคุคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ตอ้งไมใ่ชเ่จา้หนา้ที่
ของรัฐ ผูซ้ ึง่มหีนา้ทีใ่นการด าเนนิงานนัน้อยูแ่ลว้

การเสนอชือ่บคุคล/กลุม่บคุคลขอรับรางวลัไดเ้พยีง 1 คน/
กลุม่บคุคล เทา่นัน้

1

3

4



องคป์ระกอบการประเมนิ

ภาวะผูน้ า1 2 3การเป็นกลไกหลกั (Key Actor) ในการขบัเคลือ่นหรอื
ผลกัดนัการท างานแบบมสีว่นรว่มในโครงการหรอืผลงาน

ผลการด าเนนิงานทีป่ระสบ
ความส าเร็จอยา่งชดัเจนเชงิ

ประจกัษ ์

1. การตระหนกัถงึปญัหาใน
ชุมชน 

2. อทุศิตน เสยีสละ 

3. เป็นผูส้รา้งใหเ้กดิความ
รว่มมอืในชุมชน เกดิ
การเปลีย่นแปลง 

4. เป็นผูท้ ีไ่ดร้บัการยอมรบั
จากทกุกลุม่

1. บทบาทหลกัในการสรา้งใหเ้กดิการบรูณาการการ
ท างาน หรอืประสานความเชือ่มโยงใหเ้กดิความ
รว่มมอืระหวา่งหนว่ยงานภาครฐัทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

2. บทบาทหลกัในการสรา้งหรอืสนบัสนุนใหเ้กดิการ
รวมกลุม่ของภาคประชาชนหรอืเครอืขา่ยภาค
ประชาชนและบรหิารจดัการใหส้ามารถขบัเคลือ่น
การด าเนนิงานในพืน้ที่

3. บทบาทหลกัในการสง่เสรมิและสนบัสนนุใหม้ี
กจิกรรมของการสรา้งการมสีว่นรว่ม เชน่ 
การจดัใหม้เีวทสีาธารณะ เวทรีะดมสมอง เวที
ประชาคม เป็นตน้

ความส าเร็จหรอืประโยชนท์ี่
ไดร้บัจากการด าเนนิงานที่
เป็นเชิงประจกัษ์ ส่งผลเชิง
บวกตอ่ชุมชนหรอืพืน้ที่

(30) (40)(30)
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ผูน้ าหุน้สว่นความรว่มมอื (Engaged Citizen)03 Collaboration
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เลือ่งลอืขยายผล (Participation Expanded)04
Collaboration

หนว่ยงาน
ทีส่มคัร

24

เง ือ่นไข

สว่นราชการระดับกรมหรอืเทยีบเทา่ จังหวัด และ
องค์การมหาชน ที่เคยไดรั้บรางวัลการบริหาร
ราชการแบบมสี่วนร่วม (ไดรั้บรางวัลฯ ยอ้นหลัง
ไมเ่กนิ 5 ปี) ในระดับดเีดน่ (ดเียีย่ม)

1) โครงการหรอืผลงานตอ้งเป็นการท างานแบบมสีว่นรว่มในระดับ

Collaborate ทีม่ผีลส าเร็จอยา่งเป็นรปูธรรมมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 

1 ปี และมกีารด าเนนิการอยูอ่ยา่งตอ่เนือ่ง

2) โครงการหรอืผลงานตอ้งเป็นงานตามอ านาจหนา้ทีห่รอืภารกจิ

หลักขององคก์ร หรอืนโยบายส าคัญของรัฐบาล หรอืมติ

คณะรัฐมนตร ีในกรณีของจังหวัดตอ้งเป็นงานทีส่อดคลอ้งตาม

แผนพัฒนาจังหวัดหรอืกลุม่จังหวัด และสง่ผลตอ่คณุภาพชวีติ

ของประชาชนทีด่ขี ึน้ รวมทัง้ การพัฒนาเศรษฐกจิ สงัคม และ

ประเทศ

3) ตอ้งเป็นการน าตน้แบบจากโครงการหรอืผลงานทีเ่คยไดรั้บ

รางวัลการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม (ไดรั้บรางวัลฯ 

ยอ้นหลังไมเ่กนิ 5 ปี) มาประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการ

ด าเนนิการขยายผลในพืน้ทีใ่หม ่และมผีลความส าเร็จอยา่งนอ้ย 

1 พืน้ที่

4) พืน้ทีท่ีข่ยายผลตอ้งเป็นหน่วยงานหรอืพืน้ที ่ทีม่ขีอบเขต

การด าเนนิการเชน่เดยีวกบัหรอืมากกวา่ผลงานทีเ่คยไดรั้บ

รางวัล
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เลือ่งลอืขยายผล (Participation Expanded)04 Collaboration

มติทิี ่1 :  ความเชือ่มโยงนโยบาย
ไปสูก่ารปฏบิตัขิององคก์ร

2. วธิกีารหรอืข ัน้ตอนในการด าเนนิงานเพือ่น า
ตน้แบบ (Best Practice) ทีเ่คยไดร้บัรางวลัฯ

ไปขยายผลหรอืตอ่ยอดการด าเนนิงานในพืน้ทีอ่ ืน่ 
(อยา่งนอ้ย 1 พืน้ที)่

1. การก าหนดและสือ่สารนโยบายหรอืทศิทาง
ของผูบ้รหิารองคก์ร ทีใ่หค้วามส าคญักบัการ
ขยายผลการด าเนนิงานอยา่งชดัเจน

มติทิี ่2 : การท างานแบบมสีว่น
รว่มอยา่งเป็นรปูธรรม 

3. การสง่เสรมิการท างานแบบมสีว่นรว่ม                        
ในการด าเนนิโครงการ/การด าเนนิงาน

➢ ทีม่า สภาพปัญหา วัตถปุระสงคใ์นแตล่ะ
พืน้ที่

➢ รปูแบบหรอืขัน้ตอนหรอืวธิกีารทีใ่ชใ้นการ
ด าเนนิโครงการหรอืผลงานในพืน้ที ่ตัง้แต่
การรเิริม่ ไปจนถงึการก าหนดแนวทางและ
ด าเนนิการเพือ่แกปั้ญหาหรอืการพัฒนา 
(โดยมคีวามสอดคลอ้งกบัผลงานทีเ่คย
ไดรั้บรางวัลฯ และมกีารน าหลกัการหรอื
องคค์วามรูท้ีเ่ป็นนวัตกรรมใหม ่ๆ มาใชใ้น
การด าเนนิงาน)

- อธบิายรปูแบบหรอืขัน้ตอนหรอืวธิกีาร
ด าเนนิการทีน่ าผลส าเร็จของโครงการหอื
ผลงานตน้แบบมาใชใ้นการด าเนนิการ

- อธบิายการน าหลกัการหรอืองคค์วามรู ้
ทีเ่ป็นนวัตกรรมใหม ่ๆ มาใชใ้นพืน้ทีข่ยายผล

➢ บทบาทของหน่วยงานสว่นกลางในการ
ผลกัดนัใหเ้กดิการขยายผลของโครงการ
หรอืผลงานในแตล่ะพืน้ที่

➢ บทบาทของแตล่ะภาคสว่นทีเ่ขา้มามสีว่น
รว่มในการขบัเคลือ่นการด าเนนิ โครงการ
หรอืผลงานในแตล่ะพืน้ที่

มติทิี ่3: การบรรลผุลส าเร็จ 

5. การสรุปบทเรยีนความส าเร็จหรอื
ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บัจากการบรรลุ
เป้าหมายของการพฒันา

➢ สรปุผลส าเร็จเชงิประจักษ์ และสง่ผลตอ่
องคก์รและชมุชน สงัคม ประเทศ (เนน้
ผลกระทบตอ่คณุภาพชวีติทีด่ขี ึน้ของ
ประชาชน และแสดงถงึความย่ังยนืและสง่ผล
กระทบเชงิบวกตอ่คนรุน่ตอ่ไป)

➢ ผลงานทีเ่ป็นการพัฒนาตอ่ยอดจากตน้แบบ
(Best Practice)

(10) (50) (40)
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รว่มใจแกจ้น (Antipoverty Empowered)05

✓ หน่วยงานของรัฐ 
✓ ภาคเอกชน
✓ ภาคประชาชน
✓ ภาคประชาสงัคม

หนว่ยงานทีส่มคัรขอรบัรางวลัฯ

เงือ่นไข

1) แผนงาน/โครงการทีเ่สนอจะตอ้งด าเนนิการ เพือ่แกไ้ขปัญหาความยากจนทีเ่กดิขึน้
ภายในพืน้ทีซ่ ึง่อาจเป็นระดบัจังหวดั อ าเภอ ต าบล หมูบ่า้น ชมุชน หรอืพืน้ทีเ่ฉพาะ
ก็ได ้

2) การด าเนนิงาน/กระบวนการของแผนงาน/โครงการในการแกไ้ขปัญหาความยากจน

3) มกีารบูรณาการความร่วมมอืร่วมกับหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และมรีูปแบบการ
แกไ้ขปัญหาฯ  ทีเ่กดิผลลพัธอ์ยา่งเป็นรปูธรรม



มติทิ ี ่1 : การประเมนิยทุธศาสตรก์ารด าเนนิงานในการแกไ้ขปญัหาเชงิบูรณาการ (20 คะแนน)

1) การก าหนดนโยบาย/ทศิทาง/แผนงานขององคก์ร ทีใ่หค้วามส าคญักบัการแกไ้ขปัญหาความยากจน 

2) บทบาทน าของผูบ้รหิารองคก์ร ความเป็นผูน้ าของผูบ้รหิารองคก์ร ในการขับเคลือ่นการท างานใหเ้กดิผลอย่างเ ป็นรูปธรรม
และมคีวามตอ่เนือ่ง รวมทัง้ไดรั้บการยอมรับจากประชาชน 

3) การสนับสนุนทรัพยากรในการด าเนนิโครงการเพือ่แกไ้ขปัญหา

4) องคป์ระกอบและวธิกีารตรวจสอบการมสีว่นรว่ม

มติทิ ี ่2 : การประเมนิกลไกการด าเนนิงานและการมสีว่นรว่มในการแกไ้ขปญัหา (40 คะแนน)

1) การบรูณาการในการท างานของหน่วยงานตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

2) กระบวนการท างานขององคก์รมขีัน้ตอนทีช่ดัเจนและมปีระสทิธภิาพ

3) การใชน้วตักรรมในการด าเนนิโครงการ

4) การใชส้ือ่ในการประชาสมัพันธแ์ละสรา้งเครอืขา่ยภาคทีีม่ปีระสทิธภิาพในการท างาน

มติทิ ี ่3 : การประเมนิผลลพัธท์ ีบ่รรลผุลส าเร็จอยา่งเป็นรปูธรรม (40 คะแนน)

1) ผลงาน/โครงการเป็นทีป่ระจักษ์ 

2) ขอ้ตกลงรว่มกนัของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งโดยมนีโยบายทีมุ่ง่เนน้การมสีว่นรว่มใหเ้กดิผลลัพธอ์ยา่งเป็นรปูธรรม 

3) การขยายผลและความยั่งยนื 

เกณฑก์ารประเมนิ 
ก าหนดเป็น 3 มติ ิไดแ้ก่

05 รว่มใจแกจ้น (Antipoverty Empowered)





ตอ้งไดรั้บรางวัลรายหมวด
มาแลว้อยา่งนอ้ย 2 หมวด

(หมวด 1 – หมวด 6) 
เสนอขอรับรางวัลไดไ้มเ่กนิ 3 หมวด

แนวทางการรบัสมคัรรางวลัคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั 
ประจ าปี พ.ศ. 2563

รางวลัคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั

รายหมวด

ระดบัดเีดน่

**กรณีหน่วยงานทีส่มัครรางวลัระดับดเีดน่พรอ้มกับรางวลัรายหมวด หากผลการพจิารณาผา่นเกณฑร์ะดับดเีดน่แลว้ จะไมพ่จิารณารางวัลรายหมวด
ในปีนัน้

การตรวจรบัรองสถานะหนว่ยงานภาครฐัในการเป็นระบบราชการ 4.0  (PMQA 4.0)

คะแนนรวม

รางวลัฯ 4.0
และรับการรับรองสถานะฯ 4.0 ระดับกา้วหนา้

300 - 399 รับการรับรองสถานะฯ 4.0 ระดับพืน้ฐาน

เป็นสว่นราชการ ระดับกระทรวง / กรม /จังหวดั /สถาบันอดุมศกึษา หน่วยงานของรัฐประเภทอืน่ และองคก์ารมหาชน

เป็นหนว่ยงานทีเ่ป็นทีช่ ืน่ชม และไมม่กีรณีเสือ่มเสยีจนเป็นทีป่ระจักษ์ในสงัคม

หนว่ยงานของรฐัทีเ่คยไดร้บัรางวลัฯ ในระหวา่งปี พ.ศ. 2555 – 2562 สามารถสมัครขอรับรางวลัฯ ทีเ่คยไดรั้บรางวลัแลว้ 

เพือ่ขอรับการตรวจประเมนิยนืยันมาตรฐานและความโดดเดน่ของการด าเนนิการพัฒนาองคก์ารอยา่งตอ่เนือ่ง

≥ 400

เง ือ่นไข

รางวลัทีเ่ปิดรบัสมคัร

เกณฑ ์PMQA 4.0 ได ้PMQA 4.0 ≥ 400 คะแนน

STEPS:

Application 
Report

Site Visit

≥ 400 คะแนน

4.0

≥ 400 คะแนน

1 2

3

29

เกณฑ ์PMQA ‘62
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1) วตัถปุระสงคใ์นการปรบัปรงุเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั

2) สาระส าคญัของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั พ.ศ. 2562

1) เพือ่เป็นการสะทอ้นถงึขดีความสามารถในการเป็นผูน้ าขององคก์ารและแนวปฏบิตัทิ ี่น าไปสู่

ความเป็นเลศิ โดยตอ้งแสดงใหเ้ห็นว่าผลการด าเนนิการขององคก์ารเป็นเยีย่มในระดบั                    
ทีป่ระเทศชาตแิละคนท ัว่ไปยอมรบั รวมท ัง้ การยอมรบัในระดบัสากล

2) เพือ่ใหเ้กณฑม์คีวามชดัเจนและเขา้ใจงา่ยมคีวามกระชบั สามารถน าไปใชใ้หค้รอบคลุมได ้      
ในทกุประเภทของสว่นราชการ 

3) เพือ่ท าใหส้ว่นราชการเขา้ใจทุกมุมมองของระบบบรหิารจดัการทีบู่รณาการ รวมถงึเป็นการ
ยกระดบัความเขา้ใจและการเตรยีมพรอ้มกบัระบบนเิวศทางธุรกจิทีก่ าลงัเปลีย่นแปลง รวมถงึ
วฒันธรรมขององคก์าร การเชือ่มโยงขอ้มลูต ัง้แตต่น้น า้จรดปลายน า้ และการค านงึถงึความ
ม ัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร ์

เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการสง่เสรมิใหส้ว่นราชการยกระดบัและพฒันาองคก์ารใหม้คีวาม

ทนัสมยัและเทยีบเทา่มาตรฐานสากล และใชใ้นการพจิารณารางวลัคณุภาพการบรหิารจดัการ

ภาครฐัในปี พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป

วตัถปุระสงคแ์ละสาระส าคญัของเกณฑ์ PMQA 2562
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สาระส าคญัของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั พ.ศ. 2562

วฒันธรรมขององคก์าร 
(ลกัษณะส าคญัองคก์าร

ขอ้ 1 (ก))

การมจีรยิธรรมและ              
ความโปรง่ใส 

สามารถแยกแยะสิง่ถกูส ิง่ผดิ
ออกจากกนั

(หมวด 1 ขอ้ 1.1 (ก))

องคก์รเขา้ใจความส าเร็จท ัง้
ของปจัจบุนั และอนาคต
รวมท ัง้ โอกาสคุม้เส ีย่ง

(หมวด 1 ขอ้ 1.1 (ค))

คณูุปการตอ่สงัคม 
(หมวด 1 ขอ่ 1.2 (ค))

การเตรยีมพรอ้มกบั             
ระบบนเิวศทางธุรกจิ                 
ทีก่ าลงัเปลีย่นแปลง
(หมวด 2 ขอ้ 2.2(ข))

การค านงึถงึความม ัน่คง
ปลอดภยัทางไซเบอร ์
(หมวด 6 ขอ้ 6.2 (ข))

Voice of Customer
(หมวด 3 ขอ้ 3.2 (ค))

Life Cycle ของ
ผูร้บับรกิาร 

(หมวด 3 ขอ้ 3.2 (ก))

การจดัการโดยใชข้อ้มลูจรงิ

(Data analysis)
(หมวด 4 ขอ้ 4.2 (ก))

องคก์รมกีารสรา้งองคค์วามรู ้
และการระดมองคค์วามรู ้เพือ่
แปลงองคค์วามรูไ้ปใชใ้นการ

สรา้งนวตักรรมและ
กระบวนการวางแผน

ยทุธศาสตร์
(หมวด 4 ขอ้ 4.2 (ข))

ความพรอ้มปฏบิตังิาน
ของบคุลากร 

(หมวด 5 ขอ้ 5.1 (ก))

เครอืขา่ยของหว่งโซอ่ปุทาน
(หมวด 6 ขอ้ 6.1 (ค))



บรูณาการ
การน า
องคก์าร

ยทุธศาสตร ์

ผูร้บับรกิาร
และผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยี

บคุลากร

ระบบ
ปฏบิตักิาร

ผลลพัธ์

การวดั วเิคราะห ์และการจดัการความรู ้

ลกัษณะส าคญัขององคก์าร

ลกัษณะส าคญัขององคก์าร 

บ่งบอกถงึบรบิทขององคก์าร และ
อธบิายการด าเนนิการขององคก์าร
โดยรวม 

การน าองคก์าร (การน าองคก์าร การวางแผน
เชงิยทุธศาสตรแ์ละผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นได้
สว่นเสยี) เนน้ใหค้วามส าคญัวา่การน าองคก์าร
ตอ้งมุง่เนน้ทียุ่ทธศาสตรแ์ละผูร้บับรกิารและ
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

พืน้ฐานของระบบ (การวดั การวเิคราะห์
และการจดัการความรู ้) มีความส าคญั
อย่างยิ่งในการท าให้ส่วนราชการมีการ
จดัการทีม่ปีระสทิธผิลและมกีารน าขอ้มูล
จรงิมาใช ้รวมถงึใชค้วามรูเ้ป็นแรงผลกัดนั 
เพือ่ใหร้ะบบราชการบรรลุผลส าเร็จมากขึน้
และมคีวามสามารถในการแขง่ขนั หลกัการทีใ่ชใ้นเกณฑว์ดัผลนี ้มาจากคา่นยิมและแนวคดิหลกัทีถู่กปลูกฝังใน

องคก์ารทีม่ปีระสทิธภิาพการท างานสงู

ผลลพัธ์การด าเนินการ (บุคลากร  
ระบบปฏิบตั ิการ และผลลพัธ์การ
ด าเนนิการ) ประกอบดว้ยกระบวนการ
ที่มุ่งเน้นด้านบุคลากร กระบวนการ
ปฏบิตักิารทีส่ าคญั และผลลพัธข์อง
การด าเนนิการ 

ก า ร ด า เ นิน ก า ร เ ห ล่ า นี้
จ ะ น า ไ ป สู่ ผ ล ล ัพ ธ์ ก า ร
ด าเนนิการ ซึง่ปัจจยัตา่ง ๆ 
ที่ น า ไ ป สู่ ผ ล ล ั พ ธ์ น ั้ น
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  ด้ า น
ประสทิธผิลและพนัธกจิ ดา้น
ผู ้รบับริการและผู ้ม ีส่วนได้
ส่วนเสยี ดา้นบุคลากร ดา้น
การน าองค์การและการ
ก ากบัดแูลสว่นราชการ ดา้น
งบประมาณ การเงนิและการ
เต ิบโต และผลล ัพธ์ด้าน
ยทุธศาสตร์

โครงสรา้งของเกณฑ ์PMQA ปี 2562
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ลกัษณะส าคญัขององคก์าร

ข. บรบิทเชงิ
ยทุธศาสตร์

(1) พันธกจิหรอืหนา้ที่
ตามกฎหมาย

(2) วสิยัทัศน์ คา่นยิม และ
วฒันธรรม

(3) ลักษณะโดยรวมของ
บคุลากร

(4) สนิทรัพย์ : อาคาร
สถานที่ เทคโนโลยี
อปุกรณ์และสิง่
อ านวยความสะดวก

(5) กฎหมาย กฎระเบยีบ
และขอ้บังคับที่
ส าคัญ

(6) โครงสรา้งองคก์าร

(7) ผูรั้บบรกิารและผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยี

(8) สว่นราชการหรอืองคก์ร
ทีเ่กีย่วขอ้งกันในการ
ใหบ้รกิารหรอืสง่มอบ
งานตอ่กัน

(9)  สภาพแวดลอ้มดา้นการ
แขง่ขนัการแขง่ขนัทัง้
ภายในและภายนอก
ประเทศ

(10) การเปลีย่นแปลงดา้น
การแขง่ขนั (ถา้ม)ี

(11) แหลง่ขอ้มลูเชงิ
เปรยีบเทยีบ

(12) ความทา้ทายเชงิ

กลยทุธแ์ละความ
ไดเ้ปรยีบเชงิ 
ยทุธศาสตร์

ค. ระบบการ
ปรับปรงุผลการ
ด าเนนิการ

(13) ระบบการปรับปรงุผล
การด าเนนิการ

1.ลกัษณะองคก์าร 2. สภาวการณ์ขององคก์าร

ก. สภาพแวดลอ้ม
ดา้นการแขง่ขัน

ก.สภาพแวดลอ้ม
ของสว่นราชการ 

ข. ความสมัพันธ์
ระดับองคก์าร

34



35

หมวด 1  การน าองคก์าร

ในหมวดการน าองคก์าร เป็นการตรวจประเมนิวา่ผูบ้รหิารของสว่นราชการสั่งการ หรอืชีน้ าใหส้ว่นราชการ
มคีวามยั่งยืนอย่างไร นอกจากนี้ ยังตรวจประเมนิระบบการก ากับดูแลองคก์าร การเสรมิสรา้งวัฒนธรรม
องคก์าร วธิกีารทีส่่วนราชการใชเ้พือ่บรรลุผลดา้นการปฏบิัตติามกฎหมาย ความรับผดิชอบต่อสงัคม และ
ความรับผดิชอบตามหลักจรยิธรรม รวมทัง้การสรา้งคณูุปการตอ่สังคม

1.2 
การก ากบัดแูลองคก์าร

และการสรา้งคณูุปการตอ่สงัคม

❑ วสิยัทศัน ์และคา่นยิม

▪ การก าหนดวสิยัทศัน ์และคา่นยิม 

▪ การสง่เสรมิการประพฤตปิฏบิตัติามหลกันติธิรรม 

ความโปรง่ใส และความมจีรยิธรรม

❑ การสือ่สาร

▪ การสือ่สารสรา้งความผกูพนัทัง้ภายในและภายนอก

❑ พนัธกจิและประสทิธภิาพขององคก์าร

▪ การสรา้งสภาพแวดลอ้มเพือ่มุง่ความส าเร็จ

▪ การท าใหเ้กดิการปฏบิตัอิยา่งจรงิจงั 

❑ การก ากบัดแูลองคก์าร

▪ ระบบการก ากบัดแูลองคก์าร

(การสรา้งความเชือ่มัน่ในระบบก ากบัดแูลองคก์าร)

▪ การประเมนิผลการด าเนนิการ

❑ การประพฤตปิฏบิตัติามกฎหมายอยา่งมจีรยิธรรม

▪ การประพฤตปิฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบ

▪ การประพฤตปิฏบิตัอิยา่งมจีรยิธรรม

❑ การสรา้งคณูุปการตอ่สงัคม

▪ การค านงึถงึความผาสกุของสงัคม

▪ การสนับสนุนชมุชนใหเ้ขม้แข็ง
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หมวด 2 การวางแผนเชงิยทุธศาสตร ์

ในหมวดการวางแผนเชงิยุทธศาสตร์ เป็นการตรวจประเมินวิธีการในการจัดท าวัตถุประสงค์เชงิ
ยุทธศาสตร์และแผนปฏบิัตกิารของส่วนราชการ การสรา้งโอกาสในการเปลี่ยนแปลง และการจัดล าดับ
ความส าคัญของประเด็นที่มีการริเริ่มเปลี่ยนแปลง การน าไปปฏิบัติ การปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์
เปลีย่นไป ตลอดจนวธิกีารวดัผลความกา้วหนา้

2.2 การน ายทุธศาสตรไ์ปปฏบิตั ิ

❑ การจดัท าแผนปฏบิตักิารและถา่ยทอด
สูก่ารปฏบิตั ิ
▪ การจัดท าแผนปฏบิตักิาร
▪ การน าแผนปฏบิตักิารไปปฏบิตั ิ
▪ การจัดสรรทรัพยากร
▪ แผนกลยทุธดา้นบคุคลกรทีท่ าใหย้ทุธศาสตร์

เป็นไปได ้
▪ ตวัชีว้ัดผลการด าเนนิการ
▪ การคาดการณ์ผลการด าเนนิการ

❑ การปรบัเปลีย่นแผนปฏบิตักิาร
▪ การปรับแผนและน าแผนปฏบิตักิารใหมไ่ปปฏบิัติ

ไดโ้ดยอยา่งรวดเร็ว

❑ กระบวนการจดัท ายทุธศาสตร์
▪ กระบวนการวางแผนยทุธศาสตร์
▪ กระบวนการจัดท ายทุธศาสตรม์กีารกระตุน้ใหเ้กดิ

นวัตกรรม และมกีารบรูณาการกบันวัตกรรม
▪ การวเิคราะหแ์ละก าหนดยทุธศาสตร์

(ความเสีย่งทีค่กุคามตอ่ความส าเร็จในอนาคตของ
สว่นราชการ)
▪ ระบบงานและสมรรถนะหลกัขององคก์าร

❑ วตัถปุระสงคเ์ชงิยทุธศาสตร์
▪ วัตถปุระสงคเ์ชงิยทุธศาสตรท์ีส่ าคญั
▪ การพจิารณาวัตถปุระสงคเ์ชงิยทุธศาสตร์



หมวด 3  ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
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เพือ่ใหส้ว่นราชการสามารถก าหนดวธิกีารในการคน้หาของสารสนเทศผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
การตอบสนองความตอ้งการและท าใหเ้หนอืกวา่คาดหวงั และการสรา้งความสมัพันธก์บัผูรั้บบรกิารและผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยีในระยะยาว

3.2 
การสรา้งความผกูพนั

❑ สารสนเทศผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

▪ ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในปัจจุบัน

▪ ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในอนาคต

❑ การจ าแนกผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

และ ผลผลติและการบรกิาร

▪ การจ าแนกผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

▪ ผลผลติและการบรกิาร

❑ ความสมัพนัธแ์ละการสนบัสนนุผูร้บับรกิารและ
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

▪ การจัดการความสมัพันธ์

▪ การเขา้ถงึและการสนับสนุนผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยี

▪ การจัดการกบัขอ้รอ้งเรยีน

❑ การประเมนิความพงึพอใจและความผกูพนัของ
ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

▪ ความพงึพอใจ ความไมพ่งึพอใจและความผกูพัน

▪ ความพงึพอใจเปรยีบเทยีบกบัหน่วยงานอืน่

❑ การใชข้อ้มลูความคดิเห็นของผูร้บับรกิารและ
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและขอ้มลูอืน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง

3.1
ความคาดหวงัของ

ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี



เพือ่ใหส้ว่นราชการสามารถก าหนดวธิกีารในการเลอืก รวบรวม วเิคราะห ์จัดการและปรับปรงุขอ้มลูสารสนเทศ
และสนิทรัพยท์างความรู ้รวมทัง้ใชผ้ลการวเิคราะหแ์ละทบทวนเพือ่ปรับปรงุผลการด าเนนิการ และวธิกีารในการ
เรยีนรูข้องสว่นราชการ

หมวด 4  การวดั การวเิคราะห ์และการจดัการความรู ้

4.2 
การจดัการสารสนเทศ 
และการจดัการความรู ้

❑ การวดัผลการด าเนนิการ

▪ ตัววดัผลการด าเนนิการ

▪ ขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบ

▪ ความคลอ่งตัวของการวดัผล

❑ การวเิคราะห ์และทบทวนผลการด าเนนิการ

▪ การวเิคราะห ์และทบทวนผลการด าเนนิการ

❑ การปรบัปรงุผลการด าเนนิการ

▪ ผลการด าเนนิการในอนาคต

▪ การปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่งและสรา้งนวตักรรม

❑ ขอ้มลู และสารสนเทศ

▪ คณุภาพของขอ้มลูและสารสนเทศ

▪ ความพรอ้มใชง้าน

❑ ความรูข้องสว่นราชการ

▪ การจัดการความรู ้

▪ วธิปีฏบิัตทิีเ่ป็นเลศิ 

▪ การเรยีนรูร้ะดับองคก์ร
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เพือ่ใหส้ว่นราชการสามารถประเมนิความตอ้งการประเมนิความตอ้งการดา้นขดีความสามารถและอัตราก าลังดา้น
บคุลากร และในการสรา้งสภาพแวดลอ้มดา้นบุคลากรทีก่อ่ใหเ้กดิผลการด าเนนิการทีด่ ีรวมทัง้ตรวจประเมนิถงึวธิกีาร
สรา้งความผกูพัน บรหิารจัดการ และพัฒนาบคุลากร เพือ่น าศักยภาพของบคุลากรมาใชอ้ยา่งเต็มทีใ่หส้อดคลอ้งไปใน
ทศิทางเดียวกันกับพันธกจิ กลยุทธ์ แผนปฏิบัตกิาร และความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอก
สว่นราชการ

หมวด 5  บคุลากร
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5.2 
ความผกูพนัของบคุลากร

❑ วฒันธรรมสว่นราชการ

▪ วัฒนธรรมสว่นราชการ

❑ การประเมนิความผกูพนัของบคุลากร

▪ องคป์ระกอบของความผกูพัน

▪ การประเมนิความผกูพนั

▪ ความเชือ่มโยงกบัผลลพัธข์องสว่นราชการ

❑ การบรหิารจดัการและการพฒันาบคุลากรและ

ผูบ้รหิาร

▪ การประเมนิผลการปฏบิตังิาน

▪ ระบบการเรยีนรูแ้ละการพฒันา

▪ ประสทิธผิลของการเรยีนรูแ้ละการพัฒนา

▪ ความกา้วหนา้ในหนา้ทีก่ารงาน

❑ ขดีความสามารถและอตัราก าลงั

ดา้นบคุลากร

▪ ขดีความสามารถและอตัราก าลงั

▪ บคุลากรใหม่

▪ การท างานใหบ้รรลผุล

▪ การจัดการการเปลีย่นแปลงดา้นบคุลากร

❑ บรรยากาศการท างานของบคุลากร

▪ สภาพแวดลอ้มการท างาน

▪ นโยบายและสวัสดกิาร



หมวด 6  การปฏบิตักิาร

6.2 
ประสทิธผิลการปฏบิตังิาน

❑ การออกแบบผลผลติและกระบวนการ

▪ ประสทิธผิลของการออกแบบ

▪ แนวคดิในการออกแบบ

▪ ขอ้ก าหนดของผลผลติ การบรกิาร และกระบวนการ

ท างาน

❑ การจดัการและการพฒัากระบวนการ

▪ การน ากระบวนการไปปฏบิตั ิ

▪ กระบวนการสนับสนุน

▪ การปรับปรงุผลผลติ การบรกิาร และกระบวนการ

❑ การจดัการเครอืขา่ยอปุททาน

▪ การจัดการเครอืขา่ยอปุททาน

❑ การจดัการนวตักรรม

▪ การจัดการนวตักรรม

❑ การควบคมุตน้ทนุ

▪ การควบคมุตน้ทนุ

❑ การจดัการความม ัน่คงทางขอ้มลูและ

สารสนเทศ

▪ การจัดการความมัน่คงทางขอ้มลูและสารสนเทศ

❑ การเตรยีมพรอ้มดา้นความปลอดภยัและ

ตอ่ภาวะฉุกเฉนิ

▪ ความปลอดภัย

▪ การเตรยีมพรอ้มตอ่ภาวะฉุกเฉนิ
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เพือ่ใหส้ว่นราชการสามารถออกแบบ จัดการปรับปรงุและสรา้งนวตักรรมผลผลติและการบรกิาร กระบวนการ
ท างาน รวมทัง้ปรับปรงุประสทิธผิลของระบบการปฏบิัตกิาร เพือ่สง่มอบคณุคา่แกผู่รั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
และท าใหส้ว่นราชการประสบความส าเร็จอยา่งตอ่เนือ่ง



หมวด 7 ผลลพัธก์ารด าเนนิการ
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7.2 
ผลลพัธด์า้นผูร้บับรกิาร
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ก. ผลลพัธด์า้นประสทิธผิลสว่นราชการ

และแผนปฏบิตังิาน

▪ ดา้นผลผลติและการบรกิารตามพันธกจิ

หลักของสว่นราชการ

▪ การน ายทุธศาสตรไ์ปปฏบิัต ิ

ก.  ผลลพัธด์า้นการใหค้วามส าคญั

ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

▪ ความพงึพอใจของผูรั้บบรกิารและ

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

▪ การใหค้วามส าคัญกับผูรั้บบรกิารและ

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

7.4 
ผลลพัธด์า้นการน าองคก์าร

และการก ากบัดแูล

ก.  ผลลพัธด์า้นบคุลากร

▪ ขดีความสามารถและอัตราก าลังบคุลากร

▪ บรรยากาศการท างาน

▪ การท าใหบ้คุลากรมคีวามผกูพัน

▪ การพัฒนาบคุลกรและการพัฒนาผูน้ าของ

สว่นราชการ

ก.  ผลลพัธด์า้นการน าสว่นราชการ 

การก ากบัดแูลสว่นราชการ และ

คณูุปการทีม่ตีอ่สงัคม

▪ การน าสว่นราชการ

▪ การก ากับดแูลสว่นราชการ

▪ กฎหมายและกฎระเบยีบขอ้บังคับ

▪ การประพฤตปิฏบิัตติามหลักนติธิรรม 

ความโปรง่ใส และจรยิธรรม

▪ สงัคมและชมุ

7.6 
ผลลพัธด์า้นประสทิธผิลของ

กระบวนการ และการจดัการเครอืขา่ยอปุทาน

ก. ผลลพัธด์า้นงบประมาณ การเงนิ และ

การเตบิโต

▪ ผลการด าเนนิการดา้นงบประมาณ และ

การเงนิ

▪ การเตบิโต

ก. ผลลพัธด์า้นประสทิธผิลของกระบวนการ

ปฏบิตักิาร

▪ ประสทิธผิลและประสทิธภิาพของ

กระบวนการ

▪ การเตรยีมพรอ้มตอ่ภาวะฉุกเฉนิ

ข. ผลลพัธด์า้นการจดัการเครอืขา่ยอปุทาน 

▪ การจัดการเครอืขา่ยอปุทาน 



หมวด
เกณฑ ์2562 เกณฑ ์2558

หวัขอ้ ค าถาม หวัขอ้ ค าถาม

P. ลกัษณะส าคญัขององคก์าร 2 13 2 13

1. การน าองคก์าร 2 11 2 11

2. การวางแผนเชงิยทุธศาสตร ์ 2 13 2 13

3. ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 2 10 2 10

4. การวดั การวเิคราะห ์และการจดัการความรู ้ 2 11 2 14

5. บคุลากร 2 14 2 13

6. การปฏบิตักิาร 2 12 2 10

7. ผลลพัธก์ารด าเนนิการ 6 18 6 18

รวม 20 102 20 102

สรปุภาพรวมการปรบัปรงุ
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ประเมนิการน ากระบวนการและแนวทางตา่ง ๆ มาใชใ้นองคก์าร 
โดยถามค าถาม 4 ขอ้

LDA I
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การประเมนิองคก์ารตามหมวด  1-6

▪วธิกีารทีใ่ชเ้พือ่ให ้
บรรลผุลตามกระบวนการ

▪ความเหมาะสมของ
วธิกีารตอบสนอง
ขอ้ก าหนด

▪ความมปีระสทิธผิล
ของการใชว้ธิกีาร

▪ระดับการน าไปใชซ้ ้า
และบนพืน้ฐานของ
การใชข้อ้มลูและ
สารสนเทศ

▪การใชแ้นวทาง
ตอบสนองขอ้ก าหนด 

▪ใชอ้ยา่งคงเสน้คงวา

▪ใชใ้นทกุหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง

▪การปรับปรงุแนวทาง
ใหด้ขีึน้ ผา่นวงรอบ
การประเมนิและ
ปรับปรงุ

▪การกระตุน้ใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงกา้ว
กระโดด และการใช ้

นวตักรรม

▪การแบง่ปันความรู ้
จากการปรับปรงุทีด่ี
ขึน้และนวตักรรมกบั
หน่วยงานและ
กระบวนการอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง

▪แนวทางทีส่อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของ
สว่นราชการ

▪การใชต้ัววดั 
สารสนเทศ และระบบ
การปรับปรงุทีช่ว่ย
เสรมิกนัระหวา่ง
กระบวนการ และ
หน่วยงานตา่ง ๆ

▪ แผนงาน 
กระบวนการ ผลลัพธ ์
การวเิคราะห ์การ
เรยีนรู ้และการปฏบิตั ิ
สอดคลอ้งกลมกลนื
ในทกุกระบวนการ
และทกุหน่วยงาน



การประเมนิองคก์ารตามหมวด 7

• อตัราของการปรับปรงุผล
ด าเนนิการ หรอืผลทีด่ี
อยา่งตอ่เนือ่ง

• ความครอบคลมุของ
ผลด าเนนิการ

• ระดบัของผลการ
ด าเนนิงานในปัจจบุนั
เทยีบกบัเป้าหมาย

Level -
Le

Trend - T
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Integration

- I

Comparison 

- C • ผลการด าเนนิงานเทยีบ
กบัขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบ
คา่เทยีบเคยีงหรอืองคก์าร
ชัน้น า

• ความครอบคลมุ
ท่ัวถงึของตวัชีว้ัดตา่ง ๆ
• ผลลพัธแ์ละตวัชีว้ัดทีเ่ชือ่ถอื
• ผลลพัธท์ีส่อดคลอ้ง
กลมกลนืทกุกระบวนการ
และหน่วยงาน
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หมวด/หวัขอ้ คะแนนเต็ม

รางวลัฯ 

ระดบัดเีดน่

(400)

1. การน าองคก์าร 120 48

2. การวางแผนเชงิยทุธศาสตร์ 80 32

3. ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 110 44

4. การวดั การวเิคราะห ์และการจัดการความรู ้ 100 40

5. บคุลากร 90 36

6. การปฏบิัตกิาร 100 40

7.1 ผลลัพธด์า้นประสทิธผิลและการบรรลพัุนธกจิ 60 24

7.2 ผลลัพธด์า้นการใหค้วามส าคัญผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นได ้

สว่นเสยี

70 28

7.3 ผลลัพธด์า้นการมุง่เนน้บคุลากร 70 28

7.4 ผลลลัพธด์า้นการน าองคก์ารและการก ากับดแูล 70 28

7.5 ผลลัพธด์า้นงบประมาณ การเงนิ และการเตบิโต 60 24

7.6 ผลลัพธด์า้นประสทิธผิลของกระบวนการ และการจัดการเครอืขา่ย

อปุทาน

70 28

Total 1000 400

เกณฑก์ารใหค้ะแนนรางวลัฯ ระดบัดเีดน่

ทกุหมวดตอ้งมคีะแนนมากกวา่รอ้ยละ 40 และตอ้งมคีะแนนรวม 400 คะแนนขึน้ไป
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เกณฑก์ารใหค้ะแนนรางวลัฯ รายหมวด

หมวด
เกณฑ์การให้

คะแนน
รางวัลหมวด 

1
รางวัลหมวด 

2
รางวัลหมวด 

3
รางวัลหมวด 

4
รางวัลหมวด 

5
รางวัลหมวด 

6
1 120 60 30 30 30 30 30
2 80 20 40 20 20 20 20
3 110 27.5 27.5 55 27.5 27.5 27.5
4 80 20 20 20 40 20 20
5 100 25 25 25 25 50 25
6 110 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 55
7.1 60 18 18 15 15 15 15
7.2 70 17.5 17.5 21 17.5 17.5 21
7.3 70 17.5 17.5 17.5 17.5 21 17.5
7.4 70 21 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
7.5 60 15 18 15 15 15 15
7.6 70 17.5 17.5 17.5 21 17.5 21
รวม 1000 300 300 300 300 300 300

• หมวดทีเ่สนอขอรับรางวลัตอ้งไดค้ะแนนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของคะแนนเต็มแตล่ะหมวด และมผีลการ
ด าเนนิการตามเกณฑฯ์ ในหมวดทีข่อรับรางวลัโดดเดน่เป็นพเิศษ อยูใ่นระดับชว่งคะแนนรอ้ยละ 50 – 65

• ผลคะแนนหมวด 7 ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัหมวดทีข่อรับรางวลัตอ้งไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 30 ของคะแนนเต็ม
• คะแนนการประเมนิในหมวดอืน่ ๆ ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 25 (คา่คะแนนการผา่นเกณฑ์ Certified FL 

ประมาณ 250 – 300 คะแนน)
• คะแนนรวมทีไ่ดรั้บรางวลั ไมต่ า่กวา่ 300  คะแนน





ระดบัในการประเมนิสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0

1. ระดบัพืน้ฐาน  300 คะแนน (Basic)

2. ระดบักา้วหนา้ 400 คะแนน (Advance)

3. ระดบัพฒันาจนเกดิผล 500 คะแนน (Significance)

Basic

Advance

Significance

Goal : ระบบราชการ 4.0
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พืน้ฐาน

กา้วหนา้

พฒันาจนเกดิผล
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บรกิารภาครฐั PMQA

- ประเมนิตนเอง

- ประเมนิเอกสาร

- Site Visit

- จดัท า Application

การบรหิารราชการ
แบบมสีว่นรว่ม

ข ัน้ตอนการประเมนิ
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การสมคัรขอรบัรางวลัเลศิรฐั ประจ าปี พ.ศ. 2563

ผา่นระบบออนไลน์
ของส านกังาน ก.พ.ร.

https://awards.opdc.go.th/awardsregister/
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0 25 50 75 100

สง่เอกสารการ
สมคัรรอบที ่1

พธิมีอบรางวลัเลศิรฐั

ก.ย. 63

Site Visit ประกาศผลสง่เอกสารสมคัร
รอบที ่2

(Application 
Report)

การมสีว่นรว่ม
4 ธ.ค 62 –14 ก.พ.63

TPSA
4 ธ.ค 62 –14 ก.พ.63

ส.ค. 63

การมสีว่นรว่ม
พ.ค. - ม.ิย. 63

TPSA
พ.ค. - ม.ิย. 63

เปิดระบบสมคัร

PMQA
ธ.ค. 62 – ม.ค. 63

PMQA
ก.พ. – ม.ีค. 63

PMQA
พ.ค. – ก.ค. 63 รายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัปฏทินิการด าเนนิการ

ของรางวลั (PMQA) กรณุาไปศกึษาเพิม่เตมิ

4 ธ.ค. 62

ส.ค. 63 ก.ย. 63

ส.ค. 63 ก.ย. 63

58ส.ค. 63 ก.ย. 63

ปฏทินิการประเมนิรางวลัประจ าปี 2563
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ชอ่งทางการตดิตอ่สอบถามเพิม่เตมิ

รางวลับรกิารภาครฐั

รางวลัคณุภาพการบรหิาร
จดัการภาครฐั

รางวลัการบรหิาร
ราชการแบบมสีว่นรว่ม

โทรศัพท ์: 0 2356 9999 ตอ่ 8964, 8965, 8969,  8820
Email : goodservice@opdc.go.th

โทรศัพท ์: 0 2356 9999 ตอ่ 8923, 8876, 8944, 8843 
Email : pp2_opdc@opdc.go.th

โทรศัพท ์: 0 2356 9999 ตอ่ 8959, 8829,8962,8849,897
Email : pmqa@opdc.go.th

สาขารว่มใจแกจ้น : กรณุาตดิตอ่ ส านักงาน ป.ย.ป.
โทรศัพท ์: 083-236-8778, 087-788-5319



พัฒนาระบบราชการ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน
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