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  (2) เป็นผลงานที ่นำไปใช้แล้วจริง และมีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมที ่สามารถ
ตรวจสอบ ได้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
  2) ประเภทพัฒนาการบริการ 
   การพัฒนาการให้บริการแล้วส่งผลให้การบริการดีขึ้นจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญหรือเห็น
เป็นท่ีประจักษ์ รวมถึงการทำงานในเชิงบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์หรือมีผลกระทบสูงต่อประชาชนใน
วงกว้าง หรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน/กลุ่มเป้าหมายได้ 
  เงื่อนไขการพิจารณา 
   (1) เป็นผลงานการให้บริการที่เป็นการพัฒนา/ปรับปรุงงานบริการที่แตกต่างไปจาก
เดิมหรือเป็นผลงานการให้บริการท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานในเชิงบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน และไม่เป็นรูปแบบเดียวกับท่ีหน่วยงานเคยได้รับรางวัลมาแล้ว 
   (2) เป็นผลงานที ่นำไปใช้แล้วจริง และมีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมที ่สามารถ
ตรวจสอบได้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
  3) ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ 
   การนำระบบ แนวทางการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานในผลงานท่ีได้รับรางวัล
บริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ไปขยายผลในทุกหน่วยบริการสาขาหรือพื้นท่ี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและ
ควบคุมรูปแบบ คุณภาพ และมาตรฐานของงานบริการให้คงอยู่ในระดับเดียวกันหรือดีกว่าในทุกหน่วยบริการ
สาขาหรือพื้นท่ี 
  เงื่อนไขการพิจารณา 
   (1) เป็นผลงานท่ีเคยได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ไม่เกิน 3 ปี 
   (2) สามารถขยายผลการให้บริการ ทั ้งในเชิงแนวคิด นโยบาย หรือรูปแบบการ
ดำเนินการตามมาตรฐานท่ีเคยได้รับรางวัลหรือดีกว่าไปในทุกหน่วยบริการสาขาหรือทุกพื้นท่ี ภายใต้สังกัดของ
หน่วยงานผู้สมัคร รวมไปถึงประชาชนต้องได้รับการบริการท่ีดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมใน
แต่ละแห่งไม่น้อยกว่า 1 ปี 
   (3) เป็นผลงานที่หน่วยงานสามารถแสดงกระบวนการติดตามและประเมินผลในการ
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้ 
   (4) หน่วยงานผู้สมัครไม่จำเป็นต้องเป็นหน่วยงานเดียวกับผู้สมัครในปีท่ีเคยได้รับรางวัล
ฯแต่เป็นหน่วยงานท่ีสามารถนำผลงานไปขยายผลได้ในทุกสาขาหรือทุกหน่วยพื้นท่ีของตนเอง เช่น โรงพยาบาล
เคยได้รับรางวัลในนามสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หากจังหวัดนำผลงานดังกล่าวไปขยายผลได้ในทุก
โรงพยาบาลในจังหวัด จังหวัดดังกล่าวสามารถย่ืนสมัครขอรับรางวัลฯ ได้ เป็นต้น 
  4) ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ 
   การเพิ่มประสิทธิภาพหรือการเปล่ียนแปลงการให้บริการท่ีเป็นผลมาจากความสามารถ 
ในการทำงานร่วมกัน (Interoperability) ระหว่างหน่วยงานของรัฐ และทำให้เกิดการให้บริการในรูปแบบ
ดิจิทัล ภายใต้สิทธิการใช้งานที่เหมาะสมและมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งนี้ ถ้าเป็นการเชื่อมโยง
ข้อมูลส่วนบุคคลการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว ต้องได้รับความยินยอม ( consent) หรือการ
ร้องขอ (request) จากเจ้าของข้อมูลนั้นก่อน 
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  เงื่อนไขการพิจารณา 
   (1) เป็นการพัฒนาระบบการทำงาน ท่ีสามารถเช่ือมโยง หรือแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่าง 
หน่วยงานได้ผ่านระบบดิจิทัล โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมตั้งแต่ 3 หน่วยงานขึ้นไป และมีเป้าหมายในการ
ดำเนินการร่วมกันโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เกิดในวงกว้างในระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 
   (2) เป็นผลงานที ่นำไปใช้แล้วจริง และมีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมที ่สามารถ
ตรวจสอบได้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
   (3) ต้องแสดงให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับความสะดวกในการขอรับ
บริการอย่างเป็นรูปธรรมและคุ้มค่า ทั้งนี ้ หน่วยงานต้องมีการรวบรวมและวิเคราะห์ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในผลงานผ่านระบบดิจิทัล 
  5) ประเภทยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19 
   การจัดบริการ การเพิ่มประสิทธิภาพ หรือยกระดับการให้บริการ ที่เป็นภารกิจหลัก 
ของหน่วยงานในการควบคุม/ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 หรือการปรับเปล่ียนรูปแบบการทำงาน ใน
เชิงรุกในการรองรับสถานการณ์โควิด 19 เพื่อให้การบริการมีความต่อเนื่อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยมีการ
วางแผน การคาดการณ์ การเตรียมความพร้อมด้านระบบ กลไก และบุคลากร รวมทั้งมี การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและข้อมูลเชิงประจักษ์ประกอบการดำเนินงาน 
  กลุ่มเป้าหมาย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
   (1) หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการควบคุม/ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโดยตรง 
   (2) หน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานตามภารกิจในเชิงรุก 
ให้ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19 
  เงื่อนไขการพิจารณา  
   (1) เป็นผลงานในภาพรวมขององค์กร โดยหน่วยงานสามารถสมัครได้ 1 ผลงานเท่านั้น 
(เป็นหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และจังหวัด) หน่วยงานท่ีส่งสมัครต้องเป็น 
เจ้าภาพหลัก และมีบทบาทในการดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
   (2) เป็นผลงานท่ีนำไปใช้แล้วจริงและดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
   (3) มีผลผลิตและผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมท่ีสามารถตรวจสอบได้ ท่ีแสดงถึงประโยชน์ 
ท่ีประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับ 
 6) ประเภทยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ 
  การพัฒนาการบริการที ่ช่วยยกระดับการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนได้แก่ การยกเลิกข้อกำหนดในกฎหมาย กฎ ท่ีไม่จำเป็นหรือเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ ลดขั้นตอน
การให้บริการ ลดระยะเวลาการให้บริการ มีการพัฒนานวัตกรรมการใช้เทคโนโลยี (e-Services) เพื่อการ
บริการและแสดงให้เห็นว่าลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ 
  เงื่อนไขการพิจารณา 
   (1) เป็นผลการดำเนินการในภาพรวมขององค์กร ที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาการ
อนุมัติอนุญาต ของประชาชนให้ง่ายข้ึน เร็วขึ้น ถูกลง รวมทั้งมีความโปร่งใสในการให้บริการ ดังนี้ 
    (1.1) การแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
    (1.2) การยกเลิก/ลดสำเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้ จากประชาชน 
    (1.3) การยกเลิก/ลดค่าธรรมเนียม 
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    (1.4) การลดขั้นตอนการให้บริการ 
    (1.5) การลดระยะเวลาการให้บริการ 
    (1.6) การชำระค่าธรรมเนียมแทนการขออนุญาต 
    (1.7) การพัฒนารูปแบบการให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
    (1.8) อื่น ๆ 
   (2) เป็นผลการดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - เดือนมิถุนายน 2564 
 2. สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 6 ประเภทรางวัล ดังนี ้
  1. เปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) 
   รางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐ เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการสร้างการ
เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการบริหารราชการที่เป็นการส่งเสริมการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในระดับการให้ข้อมูล (Inform) และระดับการปรึกษาหารือ (Consult) ท่ีแสดงให้เห็นถึงกระบวนการสร้าง
คุณค่าร่วมกัน (public value co-creation) ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และเพิ่มขีดความสามารถในการ
รับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้น โดยประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
รวมทั้งมีระบบการจัดการข้อมูลและความคิดเห็นของประชาชนบนฐานความรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบ
ได้(Accountability) ที่นำไปสู่การมีส่วนร่วม (Engaged) เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือผลสำเร็จในการบริหาร
ราชการขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม 
  เงื่อนไขการพิจารณา 
   (1) เป็นผลการดำเนินงานในภาพรวมขององค์กร ที่แสดงให้เห็นถึงการเปิดระบบ
ราชการในระดับการให้ข้อมูล ( Inform) และระดับการปรึกษาหารือ (Consult) โดยการดำเนินงานต้อง
สอดคล้องหรือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี แผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด หรือเป็น
อำนาจหน้าท่ี ภารกิจหลักขององค์กร 
   (2) หน่วยงานของรัฐ สมัครขอรับรางวัลประเภทนี้ได้เพียง 1 ผลงาน 
   (3) หน่วยงานที่เคยได้รับรางวัลสามารถสมัครได้ โดยต้องแสดงให้เห็นการพัฒนาต่อ
ยอดจากผลงานเดิมท่ีได้รับรางวัล และผลลัพธ์การดำเนินการท่ีเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างชัดเจน 
   (4) ผลสำเร็จของการเปิดระบบราชการต้องเกิดจากการเปิดเผยข้อมูลและการรับฟัง
ความคิดเห็นและนำประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม (Engaged) โดยมีการดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
ปัจจุบันยังมีการดำเนินงานอยู่อย่างต่อเนื่อง 
  2) สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
   รางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐ เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเปิดระบบ
ราชการท่ีมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการใน
ระดับความร่วมมือ (Collaborate) ซึ่งก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือการพัฒนาท่ีมีนัยสำคัญหรือผลกระทบสูง
(High Impact) กับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นท่ี ท่ีนำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานภาครัฐและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  เงื่อนไขการพิจารณา 
   (1) หน่วยงานของรัฐที่สมัครขอรับรางวัลจะต้องเสนอการดำเนินงานหรือโครงการท่ี
เป็นการทำงานแบบมีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ (Collaboration) และมีผลสำเร็จท่ีเป็นรูปธรรม โดยมีการ
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ดำเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ซึ ่งต้องไม่เป็นโครงการหรือผลงาน ที่เคยได้รับรางวัลสาขาการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วมหรือรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมมาก่อน 
   (2) การดำเนินงานหรือโครงการที่เสนอต้องเป็นการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือ
ภารกิจหลักขององค์กรและผลการดำเนินงานต้องสะท้อนถึงการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เพื่อแก้ไขปัญหา
อย่างโดดเด่นรวมถึงความจำเป็นท่ีต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและกลไกการขับเคล่ือนของทุกภาคส่วนท่ีชัดเจน 
   (3) กรณีของจังหวัด การดำเนินงานหรือโครงการที่เสนอต้องเป็นการดำเนินงานท่ี
สอดคล้องตามแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด และผลการดำเนินงานต้องสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาหรือ
การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ ้น และส่งผลกระทบ ( Impact) ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และประเทศ 
   (4) การดำเนินงานหรือโครงการเพื่อสมัครขอรับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล ต้องเป็นการ
ดำเนินงานหรือโครงการท่ีมีการดำเนินการไม่ซ้ำกัน หรือไม่เป็นการดำเนินงานในพื้นท่ีเดียวกัน 
   (5) กรณีท่ีหน่วยงานในพื้นท่ีเป็นผู้ส่งสมัครขอรับรางวัลฯ หน่วยงานส่วนกลาง ควรเป็น
ผู้พิจารณากล่ันกรอง คัดเลือกก่อนจัดส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. โดยเฉพาะมิติท่ี 1 
   (6) กรณีโรงเรียนสมัครขอรับรางวัลฯ จะต้องผ่านการพิจารณาจากสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ซึ่งแต่ละเขตพื้นที่ฯ สามารถสมัครได้ไม่เกิน 1 โรงเรียน และส่งสมัครขอรับ
รางวัลฯ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
  3. ผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen) 
   เป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เพื่อสร้างความภูมิใจในการเข้ามาเป็น
ผู้นำ หรือเป็นกลไกสำคัญ (Key Actor) ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือขับเคลื่อน
หรือผลักดันการดำเนินงานหรือการพัฒนาบนฐานการทำงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่นท่ี
เกี่ยวข้องแบบหุ้นส่วนความร่วมมือ(Collaborate) ซึ่งนำไปสู่ผลสำเร็จของการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 
   เงื่อนไขการพิจารณา 
    (1) หน่วยงานของรัฐ ภาคส่วนต่าง ๆ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอชื่อบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลที่มีส่วนร่วมหลักในการขับเคลื่อน ผลักดัน และสนับสนุนผลงานที่สมัครรางวัลประเภทรางวัล
สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วมหรือประเภทเลื่องลือขยายผล โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะได้รับการพิจารณา หาก
ผลงานท่ีสมัครได้รับรางวัลในระดับดีเด่น ในปีเดียวกัน 
    (2) บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือต้องไม่ใช่เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ซึ่งมีหน้าท่ี
ในการดำเนินงานนั้นอยู่แล้ว 
    (3) การเสนอช่ือบุคคล/กลุ่มบุคคลขอรับรางวัลได้เพียง 1 คน/กลุ่มบุคคล เท่านั้น 
    (4) ผู้ท่ีถูกเสนอช่ือต้องไม่เป็นบุคคลท่ีเคยได้รับรางวัลนี้มาก่อน 
  4. เลื่องลือขยายผล (Participation Expanded) 
   รางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐ ที่นำต้นแบบ (Best Practice) โครงการหรือ
ผลงานท่ีเคยได้รับรางวัลไปขยายผลหรือต่อยอดการดำเนินงานในพื้นท่ีอื่น ๆ แล้วเกิดการเปล่ียนแปลงหรือการ
พัฒนาที ่มีน ัยสำคัญและมีผลกระทบสูง (High Impact) กับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื ้นที ่น ั ้น ๆ 
เช่นเดียวกับผลงานต้นแบบ 
 
 




