
ชีแ้จงหลกัเกณฑแ์ละแนวทางการสมคัรขอรบัรางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต ิ

และรางวลัความเป็นเลศิดา้นการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม 

ประจาํปี พ.ศ. 2560

ระเบยีบวาระที ่2.2
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ผลงาน  และภาพกิจกรรม

รางวลับร ิการภาครฐัแห่งชาติ

พ .ศ .  2556 - 2559
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กรมพฒันาทีด่นิไดร้บัรางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต ิต ัง้แตป่ี พ.ศ. 2556 – 2558  รวม 5 รางวลั ดงันี้

     1. รางวลันวตักรรมการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ “ ระดบัดี ”
     ผลงาน “ผลติภณัฑจ์ลุนิทรยีท์างรอดเกษตรกรไทย (สารเรง่ซุปเปอร ์พด.1 ซุปเปอร ์พด.2)”
     หนว่ยงาน : กองเทคโนโลยชีวีภาพทางดนิ

     1. รางวลับรูณาการการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ “ ระดบัดเีดน่ ”
    ผลงาน “การพฒันาขา้วดนิเค็มอยา่งมสีว่นรว่ม”
    หนว่ยงาน : สาํนกังานพฒันาทีด่นิ เขต 5

     2. รางวลัพฒันาการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ “ ระดบัดี ”
    ผลงาน “การใหบ้รกิารตรวจสอบแนวเขตป่าไมถ้าวรเบือ้งตน้ผา่นระบบออนไลน”์
    หนว่ยงาน : สาํนกัเทคโนโลยกีารสาํรวจและทาํแผนที่

     1. รางวลัพฒันาการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ “ ระดบัดเีดน่ ”
    ผลงาน “แผนทีแ่ละสารสนเทศดนิเพือ่การใชแ้ละบรหิารจดัการทีด่นิใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ”
    หนว่ยงาน : กองสาํรวจดนิและวจิยัทรพัยากรดนิ 

     2. รางวลับรูณาการการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ “ ระดบัดี ”
    ผลงาน “ผลสาํเร็จของโครงการแกลง้ดนิในการสง่เสรมิการพฒันาอาชพีของเกษตรกร”
    หนว่ยงาน : ศนูยศ์กึษาการพฒันาพกิลุทองฯ สพข. 12
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กรมพฒันาทีด่นิไดร้บัรางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต ิและรางวลัความเป็นเลศิดา้นการบรหิารราชการ
แบบมสีว่นรว่ม  พ.ศ. 2559  รวม 3 รางวลั ดงันี้

 1. รางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต ิจาํนวน 2 รางวลั ดงันี้
      1.) รางวลันวตักรรมการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ “ ระดบัดเีดน่ ”

    ผลงาน "จลุนิทรยีเ์พือ่ควบคมุโรครากเนา่ และแมลงศตัรพูชื"
    หนว่ยงาน : กองเทคโนโลยชีวีภาพทางดนิ

       2.) รางวลัพฒันาการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ “ ระดบัดี ”
    ผลงาน "ชุดตรวจสอบดนิภาคสนามสูก่ารปรบัปรงุคณุภาพดนิอยา่งรวดเร็ว และลดตน้ทนุ"
    หนว่ยงาน : สาํนกัวทิยาศาสตรเ์พือ่การพฒันาทีด่นิ

 2. รางวลัความเป็นเลศิดา้นการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม จาํนวน 1 รางวลั ดงันี ้    
       1.) รางวลัพฒันาการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม “ ระดบัดี ”

    ผลงาน "โครงการบรหิารจดัการเครอืขา่ยหมอดนิอาสาแบบมสีว่นรว่ม เพือ่การอนรุกัษด์นิและ
นํา้ โดยใชป้ระโยชนจ์ากหญา้แฝก" พืน้ทีต่น้แบบของหมอดนิอาสา นายสงัคม นอ้ยสงวน อ.ขขุนัธ ์
จ.ศรสีะเกษ”

    หนว่ยงาน : กองวจิยัและพฒันาการจดัการทีด่นิ



5

1. รางวลันวตักรรมการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ “ระดบัด”ี
“ผลติภณัฑจ์ลุนิทรยีท์างรอดเกษตรกรไทย (ผลติภณัฑซ์ุปเปอร ์พด.1 และซุปเปอร ์พด.2)”

รางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต ิประจําปี พ.ศ. 2556 จํานวน 1 รางวลั
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รางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต ิประจําปี พ.ศ. 2557 จํานวน 2 รางวลั

1.   รางวลับรูณาการการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ “ระดบัดเีดน่”
“การพฒันาขา้วดนิเค็มอยา่งมสีว่นรว่ม”
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รางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต ิประจําปี พ.ศ. 2557 จํานวน 2 รางวลั (ตอ่)

2.   รางวลัพฒันาการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ “ระดบัด”ี
“การใหบ้รกิารตรวจสอบแนวเขตป่าไมถ้าวรเบือ้งตน้ผา่นระบบออนไลน”์
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รางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต ิประจําปี พ.ศ. 2558 จํานวน 2 รางวลั

1. รางวลัพฒันาการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ “ระดบัดเีดน่”
“แผนทีแ่ละสารสนเทศดนิเพือ่การใชแ้ละการบรหิารจดัการทีด่นิใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ”
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รางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต ิประจําปี พ.ศ. 2558 จํานวน 2 รางวลั (ตอ่)

2.   รางวลับรูณาการการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ “ระดบัด”ี
“ผลสําเร็จของโครงการแกลง้ดนิในการสง่เสรมิและพฒันาอาชพีของเกษตรกร”
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ภาพบรรยากาศงานรบัรางวลัฯ ประจาํปี 2559 เมือ่วนัที ่16 ก.ย. 59
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1.รางวลัพฒันาการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม “ ระดบัดเีดน่ ”
    ผลงาน "จลุนิทรยีเ์พือ่ควบคมุโรครากเนา่ และแมลงศตัรพูชื”     

รางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต ิประจําปี พ.ศ. 2559 จํานวน 2 รางวลั
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รางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต ิประจําปี พ.ศ. 2559 จํานวน 2 รางวลั (ตอ่)

2. รางวลัพฒันาการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ “ ระดบัดี ”
    ผลงาน "ชุดตรวจสอบดนิภาคสนามสูก่ารปรบัปรงุคณุภาพดนิอยา่งรวดเร็ว และลดตน้ทนุ"
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รางวลัความเป็นเลศิดา้นการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม
ประจาํปี พ.ศ. 2559 จาํนวน 1 รางวลั

1. รางวลัการพฒันาการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม “ ระดบัดี ”
    ผลงาน "โครงการบรหิารจดัการเครอืขา่ยหมอดนิอาสาแบบมสีว่นรว่ม เพือ่การอนรุกัษด์นิและนํา้ 

โดยใชป้ระโยชนจ์ากหญา้แฝก" พืน้ทีต่น้แบบของหมอดนิอาสา นายสงัคม นอ้ยสงวน อ.ขขุนัธ ์จ.ศรสีะเกษ”
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    รางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต ิ

(Thailand Public Service Awards)

ประจาํปี พ.ศ. 2560

หลกัเกณฑแ์ละแนวทางการพจิารณา
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รางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต ิประจาํปี พ.ศ. 2560
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รางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต ิประจาํปี พ.ศ. 2560

ประเภทของรางวลั ประจาํปี พ.ศ. 2560
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รางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต ิประจาํปี พ.ศ. 2560

ประเภทของรางวลั ประจาํปี พ.ศ. 2560 (ตอ่)
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รางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต ิประจาํปี พ.ศ. 2560

ประเภทของรางวลั ประจาํปี พ.ศ. 2560 (ตอ่)
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รางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต ิประจาํปี พ.ศ. 2560

ประเภทของรางวลั ประจาํปี พ.ศ. 2560 (ตอ่)
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รางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต ิประจาํปี พ.ศ. 2560

ประเภทของรางวลั ประจาํปี พ.ศ. 2560 (ตอ่)
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รางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต ิประจาํปี พ.ศ. 2560

1. เกณฑก์ารประเมนิรางวลัภาพรวมมาตรฐานการบรกิาร รางวลั
นวตักรรมการบรกิาร และรางวลัการพฒันาการการบรกิาร

การพจิารณารางวลั ได้
แบง่การประเมนิเป็น 2 
สว่น คอื 
สว่นที ่1 พจิารณาที่
กระบวนการจดัการ
เพือ่ใหเ้กดิการพฒันา
คณุภาพการใหบ้รกิาร 
(600 คะแนน) 
สว่นที ่2 พจิารณา
ผลลพัธข์องการพฒันา
คณุภาพการใหบ้รกิาร 
(400 คะแนน) 
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รางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต ิประจาํปี พ.ศ. 2560

1. เกณฑก์ารประเมนิรางวลัภาพรวมมาตรฐานการบรกิาร รางวลั
นวตักรรมการบรกิาร และรางวลัการพฒันาการการบรกิาร (ตอ่)
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รางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต ิประจาํปี พ.ศ. 2560

2. เกณฑก์ารประเมนิรางวลับรกิารภาครฐัยอดเยีย่ม

3. เกณฑก์ารประเมนิรางวลัคณุภาพการบรกิารอยา่งตอ่เนือ่ง
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รางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต ิประจาํปี พ.ศ. 2560

ขอ้กาํหนดเพิม่เตมิเกีย่วกบัการไดร้บัรางวลัในแตล่ะประเภท

การสมคัรขอรบัรางวลั

(ธนัวาคม  59 – กมุภาพนัธ ์60)
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รางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต ิประจาํปี พ.ศ. 2560

แนวทางการเขยีนผลงาน
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รางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต ิประจาํปี พ.ศ. 2560

แนวทางการเขยีนผลงาน
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รางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต ิประจาํปี พ.ศ. 2560

แนวทางการเขยีนผลงาน
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รางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต ิประจาํปี พ.ศ. 2560

แนวทางการเขยีนผลงาน
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รางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต ิประจาํปี พ.ศ. 2560

แนวทางการเขยีนผลงาน
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รางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต ิประจาํปี พ.ศ. 2560

ปจัจยัแหง่ความสําเร็จ



31

รางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต ิประจาํปี พ.ศ. 2560

ธันวาคม 59 – กุมภาพันธ์ 60

กันยายน 60

กุมภาพันธ์ 60 –มีนาคม 60

มีนาคม 60 – เมษายน 60

พฤษภาคม 60 – มิถุนายน 60

กรกฎาคม 60

สิงหาคม 60

แจง้ผลการประเมนิรอบแรก

เมษายน 60

กระบวนการพจิารณารางวลัฯ



    รางวลัความเป็นเลศิดา้นการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม

(Thailand Excellent Participatory Governance Awards)

ประจาํปี พ.ศ. 2560

หลกัเกณฑแ์ละแนวทางการพจิารณา
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รางวลัความเป็นเลศิดา้นการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม
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รางวลัความเป็นเลศิดา้นการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม

34



รางวลัความเป็นเลศิดา้นการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม
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รางวลัความเป็นเลศิดา้นการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม
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รางวลัความเป็นเลศิดา้นการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม
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รางวลัความเป็นเลศิดา้นการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม
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รางวลัความเป็นเลศิดา้นการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม
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รางวลัความเป็นเลศิดา้นการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม
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รางวลัความเป็นเลศิดา้นการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม
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รางวลัความเป็นเลศิดา้นการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม
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รางวลัความเป็นเลศิดา้นการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม
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รางวลัความเป็นเลศิดา้นการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม
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รางวลัความเป็นเลศิดา้นการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม
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รางวลัความเป็นเลศิดา้นการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม
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