
 
 
 

เอกสารประกอบการประชุม 
คณะทํางานคัดเลือกกระบวนการเพื่อสมัครขอรับรางวัลบริการ
ภาครัฐแห่งชาติ รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการ 
แบบมีสว่นร่วม และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ประจําปี พ.ศ. 2559  
คร้ังที่ 1/2558 

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 9.30 น.  
ณ ห้องประชุม 2 กรมพัฒนาที่ดิน 

 
 
 
 

กพร.พด. 
4 ธ.ค. 58 



ระเบยีบวาระการประชุม 
คณะทาํงานคดัเลือกกระบวนการเพือ่สมัครขอรบัรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาต ิ

รางวัลความเปน็เลศิด้านการบรหิารราชการแบบมีส่วนร่วม  
และรางวัลคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ ประจาํป ีพ.ศ. 2559 

ครั้งที่ 1/2558 
วันศกุรท์ี่ 4 ธนัวาคม 2558 เวลา 9.30 น.  

ณ ห้องประชมุ 2 กรมพฒันาทีด่นิ 
------------------------------------ 

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  - คําสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 1150/2558 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
           เรื่อง คณะทํางานคัดเลือกกระบวนการเพ่ือสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
  รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  
           และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําปี พ.ศ. 2559 

 
ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องเพือ่ทราบ 
   2.1 ช้ีแจงหลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 
   รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  
   และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจําปี พ.ศ. 2559 
   2.2 กําหนดการการดําเนินการสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจําปี  
   พ.ศ. 2559 ของกรมพัฒนาที่ดิน 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องอ่ืนๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------- 
 



ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

คําสั่งกรมพัฒนาท่ีดิน ที ่1150/2558 ลงวันที ่2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ื่ ํ ั ื ื่ ั ั ั ิ ั ่ ิเรือง คณะทํางานคัดเลอืกกระบวนการเพือสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ 

รางวัลความเป็นเลศิด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําป ีพ.ศ. 2559



 

(ส าเนา) 

ค าสั่งกรมพัฒนาที่ดิน 
ที ่ 1150/2558 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานคัดเลือกกระบวนการเพ่ือสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 
รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ประจ าปี พ.ศ. 2559 
 
 

ตามที่ ส านักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลความเป็นเลิศ
ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้แก่หน่วยงานที่มีความ
โดดเด่นในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการและการบริหารจัดการองค์กรที่สามารถตอบสนอง             
ความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดเป็นประจ าทุกปี โดยในปี                
พ.ศ. 2559 ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการมีการสมัครเพ่ือรับรางวัลบริการ          
ภาครัฐแห่งชาติ รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และรางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐเป็นประจ าทุกปี  นั้น 

  เพ่ือให้การด าเนินการสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลความเป็นเลิศ  
ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2559 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด จึงแต่งตั้งคณะท างานคัดเลือกกระบวนการ 
เพ่ือสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม          
และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2559  โดยให้มีองค์ประกอบและหน้าที่  ดังนี้ 

๑.  องค์ประกอบ  
 1.1  อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประธานคณะท างาน 
 1.2  รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร รองประธานคณะท างาน 
 1.3  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ คณะท างาน 
 1.4  ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน คณะท างาน 
 1.5  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน คณะท างาน 
 1.6  ผู้อ านวยการกองแผนงาน คณะท างาน 
 1.7  ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน คณะท างาน 
 1.8  ผู้อ านวยการกองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน คณะท างาน 
 1.9  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะท างาน 
 1.10  ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1–12 หรือผู้แทน คณะท างาน 
 1.11  ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ คณะท างาน 
 1.12  ผู้อ านวยการส านักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน    คณะท างาน 

 
/ 1.13 ผู้อ านวยการ... 
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 1.13  ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ดิน คณะท างาน 
 1.14  ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน คณะท างาน 

1.15  ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงดินเปรี้ยว คณะท างาน 
1.16  ผู้แทนสถานีพัฒนาที่ดิน ส านักงานพัฒนาที่ดิน เขตละ 1 คน คณะท างาน 
1.17  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร คณะท างานและ  
 เลขานุการ 
1.18  นางสาวนริศรา  อนุวงศ์วรเวทย์ คณะท างานและ 
 ผู้ช่วยเลขานุการ 
1.19  นางสาวอังคณา  ไฝ่ฝน คณะท างานและ 
 ผู้ช่วยเลขานุการ 

  2.  หน้าที่ 
 2.1 พิจารณาคัดเลือกกระบวนงานที่มีความโดดเด่นในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การให้บริการของกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลความเป็นเลิศด้าน       
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2559 
 2.2 ก ากับ ดูแล ให้ข้อเสนอแนะการจัดท าเอกสารแก่หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือก 
ให้เสนอกระบวนงานเพ่ือขอรับรางวัลบริการภาครัฐตามข้อ 2.1 ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทาง           
การพิจารณาตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 
 2.3 เชิญที่ปรึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องที่มีผลงานโดดเด่นเข้าร่วมประชุมชี้แจงให้ค าปรึกษา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ค าแนะน าประกอบการพิจารณาของคณะท างานคัดเลือกกระบวนการเพ่ือสมัคร
ขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และรางวัล
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2559 ได้ตามความจ าเป็น 
 2.4 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่    2   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2558 

    (ลงนาม)      สุรเดช  เตียวตระกูล 
 

 

 

 
 
 
 

  

(นายสุรเดช  เตียวตระกูล) 
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

ส าเนาถูกต้อง 

จารุพรรณ  สัตถาสาธุชนะ 

(นางสาวจารุพรรณ  สัตถาสาธุชนะ) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

 



ระเบียบวาระที่ 2 เพ่ือทราบ

2.1 ช้ีแจงหลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 
รางวัลความเป็นเลศิด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และรางวัลคณภาพการรางวลความเปนเลศดานการบรหารราชการแบบมสวนรวม และรางวลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐประจําปี พ.ศ. 2559
2 2 ํ ํ ิ ั ั ั ิ ั ่ ิ ป ํ ปี2.2 กาหนดการการดาเนินการสมครขอรบรางวลบริการภาครฐแหงชาติ ประจาป ี
พ.ศ. 2559 ของกรมพัฒนาท่ีดิน



ระเบียบวาระท่ี 2.1

หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 
็รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

รางวัลรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ุ
ประจําปี พ.ศ. 2559

กพร.พด.กพร.พด.
4 ธ.ค. 58
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีแสดงความยินดีแก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัล United Nations 
Public Service Awards ประจําปี 2558 เมือ่วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ทําเนียบรัฐบาล

3

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีแสดงความยินดีแก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัล United Nations 
Public Service Awards ประจําปี 2558 เมือ่วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ทําเนียบรัฐบาล (ต่อ)
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กรมพัฒนาท่ีดินได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2558  รวม 5 รางวัล ดังน้ี

ปี พ.ศ. 2556
1. รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี
ผลงาน “ผลิตภัณฑ์จลินทรีย์ทางรอดเกษตรกรไทย (สารเร่งซปเปอร์ พด.1 ซปเปอร์ พด.2)”ผลงาน ผลตภณฑจุลนทรยทางรอดเกษตรกรไทย (สารเรงซุปเปอร พด.1 ซุปเปอร พด.2)
หน่วยงาน : กองเทคโนโลยีชีวภาพ

ปี พ.ศ. 2557
1 รางวัลบรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น1. รางวลบูรณาการการบรการทเปนเลศ ระดบดเดน
ผลงาน “การพัฒนาข้าวดินเค็มอย่างมีส่วนร่วม”
หน่วยงาน : สํานักงานพัฒนาท่ีดิน เขต 5

ั ั ิ ี ่ ป็ ิ ั ี2. รางวัลพัฒนาการบริการทีเป็นเลิศ ระดับดี
ผลงาน “การให้บริการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรเบื้องต้นผ่านระบบออนไลน์”
หน่วยงาน : สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่

ปี พ.ศ. 2558
1. รางวัลพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น
ผลงาน “แผนทีแ่ละสารสนเทศดินเพื่อการใช้และบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด”
หน่วยงาน : กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 
2. รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี
ผลงาน “ผลสําเร็จของโครงการแกล้งดินในการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร”

5
หน่วยงาน : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สพข. 12

1 รางวัลนวัตกรรมการบริการท่ีเปนเลิศ ระดับดี ผลงาน “ผลิตภัณฑจลินทรียทางรอดเกษตรกร

รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2556 จํานวน 1 รางวัล

1. รางวลนวตกรรมการบรการทเปนเลศ ระดบด ผลงาน ผลตภณฑจุลนทรยทางรอดเกษตรกร
ไทย (ผลติภัณฑซุปเปอร พด.1 และซุปเปอร พด.2)”
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1 รางวัลบรณาการการบรกิารท่ีเปนเลิศ ระดับดเีดน ผลงาน “การพัฒนาขาวดนิเค็มอยางมีสวน

รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2557 จํานวน 2 รางวัล

1. รางวลบูรณาการการบรการทเปนเลศ ระดบดเดน ผลงาน การพฒนาขาวดนเคมอยางมสวน
รวม”

7

2 รางวัลพัฒนาการบริการท่ีเปนเลิศ ระดบัดี ผลงาน “การใหบริการตรวจสอบแนวเขตปาไมถาวร

รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2557 จํานวน 2 รางวัล (ตอ)

2. รางวลพฒนาการบรการทเปนเลศ ระดบด ผลงาน การใหบรการตรวจสอบแนวเขตปาไมถาวร
เบื้องตนผานระบบออนไลน”

8



1 รางวัลพัฒนาการบริการท่ีเปนเลิศ ระดบัดเีดน ผลงาน “แผนท่ีและสารสนเทศดินเพื่อการใช

รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2558 จํานวน 2 รางวัล

1. รางวลพฒนาการบรการทเปนเลศ ระดบดเดน ผลงาน แผนทและสารสนเทศดนเพอการใช
และการบริหารจดัการท่ีดนิใหเกิดประโยชนสูงสดุ”

9

2 รางวัลบรณาการการบรกิารท่ีเปนเลิศ ระดับดี ผลงาน “ผลสําเร็จของโครงการแกลงดินในการ

รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2558 จํานวน 2 รางวัล

2. รางวลบูรณาการการบรการทเปนเลศ ระดบด ผลงาน ผลสาเรจของโครงการแกลงดนในการ
สงเสริมและพัฒนาอาชพีของเกษตรกร”

10



ภาพบรรยากาศงานรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ประจําป 2558 เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 58

11

ภาพบรรยากาศงานรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ประจําป 2558 เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 58 (ตอ)



    รางวลับริการภาครัฐแห่งชาติ 
(Thailand Public Service Awards)

ํ ีประจําปี พ.ศ. 2559 

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณา

13

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2559

1. ประเภทรางวัล

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประกอบด้วย 6 ประเภทรางวัล ดังน้ีรางวลบรการภาครฐแหงชาต ประกอบดวย 6 ประเภทรางวล ดงน

1. รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบรกิารท่ีเปน็เลิศ
2 รางวัลบรณาการการบริการท่ีเป็นเลิศ2. รางวลบูรณาการการบรการทเปนเลศ
3. รางวัลนวัตกรรมการบรกิารท่ีเปน็เลิศ
4. รางวัลการพัฒนาการบริการท่ีเป็นเลิศ
5. รางวัลบริการภาครัฐยอดเย่ียม
6. รางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเน่ือง

14



รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2559
2. คําอธิบายแต่ละประเภทรางวัล

ป ั ื่ ไ ื่ ั ัประเภทรางวล เงือนไขการเสนอผลงานเพือขอรบรางวล
1. รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ
 พิจารณาจากผลการนํามาตรฐานการให้บริการไปดําเนนิการ

(1) เป็นผลงานที่เคยไดร้ับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน 
หรือ รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ระดับดีเด่นหรือรางวัลอ่ืนๆ ทั้งใน

่ ป ื ป็ ี่ไ ้ ั ัขยายผลในทุกหน่วยบริการสาขา  
 เจตนารมย์ของรางวัลเพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี มี

มาตรฐานเดียวกนัทุกหนว่ยบริการ 

และต่างประเทศ หรือเป็นผลงานทีได้รับการยอมรบัจากสาธารณะ 
(2) เป็นผลงานที่มีการนําไปขยายผลในหนว่ยบริการสาขาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของหนว่ยบริการท่ัวประเทศ 
(3) เป็นผลงานที่สามารถแสดงผลการให้บริการท่ีเป็นมาตรฐาน(3) เปนผลงานทสามารถแสดงผลการใหบรการทเปนมาตรฐาน
เดียวกนัในทุกหน่วยบริการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
(4) มีการนําผลงานไปใช้แล้วจริงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2 ั ิ ี่ ป็ ิศ (1) การปรับปรงบริการต้องเกิดจากการทํางานรว่มกันไม่น้อยกว่า 32. รางวลบูรณาการการบรการทเปนเลศ 
 พิจารณาจากผลการดําเนนิการปรับปรุงกระบวนการให้บริการที่

เป็นความร่วมมือกันระหว่างหนว่ยงานของรฐัเพ่ือพัฒนาบริการ
ใ ้ ป้ ี ั

(1) การปรบปรุงบรการตองเกดจากการทางานรวมกนไมนอยกวา 3 
หนว่ยงาน ประกอบด้วย 
     (1.1) ส่วนราชการอย่างน้อย 2 ส่วนราชการ (กรม จังหวัด หรือ
สถาบันอดมศึกษาในกํากับของรัฐ) โดยต้องระบว่าส่วนราชการใดเป็นภายใตเปาหมายเดยวกน 

 เจตนารมย์ของรางวัลเพ่ือผลักดันให้หนว่ยงานเกิดความร่วมมือ
กันปรับปรุงบริการ และก้าวข้ามข้อจํากัดของขอบเขตอํานาจ
หน้าท่ีเพ่ืออํานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน

สถาบนอุดมศกษาในกากบของรฐ) โดยตองระบุวาสวนราชการใดเปน
ผู้ริเริ่ม (ตัวการ) 
     (1.2) หนว่ยงานของรฐัอ่ืน เชน่ ราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน 
องค์การมหาชน รฐัวิสาหกิจ เป็นต้น และ/หรือองค์กรต่างๆ เช่น 
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หนาทเพออานวยความสะดวกในการใหบรการประชาชน ฐ ๆ
ภาคเอกชน สถาบันอุดมศึกษาที่ไม่อยู่ในกํากับของรัฐ กลุ่มชุมชน 
ภาคประชาชน เป็นต้น 

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2559
2. คําอธิบายแต่ละประเภทรางวัล (ต่อ)

ป ั ื่ ไ ื่ ั ัประเภทรางวล เงือนไขการเสนอผลงานเพือขอรบรางวล
2. รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ (ต่อ) (2) มีการจัดทําเป็นข้อตกลงหรือแนวทางการทํางาน/โครงการ ที่

แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นการดําเนนิการรว่มกัน 
ี ํ ิ ป ั ป ิ ี่ ั ป ์(3) มีผลการดําเนินการปรับปรุงบริการทีบรรลุตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายของข้อตกลงหรอืแนวทางการทํางาน/โครงการ 
(4) เป็นผลงานที่มีการดําเนนิการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
(5) ผลงานต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนต้ังแต่เริ่มต้นว่าแต่ล(5) ผลงานตองแสดงใหเหนอยางชดเจนตงแตเรมตนวาแตละ
หนว่ยงานที่มาร่วมดําเนนิการ ทําอะไร ที่ไหน อย่างไร (ระบุหน้าที่
ความรับผิดชอบของแต่ละหนว่ยงานให้ชัดเจน) 

3 ั ั ิ ี่ ป็ ิศ (1) เป็นผลงานการให้บริการท่ีเป็นการสร้างสรรค์ข้ึนใหม่3. รางวลนวตกรรมการบรการทเปนเลศ 
 พิจารณาจากผลการดําเนนิการท่ีแสดงถึงการสร้างสรรค์งาน

บริการ หรือคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ในการให้บริการประชาชน 
 ์ ั ื่ ใ ้ ่ ส ้ ส ์ ป

(1) เปนผลงานการใหบรการทเปนการสรางสรรคขนใหม 
     (1.1) เกิดกระบวนการทํางานใหม่ หรือ 
     (1.2) เกิดงานบริการหรือรูปแบบการให้บริการใหม่ หรือหรือ 

(1 3) มีการจดสิทธิบัตร/อนสิทธิบัตร/จดลิขสิทธิ์ เจตนารมยของรางวลเพอใหหนวยงานสรางสรรครปูแบบการ
ให้บริการใหม่ๆ ที่สอดคล้อง ทันต่อสถานการณ์และความ
ต้องการของประชาชน 

    (1.3) มการจดสทธบตร/อนุสทธบตร/จดลขสทธ 
(2) เป็นผลงานที่คิดค้นมาไม่เกิน 3 ปี 
(3) มีการนําผลงานไปใช้แล้วจริงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
ได้รับการยอมรับจากสาธารณะ 

16
* หมายเหตุ ผลงานสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ หมายถึง เป็นสิ่งใหม่ทีไ่ม่เคยเกิดขึน้ใน
เมืองไทยมาก่อน 

(4) นวัตกรรมการบริการจะต้องมีผลต่อประสิทธภิาพและคุณภาพ
ของระบบการบรหิารจัดการและการให้บริการประชาชน 



รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2559
2. คําอธิบายแต่ละประเภทรางวัล (ต่อ)

ป ั ื่ ไ ื่ ั ัประเภทรางวล เงือนไขการเสนอผลงานเพือขอรบรางวล
4. รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ 
 พิจารณาจากผลการดําเนนิการปรับปรุงการให้บริการประชาชน

่

(1) เป็นการพัฒนาการให้บริการ โดยการนําหลักการ แนวคิด เทคนิค 
เครื่องมือมาประยุกต์ใช้ 

ี ํ ไปใ ้ ้ ิ ป็ ไ ่ ้ ่ ปีแล้วส่งผลให้เกิดการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนอืง 
 เจตนารมย์ของรางวัลเพ่ือให้ประชาชนเพ่ือให้ประชาชนได้รับ

บริการที่ดีข้ึน 

(2) มีการนําผลงานไปใช้แล้วจริงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
(3) ลักษณะผลงานท่ีเสนอจะต้องไม่เป็นรูปแบบเดียวกับผลงานที่เคย
ได้รับรางวัลแล้ว หรือหากมีรูปแบบคล้ายคลึงกับผลงานท่ีเคยได้รบั
รางวัล ต้องมีการต่อยอดการพัฒนาท่ีดีข้ึนรางวล ตองมการตอยอดการพฒนาทดขน 

5. รางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยม 
    พิจารณาให้แกห่นว่ยงานท่ีมีผลงานได้รับรางวัลบริการภาครฐัฐ
แห่งชาติในระดับดีเด่นในปีเดียวกนั อย่างน้อย 3 ใน 4 ประเภท
รางวัล ได้แก่ รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการท่ีเป็นเลิศ รางวัล
บูรณาการการบริการท่ีเป็นเลิศ รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ู
และรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ 
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รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2559
2. คําอธิบายแต่ละประเภทรางวัล (ต่อ)

ป ั ื่ ไ ื่ ั ัประเภทรางวล เงือนไขการเสนอผลงานเพือขอรบรางวล
6. รางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเน่ือง 
    พิจารณาจากผลการดําเนนิการท่ีสามารถรักษาคุณภาพ และ

็ ้

(1) เป็นผลงานที่เคยไดร้ับรางวัลบริการภาครฐัแห่งชาติ ระดับดีเด่น
ประเภทใดประเภทหนึง่ ใน 4 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลภาพรวม

ิ ี่ ป็ ิ ั ิ ี่ ป็ ิมาตรฐานการให้บริการของหน่วยงานได้เป็นระยะเวลา 3 ปี นับตังแต่
ผลงานได้รับรางวัลบริการภาครฐัแห่งชาติจนถึงปัจจุบัน 

มาตรฐานการบริการทีเป็นเลิศ รางวัลบูรณาการการบริการทีเป็นเลิศ 
รางวัลนวตักรรมการบริการที่เป็นเลิศ และรางวัลการพัฒนาการ
บริการที่เป็นเลิศ 
(2) สามารถให้บริการได้ไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานท่ีเคยได้รับรางวัล อย่าง(2) สามารถใหบรการไดไมตากวามาตรฐานทเคยไดรบรางวล อยาง
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี (นับย้อนหลังจากปีที่สมัครขอรับรางวัล) 
โดยต้องนําเสนอให้เห็นอยา่งเป็นรูปธรรมถึงวธิีการในการรักษา
คณภาพ และมาตรฐานการให้บริการของหน่วยงานคุณภาพ และมาตรฐานการใหบรการของหนวยงาน 
(3) ต้องมีผลการให้บริการที่ดีข้ึนกว่าปีที่ได้รับรางวลั มีการนําผลงาน
ไปขยายผล มีจํานวนผู้รับบริการเพิ่มข้ึน มีผลความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน มี
การพัฒนาวธิกีารให้บริการที่ดีข้ึน เป็นต้นการพฒนาวธการใหบรการทดขน เปนตน 
(4) หนว่ยงานต้องแจ้งความจํานง โดยจัดส่งรายงานผลการ
ดําเนนิการรกัษามาตรฐานการให้บริการของหน่วยงาน มายัง
สํานักงาน ก.พ.ร. ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี จนถึงปีที่สมัครขอรับ
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3. เกณฑ์การพิจารณารางวัล

์ ิ ั รางวัล รางวัล รางวัล รางวัลพัฒนาเกณฑ์การพิจารณารางวล ภาพรวมฯ บูรณาการฯ นวัตกรรมฯ บริการฯ
ส่วนที่ 1 กระบวนการจัดการเพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บรกิาร (600 คะแนน)
1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ    
2) การให้บริการท่ีมีคณภาพ    

การพจิารณารางวัล ไดแ้บ่งการ
ประเมินเปน็ 2 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 พิจารณาท่ีกระบวนการ

่ 2) การใหบรการทมคุณภาพ    
3) การส่งเสริมการทาํงานแบบหุ้นส่วน/ร่วมกัน -  - -
4) การเข้าถึงบริการ และการส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคในการให้บริการ -  - -
5) การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ    

จัดการเพือให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ 
(600 คะแนน) 
่ ี่ ิ ั ์ 6) การเสนอแนวคิดใหม่ - -  

ส่วนท่ี 2 ผลลัพธ์การดําเนินการ (400 คะแนน)
1) มิติด้านความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงบริการ
(ประโยชน์ของการดําเนินการปรับปรุงบริการท่ีส่งผลต่อกลุ่มเป้าหมายตาม

   

ส่วนที 2 พิจารณาผลลัพธ์ของ
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
(400 คะแนน) 

ุ ุ
วัตถุประสงค์ของการปรับปรุง)
2) มิติด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ
(การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ/ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี/ความไม่พึงพอใจ/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ)

   

ู ู
3) มิติด้านความคุ้มค่า
(การลดค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงบริการของประชาชน/การลดต้นทุน/ผลิตภาพการ
ให้บริการของหน่วยงาน/ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนโดยรวม)

   

4) มิติด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์การ    
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4) มตดานการพฒนาทยงยนและภาพลกษณองคการ  
(ความต่อเนื่องในการส่งสมัครขอรับรางวัล/ภาพลักษณ์ท่ีดีของหน่วยงานท่ีปรากฏ
แก่สาธารณะ/ความโปร่งใสของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับผลงานท่ีเสนอขอรับ
รางวัล)
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4. ระดับรางวัลและข้อกําหนดเพิ่มเติมเก่ียวกับการได้รับรางวัลในแต่ละประเภท 

คะแนนส่วนท่ี 2 คะแนนรวมประเภทรางวัล ระดบัรางวัล คะแนนส่วนท่ี 1 (กระบวนการ) คะแนนสวนท 2
(ผลลพัธ์)

คะแนนรวม
(2 ส่วน)

1. รางวัลภาพรวมมาตรฐาน
การบริการท่ีเป็นเลิศ

ระดับดีเด่น ด้านการให้บริการที่มีคุณภาพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
800 คะแนนการบรการทเปนเลศ รอยละ 80 รอยละ 80 800 คะแนน

ระดับดี ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75

ไม่น้อยกว่า
750 คะแนน

2 รางวัลบรณาการการบริการ ระดับดีเด่น ด้านการส่งเสริมการทํางานแบบ ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า2. รางวลบรูณาการการบรการ
ท่ีเป็นเลศิ

ระดบดเดน ดานการสงเสรมการทางานแบบ
หุ้นส่วนและการส่งเสริมให้เกิดความ
เสมอภาคในการรับบริการ

ไมนอยกวา
ร้อยละ 80

ไมนอยกวา
ร้อยละ 80

ไมนอยกวา
800 คะแนน

ระดับดี ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75

ไม่น้อยกว่า
750 คะแนน

3. รางวัลนวตักรรมการบริการ
ท่ีเป็นเลศิ

ระดับดีเด่น ด้านการเสนอแนวคิดใหม ่ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
800 คะแนน

ระดับดี ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 750 คะแนน

4. รางวัลการพัฒนาการบริการ
ท่ีเป็นเลศิ

ระดับดีเด่น ด้านการให้บริการที่มีคุณภาพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
800 คะแนน
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ระดับดี ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75

ไม่น้อยกว่า
750 คะแนน
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5. แนวทางการเขียนผลงาน (การตอบคําถาม 10 ข้อ)

ํ ํกลุ่มคําถาม คําถาม
A: Problem Analysis 1. ปัญหาคืออะไร
B : Strategic Approach 2. ใครเก่ียวข้อง

3. โครงการคืออะไร
4 กลยทธ์คืออะไร4. กลยุทธคออะไร

C : Execution & Implementation 5. ทรัพยากรท่ีใช้มีอะไรบ้าง
6 ขั้นตอนการดําเนินงาน6. ขนตอนการดาเนนงาน
7. ปัญหามีอะไรบ้าง แก้ปญัหาได้ยังไง

D : Impact & Sustainability 8 ผลลัพธ์คืออะไรD : Impact & Sustainability 8. ผลลพธคออะไร
9. สร้างความย่ังยืน หรือขยายผลอย่างไร
10. บทเรียนท่ีได้รบัคืออะไร
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5. แนวทางการเขียนผลงาน (การตอบคําถาม 10 ข้อ) (ต่อ)

22
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5. แนวทางการเขียนผลงาน (การตอบคําถาม 10 ข้อ) (ต่อ)

ประเด็นการเขียนท่ีต้องให้
ความสําคัญ

1. คุณประโยชน์หรอืคุณค่าที่ผลงานได้ส่งมอบให้กับ
่ ้ประชาชน สังคม กลุ่มเป้าหมาย

่2. ความสอดคล้อง เชื่อมโยงของคําตอบทุกข้อ

3. ความย่ังยืนของแนวทางใหม่ และการขยายผล

23
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่ ํ ํ

5. แนวทางการเขียนผลงาน (การตอบคําถาม 10 ข้อ) (ต่อ)

กลุ่มคําถาม คําถาม
1. ปัญหา และสภาพการปฏิบัติงานเดิมก่อนที่
จะริเริ่มการปรับปรง

อธิบาย ความเป็นมา ปัญหา และความสําคัญท่ีนํามาสู่การริเร่ิมกิจกรรม/
โครงการ เพื่อการแก้ปัญหา เขียนประเด็นท่ีเปน็หัวใจสําคัญ แนวโน้มและจะรเรมการปรบปรุง โครงการ เพอการแกปญหา เขยนประเดนทเปนหวใจสาคญ แนวโนมและ
เงื่อนไขของสถานการณ์ รวมท้ังกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบ(ความยาวไม่เกิน 
700 คํา)

้ ้ ั ใ ี ใ ื ใ ้ ึ2. ผู้นําเสนอแนวทางการแก้ปัญหาดําเนินการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ

ระบุว่าใครมีส่วนร่วมในการออกแบบและ/หรือดําเนินการ ให้รวมถึง
ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ท้ังข้าราชการ หน่วยงานของรัฐ สถาบัน ประชาชน องค์กร
เอกชน ภาคเอกชน ฯลฯ (ความยาวไม่เกิน 700 คํา)

3. ผลงานที่เป็นความคิดริเริ่มในการพัฒนา
คุณภาพการบริการ

อธิบายให้เห็นถึงสิ่งท่ีเปน็ความคิดริเร่ิมในการพัฒนาบริการ และแนวทาง
การแก้ปัญหาท่ีเป็นรูปแบบใหม่ระบแุนวคิด/แรงบันดาลใจท่ีก่อให้เกิด
ความคิดริเร่ิมท่ีทําให้การปรับปรงบริการประสบความสําเร็จ (ความยาวไม่ความคดรเรมททาใหการปรบปรุงบรการประสบความสาเรจ (ความยาวไม
เกนิ 1,400 คํา) 

4. กลยุทธ์ที่นํามาใช้ให้การพัฒนาบริการ สรุปวัตถุประสงค์หลักและกลยุทธ์ท่ีใช้ว่ามีวิธีการอย่างไร และแผนปฏบิัติ
ประสบผลสําเร็จ การในการนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏบิัติ ใครเป็นผู้ดําเนินการ (ความยาวไม่เกิน 

1,400 คํา) 24
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่ ํ ํ

5. แนวทางการเขียนผลงาน (การตอบคําถาม 10 ข้อ) (ต่อ)

กลุ่มคําถาม คําถาม
5. ทรัพยากรที่ใช้ในการดําเนินการ ระบุทรัพยากรทั้งด้านการเงิน เทคนิค ทรัพยากรบุคคล ผู้สนบัสนุนทาง

การเงินของการดําเนินโครงการและอธิบายวิธีการจัดสรรหรือกระจายการเงนของการดาเนนโครงการและอธบายวธการจดสรรหรอกระจาย
ทรัพยากร (ความยาวไม่เกิน 700 คํา)

6. ข้ันตอนสําคัญในการพัฒนาการบริการและ
ไ ั

6.1 ลําดับข้ันตอนในการพัฒนา 
้ ์ ใ ่การนําไปปฏิบัติ อธิบายขันตอนและลําดับเหตุการณ์การดําเนินงานหลักในการริเริม

พัฒนาการบริการจนถึงขั้นวางแผนการพัฒนา) (ความยาวไม่เกิน 700 คํา)
6.2 ลําดับข้ันตอนในการปฏิบัติ
อธิบายขั้นตอนและลําดับเหตุการณ์การดําเนินงานหลักในการปฏิบัติตาม
แผนงาน โครงการ (ความยาวไม่เกิน 700 คํา)
6.3 ระบบการติดตามและประเมนิผลการพัฒนาบริการ
อธิบายวิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการตาม
กลยุทธ์ (ความยาวไม่เกิน 700 คํา)

7 ปั ป ึ ิ ี ิ ปั ป ั ี่ ่ ํ ิ ิ ี ั ั7. ปญหา อุปสรรค รวมถึงวิธีการบริหาร
จัดการ

ระบปุัญหา อปุสรรคหลักทีพบระหวางการดําเนินการและวิธีการจัดการกับ
ปัญหา (ความยาวไม่เกิน 700 คํา)

25

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2559

่ ํ ํ

5. แนวทางการเขียนผลงาน (การตอบคําถาม 10 ข้อ) (ต่อ)

กลุ่มคําถาม คําถาม
8. ประโยชน์ที่ได้รับจากการดําเนินการพัฒนา
บริการ

อธิบาย ผลลัพธ์ ผลสําเร็จ/ผลกระทบเชิงบวก และวิธีการวัดผลท้ังในเชิง
ปริมาณและคณภาพ และ ใครคือผ้ได้รับประโยชน์ (ความยาวไม่เกินบรการ ปรมาณและคุณภาพ และ ใครคอผูไดรบประโยชน (ความยาวไมเกน 
1,400 คํา)

9. การสร้างความยั่งยืนและการขยายผลไป
ั ื่

อธิบายถึงวิธีการที่ทําให้เกิดความย่ังยืนในแงต่่างๆ เช่น การเงินเศรษฐกิจ 
่ ้ ี ็ ้ยังหน่วยงานอืนๆ สังคม วัฒนธรรม สิงแวดล้อม สถาบนัและกฎระเบียบ เปน็ต้น อธิบายว่า

หากการพัฒนาการบริการหรือ ความคิดริเร่ิมนี้ถูกจําลองแบบหรือเผยแพร่
สู่การบริการสาธารณะในระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ จะสามารถนําไป
ขยายผล ได้อย่างไร (ความยาวไม่เกิน 700 คํา)

10. บทเรียนที่ได้รับจากการดําเนินการพัฒนา
บริการ คืออะไร

อธิบายถึงองค์ประกอบหลักท่ีทําให้ประสบความสําเร็จ และสิ่งท่ีได้เรียนรู้
จากการดําเนินการพัฒนาบริการ และข้อเสนอแนะเพ่ือการดําเนินการบรการ คออะไร จากการดาเนนการพฒนาบรการ และขอเสนอแนะเพอการดาเนนการ
ต่อไปในอนาคต (ความยาวไม่เกิน 700คํา)

26
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5. แนวทางการเขียนผลงาน (การตอบคําถาม 10 ข้อ) (ต่อ)

่

o ร่างคําตอบแต่ละข้อก่อน โดยกําหนดประเด็นสําคัญๆ ให้ครบ (อาจเขียนเป็นข้อๆ) แล้วค่อยนํามา

แนวคิดท่ัวไป

ญๆ ( ๆ)
เรียบเรียงเป็นบทความ

o ใช้ตัวเลขเชิงสถิติสนับสนุนการอธิบาย แต่อย่าใช้มากเกินไป
ิ ใ ิ ิ ป ้ ั ิ ่ ิ ิ ัo อธิบายในมิติของประชาชน ผู้รับบริการ มากกว่ามติิของภาครัฐ

o ใช้ภาษาง่ายๆ
o แสดงให้เหน็ว่าแนวทางการปรับปรุงที่เสนอมผีลกระทบกับกลุม่ประชาชนจํานวนมากุ ุ
o ไม่จําเป็นต้องเขียนให้ครบจํานวนคําตามที่กําหนดไว้
o อย่าเขียนประเด็นเดิมซ้ําไปซ้ํามา
o แสดงให้เหน็ชัดว่าแนวทางการปรับปรงที่เสนอ จะมคีวามยั่งยนืในระยะยาว และขยายผลไปยังส่วนo แสดงใหเหนชดวาแนวทางการปรบปรุงทเสนอ จะมความยงยนในระยะยาว และขยายผลไปยงสวน

อ่ืนได้
o แสดงตัวเลขข้อเท็จจริงจะมีนํ้าหนักมากกว่าใช้ความคิดเห็นส่วนตัว 

27

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2559
6. แบบฟอร์มการสมัครขอรับรางวัล

แบบฟอร์มที่ 1 ใบสมคัรขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 
แบบฟอร์มที่ 2 แบบฟอร์มประเมินลักษณะของผลงานทีส่มัคร 

ขอรับรางวัลเบื้องต้น 
แบบฟอร์มที่ 3 แบบฟอร์มรายงานผลการดําเนินการ 
แบบฟอร์มที่ 4 แบบฟอร์มรายงานผลการดําเนินการรักษาคุณภาพ 

และมาตรฐานการให้บริการ (กรณีสมัครรับรางวัล 
พัฒนาคณุภาพการบริการอย่างต่อเน่ือง) 

แบบฟอร์มที่ 5 แบบฟอร์มแจ้งความจํานงสมัครรางวัลพฒันา 
คุณภาพการบริการอย่างต่อเน่ือง 

28



รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2559
6. แบบฟอร์มการสมัครขอรับรางวัล (ต่อ) 

29

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2559
6. แบบฟอร์มการสมัครขอรับรางวัล (ต่อ) 
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รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2559
6. แบบฟอร์มการสมัครขอรับรางวัล (ต่อ) 

31

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2559
7. วิธีการสมัครขอรับรางวัลรางวัล

1. ตรวจสอบคุณสมบัติของหน่วยงานเบื้องต้น
    เป็นหน่วยงานของรัฐ หมายถึง ส่วนราชการระดับกรม จงัหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ
2 การสมัคร2. การสมคร
    ส่วนราชการย่ืนสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแหง่ชาติไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ดังนี้
 จัดทําเอกสารการสมัครขอรับรางวัลตามแบบฟอร์มท่ีกําหนด
 หนังสือนําส่งที่ลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน
 ไฟล์บรรจขุ้อมูลในแผ่นซีดี จาํนวน 1 ชุด
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รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2559
8. กระบวนการพิจารณารางวัล 1 ธันวาคม 58 –15 กุมภาพันธ์ 59

16 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 59

28 มีนาคม – 8 เมษายน 59

11 30 ิ 5911 พฤษภาคม – 30 มถุนายน 59

กรกฎาคม 59

15 สิงหาคม 59

33กันยายน 59

    รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
(Thailand Excellent Participatory Governance Awards)

ป ํ ปี 2559ประจําปี พ.ศ. 2559 

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณา

34



รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

1 เพื่อส่งเสริมการบริหาราชการให้มีระบบหรือวิธีการทํางานที่ตระหนักถึงความสําคัญของการ1. เพอสงเสรมการบรหาราชการใหมระบบหรอวธการทางานทตระหนกถงความสาคญของการ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เกิดการทํางานร่วมกันในลักษณะหุ้นส่วนการ พฒันา รวมท้ังเกิด
การบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

2. เพื่อส่งเสรมิให้เกิดต้นแบบที่ดี (Best Practice) ของการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ที่จะนําไปสู่
การประยุกต์ใชแ้ละขยายผลต่อไป

ื่ ้ ใ ้ ิ ั ํ ี ่ ่ ้ ื ้ ้ ี่ ั3. เพือกระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมการทํางานแบบมีส่วนร่วมของข้าราชการหรือเจ้าหน้าทีรัฐตลอดจน
ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง

4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการตอบสนองความต้องการของ ประชาชน4. เพอเพมประสทธภาพการบรหารจดการภาครฐในการตอบสนองความตองการของ ประชาชน
5. เพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้ส่วนราชการและจังหวัดให้มีการเปิดโอกาสให้ 

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ

35

รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
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รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

37

รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
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รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

39

รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
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รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

41

รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
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รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

43

รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
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รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

45

รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
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รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

47

รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
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รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

49

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(Public Sector Management Quality Award)

ประจําปี พ ศ 2559ประจาป พ.ศ. 2559

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณา
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รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําป ีพ.ศ. 2559
1. วัตถุประสงค์ของรางวัลฯ

51

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําป ีพ.ศ. 2559
2. ประเภทรางวัลฯ
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รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําป ีพ.ศ. 2559
3. เงื่อนไขการสมัครรางวัลฯ

53

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําป ีพ.ศ. 2559
4. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
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รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําป ีพ.ศ. 2559
5. หลักคิด : 11 Core Values

55

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําป ีพ.ศ. 2559
6. ลักษณะสําคัญขององค์การ
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รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําป ีพ.ศ. 2559
หมวด 1 การนําองค์การ

57

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําป ีพ.ศ. 2559
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
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รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําป ีพ.ศ. 2559
หมวด 3 การให้ความสําคัญกับผูร้บับริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย

59

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําป ีพ.ศ. 2559
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
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รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําป ีพ.ศ. 2559
หมวด 5 การมุ่งเน้นบคุลากร

61

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําป ีพ.ศ. 2559
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
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รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําป ีพ.ศ. 2559
หมวด 7 ผลลัพธ์การดําเนินการ

63

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําป ีพ.ศ. 2559
หมวด 7 ผลลัพธ์การดําเนินการ (ต่อ)
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รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําป ีพ.ศ. 2559
หมวด 7 ผลลัพธ์การดําเนินการ (ต่อ)
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รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําป ีพ.ศ. 2559
7. เกณฑ์การให้คะแนนรางวัลฯ รายหมวด
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รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําป ีพ.ศ. 2559
8. แบบฟอร์มการสมัคร
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69

70



71

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําป ีพ.ศ. 2559
9. การส่งใบสมัครรางวัลฯ

72



รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําป ีพ.ศ. 2559
10. ข้ันตอนการพิจารณาการให้รางวัลฯ

73

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําป ีพ.ศ. 2559
11. ปฏิทินการรับสมัครรางวัล PMQA ปี พ.ศ. 2559
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เส้นทางการพัฒนาองคก์ารสู่ความเป็นเลิศู

โดย ศ.ดร.ปรัชญา  เวสารัชช์
อ.ก.พ.ร. เก่ียวกับการพัฒนาคณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอ.ก.พ.ร. เกยวกบการพฒนาคุณภาพการบรหารจดการภาครฐ

75

เส้นทางการพฒันาองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ข้อสังเกตจากหน่วยงานทีไ่ด้รางวัล ข้อสังเกตจากหน่วยงานทีไ่มไ่ด้รางวัล

 ทําด้วยความสนุกชอบการท้าทาย
 ผ้นําสนับสนน

 ทําแบบกล้าๆ กลัวๆ
 ผลงานไม่ตรงกับเกณฑ์คณภาพตาม ผูนาสนบสนุน

 ทําต่อเน่ืองด้วยความพยายามของตนเอง
 กล้าคิดกล้าทําสิ่งท่ีแตกต่าง

ผลงานไมตรงกบเกณฑคุณภาพตาม
ประเด็นท่ีส่งประกวด (ตีโจทย์ไม่แตก)
 ตัวเองไม่รู้ว่ามีดีอะไร หรอืไม่สนใจ

 ผลงานแปลกใหม่และเกิดประโยชน์ต่อการทํางาน
 นําเสนอชัดเจน ด้วยความภูมิใจ
 ิ่ ี่ ป็ ี่ ั ั ิ ื

เปรียบเทียบกับภายนอก
 นําเสนอไม่ชัดเจน เสนอขัดแย้งกันเอง 

ไ ่ ั สิงทีเสนอเปน็ทียอมรบัระดับชาติหรือสากล ตอบคาถามไม่ชัด
 อาศัยตัวช่วยจากภายนอกอย่างโจ่งแจ้ง
 ลอกตามตําราลอกตามตารา
 ขาดความจริงจัง ข้อมูลสนับสนุนไมห่นัก
แน่น ยังไม่เห็นผลเพียงพอ

76
 เกิดเหตุการณ์เชิงลบ



เส้นทางการพฒันาองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ตัวอย่างจุดเด่นบางประการของ

หน่วยงานที่ได้รางวัล สรุปผลงานทีไ่ด้รับการพิจารณาหนวยงานทไดรางวล

 มีระบบและกระบวนการสื่อสารทิศทาง  ตรงกับหมวดทีส่่งประกวด

ุ

ครอบคลมุและท่ัวถึง
 ใช้ข้อมูลและสารสนเทศที่เชื่อถือได้ ทันการณ์

์

 ตรงกบหมวดทสงประกวด
 มีคุณภาพเด่นชัด แสดงความริเริ่ม 
เกิดประโยชน์จริง ตรงพันธกิจในการวางแผนและกํากับยุทธศาสตร์

 มีความชัดเจนเก่ียวกับกลุ่มผู้รบับรกิาร กลุ่มผู้
มีส่วนได้เสีย

เกดประโยชนจรง ตรงพนธกจ
 ยกเป็นตัวอย่างได้ ต่อเน่ืองย่ังยืน
 แตกต่าง เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมสวนไดเสย 

 เกิดประสิทธิภาพของการบริการและการ
ปฏิบัติงานอย่างเด่นชัด

 แตกตาง เปนแนวปฏบตทด
 ใช้ความพยายามจริงจัง

ฏ
 เกิดผลลัพธ์/ผลกระทบท่ีเป็นรปูธรรม

77

ส่วนหนึ่งของแรงจูงใจท่ีกรมฯ ดําเนินการ
1) ประกาศเชิดชูเกียรติผู้ทําช่ือเสียงให้แก่กรมในวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาท่ีดินประจําปี

) ํ ั ์ ื่ ไ ื่ ิ ื ป ํ ปี2) กําหนดหลักเกณฑ์และเงือนไขการเลือนเงินเดือนประจําปี
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ระเบียบวาระท่ี 2.2

ํกําหนดการ
การดําเนินการสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติการดาเนนการสมครขอรบรางวลบรการภาครฐแหงชาต 

ประจําปี พ.ศ. 2559 ของกรมพัฒนาท่ีดิน

1

ปฏิทินการสมคัรขอรับรางวัลบริการภาครฐัแหง่ชาติ ประจําปี พ.ศ. 2559 
สํานักงาน ก พ รสานกงาน ก.พ.ร.

2



กําหนดการการดําเนินการสมคัรขอรบัรางวลับริการภาครฐัแหง่ชาติ 
ประจําปี พ ศ 2559 ของกรมพัฒนาที่ดินประจาป พ.ศ. 2559 ของกรมพฒนาทดน

วันเดือนปี กิจกรรม
4 ธ.ค. 58 จัดประชุมคณะทํางานฯ และผู้ที่สนใจเพ่ือชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครขอรับรางวัลบริการ

ภาครัฐแห่งชาติ

่ ีป่ ์ ั ั ั ั ํ ป โ ่ ่ ั5 – 15 ธ.ค. 58 หนว่ยงานทีประสงค์สมัครขอรับรางวลัฯ จัดทําสรปุผลงานโดยย่อส่งมายัง กพร.

16 ธ.ค. 58 จัดประชุมผู้มีความประสงค์สมัครขอรบัรางวัลฯ โดยเชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญมาให้
คําปรึกษา แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้ครัง้ที่ 1

13 ม.ค. 59 จัดประชุมผู้มีความประสงค์สมัครขอรบัรางวัลฯ โดยเชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญมาให้
คําปรึกษา แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้ครัง้ที่ 2

14 ม ค 10 ก พ 59 หนว่ยงานส่งใบสมัครขอรบัรางวัลฯ ตามแบบฟอร์มท่ีกําหนดมายัง กพร14 ม.ค. – 10 ก.พ. 59 หนวยงานสงใบสมครขอรบรางวลฯ ตามแบบฟอรมทกาหนดมายง กพร.

10 – 15 ก.พ. 59 กพร. ดําเนนิการส่งใบสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ

1 - 10 พ.ค. 59 กพร. ทําหนังสือแจ้งหนว่ยงานที่ผ่านการประเมินเบ้ืองต้น

11 พ.ค. – 30 มิ.ย. 59 เตรยีมพร้อมการตรวจประเมิน (Site Visit) จากสํานักงาน ก.พ.ร.

สิงหาคม 59 กพร. ทําหนังสือแจ้งประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รบัรางวัลฯ จากสํานักงาน ก.พ.ร.

3

กันยายน 59 กพร. ประสานผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเข้ารว่มพิธรีับมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจําปี 
พ.ศ. 2559 

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคูมื่อการสมัครขอรับรางวัลฯ
www ldd go th/Lddwebsite/web adg/index htmlwww.ldd.go.th/Lddwebsite/web_adg/index.html

4



สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคูมื่อการสมัครขอรับรางวัลฯ (ต่อ)

5

แนวทางการจัดทําผลงานเพ่ือขอรับคําปรึกษา การสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 
ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสมัครขอรบัรางวัลฯ วันท่ี 16 ธันวาคม 2558ุ ู

หน่วยงานที่ประสงค์สมัครรางวัลฯ จัดทาํสรุปผลงานโดย
ยอ่ตามแบบฟอร์ม ส่งมายัง กพร. ภายในวันที่ 15 ธ.ค.58 
ทาง E-mail : adg.ldd@gmail.com

6



่“ขอขอบคุณทุกท่านท่ีมีส่วนร่วม
่ในการพัฒนาองคก์าร กรมพฒันาท่ีดิน”

กพร.พด.
4 ธ.ค. 58

7



ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองอ่ืนๆ
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รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2556 – 2558 กรมพัฒนาที่ดิน 
 
ปี พ.ศ. 2556 
ประเภท : รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี 
ผลงาน “ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ทางรอดเกษตรกรไทย (สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ซุปเปอร์ พด.2)” 
 

 ผลงาน ความสําเร็จ และประโยชน์ที่ได้รับ 
 การคิดค้นนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพโดยการคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถ
ย่อยไขมันจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพ่ือการผลิตปุ๋ยหมักที่มีคุณภาพสูง (พด.1) และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่
มีใน พด.2 เพ่ือใช้ในการผลิตนํ้าหมักชีวภาพเพ่ือเร่งการเจริญเติบโตของพืชทําให้ลดต้นทุนการใช้สารเคมีของ
เกษตรกร รวมทั้งแก้ปัญหาวัสดุเหลือใช้และนํามาเผาเกิดผลมลพิษทางอากาศ 
 

 การขยายผล 
 กรมพัฒนาที่ดินจัดต้ังกลุ่มเกษตรอินทรีย์และเพ่ิมจํานวนกลุ่ม รวมทั้งเกษตรกรในพ้ืนที่ให้การยอมรับ
ในผลิตภัณฑ์สารเร่งจุลินทรีย์ของกรม เกิดการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายโดยใช้หมอดินอาสาเป็นตัวขับเคลื่อน 
ส่งเสริมและขยายผลการเพาะปลูกพืชตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ในหลากหลายพ้ืนที่ 
 
 
ปี พ.ศ. 2557 
ประเภท : รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น 
ผลงาน “การพัฒนาข้าวดินเค็มอย่างมีส่วนร่วม” 
 

 ผลงาน ความสําเร็จ และประโยชน์ที่ได้รับ 
 การบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกรมพัฒนาที่ ดิน หน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ รวมทั้ง
ภาคเอกชนโดยใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีการแก้ปัญหาดินเค็มระดับรุนแรง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
บริหารโดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านทําให้เกษตรกรเกิดการยอมรับ 
สามารถปลูกข้าวหอมมะลิที่ดีและมีคุณภาพปลอดสารเคมี เกษตรกรมีรายได้ เป็นที่ต้องการของตลาด 
เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพ และนําองค์ความรู้และต้นแบบที่ได้รับไปขยายผลในพ้ืนที่ดินเค็มใกล้เคียง
ต่อไป 
 

 การขยายผล 
 ผลของการใช้เทคโนโลยีการแก้ปัญหาดินเค็มของกรมฯ และการที่ภาคเอกชนเข้ามาร่วมมือกันส่งเสริม
องค์ความรู้ รูปแบบผลิตภัณฑ์และการตลาด ทําให้เกษตรกรสามารถปลูกข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดีเป็นที่
ยอมรับของตลาด ประชาชน และเกษตรกรในพ้ืนที่ ซึ่งปัจจุบันได้ขยายผลไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่มีปัญหาดินเค็ม
ต่อไป 
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ประเภท : รางวัลพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี 
ผลงาน “การให้บริการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรเบื้องต้นผ่านระบบออนไลน์” 
 

 ผลงาน ความสําเร็จ และประโยชน์ที่ได้รับ 
 การพัฒนาการให้บริการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวร ซึ่งเดิมต้องใช้เวลาดําเนินการติดต่อมายัง
หน่วยงานของกรมฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 20 วัน ทําให้เกิดความล่าช้า ไม่
ทันกับการคิดการตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาที่ดินของประชาชนผู้เก่ียวข้อง ต่อมากรมฯ ได้พัฒนาเพ่ิม
ทางเลือกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการโดยการนําข้อมูลแนวเขตป่าไม้ถาวร มาตราส่วน 1 : 4,000 ขึ้นบน
เว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดินซึ่งประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์กรมฯ 
www.ldd.go.th ใช้เวลาไม่เกิน 20 นาที เกิดความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส สนองความต้องการต่อประชาชน
ผู้รับบริการ 
 

 การขยายผล 
 ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และนําข้อมูลแนวเขตป่าไม้ถาวรนําไป
พัฒนา วิเคราะห์กับฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐที่ทําหน้าที่กํากับดูแลที่ดินของ
รัฐ เพ่ือลดการบุกรุกที่ดินลดความขัดแย้งระหว่างรัฐและราษฎร รวมทั้งนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพ่ือกําหนด
มาตรการการใช้ที่ดินในด้านอ่ืนๆ ต่อไป 
 
 
ปี พ.ศ. 2558 
ประเภท : รางวัลพัฒนาการบริการท่ีเป็นเลิศ ระดับดีเด่น 
ผลงาน “แผนท่ีและสารสนเทศดินเพื่อการใช้และบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด” 
 

 วัตถุประสงค์ 
 - เพ่ือให้เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลดินและการจัดการดินได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว 
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนทางการเกษตรได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
 

 วิธีการดําเนินงาน 
 - รวบรวมข้อมูลด้านแผนที่กลุ่มชุดดินมาตราส่วน 1 : 25,000 เอกสารวิชาการ และผลงานวิจัย 
 - จัดทําแผนที่และสารสนเทศดิน ประกอบด้วย ฐานข้อมูลแผนที่กลุ่มชุดดินระดับตําบล พร้อม
รายละเอียดเก่ียวกับลักษณะและสมบัติของกลุ่มชุดดิน ความเหมาะสมของดินด้านการเกษตรและด้าน
วิศวกรรม การจัดการดินเบ้ืองต้น และปริมาณนํ้าที่พืชใช้ประโยชน์ได้ 
 - นําขึ้นบนเว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดิน www.ldd.go.th  
 - เผยแพร่ผ่านช่องทางเครือข่ายหมอดินอาสา กลุ่มเกษตรกร ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กร เครือข่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ของกรมพัฒนาที่ดิน 
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 ผลงาน ความสําเร็จ และประโยชน์ที่ได้รับ 
 - ได้แผนที่ชุดดินระดับตําบล พร้อมคําแนะนําการใช้และการบริหารจัดการที่ดินโดยผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต ทําให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สามารถเข้าถึงข้อมูลดินและบริหารจัดการที่ดิน
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด 
 - เกษตรกรสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการจัดการดินทางการเกษตรได้อย่างเหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่  
 
 
ประเภท : รางวัลบูรณาการการบริการท่ีเป็นเลิศ ระดับดี 
ผลงาน “ผลสําเร็จของโครงการแกล้งดินในการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร” 
 

 วัตถุประสงค์ 
 - พัฒนาพื้นที่ของเกษตรกรที่ประสบปัญหาดินเปร้ียวจัดโดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และ
จังหวัดใกล้เคียง พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพการทํานา การทําเกษตรแบบผสมผสาน 
การปลูกพืชผัก พืชไร่ ไม้ผล การปลูกปาล์มนํ้ามัน รวมไปถึงอาชีพเสริมอ่ืนๆ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
การประกอบอาชีพสู่เกษตรกรในพ้ืนที่ 
 

 วิธีการดําเนินงาน 
 - รวบรวมองค์ความรู้จากการศึกษาวิธีการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดจากโครงการแกล้งดินในพ้ืนที่ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ นํามาจัดทําเป็นตํารา คู่มือ และเอกสารเผยแพร่ทาง
วิชาการต่างๆ พร้อมอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกษตรของศูนย์ฯ 
 - นําผลสําเร็จในการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดจากโครงการแกล้งดินไปใช้ในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
เกษตรกร ใน 2 แนวทาง คือ 1) เกษตรกรเข้ามารับองค์ความรู้จากศูนย์ฯ โดยเข้ามาศึกษาดูงานภายในศูนย์ 
ซึ่งมีการจัดทําแปลงสาธิตการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดในงานด้านต่างๆ ไว้ในรูปแบบ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มี
ชีวิต” 2) การนําองค์ความรู้ส่งถึงมือเกษตรกร โดยเจ้าหน้าที่ได้นําความรู้ไปถ่ายทอดส่งเสริมให้แก่เกษตรกรใน
พ้ืนที่ผ่านศูนย์การเรียนรู้การขยายผลของศูนย์ฯ จํานวน 25 ศูนย์ รวมทั้งพ้ืนที่หมู่บ้านบริวารรอบศูนย์ฯ พ้ืนที่
ศูนย์สาขา และพ้ืนที่ที่มีพระราชดําริให้ดําเนินการ 
 

 ผลงาน ความสําเร็จ และประโยชน์ที่ได้รับ 
 - องค์ความรู้ด้านการจัดการดินเปรี้ยวจัด และองค์ความรู้ด้านการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
 - สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพทางการเกษตรผ่านช่องทางศูนย์การเรียนรู้ และพ้ืนที่
บริวารรอบศูนย์ฯ 
 - เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์พ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาอาชีพมี
รายได้เพ่ิมขึ้น และดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างแท้จริง  
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