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คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการส่งเสริมหน่วยงานสมัครรางวัลเลิศรัฐ 

(สาขาการบรหิารราชการแบบมสี่วนร่วม) 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อให้ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
ที่แสดงถึงรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การ
บริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมายได้ผลิตผลหรือ
การบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 
 1.2 เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การ
ท างานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับ
บุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ที่ตรงกับความต้องการ
อย่างแท้จริง 
 1.3 เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรมสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยสามารถเขียนใบสมัครและผลงาน
สอดคล้องตามเกณฑ์การพิจารณารางวัลและสมัครทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

2. ขอบเขต 
 คู่มือการปฏิบัติงานนี ้ครอบคลุมกระบวนการสง่เสรมิหน่วยงานในสังกดัส านักงานปลดักระทรวงยุติธรรม
สมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ตั้งแต่การรับหนังสือประชาสัมพันธ์การสมัครรับ
รางวัลจากส านักงาน ก.พ.ร. เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อลงนามหนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด 
จัดโครงการเพื่อช้ีแจงแนวทางการสมัครและเกณฑ์การพิจารณารางวัล รวบรวมใบสมัครและผลงานของ
หน่วยงานที่สมัครรับรางวัล จัดคลินิกให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานที่ส่งผลงานสมัครรับรางวัล ส่งผลงานคืนให้
หน่วยงานทบทวนและแก้ไขผลงานสมัครรับรางวัล รวบรวมใบสมัครและผลงานเพื่อเสนอปลัดกระทรวงยุติธรรม
พิจารณาลงนามเพื่อส่งใบสมัครและผลงานไปยังส านักงาน ก.พ.ร. ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
3. ค าจ ากัดความ 
 3.1 รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหาราชการแบบมีส่วนร่วม คือ เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐเพื่อ
เชิดชูผลการปฎิบัติงานจากความมุ่งมั่นตั้งใจและให้ความส าคัญกับการเปิดระบบราชการให้ประชาชนและภาค
ส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชและท างานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม ตั้งแต่การให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform) การรับฟังความคิดเห็น (Consult) 
และการเข้ามาเกี่ยวข้อง (Involve) ไปจนถึงการสร้างความร่วมมือ (Collaboration) ซึ่งจะน าไปสู่การเสริม
อ านาจและศักยภาพประชาชนให้เข้มแข็ง รวมทั้งสร้างความภาคภูมิใจของผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
หรือผลักดันการด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จ อันน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

3.2 คลินิกให้ค าปรึกษา คือ การจัดให้มีอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่มีความเช่ียวชาญมาให้ค าปรึกษาแก่
หน่วยงานเกี่ยวกับการเขียนผลงานสมัครรับรางวัลรางวัลบริการภาครัฐ 

 
4. หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 4.1 ปลัดกระทรวงยุติธรรม หรือรองปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ได้รับมอบอ านาจ มีหน้าที่ พิจารณา
ความเห็นเพื่อลงนามหนังสือประชาสัมพันธ์การสมัครรางวัลเลิศรัฐให้หน่วยงานในสังกัดทราบ และลงนามใบ
สมัครและหนังสือถึงส านักงาน ก.พ.ร.  
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4.2 ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีหน้าที่ เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อลงนาม
หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์การสมัครรางวัลเลิศรัฐ และลงนามใบสมัครและหนังสือถึงส านักงาน ก.พ.ร. 

4.3 บุคลากรส่วนนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง มีหน้าที่  จัดท าหนังสือเสนอปลัดกระทรวง
ยุติธรรมเพื่อลงนามหนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัดทราบ เสนอขออนุมัติจัดโครงการเพื่อช้ีแจงแนวทางการสมัคร
และเกณฑ์การพิจารณารางวัล ตรวจสอบใบสมัครและผลงานของหน่วยงาน รวมทั้งเชิญอาจารย์มาให้ค าปรึกษา
ในการเขียนผลงานสมัครรับรางวัล 

4.4 บุคลากรส่วนบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ ตรวจสอบหนังสือประชาสัมพันธ์การสมัครรับรางวัล  
ส่งหนังสือเชิญหน่วยงานเข้าร่วมรับฟังการช้ีแจงแนวทางการสมัครและเกณฑ์การพิจารณารางวัลและส่ง
ค าแนะน าการแก้ไขเอกสารผลงาน และน าเอกสารใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปส่งส านักงาน ก.พ.ร.  

 
5. การตรวจเอกสาร 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ได้บัญญัติสิทธิของประชาชนไว้ในหลายๆ มาตรา  
ให้ประชาชนมีสิทธิในการเข้าร่วมด าเนินการใดๆ ของรัฐที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ส่งผลให้เกิดกระแสการตื่นตัวของประชาชนในเรื่องการเรียกร้องสิทธิใน
การรับรู้และสทิธิในการเข้ามามีสว่นร่วมมากข้ึน รวมทั้งรวมตัวเป็นกลุ่มประชาสงัคมและเริม่เรียกรอ้งการเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการบริหารงานภาครัฐให้โปร่งใสเป็นธรรม หรือเรียกร้องให้มีการเปิดพื้นที่
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการโดยตรงมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ภาครัฐต้องปรับตัวและเปิดระบบ
ราชการที่ยอมรับและเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการที่เป็นรูปธรรมยิ่งข้ึน   ส านักงาน 
ก.พ.ร. ในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาระบบราชการ มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส่วนราชการมีการดา
เนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยในหมวด
ที่ 2 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน ก าหนดให้การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ 
ก่อนเริ่มด าเนินการส่วนราชการจะต้องด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือช้ีแจงท าความเข้าใจ 
เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจากภารกิจนั้น และให้ถือเป็นหน้าที่ของข้าราชการที่
จะต้องรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชนผู้รับบริการ  เพื่อปรับปรุงหรือ
เสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อให้มีการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้เหมาะสม  ประกอบกับ ทิศทางการพัฒนา
ระบบราชการตามกรอบแนวคิดระบบราชการ 4.0 ที่มุ่งเน้นการเปิดกว้างและเช่ือมโยงกัน มีขีดสมรรถนะสูงและ
ทันสมัย และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ทั้งนี้ ที่ผ่านมาส านักงาน ก.พ.ร. ได้ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและ ได้นาแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริม  สนับสนุน และ
ผลักดันให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรฐัอื่น ๆ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่นรว่มในการบริหารราชการ เกิด
การแสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับภาคส่วนต่างๆ  และท างานร่วมกับหน่วยงานอื่นในลักษณะเชิง
บูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
แท้จริงและเกิดผลที่เป็นรูปธรรมยิ่งข้ึน โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการเปิดระบบราชการให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการด้วยการมอบรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม”  
เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม โดยเริ่มตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2552 เป็นการมอบรางวัลฯ ให้กับจังหวัด และขยายการมอบรางวัลฯ ไปยัง ส่วนราชการระดับกรม/
เทียบเท่า ในปี พ.ศ. 2556 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ซึ่งจากการมอบรางวัลฯ พบว่า การเปิดระบบราชการให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบรหิารราชการนาไปสู่การยอมรับ ซึ่งกันและกันในผลของการเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนาที่เกิดข้ึน ก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม ภาคประชาชน เป็นการสร้างพลังความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการไปสู่เป้าหมาย 
เพิ่มประสิทธิภาพใน การบริหารราชการแผ่นดิน และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
รวมทั้งผลส าเร็จหรือประโยชน์จากการพัฒนาที่มีต่อคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของคนในชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
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เกิดความยั่งยืน ดังนั้น เพื่อส่งเสริมการเปิดระบบราชการให้ประชาชนและภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารราชการ ที่จะสร้างความเช่ือมั่น ศรัทธาต่อการทางานของภาครัฐ และสร้างการยอมรับโดยเข้า
มามีบทบาทเกี่ยวข้องและท างานร่วมกันกับภาครัฐแบบหุ้นส่วนความร่วมมือ ที่เป็นรูปธรรมและต่อเนื่องยิ่งข้ึน 
โดยในปี พ.ศ. 2561 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ได้มีการขยายกลุ่มเป้าหมายของการมอบรางวัลฯ ไปยังองค์การมหาชนและ
ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจาปี พ.ศ. 2561 
ประกอบด้วย 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ 1) รางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) 2) รางวัล
สัมฤทธิผลประชาชน มีส่วนร่วม (Effective Change) 3) รางวัลผู้นาหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen) 
และในปี พ.ศ. 2562 ได้ขยายประเภทรางวัลฯ เพิ่มข้ึนอีก 1 รางวัล ได้แก่ รางวัลเลื่องลือขยายผล 
(Participation Expanded) การก าหนดให้มีการมอบรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  
มีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานของรัฐ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้เกิดผลส าเร็จที่
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเพื่อส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินให้มีระบบหรือวิธีการทางานที่ตระหนัก
ถึงความสาคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ  มีการปรับกระบวนทัศน์ ค่านิยม และ
วัฒนธรรมการทางานของเจ้าหน้าที่รัฐและภาคส่วนต่างๆ มีการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ท าให้เกิดการเช่ือมประสานการทางานในพื้นที่และกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง สร้างความไว้วางใจ เช่ือมั่นศรัทธา และการยอมรับซึ่งกันและกัน นาไปสู่
การค้นพบ แนวปฏิบัติหรือต้นแบบที่ดี (Best Practice) จากการเรียนรู้การปฏิบัติจริง (Action Learning) ของ
หน่วยงานของรัฐในการส่งเสริมการเปิดระบบราชการให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามามี
บทบาทร่วมในการดาเนินงาน/ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในลักษณะหุ้นส่วน ความร่วมมือที่มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ 
(Sense of Belongings) และเป็นหุ้นส่วนในการทางานร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยจะเป็นต้นแบบของการเปิดระบบ
ราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  ในการบริหารราชการ ที่หน่วยงานอื่นสามารถนาไปประยุกต์ใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาการบริหารราชการให้ดีย่ิงข้ึนและเกิดผลส าเร็จเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 

การพัฒนางานบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมโดยการน าเกณฑ์การ
พิจารณารางวัลเลิศรัฐของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) มาเป็นแนวทางใน
การพัฒนางานบริการ เพื่อเพิ่มคุณค่างานบริการของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและน าไปสู่การยกระดับ
ก้าวสู่องค์กรสมรรถนะสูง (High performance) โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน  และจัดให้มีการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานเพื่อมอบรางวัลบริการภาครัฐให้แก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญก าลังใจให้แก่
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาหรือปรับปรุงบริการจนสามารถตอบสนองและสร้างความ
พึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ ซึ่งผลงานของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการ
ให้บริการของภาครัฐที่ได้รับการยอมรบัจากประชาชนในระดับประเทศแตย่ังเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติด้วย 
โดยมีหลายหน่วยงานได้พัฒนาต่อยอดผลงานการพัฒนาคุณภาพการให้บริการจนได้รับรางวัล United Nations 
Public Service Awards ขององค์การสหประชาชาติ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐยกระดับ
คุณภาพการให้บริการประชาชนและสร้างความเข้าใจในการเสนอผลงานสมัครขอรับรางวัล   ส านักงาน ก.พ.ร. 
จึงได้พัฒนาปรับปรุงเกณฑ์การสมัครขอรับรางวัลให้มีความชัดเจนยิ่งข้ึน  อีกทั้งจะพิจารณามอบรางวัลพัฒนา
คุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่องให้แก่หน่วยงานที่เคยได้รับรางวัลบริการภาครัฐระดับดีเด่นในประเภทต่างๆ ที่
ยังคงมีการด าเนินการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานการให้บริการของหน่วยงานไว้อย่างต่อเนื่อง  ในการนี้ เพื่อ
ส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสมัครรางวัลบริการภาครัฐซึ่งเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนางานบริการของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือผู้
ขอรับบริการอย่างแท้จริงรวมทั้งเป็นการสร้างช่ือเสียงด้านงานบริการให้กับส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
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ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาและท าความเข้าใจกฎหมาย แนวคิด หรือข้ันตอนปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญ 
ได้แก่ 

5.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 ข (4) 
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ก าหนดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ให้มีความคิด 
สร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ ซึ่งได้บัญญัติไว้ชัดเจนในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพและเสริมสมรรถนะของบุคลากร  ภาครัฐให้
สอดคล้องกับบริบทความท้าทายในปัจจุบันที่ขับเคลื่อนสังคมด้วยนวัตกรรมทั้งในเชิงความคิดและสิ่งประดิษฐ์ 
เพื่อตอบโจทย์ของประเทศที่ก าลังก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 ที่ต้องการหลุดพ้นจากกับดักของประเทศรายได้ปานกลาง 
ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายในควบคู่ไปกับการเช่ือมโยงกับประชาคมโลก ในขณะเดียวกันภาครัฐจ าเป็น 
ที่จะต้องมีการปรับตัวขนานใหญ่ให้สามารถเป็นภาครัฐหรือระบบราชการ 4.0 ที่ต้องท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก (Better Governance, Happier Citizens) เพื่อให้สามารถเป็นที่ไว้วางใจ
และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง กล่าวคือ (1) ภาครัฐต้องเปิดกว้างและเช่ือมโยงกัน (2) ยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง และ (3) มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 

5.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 ได้ก าหนด
แนวทางในการปรับปรุงงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนไว้ในหลายมาตรา กล่าวคือ หมวด 5 การลดข้ันตอน
การปฏิบัติงาน มาตรา 27 ก าหนดให้ “ส่วนราชการต้องจัดให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ 
การอนุญาต การอนุมัต ิการปฏิบัติราชการ หรือการด าเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบการด าเนินการ 
ในเรื่องนั้นโดยตรง เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว และลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ” และมาตรา 29 ก าหนดให้ “ส่วนราชการ
แต่ละแห่งที่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนหรือการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการ
ด้วยกันต้องจัดท าแผนภูมิข้ันตอน ระยะเวลาการด าเนินการ แล้วเผยแพร่เพื่อให้ประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบได้” เพื่อให้บรรลุเปา้หมายดังกล่าว  ส านักงาน ก.พ.ร. จึงได้ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และผลักดัน
ให้ส่วนราชการต่างๆ พัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  โดยได้
ด าเนินการเป็น 2 มาตรการ กล่าวคือ  

1) มาตรการภาคบังคับ โดยก าหนดเป็นตัวช้ีวัดภาคบังคับตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ให้ทุก
สว่นราชการด าเนินการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการลงร้อยละ 30 - 50 รักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ และปรับปรุงกระบวนงานการให้บริการ โดยได้ด าเนินการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน  

2) มาตรการสมัครใจ คณะกรรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยอนุกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและลดข้ันตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่ออ านวย
ความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเพื่อมอบ “รางวัลเลิศรัฐ” แก่หน่วยงานของรัฐที่สามารถพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 

5.3 มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการมอบหมายให้ 
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งรัดการจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เพื่อให้มุ่งเน้นกิจกรรมการระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ  
เพื่อการขับเคลื่อนหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานตามนโยบายส าคัญต่างๆ ของรัฐบาล ต่อมา  
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้ประชุมหารือร่วมกับส านักงาน ก.พ. และส านักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 2 
กุมภาพันธ์ 2560 ก าหนดแนวทางในการจัดหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (หลักสูตร ป.ย.ป.) โดยมอบหมายให้ทั้ง 2 หน่วยงาน
ร่วมกันจัดท าร่างหลักสูตรฯ ประกอบด้วย 3 หลักสูตร ตามกลุ่มเป้าหมายตามข้อสั่งการ นายกรัฐมนตรี ดังนี้   
1) หลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (ป.ย.ป. 1) (ส าหรับปลัดกระทรวงและอธิบดี)   
2) หลักสูตรการสร้างผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง หลักสูตรการสร้างผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง ส าหรับรองอธิบดี 
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หลักสูตรการสร้างผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง ส าหรับผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด โดยหลักสูตร 
การบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (ป.ย.ป. 1) ก าหนดประเด็นที่ใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(Strategic Thinking Session) ซึ่งมีรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) เป็นประธาน 
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 จ านวน 2 เรื่อง คือ ประเด็นการพัฒนาคนสู่ศตวรรษที่ 21 โดยมีกระทรวงแรงงาน
เป็นเจ้าภาพหลัก และประเด็นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
เป็นเจ้าภาพหลัก ซึ่งในส่วนด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐนั้น ก าหนดให้มีกลุ่มย่อยเพื่อผลักดัน
ด้านนวัตกรรมภาครัฐ โดยมีส านักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข 
และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

5.4 หลักสูตร “การบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้าง
ความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)” เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ทั้งนี้ ในงาน
ดังกล่าวรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์)ได้ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ระบบราชการ 4.0 
กับการขับเคลื่อน ป.ย.ป.” กล่าวถึงแนวคิดการขับเคลื่อนประเทศด้วย Prime Minister Labs (PM Labs)  
ซึ่งประกอบไปด้วย Future Lab, Policy Lab และ Government Lab  การด าเนินการอบรมหลักสูตรการ
บริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (ป.ย.ป. 1) กลุ่มย่อย ด้านนวัตกรรมภาครัฐ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560  
มีมติก าหนดกรอบการด าเนินงานของการส่งเสริมนวัตกรรมภาครัฐจะเน้นใน 4 เรื่อง ได้แก่ (1) นวัตกรรม 
เชิงนโยบาย (policy innovation) เป็นการคิดริเริ่มนโยบายใหม่ๆ ท าอย่างไรให้ภาครัฐ ออกกฎ ระเบียบที่
ทันสมัย เหมาะสม และทันแก่เหตุการณ์ รวมทั้ง ต้องวางนโยบายให้ ชัดเจน เช่ือมโยงกับ Innovation Policy 
ของประเทศ (2) นวัตกรรมด้านกระบวนการท างาน (process innovation) เป็นการเปลี่ยนแนวทาง หรือวิธีการ
ผลิตสินค้า หรือการให้บริการในรูปแบบที่แตกต่างออกไป ด้วยการพัฒนาสร้างสรรค์กระบวนการ  ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (3) นวัตกรรมบริการ (services innovation) เป็นการปรับปรุงบริการหรือสร้างบริการ 
ใหม่  (4) การปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (mindset) ของข้าราชการ ซึ่งเป็นส่วนของการสร้างบริบท
แวดล้อม (Ecosystem) ให้เกื้อหนุนต่อการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐได้อย่างยั่งยืน โดยน าแนวคิดห้องปฏิบัติการ
นวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab) ซึ่งประยุกต์การคิดเชิงออกแบบ (design thinking) ที่เน้น
ผู้ใช้บริการเป็นส าคัญ (user or human-centered design) และอาศัยการสานพลังความร่วมมือ (collaboration) 
ในการพัฒนานวัตกรรมงานภาครัฐ ทั้งนี้ ส านักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุมร่วมกับผู้แทน UNDP ประเทศไทย เพื่อ
ก าหนดกรอบความร่วมมือ และแนวทางการด าเนินการพัฒนาห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government 
Innovation Lab) อย่างต่อเนื่อง โดย UNDP พร้อมที่จะช่วยสนับสนุนองค์ความรู้ต่างๆ และประสานผู้เช่ียวชาญ
จากต่างประเทศเพื่อมาช่วยด าเนินการ อีกทั้ง เสนอให้ขยายความร่วมมือไปยังหน่วยงานและสถาบันการศึกษา
ต่างๆ ที่มีประสบการณ์ใช้การคิดเชิงออกแบบ (design thinking) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนางาน
บริการภาครัฐ   

5.5 แนวคิดการด าเนินงานในการพัฒนานวัตกรรมของภาครัฐเป็นแนวทางประการหนึ่งที่หลายประเทศ
ได้น ามาประยุกต์ใช้และประสบความส าเร็จอย่างมาก ได้แก่  การจัดให้มีห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ 
(Government Innovation Lab) ข้ึน โดยการประยุกต์รูปแบบการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางธุรกิจหรือการคิดเชิง
ออกแบบ (design thinking) ซึ่งเน้นผู้ใช้บริการเปน็ส าคัญ (user or human-centered design) และอาศัยการ
สานพลังความร่วมมือ (collaboration) กับทุกภาคส่วนเพื่อคิดค้นและสร้างร่วมกัน ผ่านกระบวนการทดสอบ/ 
ทดลองในห้องปฏิบัติการออกแบบ (design lab) อันจะก่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการวางนโยบายสาธารณะและ
การส่งมอบบริการให้แก่ประชาชน ซึ่งการคิดเชิงออกแบบเป็นการเช่ือมโยงการคิดริเริ่ม  (creativity) และ
นวัตกรรม (innovation) เข้าด้วยกันโดยเน้นการกระตุ้นความคิด การสร้างความคิดใหม่ๆ การแสวงหาหนทาง
ใหม่ๆ ให้แก่ปัญหาที่มีอยู่หรือการแสวงหาโอกาสใหม่ โดยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีหรือสถานการณ์ต่างๆ 
ที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งสร้างนวัตกรรมอันเป็นกระบวนการที่จะนาไปสู่ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่  หรือวิธีการ
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ใหม่ๆ ในการท าหรือประกอบธุรกิจ กล่าวอีกนัยหนึ่ง การคิดเชิงออกแบบช่วยทาให้ความคิดริเริ่มต่างๆ สามารถ
นาไปปฏิบัติจนเกิดผลลัพธ์สุดท้ายได้จริง โดยมีกระบวนการ 4 ข้ันตอน ดังนี ้ 

(1) การสร้างความเข้าใจในบรบิทภาพรวม (understand the broad context) เพื่อเริ่มต้นรับรู้เกี่ยวกับ
ความรู้สึกนึกคิด ประสบการณ์ในการรับบริการ ความไม่พึงพอใจ และความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการ 

(2) การเข้าถึงสภาพปญัหาและความต้องการที่แท้จริงของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ (gain empathy 
for stakeholder’s real needs) โดยอาจจัดให้ข้าราชการได้มีโอกาสเข้ามาสังเกตการณ์สมัผสัและเผชิญหน้ากบั
สถานการณ์ที่เกิดข้ึนจริง เพื่อให้เห็นถึงปัญหาช่องว่างระหว่างฝ่ายผู้กากับควบคุมดูแล/ผู้ให้บริการ (regulator/service 
provider) กับฝ่ายผู้รับบริการ (user) ตลอดจนเริ่มต้นมองหาโอกาสในการปรับปรุง 

(3) การทดลองด้วยความคิดที่หลากหลาย (experiment with diverse ideas) อันเป็นการระดมสมอง
เพื่อสารวจค้นหา (explore) หรือสร้างจินตนาการทางความคิด (ideate) การสร้างต้นแบบ(prototype) รวมทั้ง
การทดลอง/การทดสอบ (testing) ความเป็นไปได้ในการนาไปปฏิบัติจริง 

(4) การวางกลยุทธ์ขยายผล (strategize the rollout) อันเป็นการนาผลการทดลองไปสูก่ารปฏิบัติ
ในวงกว้างต่อไปทั้งนี ้เห็นได้ว่ากระบวนการคิดเชิงออกแบบ (design thinking)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

6. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับหนังสือประชาสัมพันธ์
การสมัครรับรางวัล 

 

เสนอความเห็นต่อ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

เพื่อแจ้งหน่วยงาน 
 

จัดโครงการเพื่อชี้แจง 
แนวทางการสมัครและเกณฑ์

การพิจารณารางวัล 
 

รวบรวมใบสมัครและผลงาน
ของหน่วยงานที่สมัครรับ

รางวัลเลิศรัฐ 
 

จัดคลินิกให้ค าปรึกษา 
แก่หน่วยงานที่ส่งผลงาน 

สมัครรับรางวัล 
 

ส่งผลงานคืนให้หน่วยงาน
ทบทวนและแก้ไขผลงาน

สมัครรับรางวัล 
 

เสนอผลงานเพื่อ
ปลัดกระทรวงยุติธรรมลงนาม
และส่งส านักงาน ก.พ.ร. 
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ชื่อกระบวนการ การส่งเสริมหน่วยงานสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
ข้อก าหนดส าคัญของกระบวนการ หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสามารถเขียนใบสมัคร 

และผลงานสอดคล้องตามเกณฑ์การพิจารณารางวัล และสมัครทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ตัวชี้วัดส าคัญของกระบวนการ ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมที่สมัคร 

รางวัลเลิศรัฐ (ร้อยละ 20) 
 
ที่ ผังกระบวนการ ระยะ 

เวลา 
รายละเอียดงาน มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
เอกสาร 

ที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 

1 ช.ม. ส่วนบริหารงาน
ทั่วไปตรวจสอบ
หนังสือ
ประชาสัมพันธ์และ
เอกสารคู่มือ
ประกอบการสมัคร
รับรางวัล 

หนังสือและ
เอกสารคู่มือ
ประกอบการ
สมัครรางวัลมี
ความถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่
ส านักงาน 
ก.พ.ร.ก าหนด 

คู่มือ
ประกอบ 
การสมัคร
รางวัล 

ส่วน
บริหารงาน
ทั่วไป  

2  
 
 
 
 

3 วัน 1.ส่วนนวัตกรรม
และบริหารการ
เปลี่ยนแปลง จัดท า
หนังสือเสนอ
ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม เพื่อลง
นามหนังสือแจ้ง
หน่วยงานในสังกัด
ทราบ 
2.ส่วนบริหารงาน
ทั่วไปส่งหนังสือ
แจ้งหน่วยงานใน
สังกัดเพื่อสมัครรับ
รางวัล  

กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 
กระทรวง
ยุติธรรม 
สามารถส่ง
หนังสือแจ้งให้
หน่วยงานทราบ  
เพื่อสมัครรับ
รางวัลเป็นไป
ด้วยความ
รวดเร็วและทัน
ตามก าหนด 

- ส่วน
นวัตกรรม
และบริหาร
การ
เปลี่ยนแปลง 

3  
 
 
 
 
 

5 วัน 1.ส่วนนวัตกรรม
และบริหารการ
เปลี่ยนแปลง 
ประชุมหารือ  
ผอ.กพร.เพื่อ
ก าหนดแนว
ทางการจัด
โครงการ 
2.ส่วนนวัตกรรม
และบริหารการ
เปลี่ยนแปลง เสนอ
ปลัดกระทรวง
ยุติธรรมขออนุมัติ
จัดโครงการเพื่อ
ชี้แจงแนวทางการ
สมัครและเกณฑ์

จัดโครงการเพื่อ
ชี้แจงแนว
ทางการสมัคร
และเกณฑ์การ
พิจารณารางวัล
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และ
หน่วยงานมี
ความเข้าใจแนว
ทางการเขียน
ผลงานและ
เกณฑ์การ
พิจารณารางวัล
เลิศรัฐ 

-คู่มือ
ประกอบกา
รสมัคร
รางวัล 
-ระเบียบ
กระทรวง 
การคลังว่า
ด้วยการ
ฝึกอบรมฯ 

-ส่วน
นวัตกรรม
และบริหาร
การ
เปลี่ยนแปลง 
-ส่วน
บริหารงาน
ทั่วไป 

รับหนังสือประชาสัมพันธ์
การสมัครรับรางวัล 

 

เสนอความเห็นต่อ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

เพื่อแจ้งหน่วยงาน 
 

จัดโครงการเพื่อชี้แจงแนว
ทางการสมัครและเกณฑ์การ

พิจารณารางวัล 
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ที่ ผังกระบวนการ ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

เอกสาร 
ที่เกี่ยวข้อง 

ผู้รับผิดชอบ 

การพิจารณารางวัล 
3.ส่วนบริหารงาน
ทั่วไปส่งหนังสือ
เชิญชวนหน่วยงาน
ที่สนใจเพื่อเข้าร่วม
โครงการ 
4.ส่วนนวัตกรรม
และบริหารการ
เปลี่ยนแปลงการ
ด าเนินการจัด
โครงการ 

4  
 
 
 
 

5 วัน ส่วนนวัตกรรมและ
บริหารการ
เปลี่ยนแปลง
รวบรวมและ
ตรวจสอบใบสมัคร
และผลงานของ
หน่วยงานที่สมัคร
รับรางวัลเลิศรัฐ 

ใบสมัครและ
ผลงานของ
หน่วยงานที่
สมัครรับรางวัล
เลิศรัฐมีความ
ถูกต้องและมี
เอกสารครบถ้วน 

-ใบสมัคร 
-ผลงาน
ตาม
แบบฟอร์ม
ที่ก าหนด 
 

ส่วน
นวัตกรรม
และบริหาร
การ
เปลี่ยนแปลง 

5  3 วัน ส่วนนวัตกรรมและ
บริหารการ
เปลี่ยนแปลงเชิญ 
ผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญจาก
ส านักงาน ก.พ.ร.
มาให้ค าปรึกษาการ
เขียนใบสมัครและ
ผลงานสมัครรับ
รางวัล 

หน่วยงานมี
ความเข้าใจมาก
ขึ้นและสามารถ
เขียน 
ใบสมัครและ
ผลงานได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน 
ทุกประเด็น 
ข้อค าถามตาม
เกณฑ์การ
พิจารณารางวัล 

 ส่วน
นวัตกรรม
และบริหาร
การ
เปลี่ยนแปลง 

6  1 วัน ส่วนบริหารงาน
ทั่วไปส่งคืนผลงาน
ที่ผู้เชี่ยวชาญได้ให้
ค าแนะน าเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไข 

ส่งค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญให้ผู้ที่
เขียนผลงานเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไข 
ถูกต้องตาม
เกณฑ์การ
พิจารณารางวัล 

 ส่วน
บริหารงาน
ทั่วไป 

7  
 
 
 
 

2 วัน 1.ส่วนนวัตกรรม
และบริหารการ
เปลี่ยนแปลงจัดท า
หนังสือเสนอ
ปลัดกระทรวง
ยุติธรรมเพื่อลงนาม
หนังสือถึง
ส านักงาน ก.พ.ร. 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ยุติธรรมสามารถ
ส่งใบสมัครและ
ผลงานเพื่อสมัคร
รางวัลเลิศรัฐทัน
ตามที่ส านักงาน 
ก.พ.ร.ก าหนด 

-ใบสมัคร 
-ผลงาน
ตาม
แบบฟอร์ม
ที่ก าหนด 
 

-ส่วน
นวัตกรรม
และบริหาร
การ
เปลี่ยนแปลง 
-ส่วน
บริหารงาน
ทั่วไป 

รวบรวมใบสมัครและผลงาน
ของหน่วยงานที่สมัครรับ

รางวัลเลิศรัฐ 
 

ส่งผลงานคืนให้หน่วยงาน
ทบทวนและแก้ไขผลงาน

สมัครรับรางวัล 
 

เสนอผลงานให้
ปลัดกระทรวงยุตธิรรมลงนาม
และส่งส านักงาน ก.พ.ร. 

 

จัดคลินิกให้ค าปรึกษาแก่
หน่วยงานที่ส่งผลงานสมัครรับ

รางวัล 
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ที่ ผังกระบวนการ ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

เอกสาร 
ที่เกี่ยวข้อง 

ผู้รับผิดชอบ 

2.ส่วนบริหารงาน
ทั่วไปส่งหนังสือถึง
ส านักงาน ก.พ.ร.
เพื่อสมัครรับรางวัล 

 
7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

 รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1.ตรวจสอบหนังสือประชาสมัพันธ์และเอกสารคู่มือ
ประกอบการสมัครรับรางวัล 

ส่วนบริหารงานทั่วไปตรวจสอบความถูกต้องหนังสือ
ประชาสัมพันธ์การสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ เอกสารคู่มือ
การสมัครรับรางวัล ประจ าปี และเอกสารประกอบที่
เกี่ยวข้องตามที่ส านักงาน ก.พ.ร.ก าหนด 

2.จัดท าหนงัสอืเสนอปลัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อลงนาม
หนังสือแจง้หน่วยงานในสังกัดทราบ 

ส่วนนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง ด าเนินการ 
1.ตรวจสอบวันเวลาการสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ 
2.ศึกษาเกณฑ์การพิจารณารางวัลรางวัลและข้ันตอน
การสมัครทั้งในระบบออนไลน์และระบบเอกสาร  
3.จัดท าหนังสือเสนอปลัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อพิจารณา 
ลงนามลงนามหนังสือประชาสัมพันธ์และเชิญชวน
หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมให้
จัดท าผลงานเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ 

3.ส่งหนังสือแจง้หน่วยงานในสังกัดเพื่อสมัครรับรางวัล ส่วนบริหารงานทั่วไปส่งหนังสือประชาสัมพันธ์และ
เชิญชวนหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรมให้จัดท าผลงานเสนอขอรับรางวัลบริการ
ภาครัฐผ่านทางระบบงานสารบรรณของส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ส าหรับหน่วยงานในสังกัดที่
ตั้งอยู่ในภูมิภาคส่งอีเมล์หนังสือและคู่มือการสมัคร
ควบคู่กับการส่งเอกสารในระบบปกติ 

4. ประชุมหารือเพื่อก าหนดแนวทางการจัดโครงการ ส่วนนวัตกรรมและบริหารการเปลีย่นแปลง จัดประชุม
หารือกับผู้อ านวยการการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงยุติธรรม ด าเนินการ 
1.ก าหนดรูปแบบ/วิธีการฝึกอบรม 
2.การพิจารณาคัดเลือกวิทยากรประจ าโครงการ 
3.การจัดสรรจ านวนผู้เข้ารับการอบรมให้มีความเหมาะสม 

5. เสนอปลัดกระทรวงยุติธรรมขออนมุัติจัดโครงการ
เพื่อช้ีแจงแนวทางการสมัครและเกณฑ์การพจิารณา
รางวัล 

ส่วนนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง จัดโครงการ
เพื่อช้ีแจงแนวทางการสมัครและเกณฑ์การพิจารณา
รางวัล ด าเนินการ 
1.จัดท าโครงการและเสนออนุมัติจัดโครงการ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลงัว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 
และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 
มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้าง 
ข้ันต่ า และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจ
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 รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
รวมทั้งระเบียบทางราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง  
2.หารือกับวิทยากรในประเด็นที่คาดหวังของการจัด
โครงการช้ีแจงเกณฑ์การพิจารณารางวัล และการสร้าง
ความตระหนักของการพัฒนางานบริการส าหรับประชาชน 
3.ประสานหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น แจ้งการเบิก
ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด  ประสาน
สถานที่จัด ฯลฯ 

6.ส่งหนังสือเชิญชวนหน่วยงานที่สนใจเพือ่เข้าร่วม
โครงการ 

ส่วนบริหารงานทั่วไปส่งหนังสือเชิญชวนหน่วยงานที่
สนใจเพื่อเข้าร่วมโครงการ โดยให้หน่วยงานแจ้งจ านวน
และรายช่ือตามได้รับการจัดสรร 

7.การด าเนินการจัดโครงการเพื่อช้ีแจงแนวทางการ
สมัครและเกณฑ์การพิจารณารางวัล 

ส่วนนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง ด าเนิน
จัดการฝึกอบรมตามที่ก าหนด การอ านวยความสะดวก
แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และส่งเอกสารค่าใช้จ่ายไปยัง
กองคลังตรวจสอบ  

8.รวบรวมและตรวจสอบใบสมัครและผลงานของ
หน่วยงานทีส่มัครรับรางวัลเลิศรัฐ 

ส่วนนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลงรวบรวม
และตรวจสอบความถูกต้องของใบสมัครและผลงาน
ของหน่วยงานที่สมัครรับรางวัลเลิศรัฐ 

9.จัดคลินิคให้ค าปรึกษาการเขียนใบสมัครและผลงาน ส่วนนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง ด าเนินการ 
1.เชิญอาจารย์ที่ปรึกษาจากส านักงาน ก.พ.ร. มาให้
ค าปรึกษาหน่วยงานที่สมัครรับรางวัลการเกี่ยวกับ
ผลงานให้ครบทุกประเด็นตามเกณฑ์การพิจารณา
รางวัลบริการภาครัฐ 
2.จัดท าตารางการเข้าพบอาจารย์ปรึกษาและแจ้งวัน
เวลาและสถานที่ ทางโทรศัพท์ให้ผู้รับผิดชอบการเขียน
ผลงานทราบ 
3.บันทึกเสียง สรุปประเด็นการแก้ไข และขอเบอร์
โทรศัพท์ของที่ปรึกษาส่งให้ผู้เขียนผลงานทราบเพื่อ
สอบถามในประเด็นที่ยังไม่เข้าใจโดยตรง 

10.ส่งคืนผลงานที่ผูเ้ช่ียวชาญได้ให้ค าแนะน าเพื่อ
ปรับปรงุแก้ไข 

ส่วนบริหารงานทั่วไป สแกนใบสมัครและผลงาน 
ที่อาจารย์ที่ปรึกษาแก้ไขส่งอีเมลให้ผู้รับผิดชอบ 
เพื่อปรับแก้และส่งคืนภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

11.จัดท าหนงัสือเสนอปลัดกระทรวงยุติธรรมเพือ่ลง
นามหนังสือถึงส านักงาน ก.พ.ร. 

ส่วนนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง  
1.ท าหนังสือเสนอปลัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อลงนามใน
หนังสือถึงส านักงาน ก.พ.ร. สมัครรางวัลเลิศรัฐ 
2.กรอกข้อมูลใบสมัครและผลงานในระบบออนไลน์ให้
แล้วเสร็จก่อนปิดรับสมัคร 

12.ส่งหนงัสือถึงส านักงาน ก.พ.ร.เพื่อสมัครรับรางวัล ส่วนบริหารงานทั่วไป ส่งหนังสือและผลงานสมัคร 
รางวัลที่ส านักงาน ก.พ.ร. 
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 8. แนวทางในการปฏิบัติของบุคลากร  
 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานควรศึกษาเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐอย่างละเอียดและท าความเข้าใจแนว
ทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ เพื่อให้สามารถอธิบายหรือตอบข้อซักถามแก่หน่วยงานที่สมัครรับรางวัล ได้อย่าง
ถูกต้อง รวมทั้งศึกษาหน่วยงานตัวอย่างการเขียนผลงานสมัครรับรางวัลที่ดีและได้รับรางวัลจากองค์กรต่างๆ 
 
9. มาตรฐานคุณภาพงาน 

มาตรฐานคุณภาพของกระบวนการนี้เป็นไปตามข้อก าหนดที่ส าคัญและตัวช้ีวัดที่ส าคัญของกระบวนการ  
โดยมีมาตรฐานคุณภาพงานในแต่ละข้ันตอนรายละเอียด ดังนี้  

9.1 หนังสือและเอกสารคู่มือประกอบการสมัครรางวัลมีความถูกต้องครบถ้วนตามที่ส านักงาน ก.พ.ร.
ก าหนด 

9.2 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สามารถส่งหนังสือแจ้งให้หน่วยงานทราบ เพื่อสมัครรับรางวัลเป็นไปด้วย
ความรวดเร็วและทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

9.3 จัดโครงการเพื่อช้ีแจงแนวทางการสมัครและเกณฑ์การพิจารณารางวัลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และหน่วยงานมีความเข้าใจแนวทางการเขียนผลงานและเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ 

9.4 ใบสมัครและผลงานของหน่วยงานที่สมัครรับรางวัลเลิศรัฐมีความถูกต้องครบถ้วนสอดคล้องตาม
เกณฑ์การพิจารณารางวัลก าหนด 

9.5 หน่วยงานสามารถเขียนใบสมัครและผลงานตามเกณฑ์การพิจารณารางวัลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
และดีย่ิงข้ึน 

9.6 ผู้เช่ียวชาญได้ให้ค าแนะน าเพื่อปรับปรุงแก้ไข ถูกต้องและตรงตามเกณฑ์การพิจารณารางวัล 
9.7 ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสามารถส่งใบสมัครและผลงานเพื่อสมัครรางวัล เลิศรัฐทันตามที่

ส านักงาน ก.พ.ร.ก าหนด 
  
10. ระบบติดตามประเมินผล 
 ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการต้องส่งรายงานสรุป ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ส าคัญของกระบวนการ 
และมาตรฐานคุณภาพงานในแต่ละข้ันตอน รวมทั้งส่งสรุปปัญหาและความเสี่ยงต่อการบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญของกระบวนการและมาตรฐานคุณภาพงานในแต่ละข้ันตอนที่ โดยจัดท าเป็นรายงานสรุป เสนอ
ปลัดกระทรวงยุติธรรมหลังจากการส านักงาน ก.พ.ร.ตรวจประเมินผลงาน โดยปลัดกระทรวงยุติธรรมจะมอบ
แนวทางการด าเนินการสมัครรับรางวัลในปีต่อไป 
    
11. เอกสารท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
 11.1 คู่มือการสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

11.2 เอกสารประกอบการบรรยายช้ีแจงการสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ  
 
12. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 12.1 แบบฟอรม์ที่ 1 ใบสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหาราชการแบบมสี่วนร่วม 

12.2 แบบฟอร์มที่ 2 ประเมินลักษณะของผลงานที่สมัครขอรับรางวัลเบื้องต้น  
12.3 แบบฟอรม์ที่ 3 รายงานผลการด าเนินการ 
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13. ปัญหาส าคัญในการปฏิบัติงานและวิธีการแก้ไข 
 

ที่ ผังกระบวนการ 
ปัญหา/ความเส่ียงส าคัญ 
ที่พบในการปฏิบัติงาน 

วิธีการแก้ปัญหา/ 
ลดความเส่ียง 

1 รับหนังสือประชาสัมพันธ์การสมัครรับรางวัล 
เลิศรัฐ จากส านักงาน ก.พ.ร. 
 

ความล่าช้าของหนังสือ
ประชาสัมพันธ์การสมัครรับรางวัล
จากส านักงาน ก.พ.ร. 

ติดตามข่าวการสมัครรับ
รางวัล โดยปกติการรับสมัคร
จะอยู่ในช่วงประมาณเดือน
มกราคม-กุมภาพันธ์ 
ของทุกปี ส านักงาน ก.พ.ร. 
จะประชาสัมพันธ์ 
การสมัครรับทางเว็บไซต์ 
www.opdc.go.th  
ส่วนนวัตกรรมและบริหาร
การเปลี่ยนแปลง จะน าข้อมูล
การรับสมัครรางวัลมา
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
หน่วยงาน และส่งไฟล์คู่มือ
การสมัครรับรางวัลให้
หน่วยงานทราบ 

2 เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงยุติธรรม  
เพื่อแจ้งหน่วยงานในสังกัด 
 

ปลัดกระทรวงยุติธรรมติดราชการ
ด่วนไม่สามารถพิจารณาความเห็น 
และลงนามหนังสือแจ้งหน่วยงาน 

เสนอความเห็นต่อรอง
ปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ได้รับ
มอบอ านาจพิจารณา
ความเห็น และลงนามหนังสือ
แจ้งหน่วยงาน 

3 จัดโครงการเพื่อชี้แจงแนวทางการสมัครและ
เกณฑ์การพิจารณารางวัล 
 

โครงการอาจไม่ได้รับการอนุมัติ 
ให้จัด เน่ืองจากเป็นโครงการนอก
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 

ประสานชี้แจงแนวทางการ
สมัครและเกณฑ์การพิจารณา
รางวัลเป็นการภายในกับ
หน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่น 

4 รวบรวมใบสมัครและผลงานของหน่วยงานที่
สมัครรับรางวัลเลิศรัฐ 

หน่วยงานส่งใบสมัครและผลงาน
ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ล่าช้า 
เน่ืองจากหน่วยงานที่มีผลงานโดด
เด่น มีงานที่ต้องปฏิบัติประจ า
ปริมาณมากจึงไม่มีเวลาในการ
เขียนผลงาน 

1.ประสานเป็นการส่วนตัวกับ
ผู้ที่เขียนผลงานรับรางวัลของ
หน่วยงานที่มีความประสงค์
สมัครรับรางวัล เพื่อกระตุ้น
และให้ก าลังใจ 
2.เสนอให้ส่วนราชการ
พิจารณาความดีความชอบแก่
บุคลากรที่เขียนผลงานสมัคร
จนได้รับรางวัล 

5 จัดคลนิิคให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานที่ส่งผลงาน
สมัครรับรางวัล 

ผู้เชี่ยวชาญการเขียนผลงานรางวัล
บริการภาครัฐมีเวลาจ ากัด ซ่ีงจัด
คลนิิคให้ค าปรึกษาเป็นเวลา
ราชการ  

ส่งผลงานให้ผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณาและตรวจสอบ 
เพื่อรับข้อเสนอแนะ ปรับปรุง 
แก้ไข 

6 ส่งผลงานคืนให้หน่วยงานทบทวน 
และแก้ไขผลงานสมัครรับรางวัล 
 

การแก้ไขผลงานไม่เป็นไปตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
เน่ืองจากผู้เขียนผลงานไม่ได้มารับ
ฟังด้วยตนเอง 

ผู้เขียนผลงานโทรปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง 

7 รวบรวมใบสมัครและผลงาน เพื่อเสนอ
ปลัดกระทรวงยุติธรรมพิจารณาลงนามและส่งไป

การก าหนดขั้นตอนการสมัคร
รางวัลเลิศรัฐ คือ การสมัครระบบ

กรอกข้อมูลเบื้องต้น เพื่อ
สมัครในระบบออนไลน์ 

http://www.opdc.go.th/
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ที่ ผังกระบวนการ 
ปัญหา/ความเส่ียงส าคัญ 
ที่พบในการปฏิบัติงาน 

วิธีการแก้ปัญหา/ 
ลดความเส่ียง 

ยังส านักงาน ก.พ.ร.  
 
 

ออนไลน์ควบคู่กับการส่งเอกสาร
พร้อมหนังสือที่ลงนามโดยหัวหน้า
ส่วนราชการ ซ่ึงการสมัครออนไลน์
ในช่วงใกล้ปิดการรับสมัคร อาจท า
ให้สมัครไม่ส าเร็จ เน่ืองจากระบบ
ไม่สามารถรองรับกับผู้ใช้งาน
จ านวนมาก 

เน่ืองจากสามารถแก้ไข
เพิ่มเติมข้อมูลให้ถูกต้อง
ครบถ้วนก่อนปิดรับสมัคร 

 
14. บรรณานุกรม 

ส านักงาน ก.พ.ร. (2562) เกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ.2562 สาขาการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม 

ส านักงาน ก.พ.ร. (2561) ผลงานต้นแบบ (Best Practice) รางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ.2561  สาขาการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


