
 

รางวัล The Choice Award ๒๕๖๓ 

รางวัล The Choice Award รางวัลแห่งเกียรติยศที่กระทรวงยุติธรรม มอบให้กับหน่วยงานของ
รัฐที่น าสื่อการเรียนรู้ The Choice เกมทางเลือก – ทางรอด ไปพัฒนาต่อยอดขยายผลในระดับพ้ืนที่ เน้นการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและการเข้าถึงความเป็นธรรมท าให้ประชาชน
ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และ
กระทรวงยุติธรรม  

๑. วัตถุประสงค์ 

๑.๑ เพ่ือมอบรางวัล The Choice Award ให้กับหน่วยงานที่น าสื่อการเรียนรู้ The Choice  
เกมทางเลือก – ทางรอด เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพให้บริการด้านการสร้างการรับรู้ เพ่ือประชาชน
ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ   

๑.๒ หน่วยงานที่ได้รับรางวัลจึงถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่มีผลการท างานในการยกระดับคุณภาพ
การให้บริการที่ประสบผลส าเร็จ ซึ่งจะสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งกระตุ้นให้หน่วยงานมีความ
มุ่งม่ันและตั้งใจในการท าหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น 

๒. ขอบเขตการพิจารณา The Choice Award 

๒.๑ รางวัล The Choice Award เป็นรางวัลที่พิจารณาจากผลการน ามาตรฐานการให้บริการ 
The Choice เกมทางเลือก – ทางรอด ไปด าเนินการขยายผลในหน่วยบริการสาขาหรือพ้ืนที่ เพ่ือรักษาระดับ
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน ให้มีรูปแบบคุณภาพ และมาตรฐานเดียวกัน โดยพิจารณาตามเงื่อนไข  

๒.๒ สามารถขยายผลในทุกหน่วยบริการสาขาหรือทุกพ้ืนที่ของหน่วยงานผู้สมัคร เพ่ือให้
ประชาชนได้รับการบริการที่เสมอภาค เป็นธรรม และเข้าถึงได้ง่าย และมีการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  
ในแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า ๑ ปี (ในวันที่ปิดรับสมัคร) 
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๓. รางวัล The Choice Award มีประเด็นการประเมิน ค าถาม และสัดส่วนคะแนน ดังนี้ 

ประเด็นข้อค าถาม คะแนน 
๑.กระบวนการด าเนินการที่ดี ๔๐ 
 ๑.มีกระบวนการอย่างไรในการน าผลงาน The Choice ทางเลือก – ทางรอด ไป

ขยายผลในระดับหน่วยงานหรือพ้ืนที่ 
๒.มีกระบวนการอย่างไรในการติดตาม ประเมินผล เพ่ือควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานการให้บริการของแต่ละหน่วยงานสาขาหรือพ้ืนที่ 
๓.อธิบายกระบวนการหรือวิธีการที่ได้พัฒนาเพ่ิมเติมขึ้นจากได้เรียนรู้ The 
Choice ทางเลือก – ทางรอด (ถ้ามี) 

๒.ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ ๖๐ 
 ๔.แสดงข้อมูลจ านวนหน่วยงานสาขาหรือหน่วยงานในพ้ืนที่ ให้เห็นว่าได้น า

ผลงาน The Choice ทางเลือก – ทางรอด ไปปฏิบัติได้ครอบคลุมทุกหน่วย
สาขาหรือหน่วยงานในพื้นท่ี  
๕.แสดงข้อมูลผลการให้บริการของทุกหน่วยงานสาขาหรือหน่วยงานในพ้ืนที่ ใน
เชิงประจักษ์ (ควรแสดงตัวชี้วัดที่ใช้ในการวัดผลการให้บริการพร้อมผลลัพธ์ที่
ชัดเจน เช่น ระยะเวลาการให้บริการ เป็นต้น) 
๖.แสดงผลลัพธ์/ผลกระทบที่ประชาชนได้รับที่ครอบคลุมทุกหน่วยงานสาขาหรือ
หน่วยงานในพ้ืนที่การขยายผล เช่น ความพึงพอใจของผู้รับบริการ การรับรู้ของ
ประชาชน เป็นต้น 
๗.สรุปบทเรียน (Lesson Learn) ว่าหน่วยงานได้เรียนรู้อะไรจากการด าเนิน
โครงการ และจะน าไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดโครงการอ่ืนๆ ในอนาคตได้อย่างไร 

คะแนนเต็ม ๑๐๐ 
 

๔. กระบวนการตรวจประเมินและมอบรางวัล 

การพิจารณาตรวจประเมิน The Choice Award ประจ าปี พ.ศ. 256๓ ประกอบด้วย ๖ ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที ่1 : การตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น 

เป็นการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินการของ 
หน่วยงานที่เสนอมาเพ่ือขอรับการประเมิน โดยหน่วยงานต้องจัดท าเอกสารรายงานให้ถูกต้องและครบถ้วน
ตามแบบฟอร์มและเง่ือนไขที่ก าหนด  
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ขั้นตอนที ่2 : การตรวจประเมินจากเอกสารรายงาน (Independent Review)  

เป็นการประเมินผลจากเอกสารรายงานผลการด าเนินการที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและ
สมบูรณ์ ในขั้นตอนที่ 1 โดยทีมผู้ตรวจประเมินฯ ทั้งนี้ ในแต่ละประเภทรางวัลจะมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
ผลงานใดได้ตั้งแต ่๖5 คะแนน จะได้รับการตรวจประเมินในขั้นตอนต่อไป 

ขั้นตอนที ่3 : การกลั่นกรองผลการตรวจประเมิน (Consensus Review)                         

เป็นการพิจารณาผลการตรวจประเมินที่ผ่านการพิจารณาจากขั้นตอนที่  ๒ โดยคณะกรรมการ
ตรวจพิจารณาประเมินรางวัลฯ เป็นการยืนยันผลการกลั่นกรองของผลงานโดยอาจขอให้หน่วยงาน 
จัดส่งเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม หรือกรณีจ าเป็นอาจ เข้าตรวจประเมิน 
ณ พ้ืนที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) ซึ่งผลการประเมินกลั่นกรอง มีดังนี้ 

 ผลงานที่ได้รับการยืนยันผลคะแนน ๖๕ คะแนน ถึง ๗๔ คะแนน จะพิจารณาให้อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับ
รางวัลในระดับ “ชมเชย” 

 ผลงานที่ได้รับการยืนยันผลคะแนน 75 คะแนน ถึง 8๔ คะแนน จะพิจารณาให้อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับ
รางวัลในระดับ “ดี” 

 ผลงานที่ได้รับการยืนยันผลคะแนนรวมตั้งแต่ 85 คะแนนขึ้นไป จะพิจารณาให้อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับ
รางวัลระดับ “ดีเด่น”  

ขั้นตอนที ่๔ : เสนอ ปลัดกระทรวงยุติธรรม อนุมัติรางวัล 

คณะกรรมการน าเสนอผลการพิจารณารางวัล The Choice Award พ.ศ.๒๕๖๓  
ต่อปลัดกระทรวงยุติธรรม เพ่ือพิจารณาอนุมัติรางวัล 

ขั้นตอนที ่๕ : ประกาศรางวัล 

ประกาศผลการพิจารณารางวัล The Choice Award พ.ศ.๒๕๖๓ ผ่านเว็บไซต์กระทรวง
ยุติธรรม  www.moj.go.th  และกรมสอบสวนคดีพิเศษ  www.dsi.go.th 

ขั้นตอนที ่๖ : มอบรางวัล 

จัดพิธีมอบรางวัล The Choice Award ๒๕๖๓ ในวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ประจ าปี ๒๕๖๓ 
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๕. ประเภทรางวัล 

หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล The Choice Award ระดับ “ดีเด่น” และระดับ 
“ดี” จะได้รับโล่ พร้อมหนังสือประกาศเกียรติคุณ รางวัลระดับ “ชมเชย” ได้รับหนังสือประกาศเกียรติคุณ 
จากผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ซึ่งจะมอบรางวัลในวันครบรอบสถาปนากระทรวงยุติธรรม ปี ๒๕๖๓ 

 ผลงานที่ได้รับการยืนยันผลคะแนนรวมตั้งแต่ 85 คะแนนขึ้นไป จะพิจารณาให้อยู่ในเกณฑ์ 
ที่จะได้รับรางวัลระดับ “ดีเด่น”  

 ผลงานที่ได้รับการยืนยันผลคะแนน 75 คะแนน ถึง 8๔ คะแนน จะพิจารณาให้อยู่ในเกณฑ์
ที่จะได้รับรางวัลในระดับ “ดี” 

 ผลงานที่ได้รับการยืนยันผลคะแนน ๖๕ คะแนน ถึง ๗๔ คะแนนจะพิจารณาให้อยู่ในเกณฑ์ 
ที่จะได้รับรางวัลในระดับ “ชมเชย” 

 

๖. ปฏิทินการด าเนินการตรวจประเมินรางวัล The Choice Award ประจ าปี พ.ศ.256๓ 

วันเดือนปี กิจกรรม 
๑๕ พฤศจิกายน – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เปิดรับสมัคร 

มกราคม ๒๕๖๒ ผู้ตรวจประเมินฯ ตรวจประเมินจากเอกสารรายงาน 
(Idependent Review) 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คณะท างานตรวจประเมินรางวัลฯ กลั่นกรองผลการตรวจ
ประเมิน (Consensus Review) 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คณะกรรมการตรวจพิจารณาคัดเลือกรางวัล 
มีนาคม ๒๕๖๓ ประกาศผลการพิจารณารางวัลฯ ผ่าน website ส านักงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรม และกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
มีนาคม ๒๕๖๓ พิธีมอบรางวัล The Choice Award ประจ าปี พ.ศ.256๓ 

ในวันครบรอบสถาปนากระทรวงยุติธรรม ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 
หมายเหตุ ปฏิทินการด าเนินการมอบรางวัล The Choice Award ประจ าปี พ.ศ.256๓ อาจเปลี่ยนแปลงตาม
ความเหมาะสม 


