แนวทางการสม ัครรางว ัลเลิศร ัฐ
ประจําปี พ.ศ. 2561
ว ันที 8 ธ ันวาคม 2560
ั 5 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ณ ห้องประชุมวายุภ ักษ์ ชน
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2

รางว ัลเลิศร ัฐ

รางว ัลเลิศร ัฐ
รางวัลแห่งเกียรติยศทีมอบให ้หน่วยงานทีได ้มุง่ มัน
ปฏิบต
ั ริ าชการจนประสบความสําเร็จ มีความเป็ นเลิศแห่ง
หน่วยงานรัฐทังปวง

ความหมาย
่ ชย
ั พฤกษ์ ตังอยูบ
เพชรล ้อมรอบด ้วยชอ
่ นแท่งหมายเลขหนึง
หมายถึง หน่วยงานทีได ้รับรางวัลนีเปรียบเสมือนเพชรนํ าเอกแห่ง
่ ชย
ั พฤกษ์ ) ทีผ่านการเจียรนัยอย่างงดงามด ้วย
ระบบราชการ (ชอ
ความมุง่ มันสร ้างสรรค์ผลงานจนเป็ นทีประจักษ์ เป็ นเพชรนํ าหนึง
เป็ นความภาคภูมใิ จสูงสุดของราชการไทย

สาขาทีเปิ ดร ับสม ัคร
สาขาคุณภาพการบริหาร
จ ัดการภาคร ัฐ

สาขาบริการภาคร ัฐ
มอบให ้กับหน่วยงานของรัฐทีมีผลการ
พัฒนาคุณภาพการให ้บริการ เพือประชาชน
ได ้รับบริการทีสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็ น
ธรรม และเป็ นทีพึงพอใจ

มอบให ้กับหน่วยงานของรัฐทีมีการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการได ้ทัดเทียม
มาตรฐานสากล ซึงได ้มาด ้วยความเพียรพยายาม
ความอดทน หลอมรวมกับความตังใจจริงของทุก
่ วาม
คนในองค์การ เพือนํ าพาองค์การให ้ก ้าวสูค
เป็ นเลิศ

สาขาการบริหารราชการ
่ นร่วม
แบบมีสว
มอบให ้กับหน่วยงานของรัฐทีมีความ
มุ่งมัน ตังใจในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารราชการบนพืนฐานความรับผิดชอบ
และการมีสว่ นร่วมของประชาชน เพือ
ตอบสนองความต ้องการของประชาชนได ้
อย่างแท ้จริง

มาตรฐานการบริการ

ดีเด่น

เปิ ดใจใกล ้ชิดประชาชน

นวัตกรรมการบริการ

รายหมวด

สัมฤทธิผลประชาชนมีสว่ นร่วม

• หมวด 1 ด ้านการนํ าองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม
• หมวด 2 ด ้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสือสารเพือ

พัฒนาการบริการ
การบริการทีเป็ นเลิศ

•
•

พัฒนาคุณภาพการบริการ
อย่างต่อเนือง

•
•

่ ารปฏิบัต ิ
นํ าไปสูก
หมวด 3 ด ้านการมุง่ เน ้นผู ้รับบริการและผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสีย
หมวด 4 ด ้านการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานขององค์การ
และการจัดการความรู ้
หมวด 5 ด ้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
หมวด 6 ด ้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม

เงือนไขการได้ร ับรางว ัลเลิศร ัฐ (รางว ัลภาพรวม)
เป็ นหน่วยงานทีได ้รับรางวัลเลิศในทัง 3 สาขา ในปี เดียวกัน โดยต ้อง
ได ้รับรางวัลในระด ับดีเด่น สําหรับสาขาบริการภาครัฐและสาขาการบริหาร
ราชการแบบมีสว่ นร่วม และไดระด
้
ับรายหมวด สําหรับสาขาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

ผู ้นํ าหุ ้นส่วนความร่วมมือ

กําหนดการร ับสม ัครรางว ัลเลิศร ัฐประจําปี พ.ศ. 2561

Site Visit
สาขา
PMQA

รับสมัครสาขา
PMQA
รับสมัครสาขาบริการภาครัฐ
รับสมัครสาขา
การมีสว่ นร่วม

Site Visit
สาขาบริการภาครัฐ/
สาขาการมีสว่ นร่วม

วิธก
ี ารสม ัคร
สมัครผ่านทางเว็บไซต์ awards.opdc.go.th ในชว่ งเวลาทีแต่ละสาขากําหนด
ิ ได ้ 1 Username เท่านัน
• 1 หน่วยงาน สามารถสมัครสมาชก
• กรณีหน่วยงานตํากว่าระดับกรม/จังหวัด ต ้องสมัครผ่านทางต ้นสงั กัด

ประกาศผล
พิธม
ี อบรางว ัล

