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United Nations Public
Service Awards

รางวัลเชิดชูเกียรติ “งานบริการ
ภาครั ฐ ที ่ เ ป็ น เลิ ศ ” ทั ้ ง ใน
ระดั บ ท้ อ งถิ ่ น ภู ม ิ ภ าคและ
ระดั บ ประเทศ เพื ่ อ ส่ ง เสริ ม
การสร้างนวัตกรรมในการบริการ
ภาครัฐในระดับนานาชาติ

United Nations Public Service Awards หรื อ (UNPSA)
รางวัลเชิดชูเกียรติ “งานบริการภาครัฐที่เป็นเลิศ” ทั้งในระดับท้องถิ่น
ภู ม ิ ภ าคและระดั บ ประเทศ เป็ น รางวั ล ที่ ก ่ อ ตั ้ ง ขึ ้ น เมื ่ อ ปี 2546
(ค.ศ. 2003) เพื ่ อสนั บสนุ นการสร้ างนวั ตกรรมในการบริ การภาครั ฐ
ในระดั บนานาชาติ สอดคล้ องกั บ วาระและเป้ า หมายการพั ฒ นา
อย่ า งยั ่ ง ยื น ในปี ค.ศ. 2030 (The 2030 Agenda for Sustainable
Development and Sustainable Development Goals (SDGs))
บรรลุ UNPSA ก่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านงานบริการภาครัฐ บนพื้นฐาน
ของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และส่งเสริมการบริหาร
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เสมอภาคทั่วถึง และเท่าเทียม
ภายใต้แนวคิดไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
ทั ้ ง นี้ กรมเศรษฐกิ จ และกิ จ การสั ง คมแห่ ง สหประชาชาติ
(United Nations Department of Economic and Social Affairs)
ฝ่ า ยหน่ ว ยงานภาครั ฐ และรั ฐ บาลดิ จ ิ ทั ล (Division for Public
Institutions and Digital Government) ร ่ ว ม ก ั บ อ ง ค ์ ก า ร เ พื่ อ
การส่ ง เสริม ความเสมอภาคระหว่ างเพศ และเพิ ่ ม พลั ง ของผู้ห ญิง
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Entity for Gender Equality
and the Empowerment of Women) เป็ นผู ้ ทำหน้ าที ่ ในการบริ หาร
จัดการรางวัลนี้

ความเป็นมาและความสําคัญของรางวัล UNPSA
รางวัล UNPSA เป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นโดยคณะมนตรีเศรษฐกิจ
และสั ง คมแห่ ง สหประชาชาติ (Economic and Social Council:
ECOSOC) โดยในปี 2545 (ค.ศ. 2002) ได้รับการรับรองจาก Group
of Experts on the United Nations Program on Public
Administration and (ECOSOC resolution, E/RES/2 0 0 1 / 4 5 )
โดย ECOSOC ประกาศใช้ว ันบริ การสาธารณะแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Public Service Day) เพื ่ อ ยกย่ อ งการให้ บ ริ ก าร
ภาครัฐที่มีคุณค่าและสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งในระดับท้องถิ่น
ระดับชาติ และระดับสากล ตามมติ A/RES/57/277 โดยพิธ ี ม อบ
รางวัล UNPSA จะจัดขึ้นในวันที่ 23 มิถุนายนของทุกปี และเลขาธิการ
สหประชาชาติ เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่หน่วยงานภาครัฐของประเทศ
สมาชิกที่ผ่านการประเมิน
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นอกจากนี้ General Assembly ยังให้ความสำคัญกับรางวัล ดังกล่าว (ตามมติ A/RES/69/327)
โดยกำหนดให้ เ ลขาธิ ก ารสหประชาชาติ ต้ อ งให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ประเทศที ่ ก ำลั ง พั ฒ นา เพื่ อ
การ สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐมีการทำงานที่เข้มแข็ง อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงการจัดให้มี
United Nations Public Service Awards และ United Nations Public Administration Network ในปี
พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) ECOSOC ยังเรียกร้องให้เลขาธิการดำเนินการส่งเสริมนวัตกรรมและการบริการ
ภาครั ฐ ที ่ เ ป็น เลิ ศ สอดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาที ่ ยั ่ งยื น ด้ ว ยการให้ รางวั ล United Nations Public Service
Awards หรือ UNPSA ตามมติ ECOSOC, E/Res/2016/26 อีกด้วย และงานมอบรางวัลฯ ยังเป็นส่วนหนึ่ง
ของ United Nations Public Service Forum ที่จะหมุนเวียนสถานที่จัดงานไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก
ผู้ได้รับรางวัล จะได้รับการตัดสินตามภูมิภาคของสหประชาชาติ ได้แก่ กลุ่มแอฟริกา กลุ่ม เอเชียและ
แปซิฟิก กลุ่มยุโรปตะวันออก กลุ่มลาตินอเมริกาและแคริบเบียน และกลุ่มยุโรปตะวันตกและอื่น ๆ

วัตถุประสงค์ของการมอบรางวัล UNPSA
รางวัล UNPSA มีว ัตถุป ระสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและการบริการภาครัฐ ที่ยอดเยี่ย ม
เพื่อการพัฒ นาที่ย ั่ งยืน สอดคล้อ งกับ หลั กการ SDGs และหลักการของการไม่ทิ ้งใครไว้ข้ างหลัง ซึ่งเป็ น
ส่วนสำคัญของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (2030 Agenda) ในการยกระดับการบริการเพื่อพัฒนา
ประเทศและสอดคล้ องหลั ก การ SDGs อันจะช่ว ยส่ งเสริ มบทบาทหน้ า ที ่ ความเป็นมื อ อาชี พ และเพิ่ ม
ความชัดเจนของการบริการภาครัฐ โดยรางวัล UNPSA มีเป้าประสงค์ที่สำคัญ คือ
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รางวัล (Awards)
โดยปกติจะมีการมอบรางวัลในวันที่ 23 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันที่กำหนดโดยที่ประชุมสมัชชาให้เป็น
วันบริการสาธารณะแหงสหประชาชาติ หรือ the United Nations Public Service Day เพื่อเฉลิมฉลอง และ
ยกย่องการบริการภาครัฐที่มีคุณค่า ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน (A / RES / 57/277) สมัชชาในมติ 57/277
สนับ สนุน ให้ป ระเทศสมาชิกจัดกิจกรรมพิเศษในวันนั้น เพื่อเน้นการมีส ่ว นร่ว มของกระบวนการพัฒนา
การให้บริการสาธารณะ
พิธีมอบรางวัล UNPSA เป็นส่วนหนึ่งของการจัด United Nations Public Service Forum ที่จัดขึ้น
ทุกปีหมุนเวียนกันไปในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
สามารถเลือกผู้ชนะได้สูงสุดห้าคนในแต่ละประเภทรางวัล ผู้ชนะจะได้รับการพิจารณาภายในกลุ่ม
ภูมิภาค ดังต่อไปนี้:
✔ แอฟริกา
✔ เอเชียและแปซิฟิก
✔ ลาติน อเมริกา และแคริบเบียน
✔ ยุโรปตะวันออก
✔ ยุโรปตะวันตก และอื่น ๆ

เงื่อนไขการสมัคร
 รางวั ล นี ้ เ ปิ ด กว้ า งให้ ก ั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และหน่ ว ยงานส่ ว นภู ม ิ ภ าคจากประเทศสมาชิ ก

ขององค์ ก ารสหประชาชาติท ั ่ว โลก หากหน่ ว ยงานอื ่ นที ่ไ ม่ ใ ช่ ห น่ว ยงานภาครัฐ เช่ น ภาคประชาสังคม
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และอื่น ๆ ต้องการสมัครเข้ารับรางวัล สามารถสมัครผ่านหน่วยงานของรัฐได้
 การสมั ค รสามารถสมั ค รผ่ า นทางหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด หรื อหน่ ว ยงานภายนอก (third party)
เป็นผู้เสนอชื่อเข้าสมัครแทนก็ได้
 ผลงานที่ส่งเพื่อเข้ารับรางวัลต้องแสดงถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม และสอดคล้องกับ
ประเภทรางวัลใดประเภทหนึ่งตามที่กำหนดไว้ใน UNPSA 2021 (ภายหลังจากการสมัคร ผู้สมัครจะไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงประเภทรางวัลได้ ดังนั้น ผู้สมัครควรให้ความสำคัญในประเด็นของประเภทรางวัลที่จะสมัครให้
ถูกต้อง)
 ผลงานที่ส่งเพื่อเข้ารับรางวัลต้องดำเนินงานมาแล้วอย่างน้อยสองปี และมีตัวอย่างพร้อมทั้งเอกสาร
ประกอบอย่างครบถ้วน
 กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและถูกต้อง
 การส่งผลงานเข้ารับรางวัลต้องมีเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องครบถ้วน
 ผลงานที่ส่งเข้าสมัครต้องไม่เคยได้รับรางวัล UNPSA มาก่อน
 ผลงานที่ส่งเข้ าประกวดต้ องไม่ มี ส่ว นเกี ่ยวข้ องกับ การดำเนิ นงานขององค์ ก ารสหประชาชาติ
(United Nations System)
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ประเภทรางวัล (Categories)
วัตถุประสงค์ของรางวัล UNPSA คือการตระหนักถึงความพยายามที่จะนำไปสู่การมีประสิทธิภาพ
ประสิ ท ธิ ผ ล มี ค วามโปร่ ง ใส ภาระรั บ ผิ ด ชอบ การมี น วั ต กรรมและการบริ ห ารราชการที ่ ยึ ด ประชาชน
เป็นศูนย์กลาง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับ SDG 16
หน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและมีความโปร่งใส มีความสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมาย
ทั้ง 17 ข้อ เพื่อให้มั่นใจในการจัดส่งบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ พวกเขามีบทบาทสำคัญ
ในความพยายามที่จะปรับปรุงการเข้าถึงบริการต่าง ๆ เช่น การศึกษาที่มีคุณภาพ (SDG 4) การดูแลสุขภาพ
(SDG 3) น้ำและสุขาภิบาล (SDG 6) พลังงานสะอาดราคาประหยัด (SDG 7) ตลอดจนความพยายามที่จะไม่ทิ้ง
ใครไว้ ข ้ า งหลั ง พร้ อ มทั ้ ง เพิ ่ ม โอกาสในการทำงานที ่ ด ี (SDG 8) การบรรลุ ค วามเท่ า เที ย มทางเพศและ
การเสริมสร้างศักยภาพของเด็กหญิง และผู้หญิง (SDG 5) การแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมกัน (SDG 10) และ
การส่งเสริมการมีส่วนร่วม (SDG 17)
แม้ว่า SDGs มีหลายเป้าหมายหรือแบ่งเป็นเรื่อง ๆ แต่ก็ไม่ได้เป็นการชี้นําให้เกิดการพัฒนาแบบ
แยกส่วน ดังนั้น ในการบรรลุ SDGs จึงไม่ควรมองเป็นข้อ ๆ ควรคํานึงถึงความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมาย
กรอบสถาบัน และเป้าประสงค์ต่าง ๆ ซึ่งได้มีการพัฒนากลไกที่จะช่วยให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกัน ความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ นโยบายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่ต่าง ๆ ให้บรรลุ
เป้าหมายที่ท้าทาย ในขณะเดียวกันนวัตกรรมรูปแบบใหม่ที่กำลังขยายตัวอย่างไม่จำกัด ไม่เพียงแต่ ICTs
หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดังกล่าวเพื่อเปิดระบบราชการที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและ
มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงประชาชนและบรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาในทุกมิติ
ด้ว ยเหตุน ี้จ ึงมี การกำหนดประเภทรางวัล 4 ประเภท สำหรับ UNPSA ปี 2021 การส่ง ใบสมัคร
ในแต่ละประเภทควรสอดคล้องกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (2030 Agenda) โดยแสดงให้เห็นถึง
ความเกี ่ ย วข้ อ งกั บ SDGs และควรเป็ น นวั ต กรรมที ่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ผลกระทบในเชิ ง บวก ความยั ่ ง ยื น
ความสามารถในการปรับตัว และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 'เกณฑ์
การประเมินผล')
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รายละเอียดแต่ละประเภทรางวัล
สาขา

คำอธิบาย

1. การส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อ
ส่งมอบบริการที่ครอบคลุม
ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน รวมถึง
เสริมสร้างการเปลี่ยนผ่านทาง
เทคโนโลยีดิจิทัล
(Fostering innovation to
deliver inclusive and
equitable services for all
including through digital
transformation)

มุ่งเน้นการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อส่งมอบบริการที่ครอบคลุมทั่วถึงและ
เท่าเทียมกัน ส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการ
สาธารณะที่มีคุณภาพและราคาไม่แพงให้แก่ประชาชนทุกคน โดยเฉพาะ
ผู้ยากจนและกลุ่มเปราะบาง
หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีการปฏิรูปและมีกลไกการเปลี่ยนผ่านการให้บริการ
ภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการส่งมอบบริการสาธารณะ
ซึ่งสามารถดำเนินการได้โดยการใช้แนวทางการออกแบบการให้บริการด้วย
ดิจิทัล และ/หรือ การส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลด้วยนวัตกรรม รวมทั้ง
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ
และการบริหารภาครัฐควรคำนึงถึงการเข้าถึงเครือข่ายดิจิทัลในราคาที่เหมาะสม
การมุ่งเน้นไปที่ความต้องการของผู้ใช้เป็นหลักในการออกแบบและการส่ง
มอบบริการสาธารณะ แทนที่จะเน้นเฉพาะการแก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยี
ทั้งนี้ การให้บริการที่ครอบคลุม เท่าเทียม บูรณาการและความหลากหลาย
เป็นหัวใจสำคัญของการให้บริการที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง
(The category on fostering innovation to deliver inclusive and equitable
services for all promotes innovative ways to increase access to quality
and affordable public services, especially to those living in poverty and
the most vulnerable. Delivering inclusive and equitable services requires
many public sector institutions to both reform and transform their
service delivery mechanisms so as to effectiveness and efficiency in
public service delivery. This can be through use of a digital-by-design
approach and/or the promotion of digital transformation which adopts
innovative approaches and applications of existing and frontier
technologies aimed at enhancing public service delivery and public
administration while also taking into consideration affordable access to
digital networks. A focus on user needs in public service design and
delivery rather than on technology solutions and on inclusion, equity,
integration and diversity sits at the heart of delivering people centric
services.)

2. การเพิ่มประสิทธิภาพของ
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อบรรลุ
วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Enhancing the effectiveness
of public institutions to
reach the SDGs)

มุ่งเน้นการส่งเสริมกรอบนโยบายที่เอื้อต่อการเสริมสร้างระบบที่เชื่อมโยง
และบูรณาการทำงานร่ว มกัน ของภาครัฐ และที่สำคัญ คือ การกำหนด
นโยบายจะต้ อ งคำนึง ถึง ความสอดคล้อ งเชื ่อ มโยงกั บ เป้า หมายอื ่ น ๆ
ใน SDGs กลไกดั ง กล่ า วจะต้ อ งแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง เป้ า ประสงค์ ส ำคั ญ
ในการสร้างความสมดุลระหว่างความร่ว มมือและภาระรับผิดชอบ ลด
ความซ้ำซ้อนหรือผลกระทบเชิงนโยบายและการดำเนินการต่าง ๆ
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คำอธิบาย
(The category on Promoting integrated mechanisms for sustainable
development promotes institutional frameworks that facilitate
harmonization and collaboration in government policies. Underscoring
the linkages among many of the SDGs, integrated policies and
development plans are critical in accelerating sustainable development
implementation. The mechanisms put in place should aim to ensure
balance between collaboration and accountability. They should
minimize duplication of efforts or countereffects of conflicting policies
and programmes.)

3. การส่งเสริมความเท่าเทียม
ทางเพศในการให้บริการ
สาธารณะ เพื่อบรรลุวาระ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
(Promoting genderresponsive public services
to achieve the SDGs)

มุ่งเน้นให้การส่งเสริม ความโปร่งใสและภาระรับผิดชอบของหน่ว ยงาน
ภาครั ฐ รวมทั ้ ง การเปิด โอกาสให้ ประชาชนเข้า มามีส ่ว นร่ ว ม ผลงาน
ต้องแสดงให้เห็น ถึ งการเข้ าถึ งข้ อมูล สารสนเทศของประชาชน การมี
ส่ ว นร่ ว ม การตรวจสอบและการรายงานความประพฤติ ม ิ ช อบ
ของเจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานต่าง ๆ

4. การเตรียมความพร้อม
เชิงสถาบันและการตอบสนอง
ต่อวิกฤตการณ์
(Institutional preparedness
and response in times of
crisis)

มุ่งเน้นส่งเสริม การบริหารเชิงยุทธศาสตร์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านในการบริหารงานภาครัฐ นโยบาย
เชิงนวัตกรรมและกลไกต่าง ๆ จะช่วยลดช่องว่างและความท้าทายในมิติ
ด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาและใช้ประโยชน์
จากปัญญาประดิษฐ์ การเปิดเผยข้อมูล การจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่
การวิ เ คราะห์ แ ละประมวลผลข้ อ มู ล การใช้ บ ล็ อ กเชน การเรี ย นรู้
ของเครื่องจักร คลาวด์คอมพิวติง และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง นอกจากนี้
ต้องแสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมการวางนโยบายสาธารณะที่ ไม่เพียงแต่
มุ ่ ง เน้ น การใช้ ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยี ใ นการสร้ า งคุ ณ ค่ า ร่ ว มกั น
ในขณะเดียวกันก็ช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการกำกับดูแลและลดความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้อง

(The category on Developing transparent and accountable public
institutions not only promotes transparency and accountability in public
institutions but also aims to empower people through engagement.
Initiatives should increase people’s access to information, promote
participation, including monitoring and reporting of wrongdoings of
public officials and entities.)

(The category on Promoting digital transformation in the public sector
promotes strategic approaches and applications of existing and frontier
digital technologies to transform public administration. Innovative policies
and mechanisms that address gaps and challenges in social, economic, and
environmental sectors are encouraged, including through the development
and use of artificial intelligence, open data, big data, analytics, blockchains,
machine learning, cloud computing and the Internet of Things. Public policies
that harness technologies in increasing public value while addressing
governance issues and associated risks are encouraged.)
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คำถามหลัก 12 คำถามในการสมัครขอรับรางวัล UNPSA 2021
การสมัครขอรับรางวัล UNPSA 2021 ผู้เสนอขอรับรางวัลจะต้องตอบคําถามหลัก 12 คําถาม ดังนี้
คำถาม
คำแปล
1. วัตถุประสงค์ของผลงาน (Objective of the initiative)
Please briefly describe the initiative, what
อธิบายวัตถุประสงค์หลักของผลงานที่ส่งเพื่อเข้ารับ
issue or challenge it aims to address and
รางวัล ระบุความสำคัญ ที่มา ปัญหาหรือความท้าทาย
specify its objectives. (300 words maximum) ของผลงานที่มีเป้าหมายในการแก้ไขและระบุวัตถุประสงค์
ที่เฉพาะเจาะจง (ความยาวไม่เกิน 300 คำ)
2. ความสอดคล้องกับประเภทรางวัล (Alignment with the Selected Category)
Please explain how the initiative is linked to อธิบายความสอดคล้องของผลงานกับประเภทรางวัล
the selected category. (100 words maximum) (ความยาวไม่เกิน 100 คำ)
3. ความสอดคล้องกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 (Alignment with the 2030 Agenda)
a. Please specify which SDGs and target(s)
a. ระบุเป้าหมาย SDGs ที่เกี่ยวข้องกับผลงาน และ
the initiative supports and describe
อธิบายแนวทางการดำเนินงานที่สนับสนุนให้บรรลุ
concretely how the initiative has
เป้าหมายของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030
contributed to their implementation.
(ความยาวไม่เกิน 200 คำ)
(200 words maximum)
b. Please describe what makes the initiative b. อธิบายแนวทางการเสริมสร้างผลงานให้มีความยั่งยืน
sustainable in social, economic and
ทั้งมิติด้านสังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
environmental terms. (100 words maximum) (ความยาวไม่เกิน 100 คำ)
4. เชื่อมโยงกับแนวคิดการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Relevance to leaving no one behind)
a. Please explain how the initiative
a. อธิบายว่าผลงานสามารถลดปัญหาเกี่ยวกับการกำกับ
has addressed a significant shortfall
ดู แล การบริ หารราชการ หรื อการให้ บริ การภาครั ฐ
in governance, public administration or
ภายใต้บริบทของประเทศหรือภูมิภาคนั้น ๆ ได้อย่างไร
public service within the context of a given (ความยาวไม่เกิน 200 คำ)
country or region. (200 words maximum)
b. Please describe how your initiative
b. อธิบายว่าผลงานช่วยลดความไม่เท่าเทียมเพศ
addresses gender inequality in the country ภายใต้บริบทของประเทศนั้น ๆ ได้อย่างไร
context. (100 words maximum)
(ความยาวไม่เกิน 100 คำ)
c. Please describe who the target group(s)
were, and explain how the initiative
improved outcomes for these target groups.
(200 words maximum)

c. ระบุกลุ่มเป้าหมาย และอธิบายว่าผลงานส่งผลกระทบ
เชิงบวก หรือระบุผลลัพธ์ที่ได้จากการพัฒนา
ต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างไร
(ความยาวไม่เกิน 200 คำ)
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5. การดำเนินการ (Implementation)
a. Please describe how the initiative was
implemented including key developments
and steps, monitoring and evaluation
activities, and the chronology.
(300 words maximum)
b. Please clearly explain the obstacles
encountered and how they were overcome.
(100 words maximum)

คำแปล
a. อธิบายแนวทางการดำเนินการของผลงาน รวมถึง
การพัฒนาและขั้นตอนสำคัญ กระบวนการติดตาม
ประเมินผลและลำดับเหตุการณ์
(ความยาวไม่เกิน 300 คำ)
b. อธิบายปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการและ
แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน
(ความยาวไม่เกิน 100 คำ)

6. นวัตกรรม (Innovation)
a. Please explain in what way the initiative is a. อธิบายความเป็นนวัตกรรมของผลงานในบริบท
innovative in the context of your country or ของประเทศหรือภูมิภาคนั้น ๆ
region (100 words maximum)
(ความยาวไม่เกิน 100 คำ)
b. Please describe, if relevant, how the
initiative drew inspiration from successful
initiative in other regions, countries and
localities. (100 words maximum)

b. อธิบายว่านวัตกรรมข้างต้น (ถ้าเกี่ยวข้อง)
เป็นแนวคิดทีม่ ีการพัฒนาต่อยอดหรือได้รับแรงบันดาล
ใจจากผลงานอื่นที่ประสบความสำเร็จในภูมิภาค
ประเทศ หรือส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ อย่างไร
(ความยาวไม่เกิน 100 คำ)
c. If emerging and frontier technologies were c. หากมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ โปรดระบุว่า
used, please state how these were
เทคโนโลยีเหล่านี้ได้ถูกนำมาใช้กับผลงานที่เสนอขอรับ
integrated into the initiative and/or how the รางวัลอย่างไร และ/หรือ ผลงานได้ถูกนำมาใช้กับ
initiative embraced digital government. (100 รัฐบาลดิจิทัลอย่างไร
words maximum)
(ความยาวไม่เกิน 100 คำ)
7. การประยุกต์ (Adaptability)
a. Has the initiative been transferred and/or a. อธิบายว่าที่ผ่านมาได้มีการนำผลงานที่ส่งเข้ารับ
adapted to other contexts (e.g. other cities, รางวัลไปถ่ายทอดความรู้หรือประยุกต์ใช้ในการ
countries or regions) to your organization’s ดำเนินงานกับบริบทอื่น ๆ หรือไม่ เช่น เมืองอื่น
knowledge? If yes, please explain where and ประเทศอื่น หรือภูมิภาคอื่น เป็นต้น ถ้ามี โปรดระบุ
how. (200 words maximum)
(ความยาวไม่เกิน 200 คำ)
b. If not yet transferred/adapted to other
b. หากยังไม่มีการดำเนินการดังกล่าว โปรดอธิบายถึง
contexts, please describe the potential for ศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้หรือประยุกต์ใช้ในการ
transferability. (200 words maximum)
ดำเนินงานกับบริบทอื่น ๆ (ความยาวไม่เกิน 200 คำ)
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8. ทรัพยากร (Resources)
a. What specific resources (i.e. financial,
human or others) were used to implement
the initiative? (100 words maximum)
b. Please explain what makes the initiative
sustainable over time, in financial and
institutional terms. (100 words maximum)
9. การประเมิน (Evaluation)
a. Was the initiative formally evaluated
either internally or externally?
o Yes
o No
b. Please describe how it was evaluated and
by whom? (100 words maximum)
c. Please describe the indicators and tools
used. (100 words maximum)
d. What were the main findings of the
evaluation (e.g. adequacy of resources
mobilized for the initiative, quality of
implementation and challenges faced, main
outcomes, sustainability of the initiative,
impacts) and how this information is being
used to inform the initiative’s
implementation. (200 words maximum)
10. บริบทด้านสถาบัน (Institutional Setup)
Please describe how the initiative is
inscribed in the relevant institutional
landscape (for example, how it was situated
with respect to relevant government
agencies, and how the institutional
relationships with those have been
operating). (200 words maximum)

คำแปล
a. ระบุทรัพยากรที่เฉพาะเจาะจง (ด้านการเงิน
ด้านทรัพยากรบุคคล และอื่น ๆ) ที่ใช้ในการดำเนินการ
(ความยาวไม่เกิน 100 คำ)
b. อธิบายปัจจัยที่ส่งผลให้ผลงานที่มีการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมมิติทางเศรษฐกิจ และมิติ
เชิงนโยบายขององค์การ (ความยาวไม่เกิน 100 คำ)
a. ผลงานเคยได้รับการประเมินอย่างเป็นทางการ
ไม่ว่าจะเป็นจากภายในหรือภายนอกหรือไม่
o ใช่
o ไม่ใช่
b. ถ้ามี ให้อธิบายวิธีการประเมินดังกล่าว และระบุ
หน่วยงานหรือผู้ประเมิน (ความยาวไม่เกิน 100 คำ)
c. อธิบายตัวชี้วัดและเครื่องมือที่นำไปใช้
ในการประเมินดังกล่าว (ความยาวไม่เกิน 100 คำ)
d. ระบุผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินข้างต้นว่าก่อให้เกิด
ผลกระทบอย่างไร (เช่น การระดมทรัพยากร
อย่างเพียงพอ การดำเนินการที่มีคุณภาพและ
ความท้าทายที่ต้องเผชิญ ผลลัพธ์สำคัญ ความยั่งยืน
และผลกระทบของผลงาน) และแนวทางการนำข้อมูล
ดังกล่าวไปใช้ในการดำเนินงานของผลงาน
(ความยาวไม่เกิน 200 คำ)

อธิบายว่าผลงานที่เสนอเพื่อขอรับรางวัลมีภาคส่วนใด
เข้ามาที่เกี่ยวข้องบ้างและอย่างไร (เช่น การกำหนด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์ หรือบทบาท
ของหน่วยงานในกระบวนการดำเนินการ
(ความยาวไม่เกิน 200 คำ)
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คำแปล
11. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Engagement)
The 2030 Agenda for Sustainable
อธิบายแนวทางการดำเนินงานสำคัญในการขับเคลื่ อน
Development puts emphasis on
เรื ่ อ งการสร้ า งความร่ ว มมื อ การ ดำเนิ น งาน
collaboration, engagement, partnerships,
เชิง บูรณาการ และความเท่าเทียมกันของทุกภาคส่วน
and inclusion. Please describe which
ในการออกแบบ ดำเนินการ และประเมินผล รวมทั้ง
stakeholders were engaged in designing,
ระบุที่มาและแนวทางของการทำงานแบบมีส่วนร่วม
implementing and evaluating the initiative ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของวาระ
and how this engagement took place. (200 การพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 (ความยาวไม่เกิน 200 คำ)
words maximum)
12. การถอดบทเรียน (Lessons Learned)
Please describe the key lessons learned,
อธิบายบทเรียนสำคัญที่ได้เรียนรู้หลังการดำเนินการ
and how your organization plans to improve และแสดงแนวคิดหรือแผนในการพัฒนาต่อยอดผลงาน
the initiative (200 words maximum)
ดังกล่าว (ความยาวไม่เกิน 200 คำ)

เกณฑ์การพิจารณารางวัล UNPSA
 แนวทางการดำเนิ น งานที ่ ส อดคล้ องกั บ วาระการพั ฒ นาที ่ ย ั ่ ง ยื น 2030 (2030 Agenda)

ครอบคลุมมิติด้านสังคม (PEOPLE) เศรษฐกิจ (PROSPERITY) สิ่งแวดล้อม (PLANET) สันติภ าพ สถาบัน
ที่เข้มแข็ง และความยุติธรรม (PEACE) และหุ้นส่วนการพัฒนา (PARTNERSHIP) โดยผลงานที่ส่งเข้ารับรางวัล
ต้องมุ่งเน้นแนวคิดการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ส่งเสริมและตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินการตามวาระ
การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งระดับโลก ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น
 นวัตกรรม ผลงานที่ส่งเข้ารับรางวัลต้องแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม มีหลักการและ
มาตรการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักการ SDGs หรือการเพิ่มประสิทธิภาพ
งานบริการภาครัฐ แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสาธารณชน เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์การ เพื่อพัฒนา
ประเทศหรือภูมิภาคให้ดีขึ้น
 ความสําคัญ ผลงานที่ส่งเข้ารับรางวัลต้องสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับประชากรส่วนใหญ่และ
มุ่งเน้นแก้ไขประเด็นปัญหาที่สังคมให้ความสำคัญในบริบทของประเทศหรือภูมิภาคนั้น ๆ
 การถ่ายทอดความรู้ ผลงานที่ส่งเข้ารับรางวัลต้องสามารถนำไปประยุ กต์ใช้ในการดำเนินงานกับ
บริบทอื่นได้ (ตัวอย่างเช่น จังหวัด ประเทศ หรือ ภูมิภาค) หรือเป็นต้นแบบและแนวทางซึ่งก่อให้เกิดแรงจูงใจ
ในการเสริมสร้างนวัตกรรมให้แก่หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และระดับโลก
 ความยั่งยืน ผลงานที่ส่งเข้ารับรางวัลต้องมีความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมและ
ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคนรุ่นต่อไป
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลงานที่ส่งเข้ารับรางวัลต้องแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนส่วนเสีย
ที่เกี่ยวข้อง ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม ชุมชน และภาคเอกชน
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ขั้นตอนการประเมิน
ขั้นตอนที่ 1 คณะทำงาน United Nations Public Service Awards จะคัดกรองใบสมัครเบื้องต้น
โดยพิจารณาถึงความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล และพิจารณาข้อมูลเทียบกับเกณฑ์เบื้องต้น
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานสาธารณะ (The Committee of Experts
on Public Administration: CEPA) พิจารณาผลจากขั้นตอนที่ 1 และเสนอรายชื่อผลงาน (Short-list) ที่มี
ความคิดสร้างสรรค์และเกิดผลกระทบมากที่สุด โดยคำนึงถึงบริบทของประเทศหรือภูมิภาคที่กำหนด จากนั้น
จะผ่านกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจระหว่างเอกสารการสมัครและข้อค้นพบที่พิสูจน์แล้ว
ขั้นตอนที่ 3 การพิจารณาตัดสินรอบสุดท้ายจะดำเนินการโดยเลขาธิการสหประชาชาติ
ทั้งนี้ การประเมินจะมุ่งเน้นการดำเนินงานและผลกระทบของโครงการที่หน่วยงานดำเนินงานเอง
เท่านั้น หากพิจารณาแล้วพบความไม่สอดคล้องระหว่างเอกสารกับผลการดำเนินงานจริง เช่น การบริหาร
จัดการอย่างไม่เหมาะสม ผลงานนั้นจะไม่ได้รับการประเมิน

วิธีการสมัครรางวัล UNPSA 2021
ผู้มีสิทธิเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล UNPSA 2021 : หน่วยงานที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องเป็น
1) หน่วยงานของรัฐ อาทิ กระทรวง กรม ส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 2) โรงเรียนในสังกัดของรัฐ 3) หน่วยงานของ
สหประชาชาติ (ในกรณีที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติเท่านั้น) 4) มหาวิทยาลัย 5) องค์ที่ทำงาน
โดยไม่แสวงหากำไร หรือ NGO และ 6) ภาคเอกชน
ผู ้ ม ี ส ิ ท ธิร ับ รางวัล UNPSA 2021 : หน่ว ยงานที่มีส ิทธิรั บรางวัล จะต้องเป็นหน่ว ยงานของรั ฐ
ระดับชาติ ภูมิภาค จังหวัด และท้องถิ่น จากประเทศสมาชิก ในกรณีที่เป็นผลงานที่ได้รับความร่วมมือระหว่าง
รัฐ-เอกชน จะต้องเป็นผลงานที่หน่วยงานของรัฐดำเนินการเป็นหลัก จึงจะได้รับการพิจารณา
หมายเหตุ ผลงานที่จะได้รับการพิจารณามอบรางวัลฯ จะต้องดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ ไม่ใช่
มีบทบาทเพียงผู้ให้คำปรึกษา นอกจากนี้ผลงานจะต้องดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ ไม่ใช่ตัวบุคคล
วิธีการสมัครขอรับรางวัล UNPSA 2021 : กรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของ UNDESA/DPIPG
เว็บไซต์ https://publicadministration.un.org/unpsa/en/ ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ก่อนเวลา
เที ่ ย งคื น ตามโซนเวลา EST หากมี ข ้ อ สงสั ย หรื อ ปั ญ หาทางด้ า นเทคนิ ค สามารถสอบถามได้ ท ี ่ email:
UNPSA@un.org
การกรอกใบสมัค ร : การกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ต้องครบถ้วนสมบูรณ์ทุกช่องตามที่ระบุ
โดยต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ หากข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ตรงข้อคำถาม หรือตอบเกินจำนวนคำที่กำหนด
ผลงานนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา และสามารถกรอกใบสมัครเพียง 1 ใน 6 ภาษาที่เป็นทางการขององค์การ
สหประชาชาติ ได้แก่ ภาษาอาหรับ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษารัสเซีย และภาษาสเปน
เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ควรใช้ภาษาทางการของสำนักเลขาธิการขององค์การสหประชาชาติ คือ ภาษาอังกฤษ
หรือภาษาฝรั่งเศสในการกรอกข้อมูล ในกรณีที่กรอกข้อมูลเป็นภาษาอื่น ๆ นอกเหนือจาก 6 ภาษาดังกล่าว
ผลงานนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาเช่นกัน
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หมายเหตุ ผู้สมัครควรเตรียมข้อมูลที่จะตอบไว้ในไฟล์เอกสารเช่น Microsoft Word ก่อน จากนั้นจึง
นำข้อมูลที่เตรียมไว้คัดลอกลงระบบรับสมัครออนไลน์ โดยในแต่ละส่วน ไม่ควรเกินจำนวนคำที่กำหนดไว้ หรือ
หากเกินกว่าที่กำหนดไว้ ผลงานนั้นจะไม่ได้รับการประเมิน
เอกสารเพิ่มเติม (Supporting Documents) ประกอบด้วย
1. รายงานการประเมินผลงานที่ส่งสมัครขอรับรางวัล (Evaluation Report) (ต้องมี) โดยจะเป็น
การประเมินจากภายในหรือภายนอกองค์การก็ได้ หรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันที่แสดงให้เห็น
ผลกระทบและผลลัพธ์ที่เกิดจากผลงาน ประกอบด้วย
✓ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) : สรุปโดยย่อของรายงาน
✓ ขอบเขตการดำเนินงาน (Scope) : การประเมินมีจุดมุ่งหมายเพื่อวัดอะไร
✓ วิธีการ: มีวิธีการประเมินอย่างไร โดยอธิบายถึงระเบียบวิธีที่ใช้ประเมิน
✓ ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ: ข้อค้นพบหลักของการประเมินผลและข้อเสนอแนะ
2. หนั ง สื อ รั บ รองจากหน่ ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง 2 ฉบั บ (Letters of Reference) (ต้ อ งมี )
โดยหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานภาคเอกชนที่ต่างหน่วยงานกัน และต้องไม่ ใช่หน่วยงานที่สมัครเพื่อขอรับ
การประเมินเพื่อรับ รางวัล ทั้งนี้หนังสือรับรองดังกล่าวควรชี้ให้เห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของผลงาน และ
ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจริง (ในกรณีที่เข้าร่วมคลินิกให้คำปรึกษากับสำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ.ร. จะออก
หนังสือรับรองให้ 1 ฉบับ และหน่วยงานต้องจัดหามาอีก 1 ฉบับ)
3. สามารถส่งเอกสารเพิ่ม เติมจำนวน 5 รายการ (ไม่บังคับ) เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลกระทบและ
ผลสัมฤทธิ์ของผลงาน ซึ่งอาจเป็นรูปแบบกรณีศึกษา บทสรุปสำหรับผู้บริหาร เอกสารโครงการ บทความ
ในหนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์ สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คลิปวีดิทัศน์ การคัดเลือกรางวัลอื่น ๆ เป็นต้น
หากมีเอกสารหรือวัสดุอื่น เช่น สื่อเผยแพร่ คลิปวีดิทัศน์ มากกว่า 5 รายการ ผู้ประเมินจะสุ่มเลือก
5 รายการเพื่อตรวจสอบ ดังนั้นจึ งควรจำกัดเอกสารประกอบไว้ที่ 5 รายการเท่านั้น และเอกสารประกอบ
ต้องเป็นภาษาราชการหนึ่งใน 6 ภาษาของสหประชาชาติ เพื่อให้กรรมการพิจารณา (โดยมีการแปล หรือทำ
คำบรรยายประกอบ ฯลฯ )

การตัดสิทธิ์ผู้สมัคร
หน่วยงานที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการประเมินเพื่อรับรางวัล จะถูกตัดสิทธิ์จากการประเมิน
ด้วยเหตุผลต่อไปนี้
1. การสมัครเข้ารับการประเมินไม่เป็นไปตามแนวทางในการดำเนินการสมัครขององค์ การ
สหประชาชาติ
2. พบว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน และไม่ปฏิบัติตามกระบวนการหรือขั้นตอนการประเมิน
3. มีการนำเสนอข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ไม่มีเอกสารและ/หรือหลักฐานอ้างอิง
เพิ่มเติม
4. ข้อมูลเอกสารหลักฐานไม่เพียงพอที่จะทำให้ผลงานเป็นที่ประจักษ์
5. มีพฤติกรรมที่ผิดจรรยาบรรณ รวมถึงสร้างแรงกดดันที่ไม่เหมาะสมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
การประเมิน และกระบวนการคัดเลือก
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การเรียกคืนรางวัล
เลขาธิการองค์การสหประชาชาติสามารถพิจารณาเรียกคืนรางวัลได้ ในกรณีที่พบว่าผู้ส มัคร
ไม่ปฏิบัติตามกฎกติกา
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ขั้นตอนการสมัครรางวัลผ่านระบบออนไลน์
การสมัครออนไลน์ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ได้แก่

ทั้ง 4 ขั้นตอน จะต้องดำเนินการให้เสร็จ ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ก่อนเวลาเที่ยงคืน
ตามโซนเวลา EST
1. การสมัครสมาชิก (หากเป็นสมาชิกอยู่แล้ว สามารถใช้บัญชีที่มีเข้าสู่ระบบตามขั้นตอนที่ 2 ได้เลย)
เข้าสมัครสมาชิกได้ที่ https://publicadministration.un.org/unpsa/en/ หรือ

สแกน เพื่อสมัครรางวัล UNPSA 2021

หน้าจอจะแสดงผลดังภาพ เลือก Register เพื่อสมัครสมาชิก
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กรอกข้อมูลที่กำหนด ทั้งนี้ email address ควรใช้ email ที่สามารถเข้าตรวจสอบได้บ่อยครั้ง หลังจาก
กรอกข้อมูลข้างต้นครบถ้วนแล้ว ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ก่อน Click ที่ Register

หลังจากสมัครสมาชิกเรียบร้อยหน้าจอจะแสดงผลดังภาพ

ระบบจะส่ง email ที่แจ้งไว้ตอนสมัครออนไลน์ (หากไม่เจอ ให้ตรวจสอบที่เมนู Junk/Spam Mail) คลิ๊ก Link
ที่ระบบส่งไปใน email จะพบข้อความ “Your account has been successfully verified”
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2. การตอบ Basic information
เป็นการตอบคำถามเบื้องต้นเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผลงาน ในส่วนนี้จะต้องเลือก Sustainable
Development Goals ที่เกี่ยวข้องกับผลงาน ผู้สมัครสามารถศึกษาเพื่อเตรียมคำตอบไว้ล่วงหน้าได้จาก
ภาคผนวก
จากหน้าแรก เลือก Login จากนั้นกรอก Username และ Password ตามที่สมัครไว้เพื่อเข้าสู่ระบบ
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ประเทศ
ชื่อหน่วยงาน
ประเภทหน่วยงาน
ระดับการบริหาร
ชื่อผลงาน
จำนวนปีดำเนินการของผลงาน
เว็บไซต์หน่วยงาน
สามารถใส่เว็บไซต์ของผู้สมัคร หรือเว็บไซต์
ที่เกี่ยวข้องกับผลงาน (ถ้ามี)

ตำแหน่ง (ของผู้สมัคร)
ชื่อจริง
นามสกุล
เพศ
ที่อยู่
รหัสไปรษณีย์
เขต/อำเภอ
จังหวัด
หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร
โดยใส่รหัสประเทศไทยนำหน้า
(+66)
Email หลัก
Email สำรอง
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Question 1 : About the Initiative (คำถามที่ 1 เกี่ยวกับผลงาน)

เป็นผลงานของภาครัฐใช่หรือไม่

หากตอบ No ระบบจะมีคำถามเพิ่มเติมว่า “Is this a public private partnership?” (เป็นผลงานที่เกิดขึ้น
จากการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนหรือไม่ สามารถตอบ Yes หรือ No และคลิก Next

Question 2 : Categories (คำถามที่ 2 สาขาที่สมัคร)

เลือก Category ที่จะสมัคร
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Question 3 : Sustainable Development Goals (คำถามที่ 3 ความเชื่อมโยงของผลงาน
กับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ)
ผลงานมีความเชื่อมโยงเป้าหมาย SDG หรือไม่

ศึกษาได้จาก http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals
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Question 4 : Implementing Date (คำถามที่ 4 ระยะเวลาในการดำเนินการ)
ผลงานมีการดำเนินการตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไปใช่หรือไม่
(เลือกวันที่เริ่มดำเนินโครงการ)

Question 5 : Partner (คำถามที่ 5 UN หรือหน่วยงานของ UN มีส่วนร่วมในผลงานนี้
หรือไม่)
UN หรือหน่วยงานของ UN มีส่วนร่วมในผลงานนี้หรือไม่
ในกรณีที่ตอบ Yes (หน่วยงานของ UN มีส่วนร่วมใน
ผลงาน) จะต้องเลือกหน่วยงานที่มสี ่วนร่วม สามารถกด
ปุ่ม Ctrl ค้างไว้เพื่อเลือกจำนวนมากกว่า 1

ระบุบทบาทในการดำเนินการของหน่วยงานดังกล่าว
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Question 6 : Previous Participation (คำถามที่ 6 การส่งสมัครที่ผ่านมา)

ผลงานเคยถูกส่งสมัครรางวัล UNPSA ใน 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่
(2017 - 2019)
(ระบุปีที่เคยสมัคร)

Question 7 : UNPSA Awards (คำถามที่ 7 รางวัล UNPSA Awards)

ผลงานนี้เคยได้รางวัล UNSPA หรือไม่

Question 8 : Other Awards (คำถามที่ 8 รางวัลอื่น ๆ)

ผลงานนี้เคยได้รางวัลอื่น ๆ หรือไม่

หากผลงานเคยได้รับ รางวัล เลือกตอบ Yes จะมีช ่องให้กรอกชื่อรางวัล หน่ว ยงาน และปีที่ได้รับรางวัล
ตัวอย่างเช่น
- Public Sector Excellence Awards, Office of the Public Sector Development
Commission, 2020
- Public Service Awards, Office of the Public Sector Development Commission, 2019
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Question 9 : Validation Consent [Required] (คำถามที่ 9 การยินยอมให้ตรวจสอบ)

ท่านยินยอมให้ติดต่อบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสอบถาม
เกี่ยวกับผลงานเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

How did you learn about the UNPSA? (ท่านศึกษาเกี่ยวกับ UNPSA อย่างไร)

 Review before submitting. Click ‘back’ to make changes. หลังจากตอบคำถามนี้ ให้ทบทวน

คำตอบก่อนที่จะคลิก Submit นอกจากนี้ สามารถคลิก Back เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูล
 Click on “Save and Proceed to Nomination Stage” button to save Basic Information
Form and continue to the Nomination Form. คลิกปุ่ม “Save and Proceed to
Nomination Stage” เพื่อบันทึกข้อมูลในขั้นตอน Basic Information Form และเข้าสู่ขั้นตอน
Nomination Form ระบบจะแสดงข้อมูลดังรูปข้างล่าง
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3. การตอบคำถามหลัก 12 ข้อ (Nomination Form)
เป็นการตอบคำถามหลัก 12 ข้อ เกี่ยวกับผลงานที่สมัคร โดยแต่ละหัวข้อจะมีจำนวนคำกำหนดไว้
หากตอบเกินที่กำหนด การสมัครจะไม่ถูกพิจารณา ผู้สมัครสามารถเตรียมคำตอบไว้ล่วงหน้าโดยใช้โปรแกรม
Microsoft Word ช่วยคำนวณจำนวนคำได้ (คำนวนจากภาษาอังกฤษ)
ในขั้นตอนนี้ท่านสามารถกลับมาแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลได้ ระบบจะทำการ Save อัตโนมัติ ในกรณีที่
ท่านยังไม่ได้กด Submit ใบสมัคร
•

If it is a self-nomination: (กรณีเจ้าของผลงานเป็นผู้สมัครเอง)
1. Select Yes for the “Nominator is the same as nominee” (ให้ตอบ Yes ในคำถาม
Nominator is the same as nominee)
2. Click “Next”
3. Skip step below and procced to answer questions about the initiative (สามารถข้าม
ขั้นตอนด้านล่างและไปยังข้อคำถามเกี่ยวกับผลงานได้เลย)

•

If Nominee and Nominator details are different: (ถ้าเป็นการเสนอชื่อผลงานของหน่วยงานอื่น
เข้าสมัคร)
1. Select “No” (ตอบ No)
2. Fill in nominee information including institutional and contact information (กรอก
ข้อมูลของผู้เสนอชื่อ)
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3. Click “Next”
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Answer questions on the initiative (ตอบคำถามเกี่ยวกับผลงาน)
Please note the max number of words per question. It is indicated at the bottom of the text
box in red as shown. (แต่ล ะข้อคำถามจะกำหนดจำนวน Words ระบุไว้ที่ด้านล่างของกล่องข้อความ
เป็นสีแดงตามรูปที่แสดงด้านล่าง)
ตัวอย่างรูปแบบกล่องคำถามในแต่ละข้อคำถาม (จำนวนทั้งสิ้น 12 ข้อคำถาม)

ระบุจำนวน Words

คลิก Next เพื่อ
ทบทวนข้อมูลและ
ส่งข้อมูล
คลิก Back เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูล
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เมื่อตอบคำถามครบทั้ง 12 ข้อคำถาม ให้กดปุ่ม “Save and Proceed to Documentation Stage”
เพื่อ Submit ใบสมัคร จากนั้นคลิก OK

4. การส่งเอกสารเพิ่มเติม (Supporting Document)
ทุกผลงานหลังจากกด Submit ในขั้นตอนที่ 3 เรียบร้อยแล้ว จะต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมตามเงื่อนไข
ที่กำหนด ได้แก่
1. (บังคับส่ง) หนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2 ฉบับ (Suggested name: [YEAR]
UNPSA_Name.of.Initiative_Reference.Letter) (แนะนำให้ตั้งชื่อไฟล์ : [YEAR] UNPSA_ชื่อ
ผลงาน_Reference.Letter)
2. (บังคับส่ง) รายงานการประเมินผลงานที่ส่งสมัครขอรับรางวัล (Evaluation Report)
(Suggested name: [YEAR] UNPSA_Name.of.Initiative_Evaluation Report) (แนะนำให้ตั้ง
ชื่อไฟล์ : [YEAR] UNPSA_ชื่อผลงาน_ Evaluation Report)
3. (Optional) เอกสารอื่น ๆ ไม่เกิน 5 ชิ้นงาน คลิก “Choose File” และอัปโหลดเอกสารที่
เกี่ยวข้องจากนั้นคลิก “Start uploading”
ทั้งนี้ ผลงานที่ไม่มีเอกสารหลักฐานประกอบ จะไม่ได้รับการพิจารณา
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<<< รายงานการประเมินผลงาน (*ต้องมี)
หนังสือรับรอง ต้องใส่ 2 ฉบับ
สามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

ไฟล์เอกสารเพิม่ เติม
เอกสารเพิ่มเติม กรณีส่งเป็น URL
เช่น เว็บไซต์ เป็นต้น
หากเป็น vdo ควร Upload ใส่ Youtube
แล้วนำ URL มาส่งในส่วนนี้
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กรณีส่งเป็น URL เช่น เว็บไซต์ หากเป็น vdo
ควร Upload ใส่ Youtube แล้วนำ URL มา
ส่งในส่วนนี้

คลิก “Submit Application” เพื่อสิ้นสุดกระบวนการส่งใบสมัคร

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของผลงานที่ได้สมัครไปแล้ว โดย Click ที่ “Return to list”
ซึ่งหน้าจอจะแสดงผล ดังนี้

