เอกสารแนบ ๒

คู่มือการปฏิบัติงาน
(Work Manual)
เรื่อง
การมอบรางวัลเลิศรัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สานักงาน ก.พ.ร.

๒

สารบัญ
หน้า
๑. วัตถุประสงค์ (Objectives)
๒. ขอบเขต (Scope)
๓. ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure)

๓
๑. วัตถุประสงค์ (Objectives)
การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการมอบรางวัลเลิศรัฐ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑.๑ เพื่อเป็นคู่มือให้เจ้าหน้าที่นาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
๑.๒ เพื่อเป็นคู่มือให้เจ้าหน้าที่นาไปใช้เป็นแนวทางในการให้คาปรึกษา และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ
ส่งสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ
๒. ขอบเขต (Scope)
รางวัลเลิศรัฐ เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้แก่หน่วยงานของรัฐที่มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบ
ความสาเร็จ มีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานของรัฐทั้งปวง ซึ่งรางวัลเลิศรัฐ มี ๓ สาขา ได้แก่ สาขาบริการภาครัฐ
สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยรางวัลเลิศรัฐทั้ง
๓ สาขา มีเจตนารมณ์ดังนี้
 สาขาบริการภาครัฐ มอบให้กับหน่วยงานของรัฐ ที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน
ด้วยบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ
 สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มอบให้หน่วยงานของรัฐที่มีการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการได้ทัดเทียมมาตรฐานสากล
 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการ
พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารราชการบนพื้ น ฐานความรั บ ผิ ด ชอบ และการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชน
สาหรับคู่มือการมอบรางวัลเลิศรัฐ เป็นคู่มือที่กล่าวถึงขั้นตอนการดาเนินงานเกี่ยวกับ การขอรับรางวัล
เลิศรัฐ ซึ่งครอบคลุมงานสาคัญ ใน ๓ ส่วน ได้แก่
๒.๑ การรับสมัครรางวัล เป็นขั้นตอนการดาเนินการ เพื่อให้ได้หลักเกณฑ์และแนวทางในการสมัคร
ขอรับรางวัล จนทาการเปิดรับสมัครผลงานของหน่วยงานของรัฐ
๒.๒ การตรวจประเมินรางวัล เป็นขั้นตอนในการตรวจประเมิน ซึ่งมี ๒ ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นตอนที่ ๑
การตรวจประเมินจากเอกสาร และ ขั้นตอนที่ ๒ การตรวจประเมินในพื้นที่ปฏิบัติงาน
๒.๓ การมอบรางวัล เป็นขั้นตอนในการจัดให้มีพิธีมอบรางวัลแก่หน่วยงานที่ผ่านการประเมิน
๓. ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
๓.๑ ผู้รับผิดชอบโดยตรง ได้แก่ กองมาตรฐานการให้บริการภาครัฐ
๓.๑.๑ ผู้อานวยการกองมาตรฐานการให้บริการภาครัฐ รับผิดชอบควบคุม กากับดูแลการดาเนินงาน
เกี่ยวกับรางวัลเลิศรัฐในทุกขั้นตอน
๓.๑.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ประกอบด้วย
๑) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการให้บริการ รับผิดชอบจัดการ
การดาเนินการเกี่ยวกับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ

๔
๒) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มส่งเสริมธรรมาภิบาลและพัฒนาระบบคุณภาพการบริห าร
จัดการภาครัฐ รับผิดชอบจัดการการดาเนินการเกี่ยวกับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
๓) เจ้ าหน้ าที่ผู้ ป ฏิบั ติงานในกลุ่ มพัฒ นาระบบสนับสนุนการมีส่ ว นร่ว มในการพัฒ นาระบบ
ราชการ รับผิดชอบจัดการการดาเนินการเกี่ยวกับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
๓.๒ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะทางานตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานมอบรางวัลเลิศรัฐ จะครอบคลุมใน ๓ ส่วน ทั้งการรับสมัครรางวัล การตรวจ
ประเมินรางวัล และการมอบรางวัล ซึ่งเริ่มต้นจากการจัดทาหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล ไปจนถึงการมอบ
รางวัล ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ

๑
ทบทวนหลักเกณฑ์
การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ

๒

จัดทาร่างหลักเกณฑ์
การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ

๓
อ.ก.พ.ร.ฯ ที่เกี่ยวข้อง *
พิจารณา

รายละเอียดงาน
- ศึกษา ทบทวน
วรรณกรรม และรวบรวม
ข้อมูล/แนวคิดทฤษฎีการ
พัฒนาระบบราชการ
- ศึกษาหลักเกณฑ์และ
แนวทางในการประเมิน
รางวัลที่ผ่านมา
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
ขั้นตอนที่ ๑ นามาจัดทา
ร่างหลักเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ
จัดประชุม อ.ก.พ.ร.ฯ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนาร่าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
รางวัลฯ ที่ได้จากขั้นตอนที่
๒ เสนอต่อ อ.ก.พ.ร.ฯ
เพื่อพิจารณา

เอกสารที่
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เกี่ยวข้อง/
เอกสารอ้างอิง
๑ เดือน
(ต.ค.)

กองมาตรฐาน  ผลการศึกษาวิจัย
การให้บริการ  รายงานการศึกษา
วิจัย และข้อเสนอแนะ
ภาครัฐ

 บทเรียนจากการ
ดาเนินการในปีที่
ผ่านมา
 แนวโน้มทิศทาง
การพัฒนาระบบ
ราชการในระดับสากล
๒ เดือน กองมาตรฐาน  เอกสารข้อเสนอฯ
(ต.ค.-พ.ย.) การให้บริการ  บันทึกต่าง ๆ

ภาครัฐ

๑ เดือน
(พ.ย.)

กองมาตรฐาน บันทึก/สรุปมติที่
การให้บริการ ประชุม
ภาครัฐ

ไม่เห็นชอบ
* อ.ก.พ.ร. ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
๑. อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ กาหนดหลักเกณฑ์ แนวทางของรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ
๒. อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กาหนดหลักเกณฑ์ แนวทางของรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
๓. อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม กาหนดหลักเกณฑ์ แนวทางของรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม

๕
ลาดับ
ที่

๔

ผังกระบวนการ

เห็นชอบ
เผยแพร่หลักเกณฑ์
การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ

๕
จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์
รางวัลเลิศรัฐ

๖
รับสมัครรางวัลเลิศรัฐ

๗

จัดตั้งคณะทางานตรวจ
ประเมินรางวัลเลิศรัฐ

๘
เตรียมความพร้อม
ผู้ตรวจรางวัลฯ

รายละเอียดงาน

เอกสารที่
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เกี่ยวข้อง/
เอกสารอ้างอิง

เผยแพร่หลักเกณฑ์การ
พิจารณารางวัล เพื่อให้
หน่วยงานต่าง ๆ ทราบ

๑ เดือน กองมาตรฐาน คู่มือเกณฑ์รางวัล
(ต้น ธ.ค.) การให้บริการ เลิศรัฐ
ภาครัฐ

จัดประชุมชี้แจง
หลักเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ
แก่หน่วยงานของรัฐ
ในการสมัครขอรับรางวัล

๑ วัน กองมาตรฐาน คู่มือแนวทางการ
(กลาง ธ.ค.) การให้บริการ สมัครขอรับรางวัล
เลิศรัฐ
ภาครัฐ

เปิดรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ ๒ เดือน กองมาตรฐาน
ผ่านทางเว็บไซต์
(ม.ค.-ก.พ.) การให้บริการ
ภาครัฐ
จัดตั้งคณะทางานตรวจ
ประเมินรางวัลเลิศรัฐ
สาขารางวัลละ ๓ คณะ
ได้แก่
๑. คณะทางานกลั่นกรอง
เอกสารรางวัล
๒. คณะทางานตรวจ
ประเมินรางวัลฯ ในพื้นที่
๓. คณะทางานตรวจ
ประเมินรางวัลฯ ในพื้นที่
(สมทบ)
จัดประชุมชี้แจงแนว
ทางการตรวจรางวัลฯ
ให้แก่ผู้ตรวจฯ เพื่อให้การ
ตรวจประเมินฯ เป็น
มาตรฐานเดียวกัน

๒ สัปดาห์ กองมาตรฐาน เอกสารคาสั่ง
(ม.ค.) การให้บริการ อ.ก.พ.ร.ฯ
ภาครัฐ

๑ วัน
(ม.ค.)

กองมาตรฐาน เอกสารประกอบ
การให้บริการ การประชุม
ภาครัฐ

๖
ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

เอกสารที่
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เกี่ยวข้อง/
เอกสารอ้างอิง

- รวบรวมผลงานที่ส่ง
๒ สัปดาห์ กองมาตรฐาน ไฟล์เอกสารผลงาน
สมัครขอรับรางวัลทั้งหมด
(มี.ค.) การให้บริการ ที่ส่งสมัครขอรับ
รางวัล
- จัดส่งผลงานทีส่ ่งสมัคร
ภาครัฐ
ขอรับรางวัลให้แก่ผตู้ รวจฯ
ตามความเชี่ยวชาญ
หมายเหตุ ผู้ตรวจจะ
ดาเนินการตรวจ
ประเมินผลงานจาก
เอกสารทีส่ ่งสมัคร

๙
จัดส่งผลงานที่ส่งสมัคร
ขอรับรางวัล ให้แก่ผตู้ รวจฯ

๑๐
ไม่เห็นชอบ
คณะทางานกลั่นกรองฯ
พิจารณาผลการตรวจประเมิน
จากเอกสาร

จัดประชุมคณะทางาน
๑ สัปดาห์ กองมาตรฐาน เอกสารสรุปผล
กลั่นกรองเอกสารการ
(มี.ค.) การให้บริการ การประชุม
กลั่นกรองผลงานที่
สมัคร เพื่อพิจารณาผล
ภาครัฐ
ส่งสมัครขอรับ
การตรวจประเมินเบื้องต้น
รางวัลทั้งหมด
ของผู้ตรวจประเมินรางวัล

เห็นชอบ

๑๑
อ.ก.พ.ร.ฯ พิจารณา

๑๒

เห็นชอบ
ประกาศผลการตรวจ
ประเมินรอบที่ ๑

เสนอผลการตรวจประเมิน
จากคณะทางานกลั่นกรองฯ
ต่อ อ.ก.พ.ร.ฯ เพื่อ
ไม่เห็นชอบ พิจารณา

๑ วัน
(มี.ค.)

กองมาตรฐาน บันทึก/สรุปมติที่
การให้บริการ ประชุม
ภาครัฐ

- จัดทาประกาศผลการตรวจ ๑ สัปดาห์ กองมาตรฐาน ไฟล์ประกาศผล
ประเมินรอบที่ ๑ ให้
(มี.ค.) การให้บริการ การตรวจประเมิน
ประธาน อ.ก.พ.ร.ฯ ลงนาม
ภาครัฐ
รอบที่ ๑
- ประกาศผลลงเว็บไซต์ ก.พ.ร.
- ลงผลการประเมินในระบบ
รับสมัครรางวัลฯ ให้แก่
หน่วยงาน

๗
ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ

๑๓
เปิดรับเอกสาร
การตรวจประเมิน
รอบที่ ๒

๑๔
จัดส่งเอกสารผลงาน
ให้แก่คณะทางาน
ตรวจประเมินฯ

๑๕
คณะทางานตรวจ
ประเมินฯ พิจารณา
เห็นชอบ

๑๖
อ.ก.พ.ร.ฯ

๑๗
ประกาศผลการตรวจ
ประเมินรอบที่ ๒

ไม่เห็นชอบ

รายละเอียดงาน

เอกสารที่
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เกี่ยวข้อง/
เอกสารอ้างอิง

เปิดรับเอกสารการ
ประเมินรอบที่ ๒ (เฉพาะ
สาขาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ)

๓ สัปดาห์ กองมาตรฐาน
(มี.ค.) การให้บริการ
ภาครัฐ

- รวบรวมเอกสารผลงานที่
ได้จากขั้นตอนที่ ๑๓
- จัดส่งเอกสารผลงาน
ให้แก่ผู้ตรวจฯ ตามความ
เชี่ยวชาญ

๑ เดือน
(เม.ย.)

ประชุมคณะทางานตรวจ
ประเมินรางวัลฯ ในพื้นที่
เพื่อพิจารณากลั่นกรอง
ผลงานรอบที่ ๒ (เฉพาะ
สาขาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ)

๑ วัน
(พ.ค.)

กองมาตรฐาน เอกสารผลงาน
การให้บริการ รอบที่ ๒ ของ
หน่วยงานที่ผ่าน
ภาครัฐ
การพิจารณาใน
รอบที่ ๑

จัดประชุม อ.ก.พ.ร. เพื่อ
๑ วัน
เสนอผลการประชุม
(พ.ค.)
กลั่นกรองฯ จากขั้นตอนที่
๑๔ แก่ อ.ก.พ.ร.ฯ เพื่อ
ทราบ
- จัดทาประกาศผลการ
๑ สัปดาห์
ตรวจประเมินรอบที่ ๒
(พ.ค.)
ให้ ประธาน อ.ก.พ.ร.ฯ
ลงนาม
- ประกาศผลลงเว็บไซต์
ก.พ.ร.
- กรอกผลการประเมินใน
ระบบรับสมัครรางวัลฯ

กองมาตรฐาน เอกสารสรุปผล
การให้บริการ การประชุม
คณะทางานฯ
ภาครัฐ

กองมาตรฐาน บันทึก/สรุปมติที่
การให้บริการ ประชุม
ภาครัฐ
กองมาตรฐาน ไฟล์ประกาศผล
การให้บริการ การตรวจ
ภาครัฐ
ประเมินรอบที่ ๒

หมายเหตุ ขั้นตอนที่ ๑๓ - ๑๗ เป็นขั้นตอนเฉพาะของการดาเนินงานเกี่ยวกับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

๘
ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ

๑๘
จัดทาตารางตรวจประเมิน

๑๙
แจ้งหน่วยงาน
ที่ผ่านการประเมินฯ

รายละเอียดงาน

เอกสารที่
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เกี่ยวข้อง/
เอกสารอ้างอิง

- กาหนดวันผู้ตรวจ
๒ สัปดาห์ กองมาตรฐาน ตารางการตรวจ
ประเมินในพื้นที่
(พ.ค.)
การให้บริการ ประเมินรางวัล
- จัดทาข้อมูลสรุปประเด็น
ภาครัฐ
การตรวจประเมินในพื้นที่
จัดทาหนังสือ และโทร
หรือ email ประสาน เพื่อ
แจ้งหน่วยงานที่ผ่านการ
ประเมิน ในการ
- เตรียมความพร้อม
สาหรับการรับการตรวจ
ประเมินในพื้นที่
- จัดส่งข้อมูลเพิม่ เติมใน
ประเด็นที่กาหนด ซึ่ง
หน่วยงานต้องจัดส่ง
กลับมาภายใน ๒ สัปดาห์

๑ สัปดาห์ กองมาตรฐาน หนังสือแจ้ง
(พ.ค.) การให้บริการ หน่วยงานที่ผ่าน
การประเมิน
ภาครัฐ

(เฉพาะกรณีผลงานที่ผ่าน
เกณฑ์ที่จะได้รับรางวัลระดับดี
ของสาขาบริการภาครัฐ และ
สาขาการบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วม)

๒๐
ตรวจประเมินฯ ในพื้นที่

ตรวจประเมินฯ ในพื้นที่
๒ เดือน กองมาตรฐาน - เอกสารสรุปผล
โดยผู้แทน อ.ก.พ.ร.ฯ และ (พ.ค.-มิ.ย.) การให้บริการ การตรวจประเมิน
- เอกสารสรุปผล
เจ้าหน้าที่ ก.พ.ร.
ภาครัฐ
งานที่ผ่านการ
ประเมิน
- เอกสารตรวจ
ประเมินรางวัล

๙
ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ

๒๑
คณะทางาน
กลั่นกรองผล
การตรวจประเมิน
ในพื้นที่

๒๒
อ.ก.พ.ร.ฯ พิจารณา

รายละเอียดงาน

เอกสารที่
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เกี่ยวข้อง/
เอกสารอ้างอิง

จัดประชุมคณะทางาน
ตรวจประเมินรางวัลฯ ใน
พื้นที่ เพื่อกลั่นกรองผล
การตรวจประเมิน (เฉพาะ
สาขาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ)

๑ วัน
(ก.ค.)

กองมาตรฐาน เอกสารสรุปผล
การให้บริการ การประชุม
คณะทางานฯ
ภาครัฐ

จัดประชุม อ.ก.พ.ร. เพื่อ
- เสนอผลการตรวจ
ประเมิน แก่ อ.ก.พ.ร.ฯ
เพื่อพิจารณา (เฉพาะสาขา

๑ วัน
(ก.ค.)

กองมาตรฐาน บันทึก/สรุปมติที่
การให้บริการ ประชุม
ภาครัฐ

บริการภาครัฐ และสาขาการ
บริหารราชการแบบมีส่วน
ร่วม)

- เสนอผลการประชุม
คณะทางานฯ จากขั้นตอน
ที่ ๒๑ แก่ อ.ก.พ.ร.ฯ เพื่อ
ทราบ (เฉพาะสาขาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ)

๒๓
ประกาศผลการพิจารณา
มอบรางวัล

๒๔
เชิญหน่วยงานของรัฐ
เข้าร่วมงานมอบรางวัล

- จัดทาประกาศผลการ
พิจารณามอบรางวัล ให้
ประธาน อ.ก.พ.ร.ฯ ลงนาม
- ประกาศผลลงเว็บไซต์
ก.พ.ร.
- กรอกผลการพิจารณาผล
มอบรางวัลในระบบรับ
สมัครรางวัลฯ
จัดทาหนังสือเชิญ
หน่วยงานของรัฐเข้า
ร่วมงานมอบรางวัลเลิศรัฐ

๑ สัปดาห์ กองมาตรฐาน ไฟล์ประกาศผล
(ส.ค.) การให้บริการ การพิจารณา
ภาครัฐ
มอบรางวัล

๑ สัปดาห์ กองมาตรฐาน หนังสือเชิญ
(ส.ค.) การให้บริการ ร่วมงานมอบ
รางวัล
ภาครัฐ

หมายเหตุ ขั้นตอนที่ ๒๒ เป็นขั้นตอนเฉพาะของการดาเนินงานเกี่ยวกับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

๑๐
ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ

- เตรียมการจัดงานมอบ
รางวัลเลิศรัฐ ประจาปี
- ประสานงานหน่วยงานที่
มีผลงานที่ดเี ลิศ เข้าร่วม
จัดแสดงผลงาน

๒๕
เตรียมการจัดงาน
มอบรางวัล

๒๖
จัดงานมอบรางวัล

จุดเริ่มต้น
และสิ้นสุด
ของ
กระบวนการ

รายละเอียดงาน

กิจกรรม
และการ
ปฏิบัติงาน

จัดงานมอบรางวัลเลิศรัฐ
ประจาปี

การตัดสินใจ

เอกสารที่
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เกี่ยวข้อง/
เอกสารอ้างอิง

๑ เดือน
(ส.ค.)

กองมาตรฐาน - เอกสารรายการ
การให้บริการ สิง่ ที่ต้อง
ดาเนินการ (ก่อนภาครัฐ

ระหว่าง-หลังการ
จัดงานมอบรางวัล)
- เอกสารข้อมูลใน
การจัดแสดงผลงาน
๑ วัน กองมาตรฐาน เอกสารสรุปผลงาน
(ต้น ก.ย.) การให้บริการ ที่ได้รับรางวัล
เลิศรัฐ ประจาปี
ภาครัฐ

ทิศทางการ
เคลื่อนไหว
ของงาน

………………………………………………………………………..

จุดเชื่อมต่อระหว่าง
ขั้นตอน เช่น กรณีการ
เขียนกระบวนการ
ไม่สามารถจบภายใน
๑ หน้า

