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United Nations
Public Service Awards 2020

นางอารียพ
์ ันธ์ เจริญสุข
รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
ํ น ักงานคณะกรรมการพ ัฒนาระบบราชการ
สา

ว ัตถุประสงค์ของการมอบรางว ัล UNPSA

มุ่ ง เน้น การสร้า งนว ต
ั กรรม
ในการบริหารงานภาคร ัฐ

รวบรวมและเผยแพร่
ต้นแบบแนวทางการ
ดําเนินงานทีประสบ
ความสําเร็จ

ยกระด ับภาพล ักษณ์ทดี
ี
ให้ก ับการบริการภาคร ัฐ

Highlight
ให้รางว ัลแก่หน่วยงาน
ภาคร ัฐ

Collect and
disseminate

Reward

Raise

Motivate
Enhance
ี
พ ัฒนาความเป็นมืออาชพ
ในการให้บริการภาคร ัฐ

กระตุน
้ ให้ขา้ ราชการ
่ าร
ดําเนินการข ับเคลือนไปสูก
สร้างนว ัตกรรม
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United Nations Public Service Awards
United Nations Public Service Awards

2552 โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม

เป็ นรางวัลขององค์การสหประชาชาติทมอบให
ี
้แก่หน่วยงาน
ิ ทีมีผลงาน
ด ้านการให ้บริการสาธารณะของประเทศสมาชก
โดดเด่น จัดตังขึนโดยคณะมนตรีเศรษฐกิจและสงั คมแห่ง
สหประชาชาติ (ECOSOC) เพือมอบให ้แก่หน่วยงานที
ดําเนินการด ้านการให ้บริการสาธารณะและมอบหมายให ้
Division for Pubic Administration and Development
Management (DPADM) เป็ นผู ้ทําหน ้าทีในการบริหาร
จัดการรางวัลนี

2556 สถาบันพัฒนาการเด็กราช
นครินทร
2557 สํานักปองกันและควบคุมโรคที่ 9

2551 โรงพยาบาลยโสธร

2560 เทศบาลตําบลเขาพระงาม

2561 สํานักงานสาธารณสุจ จ. รอยเอ็ด

2555 โรงพยาบาลราชวิถี

มีการมอบรางวัลครังแรกเมือปี ค.ศ. 2003 (ปี พ.ศ. 2546)

2557 – 2558 โรงพยาบาลขอนแกน

2554 สํานักงานสรรพากรภาค 7

2554 – 2555 กรมชลประทาน

2558 สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี

2562 อบต.หนองตาแตม จ.ประจวบคีรีขันธ

ํ น ักงาน ก.พ.ร. ได้สน ับสนุนให้หน่วยงานภาคร ัฐของ
สา
ไทยสม ัครเข้าร ับการประเมินรางว ัล UN Public Service
Awards ตงแต่
ั
ปี พ.ศ. 2550 และได้ร ับรางว ัลอย่าง
ต่อเนืองทุกปี รวม 14 ผลงาน จาก 12 หน่วยงาน

พ.ศ. 2562
องค์การบริหารสว่ นตําบลหนองตาแต้ม
จ ังหว ัดประจวบคีรข
ี ันธ์ได้ร ับรางว ัลชนะเลิศ
ในสาขาที 3
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ปี

หน่วยงาน

2551

โรงพยาบาลยโสธร

2552

โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่

2554

สํานักงานสรรพากร ภาค 7
กรมสรรพากร

2555

ระด ับ
รองชนะเลิศ

ผลงาน

สาขา

การให ้บริการรักษาผู ้ป่ วย

Improving the delivery of services

ชนะเลิศ

การพัฒนาบริการทางการแพทย์ผา่ นเครือข่ายความ
ร่วมมือ

Improving the delivery of services

ชนะเลิศ

สํานักงานบริการขวัญใจประชาชน

Advancing knowledge management in
government

กรมชลประทาน

รองชนะเลิศ

การบริหารจัดการชลประทานแบบมีสว่ นร่วม โดย
คณะกรรมการภาคประชาชนและองค์กรผู ้ใช ้นํ าของ
โครงการส่งนํ าและบํารุงรักษากระเสียว อําเภอด่าน
ช ้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

Fostering participation in policy-making
decisions through innovative mechanisms

กรมชลประทาน

ชนะเลิศ

การป้ องกันและบรรเทาภัยแล ้งแบบบูรณาการของ
โครงการส่งนํ าและบํารุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่

Fostering participation in policy-making
decisions through innovative mechanisms

รองชนะเลิศ

โครงการป้ องกันตาบอดในผู ้ป่ วยเบาหวาน

Advancing knowledge management in
government

โรงพยาบาลราชวิถ ี
กรมการแพทย์
2556

สถาบันพัฒนาการเด็ก
ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

ชนะเลิศ

Child First – Work Together (CF-WT)

Improving the delivery of services

2557

สํานักป้ องกันและควบคุมโรค
ที 9 กรมควบคุมโรค

ชนะเลิศ

การบริหารจัดการแบบบูรณาการเพือลดความ
เจ็บป่ วยด ้วยโรคมาลาเรียในพืนทีเสียงสูง
อําเภออําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

Fostering participation in policy-making
decisions through innovative mechanisms

โรงพยาบาลขอนแก่น

ชนะเลิศ

ศูนย์ชว่ ยเหลือเด็กและผู ้หญิงในภาวะวิกฤต (One
stop crisis center : OSCC)

Promoting gender-responsive delivery of
public services

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี กรมการแพทย์

ชนะเลิศ

Holistic School in Hospital Initiative (HSH)

Promoting Whole-of-Government Approaches
in the information Age

2558

โรงพยาบาลขอนแก่น

รองชนะเลิศ

Fast-track Service for High-risk Pregnancies

Promoting gender-responsive delivery of
public services

2560

เทศบาลตําบลเขาพระงาม
จังหวัดลพบุรี

รองชนะเลิศ

Excellent Happy Home Kao PraNgam
Tessaban Lopburi

Innovation and Excellence in Delivering
Health Services

2561

สํานักงานสาธารณสุขจังวหัด
ร ้อยเอ็ด

ชนะเลิศ

Integrated approach of comprehensive
cervical cancer control

Promoting gender responsive public services
to achieve the SDGs

2562

อบต.หนองตาแต ้ม จังหวัด
ประจวบคีรข
ี น
ั ธ์

ชนะเลิศ

Self-reliant Solar Energy Community

5 public
Developing effective and accountable
institutions

UN Public Service Day

2011 United Nations and Africa Public Service Day
United Nations and Africa Public Service Forum
United Nations Public Service Awards Ceremony
Africa Public Service Day Exhibition and Awards

"Transformative Leadership in Public Administration and
Innovation in Governance:
Creating a Better Life for All"
Dar es Salaam, United Republic of Tanzania
20 – 23 June 2011
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UN Public Service Day

2008
โรงพยาบาลยโสธร

กรมชลประทาน

โรงพยาบาลขอนแก่น

2009
ี งใหม่
รพ.มหาราชนครเชย

2012

โรงพยาบาลราชวิถ ี

2014
สําน ักป้องก ันควบคุมโรคที 9

2017
เทศบาลตําบลเขาพระงาม
จ ังหว ัดลพบุร ี

2011
กรมชลประทาน

สรรพากรภาค 7

2013
สถาบ ันพ ัฒนาการเด็กราชนครินทร์

โรงพยาบาลขอนแก่น

2015 สถาบ ันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
ิ ี
มหาราชน

2018
สําน ักงานสาธารณสุข
จ ังหว ัดร้อยเอ็ด

UN Public Service Day

องค์การบริหารสว่ นตําบลหนองตาแต้ม จ ังหว ัดประจบคีรข
ี ันธ์
ผลงาน “ชุมชนไฟฟ้าพล ังงานแสงอาทิตย์แบบพึงพาตนเอง
(Self-reliant Solar Energy Community)”
Winner
สาขา Developing effective and accountable public
institutions
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United Nations’ 17 Goals to Sustainable Development
ในปี พ.ศ.2559 (ค.ศ.2016) รางว ัล UNPSA ได้ถก
ู จ ัดให้อยูใ่ นแผนงานของ 2030 Agenda for Sustainable
Development and the Sustainable Development Goals (SDGs)

กําจัดความยากจน

กําจัดความหิวโหย
และสร ้างความมันคง
ทางอาหาร

สง่ เสริมสุขภาพทีดี
ของประชากร

เพิมโอกาสทาง
ึ ษา
การศก

จัดสรรแหล่งพลังงาน สง่ เสริมการเจริญเติบโต พัฒนาระบบโครงสร ้าง ลดความไม่เท่าเทียม
ทีพอเพียงและยังยืน
ระหว่างประเทศ
ทางเศรษฐกิจและ
สาธารณูปโภคพืนฐาน
สนั บสนุนการจ ้างงาน

ส่งเสริมการแก ้ไขปั ญหา
การเปลียนแปลงสภาวะ
อากาศโลก

การรักษาทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั ง

การรักษาทรัพยากร
ป่ าไม ้และระบบนิเวศน์

สง่ เสริมให ้เกิดความ
ยุตธิ รรมในสงั คม

สง่ เสริมความเท่า
เทียมทางเพศ

จัดการแหล่งนํ าให ้
พอเพียงต่อการ
บริโภคอุปโภค

สง่ เสริมความมันคง
ปลอดภัยในชวี ต
ิ
มนุษย์

สง่ เสริมการผลิตและ
การบริโภคอย่างยังยืน

ส่งเสริมความร่วมมือใน
ระดับนานาชาติเพือให ้
เกิดการพัฒนาทียังยืน
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คุณสมบ ัติของผูส
้ ม ัคร
01  รางวัลนีเปิ ดกว ้างให ้กับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานสว่ นภูมภ
ิ ของ องค์การ
ิ าคจากประเทศสมาชก
่ น่วยงานภาครัฐ เชน
่ ภาคประชาสงั คม ภาคเอ
สหประชาชาติทัวโลก หากหน่วยงานอืนทีไม่ใชห
ึ ษา และอืน ๆ ต ้องการสมัครเข ้ารับรางวัล สามารถสมัครผ่านหน่วยงานของรัฐได ้
สถาบันการศก

02  การสมัครสามารถสมัครผ่านทางหน่วยงานต ้นสังกัด หรือหน่วยงานภายนอก (third party) เป็ น
ื
ผู ้เสนอชอเข
้าสมัครแทนก็ได ้
03  ผลงานทีสง่ เพือเข ้ารับรางวัลต ้องแสดงถึงความคิดริเริมสร ้างสรรค์เชงิ นวัตกรรม และสอดคล ้อง
กับประเภทรางวัลใดประเภทหนึงตามทีกําหนดไว ้ใน UNPSA 2019 (ภายหลังจากการสมัคร
ผู ้สมัครจะไม่สามารถเปลียนแปลงประเภทรางวัลได ้ ดังนันผู ้สมัครควรให ้ความสําคัญในประเด็น
ของประเภทรางวัลทีจะสมัครให ้ถูกต ้อง)
04  ผลงานทีสง่ เพือเข ้ารับรางวัลต ้องดําเนินงานมาแล ้วอย่างน ้อยสองปี และมีตัวอย่างพร ้อมทัง
เอกสารประกอบอย่างครบถ ้วน
05  กรอกใบสมัครให ้ครบถ ้วนและถูกต ้อง
06  การสง่ ผลงานเข ้ารับรางวัลต ้องมีเอกสารทีเกียวข ้องครบถ ้วนผลงานทีสง่ เข ้าสมัครต ้องไม่เคย
ได ้รับรางวัล UNPSA มาก่อน
07  ผลงานทีสง่ เข ้าประกวดต ้องไม่มส
ี ว่ นเกียวข ้องกับการดําเนินงานขององค์การสหประชาชาติ
(United Nations System)
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เกณฑ์การพิจารณารางว ัล
01 แนวทางการดําเนินงานทีสอดคล้องก ับวาระการพ ัฒนาทียงยื
ั น 2030 (2030 Agenda)
ิ
ครอบคลุมมิตด
ิ ้านสงั คม (PEOPLE) เศรษฐกิจ (PROSPERITY) สงแวดล
้อม (PLANET)
ั ติภาพ สถาบันทีเข ้มแข็ง และความยุตธิ รรม (PEACE) และหุ ้นสว่ นการพัฒนา
สน
(PARTNERSHIP)
02  นว ัตกรรม ผลงานทีสง่ เข ้ารับรางวัลต ้องแสดงถึงความคิดสร ้างสรรค์เชงิ นวัตกรรม มีหลักการ
และมาตรการทีสง่ เสริมและสนับสนุนให ้เกิดการพัฒนาอย่างยังยืนตามหลักการ SDGs หรือการ
ิ ธิภาพงานบริการภาครัฐ แก ้ไขปั ญหาทีเกียวข ้องกับสาธารณชน เสริมสร ้างความ
เพิมประสท
เข ้มแข็งขององค์การ เพือพัฒนาประเทศหรือภูมภ
ิ าคให ้ดีขน
ึ
03 ความสา
ํ ค ัญ ผลงานทีสง่ เข ้ารับรางวัลต ้องสร ้างผลกระทบเชงิ บวกให ้กับประชากรสว่ นใหญ่
และมุง่ เน ้นแก ้ไขประเด็นปั ญหาทีสงั คมให ้ความสําคัญในบริบทของประเทศหรือภูมภ
ิ าคนัน ๆ
้
04 การถ่ายทอดความรู ้ ผลงานทีสง่ เข ้ารับรางวัลต ้องสามารถนํ าไปประยุกต์ใชในการ
ดําเนินงานกับบริบทอืนได ้

ั น ผลงานทีสง่ เข ้ารับรางวัลต ้องมีความยังยืนทังด ้านเศรษฐกิจ สงั คมและ
05 ความยงยื
ิ
สงแวดล
้อมและสง่ ผลกระทบเชงิ บวกต่อคนรุน
่ ต่อไป
ี ผลงานทีสง่ เข ้ารับรางวัลต ้องแสดงให ้เห็นถึงความเชอมโยงกั
ื
้ ส
ี ว่ นได้สว่ นเสย
บผู ้มี
06 ผูม
ี ทีเกียวข ้อง ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสงั คม ชุมชน และภาคเอกชน
สว่ นสว่ นเสย
11

ประเภทรางว ัล (Categories) UNPSA 2020

การให้บริการทีครอบคลุม
ทวถึ
ั งและเท่าเทียมก ัน
(Delivering inclusive and
equitable services for all)

่ เสริมกลไก
การสง
การบูรณาการเชงิ
นโยบายเพือการพ ัฒนา
ทียงยื
ั น (Promoting
integrated mechanisms
for sustainable
development)

่ เสริมความ
การสง
เท่าเทียมทางเพศในการ
่ เสริมความโปร่งใส
การสง
ให้บริการสาธารณะเพือ
และภาระร ับผิดร ับชอบ
การพ ัฒนาทียงยื
ั น
ในหน่วยงานภาคร ัฐ
(Promoting gender
(Developing transparent
responsive public
่
การส
ง
เสริ
ม
การบริ
ห
ารงาน
and accountable public
services
to achieve the
ภาคร ัฐด้วยเทคโนโลยีดจ
ิ ท
ิ ัล
institutions)
SDGs)
(Promoting digital
transformation in the public
sector)
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รายละเอียดแต่ละสาขา
สาขาที 1. การให ้บริการทีครอบคลุมทัวถึงและเท่าเทียมกัน
(Delivering inclusive and equitable services for all)
่ งทางการเข ้าถึงบริการ
คําอธิบาย: มุง่ เน ้นการสง่ เสริมนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการเพิมชอ
สาธารณะทีมีคุณภาพและราคาไม่แพงให ้แก่ประชาชนทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิง
ผู ้ยากไร ้และผู ้ทีด ้อยโอกาส โดยหน่วยงานภาครัฐจะต ้องมีการปฏิรูปและมีกลไกการ
ิ ธิภาพและประสท
ิ ธิผลในการสง่ มอบ
เปลียนผ่านการให ้บริการภาครัฐเพือเพิมประสท
บริการสาธารณะ ตระหนั กถึงความเท่าเทียมกัน การให ้บริการเชงิ บูรณาการและมี
ึ นหัวใจสําคัญของการให ้บริการทียึดประชาชนเป็ นศูนย์กลาง
ความหลากหลายซงเป็
สาขาที 2. การสง่ เสริมกลไกการบูรณาการเชงิ นโยบายเพือการพัฒนาทียังยืน
(Promoting integrated mechanisms for sustainable development)
ื
คําอธิบาย: มุง่ เน ้นการสง่ เสริมกรอบนโยบายทีเอือต่อการเสริมสร ้างระบบทีเชอมโยง
และบูรณาการทํางานร่วมกันของภาครัฐ และทีสําคัญคือ การกําหนดนโยบายจะต ้อง
ื
คํานึงถึงความสอดคล ้องเชอมโยงกั
บเป้ าหมายอืน ๆ ใน SDGs กลไกดังกล่าวจะต ้อง
แสดงให ้เห็นถึงเป้ าประสงค์สําคัญในการสร ้างความสมดุลระหว่างความร่วมมือและ
้
ภาระรับผิดชอบ ลดความซําซอนหรื
อผลกระทบเชงิ นโยบายและการดําเนินการต่าง ๆ
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รายละเอียดแต่ละสาขา
สาขาที 3. การสง่ เสริมความโปร่งใสและภาระรับผิดรับชอบในหน่วยงานภาครัฐ
(Developing transparent and accountable public institutions)
คํ าอธิบ าย:มุ่งเน ้นให ้การส่งเสริม ความโปร่งใสและภาระรั บผิดชอบของหน่ วยงาน
ภาครัฐ รวมทังการเปิ ดโอกาสให ้ประชาชนเข ้ามามีสว่ นร่วม ผลงาน
ต ้องแสดงให ้เห็นถึงการเข ้าถึงข ้อมูลสารสนเทศของประชาชน การมี
สว่ นร่วม การตรวจสอบและการรายงานความประพฤติมช
ิ อบ
ของเจ ้าหน ้าทีรัฐและหน่วยงานต่าง ๆ

สาขาที 4. การสง่ เสริมการบริหารงานภาครัฐด ้วยเทคโนโลยีดจ
ิ ท
ิ ัล
(Promoting digital transformation in the public sector)
้
คําอธิบาย : มุง่ เน ้นสง่ เสริมการบริหารเชงิ ยุทธศาสตร์และการประยุกต์ใชเทคโนโลยี
ดิจท
ิ ัลเพือก่อให ้เกิดการเปลียนผ่านในการบริหารงานภาครัฐ นโยบายเชงิ นวัตกรรม
่ งว่างและความท ้าทายในมิตด
และกลไกต่าง ๆ จะชว่ ยลดชอ
ิ ้านสังคม เศรษฐกิจและ
ิ
้
สงแวดล
้อม รวมทังการพัฒนาและใชประโยชน์
จากปั ญญาประดิษฐ์ การเปิ ดเผย
ข ้อมูล การจัดการฐานข ้อมูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์และประมวลผลข ้อมูล การใช ้
บล็อกเชน การเรียนรู ้ของเครืองจักร คลาวด์คอมพิวติง และอินเทอร์เน็ ตของสรรพสงิ
นอกจากนี ต ้องแสดงให ้เห็นถึงการสง่ เสริมการวางนโยบายสาธารณะทีไม่เพียงแต่
้
มุง่ เน ้นการใชประโยชน์
จากเทคโนโลยีในการสร ้างคุณค่าร่วมกัน ในขณะเดียวกั14นก็
ี
ชว่ ยแก ้ไขปั ญหาเกียวกับการกํากับดูแลและลดความเสยงที
เกียวข ้อง

รายละเอียดแต่ละสาขา
สาขาที 5. การสง่ เสริมความเท่าเทียมทางเพศในการให ้บริการสาธารณะเพือการพัฒนาทียังยืน
(Promoting gender responsive public services to achieve the SDGs)
คําอธิบาย:มุง่ เน ้นการสง่ เสริมนโยบายเชงิ นวัตกรรมในการบริหารงานภาครัฐและ
การให ้บริการ เพือตอบสนองความต ้องการทีเฉพาะเจาะจงของสตรีทก
ุ วัย
การสง่ เสริมความเท่าเทียมทางเพศในการให ้บริการสาธารณะเป็ นกุญแจสําคัญ
ิ ธิของสตรีทก
ในการลดปั ญหาความยากจน ความไม่เท่าเทียม และสง่ เสริมสท
ุ วัย
การดํ า เนิน การดั ง กล่ า วจะต ้องกํ า หนดกรอบนโยบายและกฎหมาย การปรั บ
โครงสร า้ ง ขีด ความสามารถในการบริห ารจั ด การขององค์ ก าร เพื อให ก้ าร
ิ ธิภ าพเต็ ม รูป แบบ ผลงานจะต ้องแสดงให ้เห็นถึงความเท่า
ดํ าเนินงานมีป ระส ท
เที ย มทางเพศ และการมอบอํ า นาจให ส
้ ตรี ทุ ก วั ย มี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการ
วางแผน การจัดทํางบประมาณ การดําเนินการ การติดตามและการประเมินผล

ผลงานทีได้ร ับรางว ัลในปี 2017-2019

16

ใน ปี พ.ศ. 2559 องค์การสหประชาชาติปรับรายละเอียด
ของรางวัลให ้สอดคล ้องกับเป้ าหมายการพัฒนาอย่างยังยืน
หรือ SDGs ดังนัน ผลงานทีสง่ สมัครเข ้ารับรางวัลตังแต่ปี
พ.ศ. 2560 จนถึงปั จจุบน
ั ต ้องมีความสอดคล ้องกับ SDGs
โดยผลงานทีได ้รับรางวัลในปี พ.ศ. 2560 - 2562 จํานวน
30 ผลงาน มีความสอดคล ้องกับเป้ าหมายการพัฒนาที
ยังยืน มากทีสุด 3 ลําดับ ได ้แก่
อ ันด ับ 1: เป้ าหมายที 3 (สร ้างหลักประกันว่าคนมีชวี ต
ิ ทีมี
สุขภาพดีและสง่ เสริมสวัสดิภาพสําหรับทุกคนในทุกวัย)
มากทีสุด คิดเป็ นร ้อยละ 33 ของผลงานทีได ้รับรางวัลในปี
พ.ศ. 2560 - 2562 (จํานวน 30 ผลงาน)
อ ันด ับ 2: เป้ าหมายที 16 (สง่ เสริมสงั คมทีสงบสุขและ
ครอบคลุมเพือการพัฒนาทียังยืน ให ้ทุกคนเข ้าถึงความ
ิ ธิผล รับผิดรับชอบ
ยุตธิ รรม และสร ้างสถาบันทีมีประสท
และครอบคลุม ในทุกระดับ) คิดเป็ นร ้อยละ 27
อ ันด ับ 3: เป้ าหมายที 5 (บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ
และให ้อํานาจของผู ้หญิงและเด็กหญิงทุกคน) มากเป็ น
อันดับ 3 คิดเป็ นร ้อยละ 20
นอกจากนียังมีผลงานทีสอดคล ้องกับ SDGs เป้ าหมายอืน ๆ
อาทิ เป้ าหมายที 5 (บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและ
ให ้อํานาจของผู ้หญิงและเด็กหญิงทุกคน) เป้ าหมายที 10
(ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ)
เป้ าหมายที 6 (สร ้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให ้มีนําและ
สุขอนามัยสําหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการทียังยืน)
17

ผลงานทีได้ร ับรางว ัลในปี 2019
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UN Awards 2019 Winners : Category 1
สาขา 1: การให้บริการทีครอบคลุมและเท่าเทียมโดยไม่ทงใครไว้
ิ
เบืองหล ัง (Delivering inclusive and
equitable services to leave no one behind)
Kenya
Initiative: Up-scaling Basic Sanitation
for Urban Poor (UBSUP)
Institution: Water Sector Trust Fund

ในประเทศเคนยา บริเวณเขตเมืองทีมีประชากรทีมีรายได ้ตํา
อาศัยอยู่ต ้องประสบปั ญหาการเข ้าถึงทรัพยากรนํ าสะอาดที
ึ ่งผลกระทบต่อสุขอนามัยละ
ไม่เพียงพอและไม่ยั งยืนซงส
ั อยู่ในบริเวณเหล่านั น
สภาพความเป็ นอยูข
่ องพลเมืองทีอาศย
โดยเฉพาะอย่างยิงผลกระทบทีเกิดขึนกับผู ้หญิง เด็ก และ
ประชากรทีมีสข
ุ ภาพร่างกายอ่อนแอ โปรเจค UBSUP จึงเกิด
ขึนมาเพือจัดการกับปั ญหาเหล่านั นผ่านทางการจัดตังระบบ
ิ
บําบัดสงปฏิ
กล
ู (DTFs) ในการสูบ ขนถ่ายและการจัดการสงิ
ปฏิกล
ู นอกจากนี โปรเจค UBSUP ยังจัดตังระบบติดตาม
เพือตรวจสอบการเข ้าถึงนํ าทีสะอาดและสาธารณู ปโภคขัน
พืนฐานทีถูกสุขลักษณะ อีกทังยังได ้พัฒนาแนวทางเรืองการ
ปรับปรุงสุขอนามัยไปพร ้อม ๆกับการปฏิรูปภาคสว่ นต่าง ๆที
เกียวข ้อง จากผลการประเมินพบว่าเป้ าหมายและแนวทาง
ของโครงการได ส
้ ร า้ งการเปลี ยนแปลงสํ า คั ญ ที ทํ าให ้
ประชากรทีมีรายได ้ตํ าในเขตพืนทีเมืองนั นสามารถเข ้าถึง
สุขลั กษณะทีดีได ้ โดยพบว่าตังแต่โครงการได ้ริเริมจนถึง
เดือนธันวาคมปี 2018 ได ้ชว่ ยให ้พลเมืองกว่า200,000 คน
เข ้าถึงแหล่งนํ าสะอาด และมีสข
ุ ลักษณะทีดีขนได
ึ
้

Brazil
Initiative: Waste Collection Program:
Enhancing a Cooperative Network for
Productive and Social Inclusion
Institution: Prefeitura do Jaboatão dos
Guararapes
เดิมการจัดเก็บขยะหรื
อการรวบรวมขยะของเมือง

Jaboatão dos Guararapes นันเป็ นกิจกรรมทีไม่ได ้มีการ
จัดการอย่างเป็ นระบบ ทําให ้คนทีเก็บขยะที Lixão da
Muribeca ทีเป็ นสถานทีทิงขยะแบบเปิ ด (open-air) ของ
ึ
คนในเมืองนัน ซงการเข
้ามาเก็บขยะในพืนทีดังกล่าวทํา
ิ กับโรคภัยไข ้เจ็บ แก๊สและ
ให ้คนเก็บขยะนันต ้องเผชญ
ี โอกาสทางเศรษฐกิจและสงั คม ดังนันใน
ควันพิษ สูญเสย
ปี 2009 เทศบาลจึงได ้ดําเนินการปิ ดสถานทีทิงขยะแห่ง
นีและได ้เริมต ้นโครงการใหม่โดยให ้มีการจัดจ ้างพนักงาน
จํานวนหนึงทีเคยทํางานเก็บขยะและคนกวาดถนน และ
ให ้กลุม
่ คนเหล่านันได ้เข ้ารับการฝึ กอบรมหลักปฏิบต
ั ท
ิ ี
้
ถูกต ้อง รวมถึงได ้ให ้การสนับสนุนเครืองมือเครืองใชและ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ในการทํางาน โดยคํานึงถึงความ
ิ
ปลอดภัยต่อสงแวดล
้อมด ้วย นอกจากนีทางเทศบาล
ยังให ้ความสําคัญแก่ผู ้หญิงและกลุม
่ คนทีมีความ
่ ผู ้ป่ วยทีติดเชอเอชไอวี
ื
เปราะบาง เชน
ผู ้ทีเคยกระทําผิด
ทางกฎหมาย ผู ้ทีเคยติดยาเสพติด เพือให ้เข ้ามาทํางาน
และดูแลจัดการสหกรณ์ขยะแห่งใหม่นี
19

UN Awards 2019 Winners : Category 1
สาขา 1: การให้บริการทีครอบคลุมและเท่าเทียมโดยไม่ทงใครไว้
ิ
เบืองหล ัง (Delivering inclusive and
equitable services to leave no one behind)

Australia
Initiative: Victorian Rabbit Action Network
Institution: Agriculture Victoria

ปั ญหาความไม่มเี สถียรภาพของดินในรัฐวิคตอเรียของประเทศออสเตรเลียนันเกิดจากการบุกรุกของกระต่าย
ื พันธุข
ยุโรปทีเข ้ามาอยูอ
่ าศัยโดยการขุดโพรง และการสบ
์ องกระต่ายยุโรปทีมีจํานวนมากขึนอย่างต่อเนือง
ดังนั น The Victorian Rabbit Action Network (VRAN) จึงได ้เร่งสร ้างการประสานงานแลกเปลียนข ้อมูล
ข่าวสารระหว่างชุมชนและรั ฐบาลท ้องถินเพือแก ้ไขปั ญหาการบุกรุ กของกระต่ายสายพั นธุ์นี นอกจากนี
VRAN ยังได ้บันทึกปั ญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึนเพือชว่ ยสร ้างกลไกในการตอบโต ้และควบคุมปั ญหากระต่ายบุก
รุกทีอาจเกิดขึนในอนาคต อีกทังยังได ้จัดการประสานงานระหว่างผู ้ออกนโยบายและรัฐบาลท ้องถินเพือให ้
ิ ธิภาพมากขึน โดยภายใน 4 ปี หลังจากการริเริม โครงข่ายนีได ้
การออกนโยบายต่อปั ญหาดังกล่าวมีประสท
จัดการปั ญหาในพืนทีต่างๆ ทีได ้รับผลกระทบครอบคลุมถึง 2.4 ล ้านเฮคเตอร์ท ี และจากผลการสํารวจและ
การประเมินของโครงการริเริมนีพบว่าได ้สร ้างความเปลียนแปลงในการจัดการปั ญหาการบุกรุกของกระต่าย
่ ารจัดการปั ญหาทีนํ าโดยชุมชน
ยุโรปนีไปสูก

UN Awards 2019 Winners : Category 1
Australia
Initiative: Victorian Rabbit Action Network
Institution: Agriculture Victoria

UN Awards 2019 Winners : Category 2
ื นต่
สาขา 2: ความเชอม
ั อแนวทางการบูรณาการของหน่วยงานภาคร ัฐ (Ensuring integrated approaches
in the public-sector institutions)

Indonesia
Initiative: PetaBencana.id

จากสภาพอากาศทีมีก ารเปลียนแปลงและทวีค วาม
รุ น แ ร ง ขึนอ ย่ า งไ ม่ ส า ม า ร ถ ทํ าน าย ได ้ หล าย เ มื อ งใ น
ิ กั บ ภั ย ธรรมชาติท ีรุ น แรงอยู่ เ ป็ น
อิน โดนีเ ซ ีย จึง ต ้องเผช ญ
้
ประจํ า เนืองจากขาดข ้อมูลทีทั นต่อ สถาณการณ์เพือใช ใน
ิ ใจวางแผนรั บ มือ ทํ า ให ้การบริห ารจั ด การขาด
การตั ด ส น
ิ ธิภาพและมีความซําซอน
้ ด ้วยการเปิ ดเผยข ้อมูลภัย
ประสท
พิบัตแ
ิ บบ Real-time และทํ าให ้เกิดการส ่งต่ออย่างสะดวก
ร ว ด เ ร็ ว PetaBencana.id ไ ด เ้ พิ ม ป ร ะ ส ิ ท ธิ ภ า พ ใ ห ก
้ ับ
ป ร ะ ช าช นอ ย่ า งเท่ า เ ที ย ม ในก า ร ติ ด ส ิ น ใจ รั บมื อ โด ย
platform ได ้รั บ การออกแบบให ้ทํ างานอย่างสอดคล ้องกั บ
่ ข ้อความสัน Social media และ
platform อืนๆอย่างเชน
sms แนวคิด นี เกิด ขึนเพือให ้มีก ารเข ้าถึง ข ้อมูล ได ้ง่ า ยขึน
โดยกลุม
่ คนทีมีต ้นทุนตํา หน่วยงานและภาคประชาชนทียาก
จะเข ้าถึง ข ้อมูล ได ้ โดยตั งแต่ ท ีเวปไซต์ Patabencana.in
เปิ ดตัวในเดือนธันวาคม 2015 มีการเข ้าชมเวปไซต์จํานวน
737,102 ครั งจากคน 361,478 คน โดยตั วระบบนั นยั งถูก
่
ออกแบบให ้สามารถทํางานร่วมกับแพลตฟอร์มอืน ๆ ได ้ เชน
ี ลมีเดีย
ระบบสง่ ข ้อความทันที (instant messaging) โซเชย
(social media) หรือระบบการสง่ ข ้อความแบบสัน ๆ (SMSbased communications)

Argentina
Initiative: Social, Synergistic and
Sustainable Business Model

ผู ป
้ ่ วยเรื อรั ง จํ า นวนมากในประเทศอาร์ เ จนติน ามีค วาม
้ กษาโรคซงมี
ึ ราคาแพง แต่ผู ้ป่ วยเหล่านั นไม่ได ้มี
ต ้องการใชยารั
ทรั พ ยากรทางเศรษฐกิจ หรื อ ประกั น สุ ข ภาพที จะครอบคลุ ม
ค่าใชจ่้ ายดังกล่าว ทําให ้กลุม
่ คนยากจน หรือกลุม
่ คนทีเปราะบาง
(vulnerable) ไม่ ส ามารถเข ้าถึง ยารั ก ษาโรคที มีร าคาแพงได ้
โด ย เ ฉพ าะ ย า ที เ กี ย วข อ
้ ง กั บ ก าร รั ก ษา โร ค ด ว้ ย พ ล าส ม า
( plasma) ก า ร จั ด ตั ง Blood Products Laboratory จึ ง มี
ื
จุด ประสงค์เ พือจั ด ทํ ายาทีทํ า มาจากการแปลงเช อโรคที
เหลือ
ค ้าง (plasma) มาเป็ นยารั ก ษาโรคทีมีค วามปลอดภัย มีร าคาที
เหมาะสมและมี ป ระส ิท ธิผ ลให แ
้ ก่ ก ลุ่ ม คนยากจนและคนที
เปราะบาง ในขณะเดีย วกั น องค์ก รดั ง กล่ า วก็ ยั ง ทํ า หน า้ ทีเป็ น
ช ่อ งทางในการจั ด หายารั ก ษาโรคสํ า หรั บ ผู ้ป่ วยทั วไปอีก ด ้วย
น อ ก จ า ก นี ยั ง ไ ด จ
้ ั ด ตั ง โ ป ร แ ก ร ม ที ช ื อ ว่ า Drug Donation
Program เพื อเป็ นช ่ อ งทางให ้คนบริจ าคยารั ก ษาโรคสํ า หรั บ
บุคคลทัวไปทีไม่มป
ี ระกันสุขภาพหรือทรัพยากรทางเศรษฐกิจใน
การรั ก ษาโรค ท า้ ยที สุ ด จํ า นวนคนในประเทศอาร์ เ จนติน าที
สามารถเข ้าถึงยารักษาโรคราคาถูกก็มจ
ี ํานวนเพิมมากขึน โดยได ้
มีการขยายความร่วมมือผ่านข ้อตกลงในการแลกเปลียน plasma
ิ ี อุรก
กับประเทศชล
ุ วัย ปารากวัย และเอกวาดอร์
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ื นต่
สาขา 2: ความเชอม
ั อแนวทางการบูรณาการของหน่วยงานภาคร ัฐ (Ensuring integrated approaches
in the public-sector institutions)

Portugal
Initiative: The National Support Centers for the Integration of Migrants
(CNAIM)

โดยปกติแล ้วผู ้อพยพทีอาศัยอยู่ในประเทศโปรตุเกสนั นจะต ้องขอรับข ้อมูลเรืองขันตอนการขออยู่อาศัย หรือ
ึ เวลานาน
้
การตังถินฐานในประเทศโดยการไปเข ้าพบตามสํานักงานต่าง ๆ หลายแห่ง ซงใช
และเกิดความล่าชา้ อีก
้
ทังยั งทํ าให ้ขันตอนการจัด หาเอกสารทีจํ าเป็ นมายืนต่อ เจ ้าหน ้าทีนั นมีความล่าช าตามไปด
้วย ส่งผลกระทบต่อ
สถานะทางกฎหมาย สถานะทางสงั คมและโอกาสในการหางานของผู ้อพยพเหล่านี การจัดตัง CNAIM จึงเป็ นการ
ประสานความร่วมมือของหน่ วยงานต่าง ๆ เพือให ้ขันตอนการทํ างานมีความเป็ นเอกภาพมากขึน โดยได ้รวมการ
ี
้
บริการการให ้ข ้อมูล ชแนะ
และให ้คําแนะนํ าแก่ผู ้อพยพอย่างสมําเสมอ เพือลดความล่าชาและเพิ
มความแม่นยําใน
ิ
การให ้ข ้อมูลมากขึน ดังนั นผู ้อพยพจึงสามารถเข ้ามาทํ าเรืองการขอเข ้ามาอยู่อาศัยหรือตังถินฐานได ้เสร็ จสนที
CNAIM เพียงจุดเดียว โดย CNAIM ได ้ให ้บริการไปแล ้วกว่า 4,599,749 บริการในระหว่างเดือนมีนาคมปี 2004
ิ ธิภาพ
จนถึงกันยายนปี 2018 โดยเน ้นยําถึงการบริการทีมีคณ
ุ ภาพและมีประสท
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ิ ธิภาพและความร ับผิดร ับชอบในหน่วยงานภาคร ัฐ (Developing effective and
สาขา 3: การพ ัฒนาประสท
accountable public institutions)

Thailand
Initiative: Self-reliant Solar Energy Community

ในพืนทีหมูท
่ ี 8 บ ้านวังวน ในตําบลหนองตาแต ้ม ไม่สามารถเข ้าถึงแหล่งไฟฟ้ าได ้สง่ ผลกระทบต่อการใชช้ วี ต
ิ
ของผู ้คนทีอาศัยอยู่ในตําบลนั น โครงการ Self-reliant Solar Energy Community จึงได ้ริเริมขึนเพือให ้ทุก
้ งงานแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้ าทีมีต ้นทุนการผลิต
ครัวเรือนสามารถเข ้าถึงแหล่งพลังงานไฟฟ้ าได ้ด ้วยการใชพลั
ราคาถูก ทังนีการพัฒนาแหล่งไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได ้คํานึงถึงการพัฒนาทียังยืนของชุมชนด ้วยเนืองจาก
การติดตังการผลิตไฟฟ้ าในชุมชนนั นทําได ้ยาก นอกจากนีโครงการดังกล่าวยังได ้จัดตังศูนย์การเรียนรู ้เกียวกับการ
ี
พึงพาพลังงานทางเลือกเพือให ้ความรู ้แก่ชม
ุ ชนและฝึ กอบรบให ้ผู ้ทีสนใจมีความเชยวชาญในด
้านพลังงานทางเลือก
ื ปกรณ์ทเกี
อีกทังยังได ้ให ้เงินสนับสนุนทีเกียวข ้องในการซออุ
ี ยวข ้องกับพลังงานแสงอาทิตย์ โดยได ้จัดให ้มีศน
ู ย์การ
ี
เรียนรู ้ทังหมด 3 แห่ง และมีผู ้เชยวชาญด
้านพลังงานทางเลือก 5 คนต่อประชากร100คนในตํ าบลหนองตาแต ้ม
โครงการดังกล่าวทํ าให ้คนในตําบลมีความรู ้เรืองพลังงานแสงอาทิตย์ การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และความ
ิ
ยังยืนทางสงแวดล
้อมมากขึน

24

UN Awards 2019 Winners : Category 3

25

UN Awards 2019 Winners : Category 3
Thailand
Initiative: Self-reliant Solar Energy Community
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UN Awards 2019 Winners : Category 4
้ จ
่ เสริมการใชด
สาขา 4: การสง
ิ ท
ิ ัลในหน่วยงานภาคร ัฐ (Promoting digital transformation in public
sector institutions)

Costa Rica
Initiative: Implementation of the Single Digital Health Record
in Primary Care

ในอดีตบันทึกเวชระเบียบ หรือประวัตก
ิ ารรักษาของผู ้ป่ วยชาว Costa Rica นั นเข ้าถึงหรือโอนถ่ายระหว่าง
สํานั กงานหรือระหว่างภูมภ
ิ าคทําได ้ยาก ดังนั น แพลตฟอร์ม Single Digital Health File (EDUS) จึงได ้รวบรวม
ี
แอปพลิเคชันและบริการต่าง ๆ เพือจัดการข ้อมูลทีเกียวข ้องในด ้านสุขภาพ โดยผู ้เชยวชาญด
้านสุขภาพของ
องค์กร CCSS หรือกองทุนประกันสงั คมของสาธารณรัฐคอสตาริกาสามารถเข ้าถึงประวัตส
ิ ข
ุ ภาพของผู ้ป่ วยผ่าน
ทางทุกองค์ทเกี
ี ยวข ้องกับการรักษา และผ่านทางโครงข่ายการบริการทีเกียวข ้องกับองค์กรของตน การเกิดขึน
ิ ใจทางคลินก
ของแพลตฟอร์มนีทําให ้การตัดสน
ิ (clinical decision) และการควบคุมคุณภาพในการให ้บริการดี
ึ
้
ขึน ซงความสามารถในการเข
้าถึงข ้อมูลเหล่านันได ้ตลอดเวลาประกอบกับการใชแนวทางปฏิ
บต
ั ท
ิ างคลินก
ิ ในการ
้
่ง
รักษาทํ าให ้ขันตอนการบริการและการรักษามีมาตรฐานมากขึน แพลตฟอร์มนียังครอบคลุมไปถึงการใชการส
ั ท์เพือติดต่อสอสารกั
ื
้
ข ้อความทางโทรศพ
บผู ้ทีใช ้ EDUSโดยตรง ท ้ายทีสุดนั นได ้มีการใชแพลตฟอร์
ม EDUS ใน
ทีมของ Basic Teams of Integral Health Care กว่า 1,047 ทีม (Primary Care Establishments) ภายใต ้
กองทุนประกันสงั คมของประเทศคอสตาริกาใน 7 จังหวัด
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UN Awards 2019 Winners : Category 5
่ เสริมความเท่าเทียมทางเพศในการให้บริการสาธารณะเพือการพ ัฒนาทียงยื
สาขา 5: การสง
ั น (Promoting
gender responsive public services to achieve the SDGs)
Republic of Korea

Austria

Initiative: Public Sanitary Pads Support
Policy for Menstrual Health Equity

Initiative: Competence Checks for
Refugee Women,

โดยทัวไปประชากรเพศหญิงทีมีรายได ้น ้อยในประเทศเกาหลีใต ้
ื ้าอนามัยทีมีราคาถูก และห ้องนํ า
มักประสบปั ญหาในการหาซอผ
สาธารณะก็มักจะไม่มเี ครืองจํ าหน่ายผ ้าอนามัย โครงการนีจึงได ้
ริเริมขึนในปี 2016 เพือตอบสนองความต ้องการดังกล่าวโดยมี
เป้ าหมายหลักเพือแจกจ่ายผ ้าอนามัยให ้แก่วัยรุน
่ โดยในปี 2017
ได ้มีการติดตังเครืองจํ าหน่ ายผ ้าอนามั ยจํ านวน 992 เครืองเพือ
อํานวยความสะดวกแก่ผู ้ทีประสบปั ญหา นอกจากนีในปี 2019 ยัง
มีแผนเพือติดตังเครืองจัดจํ าหน่ ายผ ้าอนามั ยในทีสาธารณะอีก
200 เครือง และอาจจะขยายเพิมเติมอีกในอนาคต โดยรัฐบาล
กรุงโซล (SMG) ยังได ้บริหารจัดการร ้านขายยาทีเกียวข ้องกับ
ื า Girl Care และได ้จัดทําเว็บไซต์และหนั งสอ
ื ทีให ้
ผู ้หญิงทีมีชอว่
ข ้อมูลเกียวกับการมีประจํ าเดือนเพือให ้ความรู ้แก่สาธารณะชน
นอกจากนีรั ฐบาลกรุงโซลยั งได ้ริเริมแนวทางต่าง ๆ เพือสร ้าง
ความรู ้ความเข ้าใจเกียวกับการมีประจํ าเดือนต่อสาธารณะชนอีก
้ ํ าได ้ (reusable
ด ้วย เช ่น การจั ด งานเกียวกั บผ ้าอนามั ย ทีใช ซ
ื ย
ี งต่าง ๆ เข ้า
sanitary pads) โดยมีพนั กงานบริษัทและผู ้มีชอเส
ึ
ร่วมงาน ซงโครงการนี
สง่ ผลดีในระดับชาติในการทําให ้ประชาชน
สามารถเข า้ ถึ ง ข อ
้ มู ล และสาธารณสุ ข ที เกี ยวข อ
้ งกั บ การมี
ประจําเดือนได ้มากขึน

บริษัทในสหพันธรัฐออสเตรียประสบปั ญหาการจ ้างงานผู ้
อพยพหญิง ทีขาดทักษะและคุณสมบัตส
ิ ําหรับตําแหน่ง
งานทีดี โครงการนีจึงได ้นํ าเสนอการอบรมเพือออก
ใบรับรองความสามารถในการทํางานให ้แก่ผู ้อพยพหญิง
และการอบรมทักษะเพือเพิมโอกาสในการเข ้าทํางานใน
ประเทศออสเตรีย โดยผู ้ให ้การอบรมและให ้คําปรึกษา
ี
้
ี ละอารบิกได ้
เป็ นผู ้เชยวชาญที
สามารถใชภาษาฟาร์
ซแ
อย่างคล่องแคล่ว ผู ้อพยพหญิงจะอยูใ่ นโครงการทังหมด
ั ดาห์และจะได ้รับโอกาสในการฝึ กงาน โดยการเข ้า
7 สป
ร่วมโครงการนี ผู ้อพยพหญิงจะสามารถพิสจ
ู น์ความรู ้และ
ทักษะ เพิมพูนความสามารถด ้านภาษา สร ้างเครือข่าย
ทางสงั คม และสามารถพึงพาตัวเองในเรืองการเงินได ้
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UN Awards 2019 Winners : Category 5
Republic of Korea
Initiative: Public Sanitary Pads Support
Policy for Menstrual Health Equity
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UN Awards 2019 Winners : Category 5
่ เสริมความเท่าเทียมทางเพศในการให้บริการสาธารณะเพือการพ ัฒนาทียงยื
สาขา 5: การสง
ั น (Promoting
gender responsive public services to achieve the SDGs)

Chile
Initiative: Promotion of Women Led
Companies Through Public Market

ิ ี ซงมี
ึ ผู ้ผลิตจํานวนน ้อยทีมีเจ ้าของเป็ น
ความเหลือมลําทางเพศเป็ นปั ญหาทีสามารถพบได ้ทัวไปในระบบตลาดของสาธารณรัฐชล
ผู ้หญิง และโอกาสในการแข่งขันธุรกิจของผู ้หญิงก็มจ
ี ํากัด อย่างไรก็ตามตราประทับ “Sello Empresa Mujer” (ตราประทับบริษัท
ิ ส
ผู ้หญิง) จะชว่ ยให ้โอกาสของผู ้หญิงในการเข ้าไปแข่งขันในระบบตลาดของประเทศชล
ี งู ขึน โดยตรานีจะแสดงถึงผลิตภัณฑ์
ิ นอกจากนีผู ้หญิงยังได ้รับการอบรมและ
หรือบริษัททีบริหารโดยผู ้หญิง หรือมีผู ้หญิงเป็ นผู ้ถือหุ ้นเท่ากับหรือมากกว่าร ้อยละห ้าสบ
ื ดจ ้างสาธารณะก็ได ้รับคําสังให ้จัดซอกั
ื บบริษัทที
ได ้รับเครืองมือเพือพัฒนาการจัดการธุรกิจของตน ในขณะเดียวกันการจัดซอจั
บริหารโดยผู ้หญิงหรือมีผู ้หญิงเป็ นผู ้ถือหุ ้นเพือสนั บสนุนการจ ้างงานผู ้หญิงให ้มากขึน โครงการนีจึงเป็ นเครืองมือในการสง่ เสริม
ื ดจ ้างสาธารณะ
ผู ้ประกอบการหญิงขนาดเล็กและขนาดย่อย และกระบวนการจัดซอจั
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แนวทางในการประเมินผลงานก่อนสม ัครรางว ัล UNPSA

แสดงใหเห็นถึง
ความยั่งยืน

การมีสวนรวมของผูมีสวน
ไดสวนเสีย หรือภาคสวนใด
เขามาเกี่ยวของบาง

มีการถายทอด
ความรู ที่เปน
รูปธรรม

ผลงานมุงแกไข
ปญหาสําคัญใน

บริบทของพื้นที่

นวัตกรรม/ความคิด
สรางสรรคชวยแกปญหา
ไดอยางแทจริง
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บทความน่ารูเ้ กียวก ับรางว ัล UNPSA

เว็บไซต์
https://awards.opdc.go.th
เมนู บทความน่ารู ้เกียวกับ
รางวัล UNPSA

32

คําถามหล ัก 12 คําถามในการสม ัครขอร ับรางว ัล UNPSA 2020
1. ว ัตถุประสงค์
ของผลงาน

***5. การดําเนินการ

9. การประเมิน

2. ความสอดคล้อง
ก ับประเภทรางว ัล

6. นว ัตกรรม

***10. บริบท
ด้านสถาบ ัน

3. ความสอดคล้อง
ก ับวาระการพ ัฒนา
ทียงยื
ั น 2030

7. การประยุกต์

ื
4. เชอมโยงก
ับแนวคิด
การไม่ทงใครไว้
ิ
ขา้ งหล ัง

8. ทร ัพยากร

11. การมีสว่ นร่วมของ 12. การถอดบทเรียน
ี
ผูม
้ ส
ี ว่ นได้สว่ นเสย

33
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การสมัครขอรับรางวัล UNPSA ในทุกประเภทรางวัล ผู ้เสนอขอรับรางวัลจะต ้องตอบคําถามหลัก
12 คําถาม ดังนี

1. ว ัตถุประสงค์ของผลงาน (Objective of the initiative)
Please briefly describe the initiative, what
issue or challenge it aims to address and
specify its objectives.
(300 words maximum)

อธิบายวัตถุประสงค์หลักของผลงานทีสง่ เพือเข ้า
รับรางวัล ระบุความสําคัญ ทีมา ปั ญหาหรือความ
ท ้าทายของผลงานทีมีเป้ าหมายในการแก ้ไขและ
ระบุวต
ั ถุประสงค์ ทีเฉพาะเจาะจง
(ความยาวไม่เกิน 300 Words)

2. ความสอดคล้องก ับประเภทรางว ัลและเกณฑ์การพิจารณา
(Alignment with the Selected Category)
Please explain how the initiative is linked to
the category and criteria selected
(100 words maximum)

อธิบายความสอดคล ้องของผลงานกับประเภท
รางวัลและเกณฑ์การพิจารณา
(ความยาวไม่เกิน 100 Words)

34

คําถามหล ัก 12 คําถามในการสม ัครขอร ับรางว ัล UNPSA

3. ความสอดคล้องก ับวาระการพ ัฒนาทียงยื
ั น 2030 (Alignment with the 2030 Agenda)

a. Please specify which SDGs and
target(s) the initiative supports and
describe concretely how the initiative
has contributed to their implementation.
(200 words maximum)
b. Please describe what makes the
initiative sustainable in social, economic
and environmental terms.
(100 words maximum)

a. ระบุเป้ าหมาย SDGs ทีเกียวข ้องกับ
ผลงาน และอธิบายแนวทางการดําเนินงานที
สนั บสนุนให ้บรรลุเป้ าหมายของวาระการ
พัฒนาทียังยืน 2030
(ความยาวไม่เกิน 200 Words)
b. อธิบายแนวทางการเสริมสร ้างผลงานให ้มี
ความยังยืนทังมิตด
ิ ้านสงั คมเศรษฐกิจ และ
ิ
สงแวดล
้อม
(ความยาวไม่เกิน 100 Words)
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ื
4. เชอมโยงก
ับแนวคิดการไม่ทงใครไว้
ิ
ขา้ งหล ัง (Relevance to leaving no one behind)
a. Please explain how the initiative has
addressed a significant shortfall in
governance, public administration or public
service within the context of a given
country or region.
(200 words maximum)
b. Please describe how your initiative
addresses gender inequality in the country
context. (100 words maximum)

a.อธิบายว่าผลงานสามารถลดปั ญหาเกียวกับการ
กํากับดูแล การบริหารราชการ หรือการให ้บริการ
ภาครัฐ ภายใต ้บริบทของประเทศหรือภูมภ
ิ าคนัน
ได ้อย่างไร
(ความยาวไม่เกิน 200 Words)
b. อธิบายว่าผลงานชว่ ยลดความไม่เท่าเทียมเพศ
ภายใต บ
้ ริ บ ทของประ เทศนั น ๆ ได อ
้ ย่ า งไร
(ความยาวไม่เกิน 100 Words)

c. Please describe who the target group(s)
were, and explain how the initiative
improved outcomes for these target
groups. (200 words maximum)

c. ระบุกลุม
่ เป้ าหมาย และอธิบายว่าผลงาน
ส่งผลกระทบเช งิ บวก หรือระบุผลลั พธ์ท ีได ้จาก
ก า ร พั ฒ น า ต่ อ ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย อ ย่ า ง ไ ร
(ความยาวไม่เกิน 200 Words)
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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)

a. อธิบายแนวทางการดําเนินการของผลงาน
รวมถึงการพัฒนาและขันตอนสําคัญ
กระบวนการติดตามประเมินผลและลําดับ
เหตุการณ์
(ความยาวไม่เกิน 300 Words)
b. อธิบายปั ญหาอุปสรรคในการดําเนินการ
ั เจน
และแนวทางการแก ้ไขปั ญหาอย่างชด
(ความยาวไม่เกิน 100 Words)
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6. นว ัตกรรม (Innovation)
a. Please explain in what way the initiative
is innovative in the context of your country
or region. (100 words maximum)

a. อธิบายความเป็ นนวัตกรรมของผลงานใน
บริบทของประเทศหรือภูมภ
ิ าคนัน ๆ
(ความยาวไม่เกิน 100 Words)

b. Please describe, if relevant, how the
initiative drew inspiration from successful
initiative in other regions, countries and
localities. (100 words maximum)

b. อธิบายว่านวัตกรรมข ้างต ้น (ถ ้าเกียวข ้อง)
เป็ นแนวคิด ทีมีการพั ฒ นาต่อยอดหรือได ้รั บ แรง
บันดาลใจจากผลงานอืนทีประสบความสําเร็ จใน
ภูมภ
ิ าค ประเทศ หรือส่วนท ้องถินอืน ๆ อย่างไร
(ความยาวไม่เกิน 100 Words)

7. การประยุกต์ (Adaptability)
a. Has the initiative been transferred and/or
adapted to other contexts (e.g. other cities,
countries or regions) to your organization’s
knowledge? If yes, please explain where
and how. (200 words maximum)
b. If not yet transferred/adapted to other
contexts, please describe the potential for
transferability. (200 words maximum)

อธิบายว่าทีผ่านมาได ้มีการนํ าผลงานทีสง่ เข ้ารั บ
้
รางวัล ไปถ่ายทอดความรู ้หรือประยุกต์ใ ชในการ
่ เมืองอืน
ดํ าเนินงานกับ บริบ ทอืน ๆ หรือไม่ เชน
ประเทศอืน หรือ ภูม ภ
ิ าคอืน เป็ นต ้น ถ ้ามี โปรด
ระบุ (ความยาวไม่เกิน 200 Words)
หากยังไม่มก
ี ารดํ าเนินการดังกล่าว โปรดอธิบาย
ถึ ง ศั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร ถ่ า ย ท อ ด ค ว า ม รู ้ห รื อ
ประยุ ก ต์ ใ ช ใ้ นการดํ า เนิ น งานกั บ บริ บ ทอื น
38 ๆ
(ความยาวไม่เกิน 200 Words)
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8. ทร ัพยากร (Resources)
a. What resources (i.e. financial, human a. ระบุทรัพยากร (ด ้านการเงิน ด ้าน
้
or others) were used to implement the ทรัพยากรบุคคล และอืน ๆ) ทีใชในการ
initiative? (100 words maximum)
ดําเนินการ
(ความยาวไม่เกิน 100 Words)
b. Please explain what makes the
b. อธิบายปั จจัยทีสง่ ผลให ้ผลงานทีมีการ
ึ
initiative sustainable over time, in
พัฒนาอย่างยังยืน ซงครอบคลุ
มมิตท
ิ าง
financial and institutional terms.
เศรษฐกิจ และมิตเิ ชงิ นโยบายขององค์การ
(100 words maximum)
(ความยาวไม่เกิน 100 Words)

Resources
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9. การประเมิน (Evaluation)
a. Was the initiative formally evaluated either a. ผลงานเคยได ้รับการประเมินอย่างเป็ น
internally or externally?
ทางการ ไม่วา่ จะเป็ นจากภายในหรือภายนอก
o
Yes
หรือไม่
o
No
o ใช ่
o ไม่ใช ่
b. Please describe how it was evaluated and b. ถ ้ามี ให ้อธิบายวิธก
ี ารประเมินดังกล่าว และระบุ
by whom?
หน่วยงานหรือผู ้ประเมิน
(100 words maximum)
(ความยาวไม่เกิน 100 Words)
c. Please describe the indicators and tools
used.
(100 words maximum)

้
c. อธิบายตัวชวัี ดและเครืองมือทีนํ าไปใชในการ
ประเมินดังกล่าว
(ความยาวไม่เกิน 100 Words)

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)

d. ระบุผลลัพธ์ทได
ี ้จากการประเมินข ้างต ้น
่ การระดม
ว่าก่อให ้เกิดผลกระทบอย่างไร (เชน
ทรัพยากรอย่างเพียงพอ การดําเนินการทีมี
ิ ผลลัพธ์
คุณภาพและความท ้าทายทีต ้องเผชญ
สําคัญ ความยังยืน และผลกระทบของผลงาน)
้
และแนวทางการนํ าข ้อมูลดังกล่าวไปใชในการ
ดําเนินงานของผลงาน
(ความยาวไม่เกิน 200 Words)
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10. บริบทด้านสถาบ ัน (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)

อธิบายว่าผลงานทีเสนอเพือขอรับรางวัลมีภาค
่
สว่ นใดเข ้ามาทีเกียวข ้องบ ้างและอย่างไร (เชน
การกําหนดหน่วยงานทีเกียวข ้อง และ
ั พันธ์ หรือบทบาทของหน่วยงานใน
ความสม
กระบวนการดําเนินการ
(ความยาวไม่เกิน 200 Words)

่ นร่วมของผูม
่ นได้สว
่ นเสย
ี (Stakeholder Engagement)
11. การมีสว
้ ส
ี ว
The 2030 Agenda for Sustainable
Development puts emphasis on
collaboration, engagement, coordination,
partnerships, and inclusion. Please describe
which stakeholders were engaged in
designing, implementing and evaluating the
initiative and how this engagement took
place. (200 words maximum)

อธิบายแนวทางการดําเนินงานสําคัญในการ
ขับเคลือนเรืองการสร ้างความร่วมมือ การ
ดําเนินงานเชงิ บูรณาการ และความเท่าเทียมกัน
ของทุกภาคสว่ น ในการออกแบบ ดําเนินการ
และประเมินผล รวมทังระบุทมาและแนวทางของ
ี
ี
การทํางานแบบมีสว่ นร่วมของผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
เพือให ้บรรลุเป้ าหมายของวาระการพัฒนา
ทียังยืน 2030 (ความยาวไม่เกิน 200 Words)
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12. การถอดบทเรียน (Lessons Learned)
Please describe the key lessons
learned, and how your organization
plans to improve the initiative
(200 words maximum)

อธิบายบทเรียนสําคัญทีได ้เรียนรู ้หลังการ
ดําเนินการ และแสดงแนวคิดหรือแผนใน
การพัฒนาต่อยอดผลงานดังกล่าว
(ความยาวไม่เกิน 200 Words)
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คําถามหลัก 12 คําถาม
ประสงค
1. วั1.ตถุวัปตถุระสงค

2. ความสอดคลอง
กับประเภทรางวัล
3. ความสอดคลองกับ
วาระการพัฒนาที่
ยั่งยืน 2030

4. ความเชื่อมโยงกับ
แนวคิดการไมทิ้งใคร
ไวขางหลัง

ผลงาน
6. นวัตกรรม
10. บริบทดานสถาบัน

5. การดําเนินการ
11. การมสวนรวมของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

7. การประยุกต

8. ทรัพยากร

9. การประเมิน

12.
ถอดบทเรียน

ขนตอนการประเมิ
ั
น
• ขนตอนที
ั
1 คณะทํางาน United Nations Public Service Awards จะคัดกรองใบสมัคร
เบืองต ้น โดยพิจารณาถึงความครบถ ้วนสมบูรณ์ของข ้อมูล และพิจารณาข ้อมูลเทียบกับ
เกณฑ์เบืองต ้น
ี
• ขนตอนที
ั
2 คณะกรรมการผู ้เชยวชาญด
้านการบริหารงานสาธารณะ (The Committee
of Experts on Public Administration: CEPA) พิจารณาผลจากขันตอนที 1 และเสนอ
ื
รายชอผลงาน
(Short-list) ทีมีความคิดสร ้างสรรค์และเกิดผลกระทบมากทีสุด ต่อ
เลขาธิการสหประชาชาติ

• ขนตอนที
ั
3 ผลงานทีผ่านการประเมินจากขันตอนที 2 (Short-listed Initiatives) จะถูก
ตรวจสอบเอกสารเพิมเติมและผลการดําเนินงานทีเกิดขึนจริง โดยการพิจารณาของ
เลขาธิการสหประชาชาติ

• ทังนี การประเมินจะมุง่ เน ้นการดําเนินงานและผลกระทบของโครงการทีหน่วยงาน
ดําเนินงานเองเท่านั น หากพิจารณาแล ้วพบความไม่สอดคล ้องระหว่างเอกสารกับผลการ
่ การบริหารจัดการอย่างไม่เหมาะสม ผลงานนั นจะไม่ได ้รับการประเมิน
ดําเนินงานจริง เชน
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ขนตอนการสม
ั
ัคร
1. กรอกใบสม ัครออนไลน์
• กรอกใบสมัครออนไลน์ผา่ นทางเว็ปไซต์
https://publicadministration.un.org/unpsa/en ภายในว ันที 27
พฤศจิกายน 2562 ก่อนเทียงคืน ตามโซนเวลา EST
• ในกรณีทต
ี ้องการความชว่ ยเหลือในกระบวนการรับสมัคร กรุณาติดต่อองค์การ
ั ท์ได ้ที
สหประชาชาติผา่ นทางอีเมลล์ได ้ที UNPSA@un.org หรือทางโทรศพ
+1 (917) 367 3004
้
• การสมัครสามารถใชภาษาที
เป็ นทางการขององค์การสหประชาชาติ (อาหรับ,
ี และภาษาสเปน) ในกรณีทกรอกข
จีน, อังกฤษ, ฝรังเศส, รัสเซย
ี
้อมูลเป็ นภาษา
อืน ๆ นอกเหนือจากหกภาษาดังกล่าว การสมัครจะไม่ถก
ู พิจารณา
่ งตามทีระบุ
• การกรอกข ้อมูลผ่านระบบออนไลน์ต ้องครบถ ้วนสมบูรณ์ทก
ุ ชอ
่ กล่าวโดยสรุป กรอบเวลา การเล่าเรือง เป็ น
โดยต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามคําแนะนํ า เชน
ต ้น หากข ้อมูลไม่ครบถ ้วน หรือไม่ตรงข ้อคําถาม การสมัครจะไม่ถก
ู พิจารณา
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เอกสารเพิมเติม (Supporting Documents)

ผ ล ง า น ที ไ ม่ มี
เอกสารหล ก
ั ฐาน
ประกอบ จะไม่ ไ ด้
ร ับการพิจารณา

ื ร ับรองจากหน่วยงาน
1. หน ังสอ
ื
ทีเกียวข้อง 2 ฉบ ับ (การต งช
ั อ
ไ ฟ ล์ : 2 0 2 0 UNPSA_ช ื อ
ผลงาน_Reference.Letter)

2. รายงานการประเมินผลงาน
ที ส ่ ง ส ม ั ค ร ข อ ร ั บ ร า ง ว ั ล
(Evaluation Report) (การตงั
ช ือไฟล์ : 2020 UNPSA_ช ือ
ผลงาน_ Evaluation Report)

่ เอกสารอืนๆ เพิมเติม
3. สง
ิ
ไม่เกิน 5 ชนงาน
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ขนตอนการสม
ั
ัคร
่ เอกสารเพิมเติม (Supporting Documents)
2. สง
1. รายงานการประเมินผลงานทีสง่ สมัครขอรับรางวัล โดยจะเป็ นการประเมินจาก
ภายในหรือภายนอกก็ได ้
ื ร ับรองจากหน่วยงานทีเกียวข้อง 2 ฉบ ับ (Letters of Reference) โดย
2. หน ังสอ
่ น่วยงานที
หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชนทีต่างหน่วยงานกัน และต ้องไม่ใชห
สมัครเพือขอรับการประเมินเพือรับรางวัล
่ เอกสาร
3. สามารถสง
เพิมเติมจํานวน 5 รายการ
(ไม่บ ังค ับ)
ึ ษา
• กรณีศก
• บทสรุปสําหรับผู ้บริหาร
• เอกสารโครงการ
ื พิมพ์
• บทความในหนั งสอ
ื
• สอเผยแพร่
วด
ิ โี อ
• อืน ๆ

หมายเหตุ :
1.หากผู ้สมัคร ไม่มเี อกสารและ/หรือหลักฐานอ ้างอิงเพิมเติม
ิ ธิได ้รับการประเมิน
ดังกล่าวข ้างต ้น จะไม่มส
ี ท
2. ในกรณีทเข
ี ้าร่วมคลินก
ิ ให ้คําปรึกษากับสํานักงาน ก.พ.ร.
ื รับรองให ้ 1 ฉบับ
สาํ นักงาน ก.พ.ร. จะรับผิดชอบออกหนังสอ
หน่วยงานต ้องจัดหามาอีก 1 ฉบับ
• ทุกผลงานทีสมัครจะต ้องสง่ เอกสารเพิมเติม โดยมีกําหนดปิ ดรับ
เอกสารเพิมเติมพร ้อมกับการปิ ดรับสมัคร นันคือภายในว ันที
27 พฤศจิกายน 2562 ก่อนเวลาเทียงคืน ตามโซนเวลา EST
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แนวทางในการดําเนินการ
ั พันธ์ให ้หน่วยงานในสงั กัดทราบ
• ประชาสม
ิ ชวนให ้สมัคร
เพือเชญ
• เข ้ากลุม
่ ไลน์ UN Awards 2020 เพือรับข่าวสาร
• สมัครเข ้าคลินก
ิ ให ้คําปรึกษา (ลงทะเบียนออนไลน์)
• จัดทําผลงาน ตามคําถามหลัก 12 ข ้อ
• เตรียมผู ้แปลเป็ นภาษาอังกฤษ

เข้าร่วม Line Group
UN Awards 2020

• เตรียมเอกสารทีจะสง่ เพิมเติม หากเป็ นคลิปวีดโิ อ ควรทําคําบรรยาย
้
เป็ นภาษาอังกฤษ และสง่ ผ่าน Youtube หรือเว็บไซต์อนๆ
ื ทีใชแสดง
คลิปวีดโิ อได ้
ื รับรองอีก 1 หน่วยงาน (สาํ นักงาน ก.พ.ร.
• หาหน่วยงานออกหนังสอ
ออกให ้ 1 ฉบับ)
• สมัครรางวัลล่วงหน ้า โดยสามารถเข ้าไปตอบคําถามและเลือก Save
ั ด
ิ
Draft เอาไว ้ก่อน ไม่ควรทําในระยะเวลากระชนช
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ข้อแนะนําสําหร ับการเตรียมเอกสาร/หล ักฐานเพิมเติม
• ต ้องมีรายงานการประเมินผลงาน
ิ
• เอกสารสนับสนุนไม่เกิน 5 ชน
- ควรมีรายงาน Full Report
- วิดโี อ/ Paper ผลงาน/เอกสารงานวิจัย/การเผยแพร่
- ข ้อมูลจาก Third Party /Mass media
ิ แสดงความต่อเนืองของงาน / Web site
- สงที
• จดหมายรับรอง 2 ฉบับ
- ฉบับที 1 สํานักงาน ก.พ.ร.
ื อ
- ฉบับที 2 ควรเป็ นหน่วยงาน Third Party ทีมีความน่าเชอถื
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่ ผลงานสม ัครขอร ับรางว ัล UNPSA 2020
ปฏิทน
ิ กิจกรรมการสน ับสนุนและการสง

ขนตอนที
ั

ว ันที

1

ก่อนเข ้าคลินก
ิ
ให ้คําปรึกษา 3 วัน

หน่วยงานเจ ้าของ
ผลงาน

ทีปรึกษาให ้คําปรึกษาในคลินก
ิ ฯ

สํานักงาน ก.พ.ร.

หน่วยงานสง่ ผลงานฉบับสมบูรณ์ (ตอบคําถาม 12 ข ้อ
เป็ นภาษาไทย)

หน่วยงานเจ ้าของ
ผลงาน

ทีปรึกษาสง่ ข ้อเสนอแนะกลับให ้หน่วยงานและ
สํานักงาน ก.พ.ร.

สํานักงาน ก.พ.ร.

ั ดาห์หลัง
ภายใน 2 สป
เข ้าคลินก
ิ

หน่วยงานสง่ ผลงานทีแปลเป็ นภาษาอังกฤษฉบับ
สมบูรณ์ (ตอบคําถาม 12 ข ้อ) ให ้สํานักงาน ก.พ.ร.

หน่วยงานเจ ้าของ
ผลงาน

ภายใน 5 วัน
หลังได ้รับผลงาน

ื รับรองให ้หน่วยงาน
สํานักงาน ก.พ.ร. ออกหนังสอ

สํานักงาน ก.พ.ร.

ภายใน 27 พ.ย. 62

หน่วยงานสง่ สมัครรางวัลผ่านระบบออนไลน์
และสง่ ข ้อมูลเพิมเติม ได ้แก่
- Evaluation Report
- Letter of Reference 2 ฉบับ (สํานักงาน ก.พ.ร.
ออกให ้ 1 ฉบับ)
ิ
- เอกสารเพิมเติมอืนๆ 5 ชน

หน่วยงานเจ ้าของ
ผลงาน

ั ดาห์หลัง
ภายใน 1 สป
เข ้าคลินก
ิ
ภายใน 3 วัน
หลังได ้รับผลงาน

3

4

ผูด
้ า
ํ เนินการ

สง่ ประเด็นข ้อมูล (Keyword) หรือร่างรายงาน ทัง 12
ข ้อ (ฉบับภาษาไทย) ให ้สํานักงาน ก.พ.ร. ทางอีเมล
goodservice@opdc.go.th

7 – 18 ต.ค. 62
2

การดําเนินการ
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ขนตอนการสม
ั
ัครออนไลน์
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ขนตอนการสม
ั
ัครรางว ัลผ่านระบบออนไลน์

1. การสมัครสมาชิก

2. การตอบ Basic
Information Form

3. การตอบคําถามหลัก
12 ขอคําถาม

4. การสงเอกสาร
เพิ่มเติม

***ทั้ง 4 ขั้นตอน จะตองดําเนินการใหเสร็จภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
กอนเวลาเที่ยงคืน ตามโซนเวลา EST***
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ขนตอนการสม
ั
ัครรางว ัลผ่านระบบออนไลน์ (ต่อ)

2. การตอบ
Basic
Information
10 ข้อ

1. การสม ัคร
ิ
สมาชก

3. การตอบคําถาม
หล ัก 12 ข้อ
(Nomination
Form)
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ขนตอนการสม
ั
ัคร
1. เข ้าเว็บไซต์ https://publicadministration.un.org/unpsa
ิ หรือเข ้าสูร่ ะบบ)
(สมัครสมาชก
2. กรอกข ้อมูลผู ้สมัครและตอบคําถามเกียวกับผลงานทีสมัคร
ใน Basic information
3. ตอบคําถามหลัก 12 ข ้อ (Nomination Form)

ึ ษาขนตอนการสม
ศก
ั
ัคร
ออนไลน์ ได้จากคูม
่ อ
ื ของ
สําน ักงาน ก.พ.ร.

4. สง่ เอกสารเพิมเติม
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ขนตอนการสม
ั
ัคร
ิ ได ้ที https://publicadministration.un.org/unpsa/en/
1. เข ้าสมัครสมาชก

1
เลือก Register เพื่อสมัครสมาชิก

3
“Your account has been
successfully verified”

2

กรอกขอมูลที่กําหนด ทั้งนี้ email
address ควรใช email ที่สามารถ
เขาตรวจสอบไดบอยครั้ง หลังจาก
กรอกขอมูลขางตนครบถวนแลว
ตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง กอน
Click ที่ Register
ระบบจะสง email ที่แจงไวตอนสมัครออนไลน

ขนตอนการสม
ั
ัคร
2. การตอบ Basic information
เปนการตอบคําถามเบื้องตนเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผลงาน ในสวนนี้จะตองเลือก Sustainable Development Goals
ที่เกี่ยวของกับผลงาน

1

เลือก Login จากนั้นกรอก Username
Password ตามที่สมัครไวเพื่อเขาสูระบบ

Welcome to the 2020 United Nations Public Service Awards Basic Information Form

2

Next

ขนตอนการสม
ั
ัคร
2. การตอบ Basic information
ประเทศ
ชื่อหนวยงาน
ประเภทหนวยงาน
ระดับการบริหาร
ชื่อผลงาน
จํานวนปดําเนินการของผลงาน
เว็บไซตหนวยงาน
สามารถใสเว็บไซตของผูสมัคร หรือ
เว็บไซตที่เกี่ยวของกับผลงาน (ถามี)

ทําการกรอกข ้อมูลให ้
ครบถ ้วน

ตําแหนง (ของผูสมัคร)
ชื่อจริง
นามสกุล
เพศ
ที่อยู
รหัสไปรษณีย
เขต/อําเภอ
จังหวัด
หมายเลขโทรศัพท และโทรสาร
โดยใสรหัสประเทศไทยนําหนา
(+66)
Email หลัก
Email สํารอง
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3

ขนตอนการสม
ั
ัคร
2. การตอบ Basic information (จํานวน 9 ข ้อ)

เปนผลงานของภาครัฐใชหรือไม

เลือกเป้ าหมายการพัฒนาที
ยังยืนทีสอดคล ้องกับผลงาน
เลือก Category ที่จะสมัคร
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ขนตอนการสม
ั
ัคร
3. การตอบคําถามหลัก 12 ข ้อ (Nomination Form)
เป็ นการตอบคําถามหลัก 12 ข ้อ เกียวกับผลงานทีสมัคร โดยแต่ละหัวข ้อจะมีจํานวนคํากําหนดไว ้ หากตอบเกินทีกําหนด
้
การสมัครจะไม่ถก
ู พิจารณา ผู ้สมัครสามารถเตรียมคําตอบไว ้ล่วงหน ้าโดยใชโปรแกรม
Microsoft Word ชว่ ยคํานวณจํานวน
คําได ้ (คํานวนจากภาษาอังกฤษ)

4. การสง่ เอกสารเพิมเติม (Supporting Document)
ทุกผลงานหลังจากกด Submit ในขันตอนที 3 เรียบร ้อยแล ้ว จะต ้องสง่ เอกสารเพิมเติมตามเงือนไข
ทีกําหนด ได ้แก่
ื รับรองจากหน่วยงานทีเกียวข ้อง 2 ฉบับ
1. (บังคับสง่ ) หนังสอ
2. (บังคับสง่ ) รายงานการประเมินผลงานทีสง่ สมัครขอรับรางวัล (Evaluation Report)
ิ
3. (ไม่บงั คับ,Optional) เอกสารอืน ๆ ไม่เกิน 5 ชนงาน
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พัฒนาระบบราชการ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน

