ประกาศ
รายชื่อส่วนราชการและองค์การมหาชนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ
สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ประจาปี พ.ศ. 2562
ขั้นตอนที่ 1 การตรวจพิจารณาเอกสารการสมัครเบื้องต้น
--------------------------------------จากการตรวจพิจ ารณาเอกสารการสมัค รรางวัล เลิศ รัฐ สาขาคุณภาพการบริห ารจัดการภาครัฐ
ตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ประจาปี พ.ศ. 2562
ขั้นตอนที่ 1 การตรวจพิจารณาเอกสารการสมัครเบื้องต้น มีส่วนราชการและองค์การมหาชนที่ผ่านการตรวจ
พิจารณาฯ ดังนี้
ลาดับ
ส่วนราชการ
1 สานักงบประมาณ
2 สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
3 สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ
4 กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
5 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
6 สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
7 กองบัญชาการกองทัพไทย
8 กองทัพอากาศ
9 กรมศุลกากร
10 กรมสรรพสามิต
11 กรมสรรพากร
12 สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
13 สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
14 กรมกิจการเด็กและเยาวชน
15 สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
16 กรมชลประทาน
17 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
18 กรมปศุสัตว์
19 สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
20 กรมการขนส่งทางบก
21 กรมทางหลวง
22 กรมทางหลวงชนบท
23 สานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลาดับ
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

ส่วนราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
กรมคุมประพฤติ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมบังคับคดี
กรมราชทัณฑ์
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สานักงานประกันสังคม
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย์
กรมควบคุมโรค
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสุขภาพจิต
กรมอนามัย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ลาดับ
ส่วนราชการ
24 กรมทรัพยากรน้า
25 กรมทรัพยากรน้าบาดาล
26 สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
27 สานักงานสถิติแห่งชาติ
28 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
29 สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
30 กรมการค้าต่างประเทศ
31 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
32 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
33 สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
34 กรมการปกครอง
35 กรมการพัฒนาชุมชน
36 กรมที่ดิน

ลาดับ
ส่วนราชการ
62 สานักงานตารวจแห่งชาติ
63 สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
64 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
65 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน)
66 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
(องค์การมหาชน)
67 สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การมหาชน)
68 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
69 สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

สาหรับการดาเนินการในขั้นตอนที่ 2 การตรวจเอกสารรายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การ
สู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) ส่วนราชการและองค์การมหาชนที่ผ่านการพิจารณาในขั้นตอนที่ 1
จะต้อ งจัด ท าบทสรุป ผู ้บ ริห ารที่ แสดงความโดดเด่ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และ
ความสาเร็จของการดาเนินการ จานวน 3 – 5 หน้า (แบบฟอร์มที่ 5) และรายงานผลการดาเนินการพัฒนา
องค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) (แบบฟอร์มที่ 6) จานวนไม่เกิน 47 หน้า และอัพโหลดไฟล์
ในระบบออนไลน์ (https://awards.opdc.go.th/awardsregister/) ภายในวันที่ 5 เมษายน 2562
ในการนี้ สานักงาน ก.พ.ร. จะขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จานวน 3 คน เข้าร่วมการอบรม
เชิ งปฏิ บั ติ การ เรื่ อง “แนวทางการจั ดท ารายงานผลการด าเนิ นการพั ฒนาองค์ ก ารสู่ ร ะบบราชการ 4.0
(Application Report)” ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้อง Richmond Ballroom 1 ชั้น 4 ณ โรงแรมริชมอนด์
จังหวัดนนทบุรี โดยสามารถดาวน์โหลดกาหนดการและคู่มือการเขียนรายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การ
สู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) รวมทั้ง ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมภายในวันที่ 11 มีนาคม 2562
ได้ที่ www.opdc.go.th > พัฒนาระบบราชการ > รางวัลเลิศรัฐ > สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ >
เอกสารและสื่อปี 2562
--------------------------------------กองมาตรฐานการให้บริการภาครัฐ
สานักงาน ก.พ.ร
7 มีนาคม 2562

