คํานํา
รางวัล United Nations Public Service Awards เปนรางวัลที่องคการสหประชาชาติจัดใหมีขึ้นเพือ่
มอบใหแกหนวยงานที่ดําเนินการดานการใหบริการสาธารณะดวยความเปนมืออาชีพ สามารถสรางนวัตกรรม
ใหมๆ ในการบริหารราชการไดอ ยางยอดเยี่ยม นอกจากนี้ รางวัลดังกลาวยังมีวัตถุประสงคเ พื่อกระตุน ให
ขาราชการทั่วโลกพัฒนาไปสูความเปนมืออาชีพในการใหบริการสาธารณะ รวมทั้ง เปนการสรางภาพลักษณทดี่ ี
ใหแกหนวยงานที่บริหารงานภาครัฐในการใหบริการสาธารณะไดประสบความสําเร็จ และขยายผลความสําเร็จ
นําไปสูการใชเปนแบบอยางแนวทางในการสรางความเชื่อมั่น และดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพเขามาสูระบบ
ราชการตอไป
สํ านัก งาน ก.พ.ร. ในฐานะหนวยงานที่ ทํ าหนาที่ พัฒ นาระบบราชการไทย ไดดําเนินการส งเสริม
สนับสนุนสวนราชการที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนที่พึงพอใจ
ของผู รั บ บริ ก าร จนไดรั บ รางวัล คุณภาพการให บ ริ ก ารประชาชน เสนอผลงานเพื่ อ ขอรั บ รางวัล United
Nations Public Service Awards ขององคการสหประชาชาติมาตั้งแตป พ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐไทย รวมทั้ง เผยแพรผลการพัฒนา
คุณภาพการใหบริการประชาชนใหเปนที่ประจักษในระดับนานาชาติ
ดังนั้น เพื่อเปนการสรางความรู ความเขาใจใหกับหนวยงานเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการในการ
เสนอขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดจัดทําคูมือแนวทางและ
เทคนิควิธีการในการเขียนรายงานผลการดําเนินงาน พรอมตัวอยางรายงานผลการดําเนินงานของหนวยงาน
จากประเทศต า ง ๆ ที่ ไ ด รั บ รางวั ล United Nations Public Service Awards ในรอบป ที่ ผ า นมาจาก
www.unpan.org เพื่อประโยชนแกหนวยงานที่สนใจนําไปศึก ษาและเตรียมความพรอมในการเสนอขอรั บ
รางวั ล United Nations Public Service Awards และใช เ ป น กรอบแนวทางในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
ใหบริการประชาชนของหนวยงานตอไป
สํานักงาน ก.พ.ร.
กันยายน 2561
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คูมือแนวทางการสมัครขอรับรางวัล UNPSA

United Nations Public Service Awards
United Nations Public Service Awards หรือ (UNPSA) เปนรางวัลที่กอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2546
(ค.ศ. 2003) เพื่อสนับสนุนการสรางนวัตกรรมในการบริการภาครัฐในระดับนานาชาติ และเพื่อใหการดําเนินงาน
ตามวาระและเป า หมายการพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น ในป ค.ศ. 2030 (The 2030 Agenda for Sustainable
Development and Sustainable Development Goals (SDGs)) บรรลุ UNPSA ส ง เสริ ม ให มี ก ารพั ฒนา
งานบริการภาครัฐอยางตอเนื่อง บนพื้นฐานของการใชความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม
กรมเศรษฐกิจและกิจการสังคมแหงสหประชาชาติ (United Nations Department of Economic
and Social Affairs) ฝายหนวยงานภาครัฐและรัฐบาลดิจิทัล (Division for Public Institutions and Digital
Government) รวมกั บ องคก ารเพื่ อการสงเสริม ความเสมอภาคระหวางเพศ และเพิ่ ม พลังของผูหญิงแหง
สหประชาชาติ (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women)
เปนผูทําหนาที่ในการบริหารจัดการรางวัลนี้

ความเปนมาและความสําคัญของรางวัล UNPSA
รางวั ล UNPSA เป น รางวั ล ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยคณะมนตรี เ ศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง สหประชาชาติ
(Economic and Social Council: ECOSOC) โดยในป พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) ไดรับการรับรองจาก Group
of Experts on the United Nations Program on Public Administration and (ECOSOC resolution,
E/RES/2001/45) โดย ECOSOC ประกาศใชวันบริ ก ารสาธารณะแห ง สหประชาชาติ (United Nations
Public Service Day) เพื่อยกยองการใหบริการภาครัฐ ที่มี คุณคาและสร างประโยชนใหแกประชาชนทั้ ง ใน
ระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล ตามมติ A/RES/57/277 โดยพิธีมอบรางวัล UNPSA จะจัดขึ้นใน
วันที่ 23 มิถุนายนของทุกป และเลขาธิการสหประชาชาติ เปนผูมอบรางวัลใหแกหนวยงานภาครัฐของประเทศ
สมาชิกที่ผานการประเมิน
นอกจากนี้ General Assembly ยังใหความสําคัญกับรางวัลดังกลาว (ตามมติ A/RES/69/327) โดย
กําหนดใหเลขาธิการสหประชาชาติ ตองใหความชวยเหลือประเทศที่กําลังพัฒนา เพื่อสนับสนุนใหหนวยงาน
ภาครัฐมีการทํางานที่เขมแข็ง อันจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงการจัดใหมี United Nations Public
Service Awards และ United Nations Public Administration Network ในป พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016)
ECOSOC ยังเรียกรองใหเลขาธิการดําเนินการสนับสนุนและสงเสริมนวัตกรรมและการบริการภาครัฐที่เปนเลิศ
เพื่ อ การพั ฒนาที่ ยั่ง ยืนดวยการใหรางวัล United Nations Public Service Awards หรื อ UNPSA ตามมติ
ECOSOC, E/Res/2016/26 อี ก ด ว ย และงานมอบรางวัล ฯ ยั ง เป นส ว นหนึ่ ง ของ United Nations Public
Service Forum ที่จะหมุนเวียนสถานที่จัดงานไปยังภูมิภาคตาง ๆ ทั่วโลก
ผูไดรับรางวัล จะไดรับการตัดสินตามภูมิภาคของสหประชาชาติ ไดแก กลุมแอฟริกา กลุมเอเชียและ
แปซิฟก กลุมยุโรปตะวันออก กลุมลาตินอเมริกาและแคริบเบียน และกลุมยุโรปตะวันตกและอื่น ๆ
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วัตถุประสงคของการมอบรางวัล UNPSA
รางวัล UNPSA มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรมและการบริการภาครัฐที่ยอดเยี่ยม เพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคลองกับหลักการ SDGs และหลักการของการไมทิ้งใครไวขางหลัง ซึ่งเปนสวนสําคัญ
ของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (2030 Agenda) ในการยกระดับการบริการเพื่อพัฒนาประเทศและ
สอดคลอ งหลักการ SDGs อั นจะชวยสงเสริมบทบาทหนาที่ ความเป นมื ออาชีพ และเพิ่มความชัดเจนของ
การบริการภาครัฐ โดยรางวัล UNPSA มีเปาประสงคที่สําคัญ คือ
 มุงเนนการสรางนวัตกรรมในการบริหารงานภาครัฐ
 ใหรางวัลแกหนวยงานภาครัฐ
 เพื่อกระตุนใหขาราชการดําเนินการขับเคลื่อนไปสูการสรางนวัตกรรม
 เพื่อพัฒนาความเปนมืออาชีพในการใหบริการภาครัฐ
 เพื่อยกระดับภาพลักษณที่ดีใหกับการบริการภาครัฐ
 เพื่อรวบรวมและเผยแพรตนแบบแนวทางการดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จ

ประเภทรางวัล (Categories)
รางวัล UNPSA เปนรางวัลที่ตั้งขึ้นเพื่อมอบใหแกหนวยงานที่ดําเนินการดานการใหบริการสาธารณะ
ดวยความเปนมืออาชีพ และจากแนวคิดดังกลาวไดจัดใหมีการมอบรางวัลครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2546 (ค.ศ.
2003) ใน 2 สาขา ไดแก รางวัลสาขาการปรับปรุงความสามารถในการตอบสนองความรับผิดชอบและความ
โปรงใสในการบริการสาธารณะ และรางวัลสาขาการปรับปรุงการใหบริการ และไดมีการปรับเปลี่ยนหมวด
ประเภทการใหรางวัลตามแนวโนมการพัฒนาระบบราชการเรื่อยมา โดยในป พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) ไดให
ความสําคัญกับเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน จึงไดเพิ่มประเภทรางวัลดานการมีสวนรวม รวมเปน 3 สาขา
และในป พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) ไดเพิ่มรางวัลเรื่องของการเสริมสรางการบริการจัดการองคความรู ทําใหมี
การมอบรางวัลทั้งหมด 4 สาขา จนถึงป พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) คือ
1) สาขาการปรับปรุงความสามารถในการตอบสนองความรับผิดชอบ และความโปรงใสในการบริการ
สาธารณะ (Improving Transparency, Accountability, and Responsiveness in Public Service)
2) สาขาการปรับปรุงการใหบริการ (Improving the Delivery of Service)
3) สาขาการเสริมสรางการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ โดยการใชกลไกใหมๆ (Fostering
Participation in Policy-Making Decision through Innovative Mechanism)
4) สาขาการเสริมสรางการบริหารจัดการองคความรูภาครัฐ (Advancing Knowledge Management
in Government)
โดยมี ร างวัล พิ เ ศษ (Special Award) อี ก 1 รางวัล คือ รางวัล สมาชิก UNPAN ยอดเยี่ยมดานการ
แบ งป นความรู (United Nations Public Administration Network (UNPAN) Member Excellence Award
in Knowledge Sharing)
ในป พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) ได มี ก ารปรั บ รางวั ล ประเภทที่ 1 จากเดิ ม ที่ เ ป น รางวั ล สาขา
การตอบสนองตอความรับผิดชอบ และความโปรงใสในการบริการสาธารณะ แยกออกเปน 2 รางวัลสาขา คือ
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สาขาการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในงานบริการสาธารณะ และสาขาการสงเสริมการ
ตอบสนองความเสมอภาคทางเพศในการสง มอบบริการสาธารณะ ทํ าให ร างวัล United Nations Public
Service Awards จนถึงป พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) มีทั้งหมด 5 สาขาดังนี้
1) สาขาการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบในงานบริ ก ารสาธารณะ
(Preventing and Combating Corruption in the Public Service)
2) สาขาการพัฒนาการใหบริการประชาชน (Improving the Delivery of Public Service)
3) สาขาการสงเสริม สนับสนุน การมีสวนรวม ในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายผาน
กลไก ด า นนวั ต กรรม (Fostering Participation in Policy-Making Decisions Through
Innovative Mechanisms)
4) สาขาการเสริมสรางการจัดการความรูในภาครัฐ (Advancing Knowledge Management
in Government)
5) สาขาการส งเสริมการตอบสนองความเสมอภาคทางเพศในการสง มอบบริ การสาธารณะ
(Promoting Gender-Responsive Delivery of Public Services)
ในป พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) ยัง คงมี 5 สาขา แตไดมี ก ารปรับรางวัลประเภทที่ 4 จากเดิมที่เปน
รางวัล สาขาการเสริมสรางการจัดการความรูเป นการสง เสริ มแนวทางการดําเนินการของภาครั ฐโดยรวม
ในยุคขอมูลขาวสาร ดังนี้
1) สาขาการป อ งกั นและตอ ต านการคอร รั ป ชั่ นในการบริ ก ารสาธารณะ (Preventing and
Combating Corruption in the Public Service)
2) สาขาการพัฒนาการใหบริการประชาชน (Improving the Delivery of Public Service)
3) สาขาการสงเสริม สนับสนุนการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายผานกลไก
ด า นนวั ต กรรม (Fostering Participation in Public Policy Decision Making through
Innovative Mechanisms)
4) สาขาการส ง เสริ ม แนวทางการดํ า เนิ น การของภาครั ฐ โดยรวมในยุ ค ข อ มู ล ข า วสาร
(Promoting Whole-of-Government Approaches in the Information Age)
5) สาขาการสงเสริมการตอบสนองความเทาเทียมกันในการใหบริการสาธารณะ (Promoting
Gender-Responsive Delivery of Public Services)
ในป พ.ศ. 2557 - 2558 (ค.ศ. 2014 - 2015) ได ย กเลิ ก รางวั ล ในสาขาการป อ งกั น และต อ ตาน
การคอรรัปชั่นในการบริการสาธารณะ (Preventing and Combating) เหลือเพียง 4 สาขา ดังนี้
1) สาขาการพัฒนาการใหบริการประชาชน (Improving the Delivery of Public Services)
2) สาขาการสงเสริม สนับสนุนการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจเกี่ ยวกับนโยบาย ผาน
กลไกด า นนวั ต กรรม (Fostering Participation in Policy-Making Decisions through
Innovative Mechanisms)
3) สาขาการส ง เสริ ม แนวทางการดํ า เนิ น การของภาครั ฐ โดยรวมในยุ ค ข อ มู ล ข า วสาร
(Promoting Whole-of-Government Approaches in the Information Age)
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4) สาขาการสงเสริมการตอบสนองความเทาเทียมกันในการใหบริการสาธารณะ (Promoting
Gender-Responsive Delivery of Public Services)
ป พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) ไดประกาศงดเปดรับสมัครผลงานขอรับรางวัล United Nations Public
Service Awards 2016 เนื่ อ งจากมี ก ารทบทวนประเภทรางวั ล ตลอดจนเกณฑ ก ารพิ จ ารณารางวัล ให
สอดคลองกับวาระและเปาหมายการพัฒนาอยางยั่ง ยืนในป ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable
Development and the Sustainable Development Goals : SDGs)
ป พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) ไดประกาศเปดรับสมัครผลงานขอรับรางวัล United Nations Public
Service Awards 2017 โดยมีการปรับรายละเอียดของรางวัลใหสอดคลอง SDGs ประกอบดวย 3 สาขา ดังนี้
1) สาขาการเขาถึงผูยากไรและผูดอยโอกาสโดยการสงเสริมการใหบริการและการมีสวนรวม
(Reaching the Poorest and Most Vulnerable through Inclusive Services and
Participation)
2) สาขาการเสริ ม สร างความโปร งใส ความรั บ ผิ ดชอบ และการบู ร ณาการในการใหบริการ
สาธารณะ (Promoting Transparency, Accountability and Integrity in Public Services)
3) สาขานวั ต กรรมและการบริ ก ารประชาชนด า นสุ ข ภาพที่ เ ป น เลิ ศ (Innovation and
Excellence in Delivering Health Services)
ป พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) ไดป ระกาศเปดรับสมั ครผลงานขอรับรางวัล United Nations Public
Service Awards 2018 โดยมีการไดมุงเนนประเด็นความเสมอภาค ประกอบดวย 3 สาขา ดังนี้
1) สาขาการเขาถึงผูยากไรและผูดอยโอกาสโดยการใหบริการอยางเสมอภาคและการสรางความ
ร วม มื อ (Reaching the Poorest and Most Vulnerable through Inclusive Services
and Partnerships)
2) สาขาการสร างองคก ารแห ง ความเสมอภาคและการมี ส วนร วมในการตัดสิ นใจ (Making
institutions inclusive and ensuring participation in decision-making)
3) สาขาการสงเสริมความเทาเทียมทางเพศในการใหบริการสาธารณะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Promoting gender responsive public services to achieve the SDGs)
และในป พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) รางวัล United Nations Public Service Awards 2019 ได
มุงเนนหลักการของการไมทิ้งใครไวเบื้องหลัง ประกอบดวย 5 สาขา ไดแก
1) การใหบริการที่ครอบคลุมและเทาเทียมโดยไมทิ้งใครไวเบื้องหลัง (Delivering inclusive
and equitable services to leave no one behind)
2) ความเชื่ อมั่ นตอแนวทางการบูรณาการของหนวยงานภาครัฐ (Ensuring integrated
approaches in the public-sector institutions)
3) การพัฒนาประสิ ท ธิ ภาพและความรั บ ผิด รั บชอบในหน ว ยงานภาครัฐ (Developing
effective and accountable public institutions)
4) การส งเสริมการใชดิจิทัลในหนวยงานภาครัฐ (Promoting digital transformation in
public sector institutions)
5) การส งเสริมความเทาเทีย มทางเพศในการใหบริการสาธารณะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Promoting gender responsive public services to achieve the SDGs)
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รายละเอียดแตละประเภทรางวัล
1. การใหบริการที่ครอบคลุมและเทาเทียมโดยไมทิ้งใครไวเบื้องหลัง (Delivering inclusive and equitable
services to leave no one behind)
หลักการพิจารณา
เสนอแนวคิด / นโยบาย / การ
ปฏิบัติ / โครงสรางเชิงนวัตกรรม
(Introduces an innovative idea, policy,
practice or structure)

คําอธิบาย
เสนอแนวคิด นโยบาย การปฏิบัติ และโครงสรางดานนวัตกรรมใหมๆ ที่มี
ความโดดเดนและมีเอกลักษณ เพื่อประโยชนสูงสุดของประเทศชาติ หรือ
ภูมิภาค โดยการเขาถึงกลุม ผูยากไร กลุมเสี่ยง และกลุมผูดอยโอกาส
เพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยัง่ ยืน
(Introduces an innovative idea, policy, practice or structure that is distinctively new,
innovative and unique in the context of a given country or region, for reaching the poor,
vulnerable and disadvantage to ensure that they make progress towards the SDGs.)

เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการดําเนินการ
(Enhances efficiency and increase
effectiveness)

เพิ่มโอกาสที่เทาเทียมและการ
เขาถึงการบริการทีม่ ีคุณภาพ
อยางเทาเทียม
(Provides access and equity to quality
services)

เพิ่มความคลองตัวในกระบวนการทํางาน ลดขัน้ ตอน (Red Tape) และ
เพิ่มการประสานงานระหวางหนวยงาน ตลอดจนการประเมินผลดวย
ตัวชี้วัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฎิบัตงิ าน
(Streamlines processes, reduces red tape, and improves coordination and other measures
to increase effectiveness and efficiency. An increase in effectiveness and efficiency must
be supported through an evaluation mechanism giving quantifiable indicators)

เพิ่มชองทางการเขาถึงบริการทีม่ ีคุณภาพแกทุกคนอยางเทาเทียม
โดยเฉพาะผูยากไรและผูดอยโอกาสโดยการแกไขปญหา และอุปสรรคใน
การเขาถึงบริการภาครัฐ ในประเด็นตาง ๆ เชน ดานภูมิศาสตร รายได
สังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคงความไมเทาเทียมดานอายุ เพศ และเชื้อชาติ
ตลอดจนปจจัยดานอื่นๆ ตามบริบทของประเทศหรือภูมิภาค
(Increases the accessibility of quality and affordable public services to all, especially to the
poorest and most vulnerable people, by addressing the obstacles and challenges (such as
geography, income or other social or economic factors, security issues, care burden,
mobility, discrimination related to sex, gender, age, race, ethnicity and other factors
depending on the country or regional context) that hinder their access to public services.)

พัฒนาและสนับสนุนการ
ใหบริการแบบหุนสวน
(Develops and supports partnership in
service delivery)

สรางการทํางานแบบมีหุนสวนในการใหบริการสาธารณะ ระหวาง
หนวยงานภาครัฐ และผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ เชน ภาคประชาสังคม ภาค
การศึกษา เพื่อพัฒนางานบริการภาครัฐ ตลอดจนการนําไปปฎิบัติอยาง
เปนรูปธรรม
(Develops partnerships between public service and various stakeholders in public sector
institutions, civil society, academia in design and implementation of public services.)
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หลักการพิจารณา

คําอธิบาย

สรางความเชื่อมั่นเรื่องความ
โปรงใสในการใหบริการ
สาธารณะ

เสนอกลไกทีส่ งเสริมความเชื่อมั่นในขอมูลเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ สิทธิ
พันธกิจ นโยบาย และอํานาจในการตัดสินใจที่ประชาชนเขาถึงไดงาย โดย
อยางยิ่งกลุมผูยากไรและผูดอยโอกาส

(Ensures transparency in public service
delivery)

(Introduces mechanisms to ensure that information about public services, rights,
entitlements, obligations, policies, and decisions about public services can be easily
obtained, especially by the poor, vulnerable and disadvantaged.)

สรางความเชื่อมั่นเรื่องการ
รับผิดชอบในการใหบริการ
สาธารณะ

- เสนอกลไกที่แสดงถึงความรับผิดรับชอบในการใหบริการสาธารณะของ
ภาครัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งตอกลุม ผูยากไรและผูดอยโอกาส ตลอดจน
การเสนอและนํานวัตกรรม มาพัฒนาชองทางการรับขอเสนอแนะ
(Feedback) จากประชาชน เกี่ยวกับคุณภาพ และคาใชจายในการ
บริการสาธารณะ การรายงานขอผิดพลาด ขอรองเรียน หรือการ
เรียกรองคาทดแทนตาง ๆ

(Ensures accountability in the delivery of
public services)

(Introduces mechanisms through which people including the poor, vulnerable and
disadvantaged can hold the government accountable in the delivery of public services.
Introduces and operates innovative mechanisms to provide feedback on the relevance,
quality and cost of public services; report any wrongdoing; initiate investigations; file
complaints or request compensation where relevant.)

- เสนอกลไกและพัฒนานวัตกรรม เพือ่ ใหเจาหนาที่ของรัฐทราบความ
ตองการของประชาชน โดยเฉพาะอยางยิง่ ในกลุม ผูยากไรและ
ผูดอยโอกาส การฝกอบรมเจาหนาที่และพัฒนาเครื่องมือ ตาง ๆ ให
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนการรับผิด
รับชอบในกรณีที่ไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน
ผูยากไรและผูดอยโอกาสได
(Introduces and operates innovative mechanisms that ensure public officials are
informed about the special needs of the poorest and most vulnerable; trained and
equipped to meet the needs; and then held accountable when those needs are not
met or when the rights of the poorest and most vulnerable people are not protected.)

2. ความเชื่อมั่นตอแนวทางการบูรณาการของหนวยงานภาครัฐ (Ensuring integrated approaches in
the public-sector institutions)
หลักการพิจารณา
เสนอกรอบแนวคิดทีม่ ีการบูรณา
การนโยบาย กลยุทธ ตลอดถึง
โครงการ ใหมีความสอดคลองกัน
ระหวางหนวยงาน และนําไป
ปฏิบัติ ทีส่ นับสนุนการบรรลุ
เปาหมายการพัฒนา

คําอธิบาย
นํานวัตกรรมมาพัฒนา และ/หรือ นํากรอบแนวคิดไปปฏิบัติ เพื่ออํานวย
ความสะดวก และสงเสริมใหเกิด ความรวมมือ การทํางานรวมกัน
การบูรณาการ และความประสานสอดคลองกับโยบายของรัฐ ในประเด็น
ยุทธศาสตร ทั้งในระดับชาติและทองถิ่น รวมถึงการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน บุคลากร และกระบวนการ เพื่อการมีสวนรวม และการทํางาน
รวมกันของทุกภาคสวน นอกจากนั้นยังมีการกําหนดวิสัยทัศนรวม ของ
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หลักการพิจารณา
อยางยั่งยืนในป ค.ศ. 2030
(Introduces and operates institutional
frameworks that integrate and
harmonize policies, strategies and
programmes for implementation of the
2030 Agenda)

คําอธิบาย
หนวยงานภาครัฐ เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ภายใตยุทธศาสตร เปาหมาย
หนาที่ และความรับผิดชอบที่สอดคลองกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตลอดจนการเสนอแนะและดําเนินกลไกทีเ่ อื้อตอการบูรณาการ ทั้งใน
แนวราบและแนวดิ่งของสวนราชการทุกระดับ ในประเด็นของการวางแผน
การนําไปปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลการใหบริการสาธารณะ
(Uses innovative mechanisms to develop and/or implement institutional frameworks
that facilitate and support collaboration, synergies, integration and harmony of
government policies in support of national and local strategies. Develops infrastructure,
people and processes that lead to participation, collaboration and maximizing synergies
between different government sectors and institutions. Aligns government’s holistic
vision of sustainable development with inter-agency strategies, objectives, roles and
responsibilities in a coherent way. Introduces and operates mechanisms that support
and facilitate horizontal and vertical integration, among different levels and different
sectoral departments of government in planning, implementation, monitoring and
evaluation of public services.)

สงเสริมใหเกิดภาวะผูนํา พัฒนา
ขีดความสามารถของทรัพยากร
บุคคล และสรางวัฒนธรรมกร
ทํางานรวมกัน
(Foster leadership, human resource
capacities and a collaborative
organizational culture)

แสดงวิสัยทัศนและเจตจํานงทางการเมืองที่ชัดเจน มีความรูค วามเขาใจ
ในเครื่องมือทีม่ ี สามารถนํามาพัฒนาการทํางานของภาครัฐได และใช
บุคลากรที่มีขีดสมรรถนะในการทํางานขามสายงาน มีการออกแบบและ
นํากลยุทธไปปฏิบัติ เพื่อเปลี่ยนแนวคิด (Mindset) ในการเปนขาราชการ
ที่มีประสิทธิภาพ มีการทํางานแบบบูรณาการ และลดการทํางานแบบ
แยกสวน (Silo) สรางกรอบนโยบายการบริหารจัดการเพือ่ ใหเกิดสมดุล
ทางความรวมมือ และความรับผิดรับชอบจากทุกภาคสวน ตลอดจนการ
สรางวัฒนธรรมองคกรในการทํางาน เพื่อการบรรลุวัตถุประสงครวมกัน
(Demonstrates clear vision, political will and understanding of available tools to improve
government functions and human resources capacities to work across organizational
boundaries. Designs and effectively implements strategies to change mind sets of public
servants, prioritize integration and discourage working in silos. Provides an institutional
framework and mechanisms that ensure a balance between cross-sectoral collaboration
and sectoral accountability. Promotes an organizational culture that encourages
collaboration to achieve shared goals.)

สงเสริมใหเกิดการทํางานรวมกัน สงเสริมใหเกิดการรวมตัวทางสังคม เพื่อการเขาถึงกลุม คนทีม่ ีความเสี่ยง
ระหวางหนวยงานภาครัฐและ และกลุมคนที่ถูกสังคมปฏิเสธ ไดแก ผูยากไร ผูห ญิง ผูพกิ าร
ประชาชน
ผูด อยโอกาสทางการศึกษา เด็ก ผูสงู อายุ ผูอพยพ และชนพืน้ เมือง
(Supports and facilitates social
เปนตน การเพิ่มชองทางการสื่อสาร และสรางการมีสวนรวมระหวาง
inclusiveness and collaboration among
หนวยงานภาครัฐและประชาชน เพื่อพัฒนาชองทางในการรับ-สงขอมูล
government agencies and citizens)
การตอบสนองความตองการ ความโปรงใส และความรับผิดรับชอบ
รวมถึงชองทางที่ใหของประชาชน สามารถติดตามและประเมินผลได
(Promotes social inclusiveness by reaching out to the vulnerable and marginalized
populations including (i) the poor; (ii) women; (iii) the persons with disabilities; (iv) the illiterate;
(v) youth; (vi) the older persons; (viii) migrants; and (viii) the indigenous peoples. Increases
communication and interaction among government agencies and citizens with the objective
of improving information flow, responsiveness, transparency and accountability. Includes
channels for active participation of citizens for monitoring and evaluation.)
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หลักการพิจารณา

คําอธิบาย

ยกระดับผลการปฏิบัติงานของ ยกระดับประสิทธิภาพขององคกรดวยการบูรณาการระหวางหนวยงาน
องคกร การทํางานรวมกัน และ เพื่อใหบริการสาธารณะ โดยการใชมาตรฐานเปด (Open Standard)
มาตรฐานเปด
การเปดเผยขอมูล (Open Data) และการใชระบบรวมกัน ลดความ
(Enhances organizational performance, ซ้ําซอนของการทํางาน และลดผลกระทบที่เกิดจากความขัดแยงตางๆ
interoperability, and open standard)
การลดคาใชจาย ดวยการแลกเปลี่ยนองคความรู การพัฒนาทรัพยากร
โดยการบูรณาการการทํางาน การใชประโยชนจากนวัตกรรม และ
เครื่องมือตาง ๆ รวมกัน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนและการรวมขอมูล
เขากับแหลงขอมูลอื่น ทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง โดยถือวาเปนขอมูลที่
ถูกตองสมบูรณ (Data Integrity) และคํานึงถึงความเปนสวนตัวของ
ขอมูล (Data Privacy)
(Enhances organizational performance by integrating vital government services across
different agencies by using open standards, open data and encourages use of shared
systems. Minimizes duplication of efforts and counter effects of conflicting programmes.
Reduces costs through knowledge sharing, effective deployment of resources through
integration of operations, utilization of innovative channels and tools. Allows different
systems to exchange information, to combine it with other information resources and to
subsequently process it in a meaningful manner both horizontally and vertically with
due respect for data integrity and data privacy.)

3. การพัฒนาประสิทธิภาพและความรับผิดรับชอบในหนวยงานภาครัฐ (Developing effective and
accountable public institutions)
หลักการพิจารณา

คําอธิบาย

เสนอแนวคิด / นโยบาย / การ เสนอแนวคิด นโยบาย การปฏิบัติ และโครงสรางดานนวัตกรรมใหม ๆ
ปฏิบัติ / โครงสรางเชิงนวัตกรรม ที่มีความโดดเดนและเปนเอกลักษณ ภายใตประโยชนสูงสุดของ
(Introduces an innovative idea, policy,
ประเทศชาติ หรือภูมิภาค เพื่อใหเกิดเชื่อมั่น ในการสนองตอความ
practice or structure)
ตองการ และความรับผิดชอบของหนวยงานภาครัฐที่มีตอประชาชน
(Introduces an idea, policy, practice, or structure that is distinctively new, innovative and
unique in the context of a given country or region that ensures and enhances
responsiveness and accountability of public institutions to the people.)

สงเสริมการมีสวนรวมและการ
ทํางานรวมกัน
(Promotes participation and
inclusiveness)

นํากลไก เครื่องมือ และแนวทางใหม ๆ มาใช เพื่อกระตุนใหประชาชนและ
ภาคประชาสังคม เขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ ในนโยบายและ
โครงการตาง ๆ อํานวยความสะดวกประชาชน ใหสามารถแสดงความ
ตองการและความเห็น ตอหนวยงานและขาราชการ การประสานวิธีการ
และเครื่องมือที่หลากหลาย ใหสอดคลองกับความตองการและศักยภาพ
ของประชาชนทุกกลุม เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นในความรับผิดชอบของภาครัฐ
(Uses new mechanisms, tools, and approaches to engage people and civil society organizations
in decision making on policies and programmes. Facilitates people to channel their demands
and views and express their needs to the relevant institutions and public servants. Uses a variety
of approaches, methods and instruments that are synchronised with the needs and abilities of
various groups of people to ensure responsiveness and accountability.)
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หลักการพิจารณา
เพิ่มความโปรงใส และการ
เขาถึงขอมูลของประชาชน
(Increases transparency and people’s
access to information)

พัฒนาความรับผิดรับชอบ
(Improves accountability)

คําอธิบาย
ใชกลไกและแนวทางใหม ๆ เพือ่ สรางความเชื่อมั่นในการเขาถึงขอมูล
ภาครัฐ ที่สะดวกและเขาถึงงาย มีการกําหนดแนวทางการติดตามและ
ประเมินผล ที่คํานึงถึงผลประโยชนของประชาชนเปนหลัก
(Implements new mechanisms or approaches to ensure access to public sector
information; Provides information in an easy and accessible manner. Puts in place
mechanisms and approaches for regular monitoring and evaluation of results involving
the people as beneficiaries.)

สงเสริมการรับผิดรับชอบตอผลการปฏิบัตงิ าน การใหอํานาจแก
ประชาชน พรอมทั้งเครื่องมือและชองทางในการเรียกรองการแสดง
ความรับผิดชอบจากหนวยงานภาครัฐ การรวมสังเกตุการณ การติดตาม
ความกาวหนา และการวิเคราะหการตัดสินใจ เกี่ยวกับนโยบายและ
การใหบริการสาธารณะ การใหขอเสนอแนะ การรายงานขอผิดพลาด
การรองเรียน หรือการเรียกรองคาตอบแทนที่จําเปน
(Promotes accountability for results. Empowers people with tools and access to
demand accountability, share their needs; observe, monitor and analyze government
decision-making, policies and service delivery; provide feedback on government services;
report any wrongdoing; initiate investigations; file complaints or claims to be
compensated where necessary, including through organizations representing them.)

สงเสริมใหเกิดภาวะผูนํา พัฒนา
ขีดความสามารถของทรัพยากร
บุคคล และสรางวัฒนธรรมกร
ทํางานรวมกัน
(Foster leadership, human resource
capacities and a collaborative
organizational culture)

แสดงวิสัยทัศนและเจตจํานงทางการเมืองที่ชัดเจน มีความรูค วามเขาใจ
ในขอมูลและเทคโนโลยีการสือ่ สาร สามารถนํามาพัฒนาการทํางานของ
ภาครัฐ และใชบุคลากรที่มีขีดสมรรถนะในการทํางานขามสายงาน
ดวยการเรียนรูอยางตอเนื่อง การฝกอบรม และการพัฒนาศักยภาพอื่น ๆ
ตลอดจนการสรางวัฒนธรรมการทํางานเพื่อบรรลุเปาหมาย และผลลัพธ
รวมกัน ใหเกิดคุณคาของภาครัฐ ตลอดจนเขาใจกลยุทธการพัฒนา
ขีดความสามารถ ในการเปลี่ยนแนวคิด (Mindset) ของขาราชการ
ใหเห็นคุณคาของความเสมอภาค และการทํางานรวมกัน
(Demonstrate clear vision, political will and understanding of the Information and
Communication Technologies tools to improve government functions and human
resources capacities to work across organizational boundaries through continuous
learning, training and other capacity-building activities. Promotes an organizational
culture that encourages collaboration to achieve shared goals and outcomes to increase
public value. Understands capacity development strategies that change mindsets of
public servants to value equity, inclusiveness, and collaboration.)
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4. การสงเสริมการใชดิจิทลั ในหนวยงานภาครัฐ (Promoting digital transformation in public sector
institutions)
หลักการพิจารณา
เสนอแนวคิด / นโยบาย / การ
ปฏิบัติ / โครงสราง / เครือ่ งมือ
เชิงนวัตกรรม
(Introduces an innovative idea, policy,
practice, structure or tool)

คําอธิบาย
เสนอแนวคิด นโยบาย การปฏิบัติ และโครงสรางดานนวัตกรรมใหม ๆ
ที่มีความโดดเดนและเปนเอกลักษณ ภายใตประโยชนสูงสุดของ
ประเทศชาติ หรือภูมิภาค เพื่อสงเสริมการใชดิจิทลั เพือ่ ปรับเปลี่ยนใน
หนวยงานภาครัฐ
(Introduces an idea, policy, practice, or structure or tool that is distinctively new,
innovative and unique in the context of a given country or region that promotes digital
transformation.)

ใชเทคโนโลยีในการปรับเปลี่ยน การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐ โดยอาศัยกรอบการดําเนินงาน
การบริหารจัดการภาครัฐ
ในภาพรวมเปนหลัก มากกวาการปรับปรุงในองคประกอบปลีกยอย รูจ ัก
(Uses frontier technologies to transform ใชวัฒนธรรม การปฏิบัติ รูปแบบทางธุรกิจและเทคโนโลยีในยุคของ
public administration)
internet ในการยกระดับความคาดหวังของประชาชน การประยุกตใช
นวัตกรรม เครื่องมือและเทคนิคตาง ๆ ทีส่ อดคลองกับบริบทของ
ประเทศหรือภูมิภาค เพือ่ ปรับเปลี่ยนหนวยงานภาครัฐ ดวยการนําระบบ
การบริหารจัดการความรูท ี่มีประสิทธิภาพ และ/หรือการใช ICT มาใชใน
การใหบริการ ภายใตการเขาสูร ัฐบาลดิจิทลั ที่มุงเนนเทคโนโลยีใหม
อาทิ หุนยนต ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence หรือ AI) /
Deep-machine Learning / Blockchain / Big Data / Cloud
Computing / และ Internet of Things เปนตน
(Involves transformation within a large framework rather than incremental
improvements. Applies the culture, practices, business models and technologies of the
internet era to people’s raised expectations. Applies innovative methods, tools and
techniques, in the context of a given country or region, to transform public sector
organizations through the application of effective knowledge management systems
and/or strategic application of ICT in service provision and in digital government with a
special focus on new technologies such as robotics, artificial intelligence, deep-machine
learning, blockchain, big data, cloud computing, and Internet of Things.)

สงเสริมความรวมมือและความ
เขาใจในการใชดิจทิ ัลขาม
หนวยงาน
(Promotes cross-sectoral digital
cooperation and understanding)

สงเสริมการทํางานรวมกัน เพือ่ การปรับเปลี่ยนที่ครอบคลุมและรวดเร็ว
ดวยการนําดิจิทลั มาใชในการกาวขามความแตกตางระหวางกันของ
มนุษยชาติ (ideally cutting uniquely across international
boundaries) รวมถึงสงเสริมความรวมมือดานดิจทิ ัลระหวางหนวยงาน
ภาคสวน และ/หรือภูมิภาคตาง ๆ เพื่อตระหนักในศักยภาพของการเปน
เศรษฐกิจดิจิทลั ทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการลดความ
เสี่ยงตาง ๆ ที่อาจจะเกิดจากการดิจิทลั เทคโนโลยี
(Promotes cooperation that come with the scale and rapidity of changes brought about
by digital technologies, ideally cutting uniquely across international boundaries.
Promotes digital cooperation across organizations, institutions, sectors and/or across
borders that is critical to realizing the full social and economic potential of digital
economy as well as mitigating the risks the digital technology could pose.)
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หลักการพิจารณา
สรางความเชื่อมั่นในความเทา
เทียมของการเขาถึงบริการ
สาธารณะและการมีสวนรวม
ของประชาชน

คําอธิบาย
ใหประชาชนทุกกลุม โดยเฉพาะอยางยิ่ง กลุมผูมีรายไดนอยและกลุมผูม ี
ความเสี่ยง ใหสามารถเขาถึงเทคโนโลยีดจิ ิทลั และการบริการสาธารณะ
แบบออนไลน ไดอยางเทาเทียมกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ตลอดจนเปนการสะทอนเสียงของประชาชนเกี่ยวกับ
หนวยงานภาครัฐ และการพัฒนาในอนาคต

(Ensures equal access to public services
and citizen engagement)
(Enables all people, especially the poorest and most vulnerable, to have equal access
to digital technologies and online services, to support them in improving their life for
themselves and their families and raise their voices in conversations with public
institutions and about what the future holds.)

พัฒนาทักษะและประสิทธิภาพ
ของบุคลากรภาครัฐ
(Improves public sector workforce skills
and productivity)

พัฒนาทักษะของบุคลากรภาครัฐ เพื่อทีจ่ ะรองรับการปรับเปลี่ยนสูยุค
ดิจิทัล ทัง้ ในระดับการปฏิบัติ กระบวนงาน ภารกิจ และองคกร ดวยการ
จัดสรรดานเทคนิค และทรัพยากรขององคกร เพือ่ ใหเกิดการเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง อาทิ การสรางชุมชนนักปฏิบัติ (communities of practices)
ดวยเครือขายผูทมี่ ีความรูความชํานาญในภาครัฐ และการยกระดับความ
เชี่ยวชาญของบุคลากรทัง้ ภายในและภายนอกองคกร ตลอดจนการ
ฝกอบรมและจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยน
สูดิจิทลั รวมทั้งการเพิม่ ผลผลิตดวยการใชเครื่องมือทางดิจิทลั อยาง
เขาใจและเชื่อมั่น
(Enhances public sector workforce skills to respond and use tools of digital
transformation at the task level, process level, function level and organization level by
providing technical and organizational resources that encourage continuous learning
through, for example, the establishment of communities of practices (connecting people
with know-how across government and leveraging the expertise of people within and
outside the organization), as well as training and capacity development activities in the
area of digital transformation. Promotes productivity by using digital tools and
understanding and trust in these tools.)

พัฒนาประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล การเปดเผย และ
ความรับผิดรับชอบ
(Improves effectiveness, efficiency,
openness, and accountability)

ใชเทคโนโลยีดจิ ิทลั ในการสรางเครือขาย การใหบริการ และการสือ่ สาร
ระหวางเจาหนาที่ ประชาชน และภาคธุรกิจ ในการสงมอบสินคาและ
บริการที่งายกวา ถูกกวา ตอบสนองความตองการของประชาชน
เปดเผย แตในขณะเดียวกันก็มีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุวัตถุประสงคใน
การพัฒนาประสิทธิภาพ ความโปรงใส ความรับผิดรับชอบ และความ
ไวใจไดของรัฐบาลดิจิทลั
(Delivers products and services that are simpler, cheaper, responsive, open, and at the
same time increases the operational efficiency. Uses digital technologies to increase
network connectivity, service delivery and communication flow between employees,
citizens, business community, with the objective of improving effectiveness,
transparency, accountability, and trustworthiness in digital government.)
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5. การสงเสริมความเทาเทียมทางเพศในการใหบริการสาธารณะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Promoting
gender responsive public services to achieve the SDGs)
หลักการพิจารณา

คําอธิบาย

เสนอแนวคิด / นโยบาย / การ เสนอแนวทางใหม ๆ ทีม่ ีความโดดเดน เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ
ปฏิบัติ / โครงสรางเชิงนวัตกรรม ประชาชน โดยเฉพาะกลุมสตรี ในการกําหนดนโยบาย โดยการใชเทคนิค
(Introduces an innovative idea, policy,
การจัดการความรูปแบบใหม การใชนโยบายพิเศษ หรือการดําเนินการ
practice or structure)
ในรูปแบบอื่นๆ ภายใตบริบทของการใหประเทศ หรือภูมิภาค
(Introduces a distinctively new approach to promoting the participation of citizens, with
specific focus on women and girls, in policymaking; this may be through the application
of a new knowledge management technique, unique policy, or implementation design
in the context of a given country or region.)

จัดเตรียมการใหบริการที่มี
คุณภาพแกสตรี
(Provides access to high-quality,
affordable services for women)

เพิ่มการเขาถึงบริการสาธารณะที่ยั่งยืน และมีคุณภาพ สําหรับกลุมสตรี
รวมถึงการนํานวัตกรรมการใหบริการที่ตอบสนองความตองการเฉพาะ
ของกลุม สตรี ที่อาจเปนทั้ง ผูยากไรและผูดอยโอกาส โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การแกปญ
 หาเรื่องการเลือกปฏิบัติ ภาระการดูแล การยายถิน่ และความ
เสี่ยงดานความปลอดภัย
(Provides increased access to sustainable, high quality and affordable public services for
women and girls; includes innovations in service delivery mechanisms that cater to the
specific needs of women and girls, including the poorest and most vulnerable, in
particular responding to the specific discrimination they face, their care burden, mobility
and access issues and security risks.)

สงเสริมความโปรงใส และความ สรางกลไกที่สง เสริมใหกลุมสตรีสามารถเขาถึงขอมูลการใหบริการ การ
รับผิดรับชอบในการใหบริการ ใหขอ เสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานของภาครัฐ และการรักษาสิทธิ
สาธารณะแกกลุมสตรี
ประโยชนตาง ๆ ใหเปนชองทางที่สามารถตรวจสอบ แจงความตองการ
(Promotes transparency and
และการไดรับคาชดเชยตามความจําเปน รวมทัง้ การมีบทลงโทษที่ชัดเจน
accountability in service delivery to
หากเจาหนาที่รัฐเพิกเฉยตอสิทธิของสตรี หรือความตองการของสตรีถกู
women)
ละเลย หรือสิทธิสตรีในการรับบริการไมไดรบั การคุมครอง
(Provides mechanisms that help women to easily obtain information and feedback
about government actions, and their own rights and entitlements, to initiate
investigations, to convey needs or concerns, or to seek and be compensated where
necessary. Ensures officials are sanctioned when women’s and girls’ rights and needs
are ignored or when their rights for service delivery are not protected.)

สงเสริมการมีสวนรวมของกลุม สรางกลไกที่สง เสริมใหกลุมสตรีสามารถเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ
สตรีในการตัดสินใจ และการรับ ของภาครัฐ อาทิ ในกระบวนการงบประมาณ และการวางแผน ตลอดจน
บริการสาธารณะ
กลไกในการรับฟงขอเสนอแนะในประเด็นทีเ่ กี่ยวของกับการบริการ
(Promotes participation of women in
สาธารณะ
decision-making and delivery of public
services to women)

(Creates mechanisms to increase the ability of women to contribute to government
decision-making and processes, including participatory budgeting and planning
processes, and mechanisms allowing people to give feedback on issues related to
public services.)
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หลักการพิจารณา
สงเสริมการตอบสนองความ
ตองการของกลุมสตรี
(Promotes responsiveness to the needs
of women and girls)

คําอธิบาย
สงเสริมใหภาครัฐตอบสนองความตองการของกลุมสตรี โดยเฉพาะสตรี
ในกลุมผูยากไรและผูดอ ยโอกาส โดยการใชกระบวนการใหม ๆ และ
กลไกของภาครัฐ ในการสรางชองทางการรับรูความตองการของ
ประชาชน และทัศนะของชายและหญิง เพื่อใหภาครัฐ ผูกําหนด
นโยบาย และบุคลากรของรัฐ มีปฏิสมั พันธกับประชาชน ตลอดจน
ประชาชนสามารถแสดงความตองการ มีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ (ทั้งออนไลนและ
ออฟไลน) และการเรียกรองคาตอบแทน เปนตน
(Enhances responsiveness of government to the demands and needs of women and
girls, in particular the poorest and most vulnerable; Implements new processes and
institutional mechanisms to channel the demands and views of men and women and
enable governments – policy makers and public officials – to better interact with the
public, for instance, to better express their needs, participate in and influence policymaking; comment on policy implementation; provide feedback on government services
(on and off-line services); and file complaints.)

สงเสริมความเทาเทียมทางเพศ
ในการใหบริการสาธารณะ
(Promotes gender parity in public
service)

เสนอนโยบายคาตอบแทน และปรับเปลี่ยนนโยบายการจางงาน รวมทั้ง
กระบวนการการสรรหา การเลื่อนตําแหนง การฝกอบรม คาตอบแทน
และนโยบายการบริหารอาชีพ (Career Management Policies) เพื่อ
เพิ่มจํานวนบุคลากรหญิงในภาครัฐทุกระดับ ตั้งแตระดับเจาหนาที่
ใหบริการ (Front Lines) ไปจนถึงระดับผูบ ริหาร
(Introduces incentives and changes in employment policies, including recruitment,
promotion, training, compensation and career management policies, to increase the
number of women in the public sector at all levels, including those in the front lines
and at decision making levels.)

ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
(Transforms administration)

ควรปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานของหนวยงานภาครัฐทั้งองคกร ใน
เรื่องของการสงเสริมสิทธิ และตอบสนองความตองการของกลุมสตรี ซึง่
การปรับเปลี่ยนอาจใชแนวทางเชิงนวัตกรรมตาง ๆ ในการใหบริการ
สาธารณะ เชน e-government การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกร การ
ปฏิรูปการบริหารจัดการ หรือการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานของ
ภาครัฐ เพื่อใหบริการที่ตอบสนองความตองการอยางเทาเทียมและมี
ความรับผิดรับชอบ
(Involves transformation of the way a public institution works, rather than incremental
improvements, to promote women’s and girls’ rights and respond to their needs. These
may include innovative ways to deliver public services, including through e-government;
a change in organizational culture, administrative reforms, or the overhaul of
governmental procedures for gender responsive and accountable service delivery.)
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คําถามหลัก 10 คําถามในการสมัครขอรับรางวัล UNPSA 2019
การสมัครขอรับรางวัล UNPSA 2019 ผูเสนอขอรับรางวัลจะตองตอบคําถามหลัก 10 คําถาม ดังนี้
คําถาม
คําแปล
1. วัตถุประสงคของผลงาน (Objective of the innitiative)
Please describe the objective of the
อธิบายวัตถุประสงคหลักของผลงานทีส่ งเพื่อเขารับ
initiative introduced (200 words maximum) รางวัล (ความยาวไมเกิน 200 Words)
2. ความสอดคล อ งกั บ ประเภทรางวั ล และเกณฑ ก ารพิ จ ารณา (Alignment with the Selected
Category and Criteria)
Please explain how the initiative is linked to อธิบายความสอดคลองของผลงานกับประเภทรางวัล
the category and criteria selected (100
และเกณฑ ก ารพิ จ ารณา (ความยาวไม เ กิ น 100
words maximum
Words)
3. ความสอดคลองกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 (Alignment with the 2030 Agenda)
Please describe in what ways the initiative is อธิบายแนวทางการดําเนินงานที่สนับสนุนใหบรรลุ
contributing to the implementation of the เป าหมายของวาระการพัฒ นาที่ ยั่งยืน 2030 โดย
2030 Agenda for Sustainable Development ระบุ เปาหมายฯ ที่ เกี่ยวของ (ความยาวไมเกิน 100
and the realization of the SDGs. Specify
Words)
which SDG(s) it is relevant to. (100 words
maximum)
4. ความสําคัญ (Significance)
The initiative must have positive impact on ผลงานตองสงผลกระทบเชิงบวกตอกลุม เปาหมายหรือ
a group or groups of the population,
กลุมประชากร โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผูดอยโอกาส
especially the vulnerable (i.e. children,
เชน เด็ก สตรี คนชรา ผูพิการ เปนตน ภายใตบริบท
women, older persons, people with
ของประเทศและภูมิภาคของทาน
disabilities, etc.) within the context of your โปรดอธิบายวาผลงานของทานสามารถลดปญหาของ
country or region. Please explain how the
ภาคราชการ การบริ หารราชการแผ นดิน หรื อการ
initiative has addressed a significant shortfall บริการสาธารณะภายใตบริบทขิงประเทศหรือภูมิภาค
in governance, public administration or
นั้นๆ ไดอยางไร (ความยาวไมเกิน 200 Words)
public service within the context of a given
country or region. (200 words maximum)
5. นวัตกรรม (Innovation)
a. Please explain in which way the initiative a. อธิบายความเป นนวัตกรรมของผลงานในบริบท
is innovative in the context of your country ของประเทศหรื อภูมิ ภาคนั้น ๆ (ความยาวไม เ กิ น
or region (100 words maximum)
100 Words)
b. Please describe if the innovation is
b. อธิบายวานวัตกรรมขางตน เปนแนวคิดตนฉบับ
original or if it is an adaptation from other
หรือมีการพัฒนาตอยอดจากนวัตกรรมอื่น (ความยาว
contexts (100 words maximum)
ไมเกิน 100 Words)
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คําถาม
คําแปล
6. การถายทอดความรู (Transferability)
Has the initiative been transferred and
อธิบ ายวาที่ ผ านมาไดมี ก ารนําผลงานที่ ส ง เข า รั บ
adapted to in other contexts (e.g. other
รางวัลไปประยุกตใชในการดําเนินงานกับบริบทอื่น ๆ
cities, countries or regions) to your
หรือไม เชน เมืองอื่น ประเทศอื่น หรือภูมิภาคอื่ น
organization’s knowledge? If yes, please
เป น ต น ถ า มี โปรดระบุ (ความยาวไม เ กิ น 100
explain (100 words maximum)
Words)
7. ความยั่งยืน (Resources and Sustainability)
a. What resources (i.e. financial, human or
a. ระบุ ท รั พ ยากร (ด า นการเงิ น ด า นทรั พ ยากร
others) were used to implement the
บุคคล และอื่น ๆ) ที่ใชในการดําเนินการ (ความยาว
initiative? (100 words maximum)
ไมเกิน 100 Words)
b. Please describe whether and how the
b. อธิบายวาผลงานที่สงเขารับรางวัลมีการพัฒ นา
initiative is sustainable (covering the social, อยางยั่ง ยืน ซึ่ ง ครอบคลุม มิติทางสังคม เศรษฐกิจ
economic and environmental aspects) (200 และสิ่งแวดลอมอยางครบถวนหรือไม และอยางไร
words maximum)
(ความยาวไมเกิน 200 Words)
8. ผลกระทบ (Impact)
a. Has the initiative been formally evaluated a. ผ ล ง า น เคยได รั บ ก าร ประเมิ นอ ย า งเป น
either through internal or external
ทางการ ไม ว า จะเป น จากภายในหรื อ ภายนอก
evaluation?
หรื อ ไม ถ า มี ให อ ธิ บ ายวิ ธี ก ารประเมิ น ดั ง กล าว
If yes, please describe how it was
(ความยาวไมเกิน 100 Words)
evaluated? (100 words maximum)
b. Please describe the indicators that were b. อธิบายตัวชี้วัดที่นําไปใชในการประเมินดังกลาว
used (100 words maximum)
(ความยาวไมเกิน 100 Words)
c. Please describe the outcome of the
c. อธิ บ ายผลลั พ ธ ที่ ไ ด จ ากการประเมิ น ข า งต น
evaluation (100 words maximum)
วาก อ ให เ กิ ดผลกระทบอยางไร (ความยาวไม เ กิน
100 Words)
9. การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder Engagement)
The 2030 Agenda for Sustainable
อธิ บ ายแนวทางการดํ า เนิ น งานสํ า คั ญ ในการ
Development puts emphasis on
ขับเคลื่อนเรื ่อ งการสรา งความรว มมือ การบูร ณา
collaboration, engagement, coordination,
การ และความเทาเทียมกันของทุกภาคสวน ในการ
partnerships, and inclusion. Please describe ออกแบบ ดําเนินการ และประเมินผล รวมทั้งระบุ
what and how stakeholders were engaged บทบาทและหนาที่รับผิดชอบของแตละหนวยงาน
in designing, implementing and evaluating เพื่ อ ให บ รรลุ เปาหมายของวาระการพั ฒนาที่ ยั่ งยื น
the initiative. Please also highlight their roles 2030 (ความยาวไมเกิน 200 Words)
and contributions (200 words maximum)

15

คูมือแนวทางการสมัครขอรับรางวัล UNPSA

คําถาม
คําแปล
10. การถอดบทเรียน (Lessons Learned)
Please describe the key lessons learned,
อธิบายบทเรียนสําคัญที่ไดเรียนรูหลังการดําเนินการ
and any view you have on how to further
และแสดงแนวคิ ด ในการพั ฒ นาต อ ยอดผลงาน
improve the initiative (100 words maximum) ดังกลาว (ความยาวไมเกิน 100 Words)

คุณสมบัติของผูสมัคร
 รางวัล นี้ เ ปด กวา งใหกั บหน วยงานภาครัฐ และหน วยงานสวนภูมิ ภาคจากประเทศสมาชิกของ

องคการสหประชาชาติทั่วโลก หากหนวยงานอื่นที่ไมใชหนวยงานภาครัฐ เชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน
สถาบันการศึกษา และอื่น ๆ ตองการสมัครเขารับรางวัล สามารถสมัครผานหนวยงานของรัฐได
 การสมัครสามารถสมัครผานทางหนวยงานตนสังกัด หรือหนวยงานภายนอก (third party) เปนผู
เสนอชื่อเขาสมัครแทนก็ได
 ผลงานที่สงเพื่อเขารับรางวัลตองแสดงถึงความคิดริเริ่มสรางสรรคเชิงนวัตกรรม และสอดคลองกับ
ประเภทรางวัลใดประเภทหนึ่งตามที่กําหนดไวใน UNPSA 2019 (ภายหลังจากการสมัคร ผูสมัครจะไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงประเภทรางวัลได ดังนั้นผูสมัครควรใหความสําคัญในประเด็นของประเภทรางวัลที่จะสมัครให
ถูกตอง)
 ผลงานที่สงเพื่อเขารับรางวัลตองดําเนินงานมาแลวอยางนอยสองป และมีตัวอยางพรอมทั้งเอกสาร
ประกอบอยางครบถวน
 กรอกใบสมัครใหครบถวนและถูกตอง
 การสงผลงานเขารับรางวัลตองมีเอกสารที่เกี่ยวของครบถวน
 ผลงานที่สงเขาสมัครตองไมเคยไดรับรางวัล UNPSA มากอน
 ผลงานที่ ส ง เขา ประกวดต อ งไม มี ส วนเกี่ย วขอ งกั บ การดํ า เนิ น งานขององคก ารสหประชาชาติ
(United Nations System)

เกณฑการพิจารณารางวัล UNPSA
 แนวทางการดําเนินงานที่สอดคลองกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 (2030 Agenda) โดย

ผลงานที่สงเขารับรางวัล ควรมีเปาหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต โดยคํานึงถึงความตองการและสิทธิของ
ประชาชนในการใหบริก ารสาธารณะ ทั้ ง นี้ตอ งสอดคลองกับเปาหมายการพั ฒนาอยางยั่งยืนตามหลักการ
SDGs
 ความสําคัญ ผลงานที่สงเขารับรางวัลตองสรางผลกระทบเชิงบวกใหกับประชากรสวนใหญและ
มุงเนนแกไขประเด็นปญหาที่สังคมใหความสําคัญในบริบทของประเทศหรือภูมิภาคนั้น ๆ
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 นวัตกรรม โครงการที่สงเขารับรางวัลตองแสดงถึงความคิดสรางสรรคเชิงนวัตกรรม มีหลักการและ

มาตรการที่สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนตามหลักการ SDGs หรือแกไขปญหาที่เกี่ยวของ
กับสาธารณชน เพื่อพัฒนาประเทศหรือภูมิภาคใหดีขึ้น
 การถายทอดความรู ผลงานที่สงเขารับรางวัลตองสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินงานกับ
บริบทอื่นได (ตัวอยางเชน จังหวัด ประเทศ หรือภูมิภาค) หรือเปนตนแบบและแนวทางซึง่ กอใหเกิดแรงจูงใจใน
การเสริมสรางนวัตกรรมใหแกหนวยงานภาครัฐอื่น ๆ ทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และระดับโลก
 ความยั่งยืน ผลงานที่สงเขารับรางวัลตองมีความยั่งยืนและสงผลกระทบเชิงบวกตอคนรุนตอไป
 ผลกระทบ ผลงานที่ ส ง เขา รับ รางวัลต อ งมีก ารประเมิน อย า งเป น ทางการ และสามารถแสดง
หลักฐานวาผลงานสงผลกระทบตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
 ผูมีสวนไดสวนเสีย ผลงานที่สงเขารับรางวัลตองแสดงใหเ ห็นถึงความเชื่อมโยงกับผูมีสวนไดรับ
ประโยชนหรือเสียประโยชน

ขั้นตอนการประเมิน
ขั้นตอนที่ 1 คณะทํ างาน United Nations Public Service Awards จะคัดกรองใบสมัครเบื้องตน
โดยพิจารณาถึงความครบถวนสมบูรณของขอมูล และพิจารณาขอมูลเทียบกับเกณฑเบื้องตน
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญดานการบริหารงานสาธารณะ (The Committee of Experts
on Public Administration: CEPA) พิจารณาผลจากขั้นตอนที่ 1 และเสนอรายชื่อผลงาน (Short-list) ที่มี
ความคิดสรางสรรคและเกิดผลกระทบมากที่สุด ตอเลขาธิการสหประชาชาติ
ขั้นตอนที่ 3 ผลงานที่ผานการประเมินจากขั้นตอนที่ 2 (Short-listed Initiatives) จะถูกตรวจสอบ
เอกสารเพิ่มเติมและผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง โดยการพิจารณาของเลขาธิการสหประชาชาติ
ทั้งนี้ การประเมินจะมุงเนนการดําเนินงานและผลกระทบของโครงการที่หนวยงานดําเนินงานเอง
เทานั้น หากพิจารณาแลวพบความไมสอดคลองระหวางเอกสารกับผลการดําเนินงานจริง เชน การบริหาร
จัดการอยางไมเหมาะสม ผลงานนั้นจะไมไดรับการประเมิน

วิธกี ารสมัครรางวัล UNPSA 2019
ผูมีสิทธิเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล UNPSA 2019 : หนวยงานที่ไดรับการเสนอชื่อจะตองเปน
1) หนวยงานของรัฐ อาทิ กระทรวง กรม ทองถิ่น เปนตน 2) โรงเรียนในสังกัดของรัฐ 3) หนวยงานของ
สหประชาชาติ (ในกรณีที่ไมไดรับการสนับสนุนจากสหประชาชาติเทานั้น) 4) มหาวิทยาลัย 5) องคที่ทํางาน
โดยไมแสวงหากําไร หรือ NGO และ 6) ภาคเอกชน
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ผู มี สิ ท ธิ รั บ รางวั ล UNPSA 2019 : หน ว ยงานที่ มี สิ ท ธิ รั บ รางวั ล จะต อ งเป น หน ว ยงานของรั ฐ
ระดับชาติ ภูมิภาค จังหวัด และทองถิ่น จากประเทศสมาชิก ในกรณีที่เปนผลงานที่ไดรับความรวมมือระหวาง
รัฐ-เอกชน จะตองเปนผลงานที่หนวยงานของรัฐดําเนินการเปนหลัก จึงจะไดรับการพิจารณา
หมายเหตุ ผลงานที่จะไดรับการพิจารณามอบรางวัลฯ จะตองดําเนินการโดยหนวยงานของรัฐ ไมใช
มีบทบาทเพียงผูใหคําปรึกษา นอกจากนี้ผลงานจะตองดําเนินการโดยหนวยงานของรัฐ ไมใชตัวบุคคล
วิธีการสมัครขอรับรางวัล UNPSA 2019 : กรอกใบสมัครออนไลนผา นเว็บไซตของ UNDESA/DPIPG
เทานั้น ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 กอนเวลาเที่ยงคืน ตามโซนเวลา EST โดยกอนการกรอกใบสมัคร
ผู ส มั ครจะตองผานการคัดกรองผลงานเบื้อ งตนก อ น หากมีขอ สงสัยเกี่ยวกั บ การกรอกใบสมัคร สามารถ
สอบถามไดที่ email: UNPSA@un.org หรือ โทร +1 (917) 367 3004
การกรอกใบสมัคร : การกรอกขอมูลผานระบบออนไลนตองครบถวนสมบูรณทุกชองตามที่ระบุ โดย
ตองปฏิบัติตามคําแนะนํา เชน กลาวโดยสรุป กรอบเวลา การเลาเรื่อง เปนตน หากขอมูลไมครบถวน หรือไม
ตรงขอคําถาม หรือตอบเกินจํานวนคําที่กําหนด ผลงานนั้นจะไมไดรับการพิจารณา และสามารถกรอกใบสมัคร
เพียง 1 ใน 6 ภาษาที่เปนทางการขององคการสหประชาชาติ ไดแก ภาษาอาหรับ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส ภาษารัสเซีย และภาษาสเปน เทานั้น อยางไรก็ตาม ควรใชภาษาทางการของสํานักเลขาธิการ
ขององคการสหประชาชาติ คือ ภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศสในการกรอกขอมูล ในกรณีที่กรอกขอมูลเปน
ภาษาอื่น ๆ นอกเหนือจาก 6 ภาษาดังกลาว ผลงานนั้นจะไมไดรับการพิจารณาเชนกัน
หมายเหตุ ผูสมัครควรเตรียมขอมูลที่จะตอบไวในไฟลเอกสารเชน Microsoft Word กอน จากนั้นจึง
นําขอมูลที่เตรียมไวคัดลอกลงระบบรับสมัครออนไลน โดยในแตละสวน ไมควรเกินจํานวนคําที่กําหนดไว หรือ
หากเกินกวาที่กําหนดไว ผลงานนั้นจะไมไดรับการประเมิน
เอกสารเพิ่มเติม ประกอบดวย
1. เอกสารหลักฐาน (Supporting Documents) ไมเกิน 3 ชิ้นงาน ซึ่ง 1 ในนั้นตองเปนรายงานการ
ประเมินผลงานที่สงสมัครขอรับรางวัล โดยจะเปนการประเมินจากภายในหรือภายนอกก็ได สวนเอกสาร
หลั ก ฐานอื่ น ๆ จะอยูในรู ป แบบหรือลั กษณะใดก็ได เชน แผนการดําเนินงาน / ผลสํ ารวจความคิดเห็นที่
เกี่ยวของจากผูรับบริการหรือประชาชน / หนังสือ / link ตาง ๆ / บทความในหนังสือพิมพ เปนตน ที่แสดงให
เห็นผลกระทบและผลลัพธที่เกิดจากผลงาน
หมายเหตุ ผลงานที่ไมมีเอกสารหลักฐานประกอบ จะไมไดรับการพิจารณา
2. หนังสือรับรองจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 2 ฉบับ (Letters of Reference) โดยหนวยงานภาครัฐ
หรือหนวยงานภาคเอกชน ที่ตางหนวยงานกัน และตองไมใชหนวยงานที่สมัครเพื่อขอรับการประเมินเพื่อรับ
รางวัล ทั้งนี้หนังสือรับรองดังกลาวควรชี้ใหเห็นถึงความสําคัญและคุณคาของผลงาน และความสําเร็จทีเ่ กิดขึ้นจริง
(ในกรณีที่เขารวมคลินิกใหคําปรึกษากับสํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงาน ก.พ.ร. จะออกหนังสือรับรองให 1 ฉบับ
และหนวยงานตองจัดหามาอีก 1 ฉบับ)
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ขั้นตอนการสมัครรางวัลผานระบบออนไลน
การสมัครออนไลนประกอบดวย 4 สวนหลัก ไดแก
1. การสมัครสมาชิก
2. การตอบ PreScreening Form
3. การตอบคําถามหลัก 10 ขอ
4. การสงเอกสารเพิ่มเติม
ทั้ง 4 ขั้นตอน จะตองดําเนินการใหเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 กอนเวลาเที่ยงคืน ตาม
โซนเวลา EST
1. การสมัครสมาชิก (หากเปนสมาชิกอยูแลว สามารถใชบัญชีทมี่ ีเขาสูระบบตามขั้นตอนที่ 2. ไดเลย)
เขาสมัครสมาชิกไดที่ https://publicadministration.un.org/unpsa/en/ หรือ

สแกน เพื่อสมัครรางวัล UNPSA 2019

หนาจอจะแสดงผลดังภาพ เลือก Register เพื่อสมัครสมาชิก
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กรอกขอมูลที่กําหนด ทัง้ นี้ email address ควรใช email ที่สามารถเขาตรวจสอบไดบอยครัง้ หลังจากกรอก
ขอมูลขางตนครบถวนแลว ตรวจสอบความถูกตองอีกครัง้ กอน Click ที่ Register

หลังจากสมัครสมาชิกเรียบรอยหนาจอจะแสดงผลดังภาพ

ระบบจะสง email ที่แจงไวตอนสมัครออนไลน (หากไมเจอ ใหตรวจสอบทีเ่ มนู Junk/Spam Mail) คลิ๊ก Link
ที่ระบบสงไปใน email จะพบขอความ “Your account has been successfully verified”
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2. การตอบ PreScreening Form
เปนการตอบคําถามเบื้องตนเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผลงาน ในสวนนี้จะตองเลือก Sustainable
Development Goals ที่ เ กี่ ยวขอ งกั บ ผลงาน ผู ส มั ครสามารถศึก ษาเพื่ อ เตรี ยมคําตอบไวล วงหนาไดจ าก
ภาคผนวก
จากหนาแรก เลือก Login จากนั้นกรอก Username และ Password ตามที่สมัครไวเพื่อเขาสูร ะบบ
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ประเทศ
ชื่อหนวยงาน
ประเภทหนวยงาน
ประเภทของกระทรวง
ระดับการบริหาร
ชื่อผลงาน
จํานวนปดําเนินการของผลงาน
เว็บไซตหนวยงาน
สามารถใสเว็บไซตของผูสมัคร หรือเว็บไซต
ที่เกี่ยวของกับผลงาน (ถามี)

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

เปนผลงานของภาครัฐใชหรือไม
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เลือก Category ที่จะสมัคร

Question 2 เลือกสาขาทีจ่ ะสมัคร โดยเมื่อคลิก๊ เลือกสาขาแลว จะมีเกณฑของแตละสาขาแสดงขึ้นมา ใหเลือก
หัวขอที่ตรงกับผลงานทีส่ มัคร (เลือกไดมากกวา 1 หัวขอ)
กรณีเลือกสาขา Delivering inclusive and equitable services to leave no one behind
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กรณีเลือกสาขา Ensuring integrated approaches in the public-sector institutions

กรณีเลือกสาขา Developing effective and accountable public institutions
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กรณีเลือกสาขา Promoting digital transformation in public sector institutions

กรณีเลือกสาขา Promoting gender responsive public services to achieve the SDGs
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ผลงานมีการดําเนินการตั้งแต 2 ป ขึ้นไปใชหรือไม
(เลือกวันที่เริ่มดําเนินโครงการ)

UN หรือหนวยงานของ UN มีสวนรวมในผลงานนี้หรือไม

Question 4 ในกรณีที่ตอบ Yes (หนวยงานของ UN มีสวนรวมในผลงาน) จะตองเลือกหนวยงานที่มีสวนรวม
พรอมระบุบทบาทในการดําเนินการดวย สามารถดูรายชื่อหนวยงานของ UN (UN Agency) ไดจากภาคผนวก
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สามารถสงเอกสารเพิ่มเติมไดหรือไม

หมายเหตุ เอกสารหลักฐาน (Supporting Documents) ไมเกิน 3 ชิ้นงาน ซึง่ 1 ในนั้นตองเปนรายงาน
การประเมินผลงานทีส่ ง สมัครขอรับรางวัล จะตอง upload เขาระบบภายหลัง ในขัน้ ตอนที่ 4

ผลงานนี้เคยไดรางวัล UNSPA หรือไม

ผลงานนี้เคยไดรางวัลอื่นๆ ในดาน
การบริการภาครัฐหรือไม

Question 7 หากเคยไดรั บ รางวัล ดานการให บ ริ ก ารภาครั ฐ เลื อ กตอบ Yes จะมี ชอ งให ก รอกชื่อ รางวั ล
หนวยงาน และปที่ไดรับรางวัล ตัวอยางเชน
- Thailand Public Service Awards, Office of the Public Sector Development
Commission, 2016
- Public Sector Excellence Awards, Office of the Public Sector Development
Commission, 2018
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Question 8 เมื่ อ เลื อ ก Yes จะมี หั ว ขอ ตาม Sustainable Development Goals ให เ ลื อ ก (ศึ ก ษาไดจ าก
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals หรือในภาคผนวก)
- เลื อ กหั วขอหลักก อ น (17 ขอ ) หากมากกวา 1 หั วขอ ให ก ดปุ ม Ctrl คางไวและคลิ๊ ก หัวขอที่
ตองการ
- เปาหมายภายใตแตละหัวขอที่เลือก จะแสดงรวมในรายการขางลาง สามารถกดปุม Ctrl คางไว
เพื่อเลือกจํานวนมากกวา 1 ไดเชนเดียวกัน

ทานมีขอขดของในการตรวจสอบเพิ่มเติมจาก UN หรือไม

How did you know about UNPSA? ตอบตามขอเท็จจริงเพื่อเปนขอมูลใหกับ UN โดยทานสามารถตอบวา
สํานักงาน ก.พ.ร. เชิญชวนใหสมัครได ตัวอยางเชน Office of the Public Sector Development Commission,
OPDC, inspire our organization to improve our services and encourage us to submit this awards.
หลังจากตอบคําถามนี้ คลิ๊ก Save PreScreening Form
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3. การตอบคําถามหลัก 10 ขอ (Nomination Form)
เปนการตอบคําถามหลัก 10 ขอ เกี่ยวกับผลงานที่สมัคร โดยแตละหัวขอจะมีจํานวนคํากําหนดไว
หากตอบเกินที่กําหนด การสมัครจะไมถูกพิจารณา ผูสมัครสามารถเตรียมคําตอบไวลวงหนาโดยใชโปรแกรม
Microsoft Word ชวยคํานวณจํานวนคําได (คํานวนจากภาษาอังกฤษ)
ในขั้นตอนนี้ทานสามารถกลับมาแกไข/เพิ่มเติมขอมูลไดดวยการ Click ที่ Save Draft กอนที่จะออก
จากระบบ ในกรณีที่ทานยังไมไดกด Submit ใบสมัคร
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ระบบจะแสดงผลขอมูลเบื้องตนที่ทานเคยกรอกไวในขั้นตอนกรอก PreScreening Form ใหทานตรวจสอบ
ความถูกตองอีกครั้ง
กรณีเจาของผลงานเปนผูสมัครเอง ใหตอบ Yes ในคําถาม Nominator is the same as nominee แตถา
เปนการเสนอชื่อผลงานของหนวยงานอื่นเขาสมัคร ตอบ No จากนั้นเมื่อคลิ๊ก Next จะตองกรอกขอมูลของผู
เสนอชื่อดวย (Nominator Information)
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ขอ 1. วัตถุประสงคของผลงาน (Objective of the innitiative)
อธิบายวัตถุประสงคหลักของผลงานที่สงเพื่อเขารับรางวัล (ความยาวไมเกิน 200 words)

ข อ 2. ความสอดคล องกับประเภทรางวัล และเกณฑ การพิจารณา (Alignment with the selected
category and criteria)
อธิบายความสอดคลองของผลงานกับประเภทรางวัลและเกณฑการพิจารณา (ความยาวไมเกิน 100 words)

ขอ 3. ความสอดคลองกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 (Alignment with the 2030 Agenda)
อธิบ ายแนวทางการดําเนินงานที่ ส นับ สนุนให บรรลุ เป าหมายของวาระการพั ฒ นาที่ ยั่งยืน 2030
โดยระบุเปาหมายฯ ที่เกี่ยวของ (ความยาวไมเกิน 100 words)
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ขอ 4. ความสําคัญ (Significance)
อธิบายผลกระทบเชิงบวกใหกับประชากรสวนใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผูยากไร เชน เด็ก สตรี คนชรา
และผูพิการ เปนตน และมุงเนนการลดปญหาการบริหารราชการแผนดิน หรือการบริการสาธารณะในบริบท
ของประเทศหรือภูมิภาคนั้น ๆ ที่เกิดจากการดําเนินโครงการ (ความยาวไมเกิน 200 words)

ขอ 5. นวัตกรรม (Innovation)
a. อธิบายความเปนนวัตกรรมของผลงานในบริบทของประเทศหรือภูมิภาคนั้น ๆ (ความยาวไมเกิน
100 words)
b. อธิ บ ายว า นวั ต กรรมข า งต น เป น แนวคิ ด ต น ฉบั บ หรื อ มี ก ารพั ฒ นาต อ ยอดจากนวั ต กรรมอื่ น
(ความยาวไมเกิน 100 words)
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ขอ 6. การถายทอดความรู (Transferability)
อธิบายวาที่ผานมาไดมีการนําผลงานที่สงเขารับรางวัลไปประยุกตใชในการดําเนินงานกับบริบทอื่น ๆ
หรือไม เชน เมืองอื่น ประเทศอื่น หรือภูมิภาคอื่น เปนตน ถามี โปรดระบุ (ความยาวไมเกิน 100 words)

ขอ 7. ความยั่งยืน (Resources and Sustainability)
a. ระบุทรัพยากร (ดานการเงิน ดานทรัพยากรบุคคล และอื่น ๆ) ที่ใชในการดําเนินการ (ความยาว
ไมเกิน 100 words)
b. อธิบายวาผลงานที่สงเขารับรางวัลมีการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมมิติทางสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอมอยางครบถวนหรือไม และอยางไร (ความยาวไมเกิน 200 words)
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ขอ 8. ผลกระทบ (Impact)
a. ผลงานเคยไดรับการประเมินอยางเปนทางการหรือไม ไมวาจะเปนจากภายในหรือภายนอกหรือไม
ถามี (ตอบ Yes) ใหอธิบายวิธีการประเมินดังกลาว (ความยาวไมเกิน 100 คํา)
b. อธิบายตัวชี้วัดที่นําไปใชในการประเมินดังกลาว (ความยาวไมเกิน 100 คํา)
c. อธิบายผลลัพธที่ไดจากการประเมินขางตน วากอใหเกิดผลกระทบอยางไร (ความยาวไมเกิน 100 คํา)
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ขอ 9. การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder Engagement)
อธิบายแนวทางการดําเนินงานสําคัญ ในการขับเคลื่อนเรื่องการสรางความรวมมือการบูรณาการ และ
ความเทาเทียมกันของทุกภาคสวน ในการออกแบบ ดําเนินการ และประเมินผล รวมทั้งระบุบทบาทและหนาที่
รับผิดชอบของแตละหนวยงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 (ความยาวไมเกิน
200 words)

ขอ 10. การถอดบทเรียน (Lessons Learned)
อธิบายบทเรียนสําคัญที่ไดเรียนรูหลังการดําเนินการ และแสดงแนวคิดในการพัฒนาตอ ยอดผลงาน
ดังกลาว (ความยาวไมเกิน 100 words)

ในหนานี้ จะมีปุม Submit ใหกด เพือ่ สมัครผลงาน ควรตรวจสอบความถูกตองกอนสง เนื่องจากจะไมสามารถ
กลับมาแกไขไดอีก (หากยังไมเรียบรอย ควรกด Save Draft ไวกอน)
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การสงเอกสารเพิ่มเติม
ทุกผลงานหลังจากกด Submit ในขั้นตอนที่ 3 เรียบรอยแลว จะตองสงเอกสารเพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่
กําหนด (เอกสารหลักฐาน 2 – 3 ชิ้นงาน และหนังสือรับรอง 2 ฉบับ) โดยคลิ๊กที่ Submit Documentation
ทั้งนี้ ผลงานที่ไมมีเอกสารหลักฐานประกอบ จะไมไดรับการพิจารณา

หนังสือรับรอง ตองใส 2 ฉบับ
เอกสารเพิ่มเติม กรณีสงเปนไฟล
<<< รายงานการประเมินผลงาน (*ตองมี)
เอกสารเพิ่มเติม กรณีสงเปน URL
เชน เว็บไซต เปนตน
หากเปน vdo ควร Upload ใส Youtube
แลวนํา URL มาสงในสวนนี้

หลังจากที่ Submit Documentations แลวหนาจอจะแสดงผล ดังภาพ

จากภาพแสดงวาทานไดสมัครเสร็จเรียบรอยแลว และทานสามารถตรวจสอบขอมูลรายละเอียดของผลงานที่
ไดสมัครไปแลว โดย Click ที่ View Case ซึ่งหนาจอจะแสดงผล ดังนี้
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หมายเหตุ
โปรดตรวจสอบใหมั่นใจวา ทานไดสมัครและสงเอกสารเพิม่ เติม จนมี Status เปน “Documentation
Submitted” ภายในกําหนดปดรับสมัคร (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 กอนเวลาเที่ยงคืน ตามโซนเวลา EST)

ปฏิทินการดําเนินการ
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐสมัครขอรับรางวัล UNPSA เปนประจําทุกป โดยได
เชิญชวน และจัดคลินิกใหคําปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับการเขียนผลงานและวิธีการสมัครรางวัล สําหรับป 2019
สํานักงาน ก.พ.ร. ขอเสนอปฏิทินการดําเนินการใหแกหนวยงานที่เขาคลินิกใหคําปรึกษา ดังนี้
ขั้นตอนที่
1

2

วันที่
การดําเนินการ
ผูดําเนินการ
กอนเขาคลินิก สงประเด็นขอมูล (Keyword)/รางรายงาน ทั้ง 10 หนวยงานเจาของ
ใหคําปรึกษา 3 วัน ขอ (ฉบั บ ภาษาไทย) ให สํ านัก งาน ก.พ.ร. ทาง
ผลงาน
อีเมล goodservice@opdc.go.th
5 – 12 ต.ค. 61 ที่ปรึกษาใหคําปรึกษาในคลินิกฯ
สํานักงาน ก.พ.ร.
ภายใน 1 สัปดาห หนวยงานสงผลงานฉบับสมบูรณ (ตอบคําถาม 10 หนวยงานเจาของ
หลังเขาคลินิก ขอ เปนภาษาไทย)
ผลงาน
ภายใน 3 วัน ที่ ป รึ ก ษาสง ขอเสนอแนะกลับใหหนวยงานและ สํานักงาน ก.พ.ร.
หลังไดรับผลงาน สํานักงาน ก.พ.ร.
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ขั้นตอนที่
วันที่
การดําเนินการ
ผูดําเนินการ
3
ภายใน 2 สัปดาห หนวยงานสงผลงานที่แปลเปนภาษาอังกฤษฉบับ หนวยงานเจาของ
หลังเขาคลินิก สมบู ร ณ (ตอบคํ า ถาม 10 ข อ ) ให สํ า นั ก งาน
ผลงาน
ก.พ.ร.
ภายใน 5 วัน สํานักงาน ก.พ.ร. ออกหนังสือรับรองใหหนวยงาน สํานักงาน ก.พ.ร.
หลังไดรับผลงาน
4

ภายใน 30 พ.ย.
61

หนวยงานสงสมัครรางวัลผานระบบออนไลน
หนวยงานเจาของ
และสงขอมูลเพิ่มเติม ไดแก
ผลงาน
- Supporting Document 2-3 ชิ้น
- Letter of Reference 2 ฉ บั บ ( สํ า นั ก ง า น
ก.พ.ร. ออกให 1 ฉบับ)

หมายเหตุ : ปฏิทินนี้เปนเพียงขอเสนอจากสํานักงาน ก.พ.ร. ในการปฏิบัติจริง หนวยงานควรดําเนินการแตละ
ขั้นตอนใหเร็วที่สุด และควรสงสมัครกอนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เนื่องจากในวันสุดทายจะมีผูสมัครเขาใช
งานระบบเปนจํานวนมาก อาจทําใหเกิดความไมสะดวกจนไมสามารถสมัครไดทัน

ชองทางการติดตอ
 กรณีตองการความชวยเหลือจากองคการสหประชาชาติในกระบวนการรับสมัคร โปรดติดตอผาน
ทางอีเมล UNPSA@un.org หรือทางโทรศัพทไดที่ +1 (917) 367 3004
 การติดตอประสานงานกับเจาหนาที่ ก.พ.ร.
o โทรศัพท 0 2356 9999 ตอ 8969, 8964
o อีเมล goodservice@opdc.go.th
o Line Group UN Awards 2019 โดยเขากลุมผานทาง QR Code
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การสงเสริมสนับสนุนของสํานักงาน ก.พ.ร.
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดมีการสงเสริมสนับสนุนและผลักดันใหสวนราชการที่เคยไดรับ “รางวัลคุณภาพ
การใหบริการประชาชน” ตั้งแตป พ.ศ. 2546 “รางวัลมาตรฐานศูนยบริการรวม/เคานเตอรบริการประชาชน
ระดับรางวัลดีเดน” ตั้งแตป พ.ศ. 2549 และ “รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ” ตั้งแตป พ.ศ. 2555 สงผลงาน
สมั ค รเข า รั บ การประเมิ น เพื่ อ รั บ รางวั ล United Nations Public Service Awards ตั้ ง แต ป พ.ศ. 2550
ตอเนื่องมาถึงปจจุบัน โดยมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐสามารถพัฒนาไปสูองคกรที่มีประสิทธิภาพระดับนานา
ประเทศได โดยผลการดําเนินการที่ผานมามีดังนี้
- ป พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) ไดเสนอชื่อสวนราชการไทย จํานวน 8 สวนราชการ ผานการประเมิน
เขาสูการพิจารณารอบสอง จํานวน 3 สวนราชการ แตไมมีสวนราชการไดรับรางวัล (การพิจารณามี 2 รอบ)
- ป พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) เสนอชื่อสวนราชการไทย จํานวน 15 ผลงาน ผานการประเมินเขาสู
การพิจารณารอบสอง จํานวน 6 ผลงาน รอบสาม จํานวน 4 ผลงาน (การพิจารณามี 3 รอบ) โดยมีโรงพยาบาล
ยโสธรไดรับรางวัลชมเชย (Finalist) สาขา Improving the delivery of public services
- ป พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) ไดเสนอชื่อสวนราชการไทย จํานวน 21 ผลงาน ผานการประเมินเขาสู
การพิจารณารอบสอง จํานวน 9 ผลงาน รอบสาม จํานวน 6 ผลงาน โดยมีโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับรางวัลดีเยี่ยม (Winner) สาขา Improving the delivery of
public services
- ป พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) ไดเสนอชื่อสวนราชการไทย จํานวน 16 ผลงาน ผานการประเมินเขาสู
การพิจารณารอบสอง จํานวน 6 ผลงาน แตไมมีสวนราชการไดรับรางวัล
- ป พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) ไดเสนอชื่อสวนราชการไทย จํานวน 21 ผลงาน ผานการพิจารณาใน
รอบแรก จํานวน 18 ผลงาน รอบสอง จํานวน 11 ผลงาน โดยมีสวนราชการไดรับรางวัล จํานวน 2 หนวยงาน
ไดแก สํานักงานสรรพากรภาค 7 กรมสรรพากรไดรับรางวัลชนะเลิศ (1st Place Winner) สาขาการเสริมสราง
ก า ร จั ด กา รควา มรู ใ น ภาครั ฐ ( Advancing Knowledge Management in Government) แ ล ะกรม
ชลประทาน ไดรั บ รางวัลรองชนะเลิศ (2nd Place Winner) สาขาการสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมใน
กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย ผานกลไกดานนวัตกรรม (Fostering participation in policymaking
decisions through innovative mechanisms) ในงานบริ ก ารโครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษากระเสี ยว
อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี
- ป พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) ไดเสนอชื่อสวนราชการไทย จํานวน 19 ผลงาน ผานการพิจารณาใน
รอบแรก จํานวน 10 ผลงาน รอบสอง จํานวน 3 ผลงาน โดยมีสวนราชการไดรับรางวัล จํานวน 2 หนวยงาน
ไดแก กรมชลประทาน ไดรับรางวัลชนะเลิศ (1st Place Winner) ประเภทรางวัล Fostering participation
in policy-making decisions through innovative mechanisms ในงานบริ ก ารโครงการส ง น้ํ า และ
บํ ารุ ง รั ก ษาแม ยม จั ง หวัดแพร และโรงพยาบาลราชวิถี ไดรั บ รางวัล รองชนะเลิ ศ (2nd Place Winner)
ประเภทรางวัล Advancing knowledge management in government
- ป พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) สวนราชการไทยที่ผานการพิจารณาในรอบแรก จํานวน 39 ผลงาน
ไดรับการพิจารณาใหผานเขาสูรอบที่สอง จํานวน 26 ผลงาน ผานเขาสูรอบที่สาม ซึ่งเปนรอบสุดทาย จํานวน
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13 ผลงาน และไดรับการตัดสินใหไดรับรางวัล 1 ผลงาน ไดแก สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร จังหวัด
เชียงใหม กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ไดรับรางวัลชนะเลิศ (1st Place Winner) สาขา Improving
the delivery of services จากผลงาน “Child First – Work Together (CF-WT)”
- ป พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) สวนราชการไทยที่ผานการพิจารณาในรอบแรก จํานวน 33 ผลงาน
ไดรับการพิจารณาใหผานเขาสูรอบที่สอง จํานวน 26 ผลงาน ผานเขาสูรอบที่สาม ซึ่งเปนรอบสุดทาย จํานวน
13 ผลงาน และไดรับการตัดสินใหไดรับรางวัล 2 ผลงาน ไดแก สํานักปองกันควบคุมโรคที่ 9 กรมควบคุมโรค
ได รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ (1st Place Winner) สาขา Fostering participation in policy-making decisions
through innovative mechanisms จ า ก ผ ล ง า น “ Community Participation for Effective Malaria
Management in Tha Song Yang Di” และโรงพยาบาลขอนแกน ไดรับรางวัลชนะเลิศ (1st Place Winner)
ส า ขา Promoting gender-responsive delivery of public services จ า ก ผ ล ง า น “ One Stop Crisis
Centre”
- ป พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) สวนราชการไทยที่ผานการพิจารณาในรอบแรก จํานวน 25 ผลงาน
ไดรับการพิจารณาใหผานเขาสูรอบที่สอง จํานวน 9 ผลงาน ผานเขาสูรอบที่สาม ซึ่งเปนรอบสุดทาย จํานวน 6
ผลงาน และไดรับการตัดสินใหไดรับรางวัล 2 ผลงาน ไดแก สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ (1st Place Winner) สาขา Promoting Whole-of-Government Approaches in the Information
Age จากผลงาน “Holistic school in hospital (HSH.)” และโรงพยาบาลขอนแกน ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ
(2nd Place Winner) สาขา Promoting gender-responsive delivery of public services จากผลงาน
“Fast-track Service for High-risk Pregnancies”
- ป พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) องคการสหประชาชาติไมเปดรับสมัครรางวัล
- ป พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) สวนราชการไทยที่ผานการพิจารณาในรอบแรก จํานวน 45 ผลงาน
ไดรับการพิจารณาใหผานเขาสูรอบที่สอง จํานวน 4 ผลงาน ผานเขาสูรอบที่สาม ซึ่งเปนรอบสุดทาย จํานวน 2
ผลงาน และไดรับการตัดสินใหไดรับรางวัล 1 ผลงาน คือ เทศบาลตําบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี ไดรับรางวัล
รองชนะเลิ ศ (2nd Place Winner) สาขา Innovation and Excellence in Delivering Health Services
จากผลงาน “Excellent Happy Home Kao PraNgam Tessaban Lopburi”
- ป พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) สวนราชการไทยที่ผานการพิจารณาในรอบแรก จํานวน 37 ผลงาน
ไดรับการพิจารณาใหผานเขาสูรอบที่สอง จํานวน 6 ผลงาน ผานเขาสูรอบที่สาม ซึ่งเปนรอบสุดทาย จํานวน 2
ผลงาน และไดรับการตัดสินใหไดรับรางวัล 1 ผลงาน คือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด ไดรับรางวัล ใน
สาขาการสงเสริมความเทาเทียมทางเพศในการใหบริการสาธารณะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จากผลงานเรื่อง
“การปองกันควบคุมมะเร็งปากมดลูกแบบบูรณาการ”
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ตารางสรุปจํานวนผลงานที่สวนราชการไทยสงสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service
Awards ตั้งแตป พ.ศ. 2550 – 2561
ป พ.ศ. (ค.ศ.
2550 (2007)
2551 (2008)
2552 (2009)
2553 (2010)
2554 (2011)
2555 (2012)
2556 (2013)
2557 (2014)
2558 (2015)
2559 (2016)
2560 (2017)
2561 (2018)

จํานวนผลงานที่ผานการคัดเลือกและไดรับรางวัล
รอบแรก รอบสอง รอบสาม ไดรับรางวัล
8
3
15
6
4
1
21
9
6
1
16
6
21
18
11
2
19
10
3
2
39
26
16
1
33
18
8
2
25
9
6
2
ไมเปดรับสมัคร
45
4
2
1
37
6
2
1

ผลงานที่ไดรับรางวัลในป 2561 (2018)
สาขาที่ 1 การเขาถึงผูยากไรและผูดอยโอกาสโดยการใหบริการอยางเสมอภาคและการสรางความรวมมือ
จํานวน 2 ผลงาน
ประเทศ
(หนวยงาน)
อินโดนีเซีย

ผลงาน

สรุปผลงาน

การลดการระบาด
ของโรคมาลาเรีย
ผานการวินจิ ฉัย
และรักษาลวงหนา
(Reducing
Malaria Cases
Trough Early
Diagnosis and
Treatment
(EDAT))

เนื่อ งจากอั ตราการพบผูป วยโรคมาลาเรี ยในเขต Bintuni ของ
ประเทศอินโดนีเซียอยูในระดับสูง จึงนําไปสูการพัฒนา “ระบบ
วินิจฉัยและรักษาลวงหนา” (Early Diagnosis and Treatment
System: EDAT) ซึ่ ง มี เ ป า หมายเพื่ อ ลดอั ต ราการติ ด เชื้ อ ไข
มาลาเรีย โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมคนที่อาศัยอยูในพื้นที่หางไกล
และไมสามารถเขาถึงการรักษาได ระบบดังกลาวเปนความรวมมือ
ระหวางรัฐบาลทองถิ่น องคกรนอกภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมี
การแตงตั้งผูเชี่ยวชาญดานมาเลเรีย (Juru Malaria Kampung:
JMK) ในชุมชน ซึ่งมีหนาที่สรางความตระหนักรู และใหความรูกับ
ประชาชนเกี่ยวกับโรคมาเลเรีย การปองกัน และการรักษา รวมถึง
อบรมชาวบ า นให เ ป น อาสาสมั ค รสุ ข ภาพ บรรจุ ย ารั ก ษาโรค
มาเลเรี ย ให ใ ช ง านได อ ย า งสะดวก และรั บ รองคุ ณ ภาพการ
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ประเทศ
(หนวยงาน)

ออสเตรีย

ผลงาน

กําลังคนคุณภาพ
สําหรับประเทศ
ออสเตรีย
(Talents for
Austria)

สรุปผลงาน
ใหบริการ โดยในป 2017 ระบบฯ สามารถลดอัตราความชุกของ
โรคมาเลเรี ยจากร อยละ 9.2 เหลื อ 0.02 ในหมู บ านนําร อ ง 12
แหง นอกจากนี้ ยังสามารถลดอัตราการปวยเปนโรคมาเลเรียจาก
114.9 ราย ตอ ประชากร 1,000 คน ในป 2552 (2009) เป น 5
ราย ตอประชากร 1,000 คน ในป 2559 (2016)
ในชวงหลายปที่ผานมา หลายประเทศในยุโรปเผชิญปญหาการมีผู
ลี้ภัยและอพยพเขาประเทศเปนจํานวนมาก และเมื่อเดินทางมาถึง
แลวนั้น ผูลี้ภัยและผูอพยพจํานวนมากพบอุปสรรคในการปรับ ตัว
เพื่อดํารงชีวิตในประเทศยุโรปซึ่งถือเปนบานใหมของพวกเขาทั้ง
ในดานของภาษา วัฒนธรรม และอาชีพ ในขณะเดียวกัน การลด
จํ า นวนลงของประชากรทั่ ว ยุ โ รปทํ า ให เ กิ ด การขาดแคลนทั้ ง
แรงงานฝ ก หัดและที่ มีฝ มือ ในภาคแรงงาน ในป 2558 (2015)
ทางการของเมือง Trofaiach ไดรวมมือกับบริษัทพัฒนากําลังคน
คุณภาพในการจัดตั้ง “Talents for Austria” (กําลังคนคุณภาพ
สํ าหรั บ ประเทศออสเตรี ย) ขึ้นมา โดยโครงการนี้เ ป นลั ก ษณะ
คลายกับโรงเรียนประจําซึ่งจะใหทั้งการบริการสุขภาพในระดับ
ปฐมภู มิ การศึ ก ษา (ภาษา วั ฒ นธรรม/ค า นิ ย ม) การฝ ก งาน
ตํ า แหน ง งาน และการสนั บ สนุ น อื่ น ๆ สํ า หรั บ ผู ลี้ ภั ย วั ย เยาว
( Unaccompanied Minor Asylum seekers : UMA) จํ า น วน
30 คน ทั้งนี้ในโครงการนี้จะเนนเสริมในดานของทักษะทางภาษา
(เยอรมัน) การศึกษาพื้นฐาน (คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม
ศึกษา และวิทยาศาสตร) และความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี
ในขณะเดี ย วกั น ยั ง รวมถึ ง การฝ ก อบรมพิ เ ศษ (สํ า หรั บ การ
ท อ งเที่ยว งานก อ สราง การเปนผูประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดยอมในทองถิ่นหรือภูมิภาค) และตําแหนงงาน การฝกอบรม
งานพิ เ ศษนี้ผูลี้ภัยวัยเยาวจะไดรับโอกาสที่สําคัญทั้ งในดานการ
เริ่มตนฝกงานและการเขาสูตลาดแรงงาน และในขณะเดียวกันได
ชวยใหบริษัทสัญชาติออสเตรียสามารถประสบปญหานอยในการ
ขาดแคลนแรงงานที่มีฝมือ
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สาขาที่ 2 การสรางองคการแหงความเสมอภาคและการมีสวนรวมในการตัดสินใจ จํานวน 3 ผลงาน
ประเทศ
(หนวยงาน)
สาธารณรัฐ
เกาหลี

โคลอมเบีย

สเปน

ผลงาน

สรุปผลงาน

กองจัดเก็บภาษี
(Tax
Administration
Division)

รั ฐ บาลท อ งถิ่นของจั ง หวัด Chungcheongnam-do ไดพั ฒ นา
ระบบการจัดเก็บภาษีผานเว็บไซตของจังหวัด เพื่อเปดเผยขอมูล
รายได งบประมาณ รายจาย และการชําระหนี้ตอสาธารณะ โดย
ไดรวมมือกับหนวยงานภายในจังหวัด 15 หนวยในการเปดเผย
ขอมูลรายได และรายจาย รวมถึงขอมูลเกี่ยวกับการทําสัญญา
เนื้อหา และผูมีสวนเกี่ยวของ ผลจากการดําเนินงานดังกลาวทํา
ใหประชาชนสามารถตรวจสอบการใชงบประมาณผานเว็บไซตได
โดยง า ย นอกจากนี้ ยั ง เป น การสร า งความโปร ง ใสในการใช
งบประมาณ และสงผลตอการใชงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุด ขณะเดียวกัน กฎหมายงบประมาณของ
ประเทศไดมี ก ารแก ไขในเดือ นธันวาคม 2557 (2014) และใน
เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2558 (2015) รั ฐ บาลท อ งถิ่ น ทุ ก แห ง ต อ ง
เปดเผยขอมูลรายไดและรายจายผานอินเทอรเน็ท
เปลี่ยนความคิดสูการ โ คร ง ก าร Cambia Tu Menter… Construye Paz ( เ ปลี่ ย น
สรางสันติภาพ
ความคิดสู การสรางสันติภาพ) มี เ ป าหมายเพื่อสรางการเจรจา
(Cambia Tu
ระหวางสมาชิกของกลุมที่มีความขัดแยงภายในเมือง Manizales
Mente...Construye ซึ่งมีปญหาความรุนแรงระหวางกลุม โดยโครงการฯ ไดชี้ใหเห็น
Paz (Change your ถึงความขัดแยงในพื้นที่ โดยใชวิธีการใหม และการตัดสินใจอยาง
mind... Build
รอบดาน เพื่อสรางสันติภาพในการเจรจา และสรางความเขาใจ
Peace))
ระหวางกลุ ม ซึ่ ง โครงการนี้ไดมุ ง เนนการเปลี่ ยนความคิดของ
วัยรุนที่เปนสมาชิกของกลุม รวมถึงสมาชิกในชุม ชน โดยสราง
โอกาสในดานตาง ๆ เชน การทํ างาน การศึก ษา เป นตน ในป
2558 (2015) เ มื อ ง Manizales ไ ด รั บ ก า ร รั บ ร อ ง จ า ก
Colombian Cities Network ให เ ป น เมื อ งที่ ป ลอดภั ย ที่ สุ ดใน
โคลอมเบีย ซึ่งผลดังกลาวถือไดวาเปนอันดับสูงทีส่ ุดในรอบ 10 ป
และเปนผลมาจากการดําเนินโครงการฯ
โครงการการมีสวน จากการเผชิญความทาทายในดานสรางรัฐบาลที่เปดเผย โปรงใส
รวมของประชาชน มี ส วนรวมของประชาชน และการทํ างานแบบบูรณาการ สภา
(Citizen
ท อ งถิ่ น แห ง เมื อ งมาริ ด (Madrid City Council) ได จั ด ทํ า
Participation
โครงการการมีสวนรวมของประชาชนผานเว็บไซตของรัฐบาล
Project)
เมืองมาริด เพื่อสรางการมีสวนรวมของประชาชน และเปดพื้นที่
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ประเทศ
(หนวยงาน)

ผลงาน

สรุปผลงาน
ในการแสดงความคิดเห็น โดยจัดใหมีชองทางใหประชาชนในการ
แสดงความคิดเห็น และความตองการ รวมถึงเสนอการพัฒนา
งานบริ ก ารภาครั ฐ เพื่ อ ให ต อบสนองกั บ ความต อ งการ ซึ่ ง
ข อ เสนอดั ง กล า วจะเป ด โอกาสให กั บ ประชาชนทั่ ว ไปได
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถกเถียง และพัฒนาขอเสนอ โดยตั้งแต
ป 2553 (2010) มี ผู ใ ช ง านทั้ ง หมด 362,702 ราย และมี ข อ
ถกเถียงมากกวา 5,000 หั วขอ ขณะที่ มี ขอ เสนอกวา 21,000
หัวขอ และมีการลงคะแนนเสียงมากกวา 4 ลานครั้ง

สาขาที่ 3 การสงเสริมความเทาเทียมทางเพศในการใหบริการสาธารณะเพื่อการพัฒนาที่ยั่ งยื น จํานวน
3 ผลงาน
ประเทศ
(หนวยงาน)
เคนยา

ผลงาน

สรุปผลงาน

การยกระดับการ
บริการภาครัฐโดย
ไมเลือกปฏิบัตทิ าง
เพศ เพื่อตอบโจทย
เปาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
(Promoting
Gender
responsive
public service
to achieve the
SDGs)

เนื่องจากประเทศเคนยาประสบกับความทาทายเกี่ยวกับการเลือก
ปฏิบั ติท างเพศ โดยป ญ หาแรกคือ ยัง มี อ งคก รทางภาคเกษตร
บางส วนที่ มีกลยุทธสําหรับเพศโดยเฉพาะ ป ญ หาที่ สองคือขาด
การจัดสรรงบประมาณเพื่อสงเสริมไมใหเกิดการเลือกปฏิบัติทาง
เพศยกเว น โครงการที่ ทํ า เรื่ อ งดั ง กล า ว ป ญ หาที่ ส ามคื อ
ความสามารถและความตระหนักรูเกี่ยวกับเรื่องเพศนั้นต่ํา และ
ปญหาที่สี่คือกระแสของความเสมอภาคทางเพศโดยเฉพาะการ
รับเขาทํางานยังมีการนิยมเพศใดเพศหนึ่งเทานั้น ทั้งนี้โครงการ
ดัง กล าวไดชวยประสานให เกิดการบู รณาการในมิติทั้งเพศและ
สังคมเขาดวยกัน โดยเฉพาะในสตรีและเยาวชนซึ่งอยูในห วงโซ
แหงคุณคาการพัฒนาดานการเกษตร (VCD) ของ 47 เขตปกครอง
(counties) ในเคนยา ทั้ ง นี้ ยั ง มี ก ารสนั บ สนุ น จากตั ว แทนผู
ประสานงานมาชวยประสานงานในการพัม นาเกี่ยวกับ นโยบาย
ทางเพศ ยุ ท ธศาสตร ใ นการยุ ติ ค วามรุ น แรงทางเพศในภาค
เกษตรกรรม รวมถึงยุทธศาสตรที่รวมมิติเพศและสังคมไวดวยกัน
พรอมมีแผนปฏิบัติการในเรื่องดังกลาว

44

คูมือแนวทางการสมัครขอรับรางวัล UNPSA

ประเทศ
(หนวยงาน)
ไทย

ผลงาน

สรุปผลงาน

โครงการปองกัน
ควบคุมมะเร็ง
ปากมดลูกแบบ
บูรณาการ
(Integrated
approach of
comprehensive
cervical cancer
control)

สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ร อ ยเอ็ ด ร ว มกั บ ภาคี เ ครื อ ขาย
ดําเนินโครงการสาธิตการปองกันควบคุมมะเร็งปากมดลูกดวยการ
ต ร วจ ด วย น้ํ า ส ม ส า ย ชู ( VIA) แ ล ะ รั ก ษา ด วย ก า ร จี้ เ ย็ น
(Cryotherapy) ใน 4 อําเภอแรก โดยสามารถรูผลใน 1 นาที หาก
พบความผิดปกติจะไดรับการรักษาในการรับบริการครั้งเดียวกัน
นับเปนนวัตกรรมบริการที่สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลารอ
คอยลงอยางมาก เชื่อมโยงการคัดกรองและการรักษาเขาดวยกัน
ลดป ญ หาการไม ไปตามนัด โครงการนี้ฝก อบรมพยาบาลเปนผู
ใหบริการ ซึ่งชวยแก ปญหาการขาดแคลนบุคลากรในพื้นที่ชนบท
หางไกลไดดวย
สวิตเซอรแลนด ความกาวหนาของ แม ป ระเทศสวิตเซอร แลนดกํ าลั ง อยูร ะหวางการพั ฒนาให เกิด
สวิตเซอรแลนดใน ความเทาเทียมในการจายเงินคาจางระหวางเพศชายและเพศหญิง
การจายเงินคาจาง โดยในป 2558 (2015) ได เ ริ่ ม ข อ เสนอจากภาครั ฐ ที่ ชื่ อ ว า
ระหวางเพศ
Switzerland Advancing Gender Equal Pay (SAGE) ห รื อ
ที่เทาเทียม
ความกาวหนาของสวิตเซอรแลนดในการจายเงินคาจางระหวาง
(Switzerland
เพศที่เทาเทียม SAGEมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะทําลายชองวางการ
Advancing
จายเงินคาจางระหวางเพศทั้งระบบ โดยริเริ่มกับภาครัฐเพื่อเปน
Gender Equal
ตัวอยางในการดําเนินงาน โดยเสาแรก (first pillar) ของ SAGE
Pay SAGE)
คือการพัฒนาและยกระดับเครื่องมือในการทดสอบประเมินเอง
(self test tool) Logib และอนุญาตใหบริษัทที่มีพนักงานตั้ง แต
50 คนขึ้นไปพิจารณาวาการปฏิบัติของเขาเปนไปตามเงื่อนไงของ
การจ า ยเงิ น ค า จ า งระหว า งเพศที่ เ ท า ที ย มหรื อ ไม เสาที่ ส อง
(second pillar) คือ กฎบัตรสําหรับการจายเงินที่เทาเทียมที่ให
หนวยงานภาครัฐซึ่งมีการตรวจสอบสม่ําเสมอเกี่ยวกับการจายเงิน
คาจางระหวางเพศที่เทาเทียมในการบริหารงานภาครัฐ โดยการ
ริ เ ริ่ ม นี้ ถื อ ว า เป น การเปลี่ ย นแปลงที่ เ ป น วาทกรรมระดั บ ชาติ
เกี่ยวกับการจายเงินคาจางระหวางเพศของสวิตเซอรแลนดซึ่งถือ
เป น แรงผลั ก ดั น ที่ เ กิ ด ขึ้ นทั้ ว ทั่ ง ภาครั ฐ และมี จํ า นวนของเขต
ปกครอง (cantons) เมือง และชุมชนเขารวมกับการดําเนินงาน
ดังกลาวมากขึ้นเรื่อย ๆ รวมถึงไดนําไปบังคับใชกับหนวยงานของ
ตนแล ว ในขณะเดียวกั นที่ก็ จะมี การจัดสัม มนาประจําปเพื่อให
ภาคีที่เกี่ยวของมาแลกเปลี่ยนประสบการณรวมถึงกรณีตัวอยาง
ในการดําเนินงานระหวางกัน
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ภาคผนวก 1
รายชื่อหนวยงานขององคการสหประชาชาติ
(UN Agency)
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รายชื่อหนวยงานขององคการสหประชาชาติ (UN Agency)
ผลงานที่มหี นวยงานของ UN เกี่ยวของหรือมีสวนรวมดวย ผูสมัครตองแจงใน PreScreening Form
พรอมระบุบทบาทในการดําเนินการดวย
รายชื่อหนวยงานตามตัวเลือกของ PreScreening Form มีดังนี้
 United Nations Industrial Development
Organization
 UN Women
 The United Nations Office for Disaster
Reduction
 The United Nations Office on Drugs and
Crime
 The United Nations Office for Project
Services
 The United Nations Relief and Works
Agency for Palestine Refugees
 United Nations Secretariat
 World Tourism Organization
 Universal Postal Union
 World Bank Group
 The World Food Programme
 World Health Organization
 World Intellectual Property Organization
 World Meteorological Organization
 World Trade Organization

 The Preparatory Commission for the
Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty
Organization
 Food and Agriculture Organization
 The International Atomic Energy Agency
 International Civil Aviation Organization
 International Fund for Agricultural
Development
 International Labor Organization
 International Maritime Organization
 International Monetary Fund
 The International Organization for Migration
 International Telecommunication Union
 The Organization for the Prohibition of
Chemical Weapons
 United Nations Human Settlements
Programme
 The Joint United Nations Programme on
HIV/AIDS
 The United Nations Conference on Trade
and Development
 United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization
 United Nations Development Programme
 The United Nations Environment
Programme
 United Nations Population Fund
 Office of the United Nations High
Commissioner for Refugees
 United Nations Children’s Fund

 Other (Please specify)
กรณีเลือก Other จะมีชองใหกรอกชื่อหนวยงาน
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ภาคผนวก 2
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sustainable Development Goals
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เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)

เปาหมายที่ 1 No Poverty: ขจัดความยากจน
1.1 By 2030, eradicate extreme poverty for all people everywhere, currently measured as people
living on less than $1.25 a day
1.2 By 2030, reduce at least by half the proportion of men, women and children of all ages living in
poverty in all its dimensions according to national definitions
1.3 Implement nationally appropriate social protection systems and measures for all, including floors,
and by 2030 achieve substantial coverage of the poor and the vulnerable
1.4 By 2030, ensure that all men and women, in particular the poor and the vulnerable, have equal
rights to economic resources, as well as access to basic services, ownership and control over land and other
forms of property, inheritance, natural resources, appropriate new technology and financial services,
including microfinance
1.5 By 2030, build the resilience of the poor and those in vulnerable situations and reduce their
exposure and vulnerability to climate-related extreme events and other economic, social and
environmental shocks and disasters
1.a Ensure significant mobilization of resources from a variety of sources, including through enhanced
development cooperation, in order to provide adequate and predictable means for developing countries,
in particular least developed countries, to implement programmes and policies to end poverty in all its
dimensions
1.b Create sound policy frameworks at the national, regional and international levels, based on propoor and gender-sensitive development strategies, to support accelerated investment in poverty
eradication actions
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เปาหมายที่ 2 Zero Hunger: ขจัดความหิวโหย
2.1 By 2030, end hunger and ensure access by all people, in particular the poor and people in
vulnerable situations, including infants, to safe, nutritious and sufficient food all year round
2.2 By 2030, end all forms of malnutrition, including achieving, by 2025, the internationally agreed
targets on stunting and wasting in children under 5 years of age, and address the nutritional needs of
adolescent girls, pregnant and lactating women and older persons
2.3 By 2030, double the agricultural productivity and incomes of small-scale food producers, in
particular women, indigenous peoples, family farmers, pastoralists and fishers, including through secure and
equal access to land, other productive resources and inputs, knowledge, financial services, markets and
opportunities for value addition and non-farm employment
2.4 By 2030, ensure sustainable food production systems and implement resilient agricultural
practices that increase productivity and production, that help maintain ecosystems, that strengthen capacity
for adaptation to climate change, extreme weather, drought, flooding and other disasters and that
progressively improve land and soil quality
2.5 By 2020, maintain the genetic diversity of seeds, cultivated plants and farmed and domesticated
animals and their related wild species, including through soundly managed and diversified seed and plant
banks at the national, regional and international levels, and promote access to and fair and equitable
sharing of benefits arising from the utilization of genetic resources and associated traditional knowledge, as
internationally agreed </option><option value="2.a">
2.a Increase investment, including through enhanced international cooperation, in rural infrastructure,
agricultural research and extension services, technology development and plant and livestock gene banks
in order to enhance agricultural productive capacity in developing countries, in particular least developed
countries
2.b Correct and prevent trade restrictions and distortions in world agricultural markets, including
through the parallel elimination of all forms of agricultural export subsidies and all export measures with
equivalent effect, in accordance with the mandate of the Doha Development Round
2.c Adopt measures to ensure the proper functioning of food commodity markets and their
derivatives and facilitate timely access to market information, including on food reserves, in order to help
limit extreme food price volatility

เปาหมายที่ 3 Good Health: การมีสขุ ภาพและความเปนอยูที่ดี
3.1 By 2030, reduce the global maternal mortality ratio to less than 70 per 100,000 live births
3.2 By 2030, end preventable deaths of newborns and children under 5 years of age, with all
countries aiming to reduce neonatal mortality to at least as low as 12 per 1,000 live births and under-5
mortality to at least as low as 25 per 1,000 live births
3.3 By 2030, end the epidemics of AIDS, tuberculosis, malaria and neglected tropical diseases and
combat hepatitis, water-borne diseases and other communicable diseases
3.4 By 2030, reduce by one third premature mortality from non-communicable diseases through
prevention and treatment and promote mental health and well-being
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3.5 Strengthen the prevention and treatment of substance abuse, including narcotic drug abuse and
harmful use of alcohol
3.6 By 2020, halve the number of global deaths and injuries from road traffic accidents
3.7 By 2030, ensure universal access to sexual and reproductive health-care services, including for
family planning, information and education, and the integration of reproductive health into national
strategies and programmes
3.8 Achieve universal health coverage, including financial risk protection, access to quality essential
health-care services and access to safe, effective, quality and affordable essential medicines and vaccines
for all
3.9 By 2030, substantially reduce the number of deaths and illnesses from hazardous chemicals and
air, water and soil pollution and contamination
3.a Strengthen the implementation of the World Health Organization Framework Convention on
Tobacco Control in all countries, as appropriate
3.b Support the research and development of vaccines and medicines for the communicable and
non-communicable diseases that primarily affect developing countries, provide access to affordable
essential medicines and vaccines, in accordance with the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and
Public Health, which affirms the right of developing countries to use to the full the provisions in the
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights regarding flexibilities to protect public
health, and, in particular, provide access to medicines for all
3.c Substantially increase health financing and the recruitment, development, training and retention
of the health workforce in developing countries, especially in least developed countries and small island
developing States
3.d Strengthen the capacity of all countries, in particular developing countries, for early warning, risk
reduction and management of national and global health risks

เปาหมายที่ 4 Quality Education: การศึกษาที่เทาเทียม
4.1 By 2030, ensure that all girls and boys complete free, equitable and quality primary and
secondary education leading to relevant and effective learning outcomes
4.2 By 2030, ensure that all girls and boys have access to quality early childhood development, care
and pre-primary education so that they are ready for primary education
4.3 By 2030, ensure equal access for all women and men to affordable and quality technical,
vocational and tertiary education, including university
4.4 By 2030, substantially increase the number of youth and adults who have relevant skills, including
technical and vocational skills, for employment, decent jobs and entrepreneurship
4.5 By 2030, eliminate gender disparities in education and ensure equal access to all levels of
education and vocational training for the vulnerable, including persons with disabilities, indigenous peoples
and children in vulnerable situations
4.6 By 2030, ensure that all youth and a substantial proportion of adults, both men and women,
achieve literacy and numeracy
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4.7 By 2030, ensure that all learners acquire the knowledge and skills needed to promote sustainable
development, including, among others, through education for sustainable development and sustainable
lifestyles, human rights, gender equality, promotion of a culture of peace and non-violence, global
citizenship and appreciation of cultural diversity and of culture’s contribution to sustainable development
4.a Build and upgrade education facilities that are child, disability and gender sensitive and provide
safe, non-violent, inclusive and effective learning environments for all
4.b By 2020, substantially expand globally the number of scholarships available to developing
countries, in particular least developed countries, small island developing States and African countries, for
enrolment in higher education, including vocational training and information and communications
technology, technical, engineering and scientific programmes, in developed countries and other developing
countries
4.c By 2030, substantially increase the supply of qualified teachers, including through international
cooperation for teacher training in developing countries, especially least developed countries and small
island developing States

เปาหมายที่ 5 Gender Equality: ความเทาเทียมทางเพศ
5.1 End all forms of discrimination against all women and girls everywhere
5.2 Eliminate all forms of violence against all women and girls in the public and private spheres,
including trafficking and sexual and other types of exploitation
5.3 Eliminate all harmful practices, such as child, early and forced marriage and female genital
mutilation
5.4 Recognize and value unpaid care and domestic work through the provision of public services,
infrastructure and social protection policies and the promotion of shared responsibility within the household
and the family as nationally appropriate
5.5 Ensure women’s full and effective participation and equal opportunities for leadership at all
levels of decision-making in political, economic and public life
5.6 Ensure universal access to sexual and reproductive health and reproductive rights as agreed in
accordance with the Programme of Action of the International Conference on Population and Development
and the Beijing Platform for Action and the outcome documents of their review conferences
5.a Undertake reforms to give women equal rights to economic resources, as well as access to
ownership and control over land and other forms of property, financial services, inheritance and natural
resources, in accordance with national laws
5.b Enhance the use of enabling technology, in particular information and communications
technology, to promote the empowerment of women
5.c Adopt and strengthen sound policies and enforceable legislation for the promotion of gender
equality and the empowerment of all women and girls at all levels
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เปาหมายที่ 6 Clean Water and Sanitation: การจัดการน้ําและสุขาภิบาล
6.1 By 2030, achieve universal and equitable access to safe and affordable drinking water for all
6.2 By 2030, achieve access to adequate and equitable sanitation and hygiene for all and end open
defecation, paying special attention to the needs of women and girls and those in vulnerable situations
6.3 By 2030, improve water quality by reducing pollution, eliminating dumping and minimizing release
of hazardous chemicals and materials, halving the proportion of untreated wastewater and substantially
increasing recycling and safe reuse globally
6.4 By 2030, substantially increase water-use efficiency across all sectors and ensure sustainable
withdrawals and supply of freshwater to address water scarcity and substantially reduce the number of
people suffering from water scarcity
6.5 By 2030, implement integrated water resources management at all levels, including through
transboundary cooperation as appropriate
6.6 By 2020, protect and restore water-related ecosystems, including mountains, forests, wetlands,
rivers, aquifers and lakes
6.a By 2030, expand international cooperation and capacity-building support to developing countries
in water- and sanitation-related activities and programmes, including water harvesting, desalination, water
efficiency, wastewater treatment, recycling and reuse technologies
6.b Support and strengthen the participation of local communities in improving water and sanitation
management

เปาหมายที่ 7 Affordable and Clean Energy: พลังงานสะอาดที่ทุกคนเขาถึงได
7.1 By 2030, ensure universal access to affordable, reliable and modern energy services
7.2 By 2030, increase substantially the share of renewable energy in the global energy mix
7.3 By 2030, double the global rate of improvement in energy efficiency
7.a By 2030, enhance international cooperation to facilitate access to clean energy research and
technology, including renewable energy, energy efficiency and advanced and cleaner fossil-fuel technology,
and promote investment in energy infrastructure and clean energy technology
7.b By 2030, expand infrastructure and upgrade technology for supplying modern and sustainable
energy services for all in developing countries, in particular least developed countries, small island
developing States and landlocked developing countries, in accordance with their respective programmes
of support

เปาหมายที่ 8 Decent Work and Economic Growth: การจางงานที่มีคุณคาและการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ
8.1 Sustain per capita economic growth in accordance with national circumstances and, in particular,
at least 7 per cent gross domestic product growth per annum in the least developed countries
8.2 Achieve higher levels of economic productivity through diversification, technological upgrading
and innovation, including through a focus on high-value added and labour-intensive sectors
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8.3 Promote development-oriented policies that support productive activities, decent job creation,
entrepreneurship, creativity and innovation, and encourage the formalization and growth of micro-, smalland medium-sized enterprises, including through access to financial services
8.4 Improve progressively, through 2030, global resource efficiency in consumption and production
and endeavour to decouple economic growth from environmental degradation, in accordance with the 10Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production, with developed countries
taking the lead
8.5 By 2030, achieve full and productive employment and decent work for all women and men,
including for young people and persons with disabilities, and equal pay for work of equal value
8.6 By 2020, substantially reduce the proportion of youth not in employment, education or training
8.7 Take immediate and effective measures to eradicate forced labour, end modern slavery and
human trafficking and secure the prohibition and elimination of the worst forms of child labour, including
recruitment and use of child soldiers, and by 2025 end child labour in all its forms
8.8 Protect labour rights and promote safe and secure working environments for all workers, including
migrant workers, in particular women migrants, and those in precarious employment
8.9 By 2030, devise and implement policies to promote sustainable tourism that creates jobs and
promotes local culture and products
8.10 Strengthen the capacity of domestic financial institutions to encourage and expand access to
banking, insurance and financial services for all
8.a Increase Aid for Trade support for developing countries, in particular least developed countries,
including through the Enhanced Integrated Framework for Trade-related Technical Assistance to Least
Developed Countries
8.b By 2020, develop and operationalize a global strategy for youth employment and implement
the Global Jobs Pact of the International Labour Organization

เปาหมายที่ 9 Industry, Innovation and Infrastructure: อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสรางพื้นฐาน
9.1 Develop quality, reliable, sustainable and resilient infrastructure, including regional and transborder infrastructure, to support economic development and human well-being, with a focus on affordable
and equitable access for all
9.2 Promote inclusive and sustainable industrialization and, by 2030, significantly raise industry’s
share of employment and gross domestic product, in line with national circumstances, and double its share
in least developed countries
9.3 Increase the access of small-scale industrial and other enterprises, in particular in developing
countries, to financial services, including affordable credit, and their integration into value chains and
markets
9.4 By 2030, upgrade infrastructure and retrofit industries to make them sustainable, with increased
resource-use efficiency and greater adoption of clean and environmentally sound technologies and
industrial processes, with all countries taking action in accordance with their respective capabilities
9.5 Enhance scientific research, upgrade the technological capabilities of industrial sectors in all
countries, in particular developing countries, including, by 2030, encouraging innovation and substantially
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increasing the number of research and development workers per 1 million people and public and private
research and development spending
9.a Facilitate sustainable and resilient infrastructure development in developing countries through
enhanced financial, technological and technical support to African countries, least developed countries,
landlocked developing countries and small island developing States
9.b Support domestic technology development, research and innovation in developing countries,
including by ensuring a conducive policy environment for, inter alia, industrial diversification and value
addition to commodities
9.c Significantly increase access to information and communications technology and strive to provide
universal and affordable access to the Internet in least developed countries by 2020

เปาหมายที่ 10 Reduced Inequalities: ลดความเหลื่อมล้ํา
10.1 By 2030, progressively achieve and sustain income growth of the bottom 40 per cent of the
population at a rate higher than the national average
10.2 By 2030, empower and promote the social, economic and political inclusion of all, irrespective
of age, sex, disability, race, ethnicity, origin, religion or economic or other status
10.3 Ensure equal opportunity and reduce inequalities of outcome, including by eliminating
discriminatory laws, policies and practices and promoting appropriate legislation, policies and action in this
regard
10.4 Adopt policies, especially fiscal, wage and social protection policies, and progressively achieve
greater equality
10.5 Improve the regulation and monitoring of global financial markets and institutions and
strengthen the implementation of such regulations
10.6 Ensure enhanced representation and voice for developing countries in decision-making in global
international economic and financial institutions in order to deliver more effective, credible, accountable
and legitimate institutions
10.7 Facilitate orderly, safe, regular and responsible migration and mobility of people, including
through the implementation of planned and well-managed migration policies
10.a Implement the principle of special and differential treatment for developing countries, in
particular least developed countries, in accordance with World Trade Organization agreements
10.b Encourage official development assistance and financial flows, including foreign direct
investment, to States where the need is greatest, in particular least developed countries, African countries,
small island developing States and landlocked developing countries, in accordance with their national plans
and programmes
10.c By 2030, reduce to less than 3 per cent the transaction costs of migrant remittances and
eliminate remittance corridors with costs higher than 5 per cent
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เปาหมายที่ 11 Sustainable Cities and Communities: เมืองและถิ่นฐานมนุษยอยางยั่งยืน
11.1 By 2030, ensure access for all to adequate, safe and affordable housing and basic services and
upgrade slums
11.2 By 2030, provide access to safe, affordable, accessible and sustainable transport systems for all,
improving road safety, notably by expanding public transport, with special attention to the needs of those
in vulnerable situations, women, children, persons with disabilities and older persons
11.3 By 2030, enhance inclusive and sustainable urbanization and capacity for participatory,
integrated and sustainable human settlement planning and management in all countries
11.4 Strengthen efforts to protect and safeguard the world’s cultural and natural heritage
11.5 By 2030, significantly reduce the number of deaths and the number of people affected and
substantially decrease the direct economic losses relative to global gross domestic product caused by
disasters, including water-related disasters, with a focus on protecting the poor and people in vulnerable
situations
11.6 By 2030, reduce the adverse per capita environmental impact of cities, including by paying
special attention to air quality and municipal and other waste management
11.7 By 2030, provide universal access to safe, inclusive and accessible, green and public spaces, in
particular for women and children, older persons and persons with disabilities
11.a Support positive economic, social and environmental links between urban, peri-urban and rural
areas by strengthening national and regional development planning
11.b By 2020, substantially increase the number of cities and human settlements adopting and
implementing integrated policies and plans towards inclusion, resource efficiency, mitigation and adaptation
to climate change, resilience to disasters, and develop and implement, in line with the Sendai Framework
for Disaster Risk Reduction 2015-2030, holistic disaster risk management at all levels
11.c Support least developed countries, including through financial and technical assistance, in
building sustainable and resilient buildings utilizing local materials

เปาหมายที่ 12 Responsible Consumption and Production: แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
12.1 Implement the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production
Patterns, all countries taking action, with developed countries taking the lead, taking into account the
development and capabilities of developing countries
12.2 By 2030, achieve the sustainable management and efficient use of natural resources
12.3 By 2030, halve per capita global food waste at the retail and consumer levels and reduce food
losses along production and supply chains, including post-harvest losses
12.4 By 2020, achieve the environmentally sound management of chemicals and all wastes
throughout their life cycle, in accordance with agreed international frameworks, and significantly reduce
their release to air, water and soil in order to minimize their adverse impacts on human health and the
environment
12.5 By 2030, substantially reduce waste generation through prevention, reduction, recycling and
reuse
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12.6 Encourage companies, especially large and transnational companies, to adopt sustainable
practices and to integrate sustainability information into their reporting cycle
12.7 Promote public procurement practices that are sustainable, in accordance with national policies
and priorities
12.8 By 2030, ensure that people everywhere have the relevant information and awareness for
sustainable development and lifestyles in harmony with nature
12.a Support developing countries to strengthen their scientific and technological capacity to move
towards more sustainable patterns of consumption and production
12.b Develop and implement tools to monitor sustainable development impacts for sustainable
tourism that creates jobs and promotes local culture and products
12.c Rationalize inefficient fossil-fuel subsidies that encourage wasteful consumption by removing
market distortions, in accordance with national circumstances, including by restructuring taxation and
phasing out those harmful subsidies, where they exist, to reflect their environmental impacts, taking fully
into account the specific needs and conditions of developing countries and minimizing the possible adverse
impacts on their development in a manner that protects the poor and the affected communities

เปาหมายที่ 13 Climate Action: การรับมือการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
13.1 Strengthen resilience and adaptive capacity to climate-related hazards and natural disasters in
all countries
13.2 Integrate climate change measures into national policies, strategies and planning
13.3 Improve education, awareness-raising and human and institutional capacity on climate change
mitigation, adaptation, impact reduction and early warning
13.a Implement the commitment undertaken by developed-country parties to the United Nations
Framework Convention on Climate Change to a goal of mobilizing jointly $100 billion annually by 2020
from all sources to address the needs of developing countries in the context of meaningful mitigation
actions and transparency on implementation and fully operationalize the Green Climate Fund through its
capitalization as soon as possible
13.b Promote mechanisms for raising capacity for effective climate change-related planning and
management in least developed countries and small island developing States, including focusing on
women, youth and local and marginalized communities

เปาหมายที่ 14 Life Below Water: การใชประโยชนจากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล
14.1 By 2025, prevent and significantly reduce marine pollution of all kinds, in particular from landbased activities, including marine debris and nutrient pollution
14.2 By 2020, sustainably manage and protect marine and coastal ecosystems to avoid significant
adverse impacts, including by strengthening their resilience, and take action for their restoration in order to
achieve healthy and productive oceans
14.3 Minimize and address the impacts of ocean acidification, including through enhanced scientific
cooperation at all levels
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14.4 By 2020, effectively regulate harvesting and end overfishing, illegal, unreported and unregulated
fishing and destructive fishing practices and implement science-based management plans, in order to
restore fish stocks in the shortest time feasible, at least to levels that can produce maximum sustainable
yield as determined by their biological characteristics
14.5 By 2020, conserve at least 10 per cent of coastal and marine areas, consistent with national and
international law and based on the best available scientific information
14.6 By 2020, prohibit certain forms of fisheries subsidies which contribute to overcapacity and
overfishing, eliminate subsidies that contribute to illegal, unreported and unregulated fishing and refrain
from introducing new such subsidies, recognizing that appropriate and effective special and differential
treatment for developing and least developed countries should be an integral part of the World Trade
Organization fisheries subsidies negotiation
14.7 By 2030, increase the economic benefits to small island developing States and least developed
countries from the sustainable use of marine resources, including through sustainable management of
fisheries, aquaculture and tourism
14.a Increase scientific knowledge, develop research capacity and transfer marine technology, taking
into account the Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines on the Transfer of
Marine Technology, in order to improve ocean health and to enhance the contribution of marine
biodiversity to the development of developing countries, in particular small island developing States and
least developed countries
14.b Provide access for small-scale artisanal fishers to marine resources and markets
14.c Enhance the conservation and sustainable use of oceans and their resources by implementing
international law as reflected in the United Nations Convention on the Law of the Sea, which provides the
legal framework for the conservation and sustainable use of oceans and their resources, as recalled in
paragraph 158 of “The future we want”

เปาหมายที่ 15 Life on Land: การใชประโยชนจากระบบนิเวศทางบก
15.1 By 2020, ensure the conservation, restoration and sustainable use of terrestrial and inland
freshwater ecosystems and their services, in particular forests, wetlands, mountains and drylands, in line
with obligations under international agreements
15.2 By 2020, promote the implementation of sustainable management of all types of forests, halt
deforestation, restore degraded forests and substantially increase afforestation and reforestation globally
15.3 By 2030, combat desertification, restore degraded land and soil, including land affected by
desertification, drought and floods, and strive to achieve a land degradation-neutral world
15.4 By 2030, ensure the conservation of mountain ecosystems, including their biodiversity, in order
to enhance their capacity to provide benefits that are essential for sustainable development
15.5 Take urgent and significant action to reduce the degradation of natural habitats, halt the loss of
biodiversity and, by 2020, protect and prevent the extinction of threatened species
15.6 Promote fair and equitable sharing of the benefits arising from the utilization of genetic resources
and promote appropriate access to such resources, as internationally agreed
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15.7 Take urgent action to end poaching and trafficking of protected species of flora and fauna and
address both demand and supply of illegal wildlife products
15.8 By 2020, introduce measures to prevent the introduction and significantly reduce the impact of
invasive alien species on land and water ecosystems and control or eradicate the priority species
15.9 By 2020, integrate ecosystem and biodiversity values into national and local planning,
development processes, poverty reduction strategies and accounts
15.a Mobilize and significantly increase financial resources from all sources to conserve and
sustainably use biodiversity and ecosystems
15.b Mobilize significant resources from all sources and at all levels to finance sustainable forest
management and provide adequate incentives to developing countries to advance such management,
including for conservation and reforestation
15.c Enhance global support for efforts to combat poaching and trafficking of protected species,
including by increasing the capacity of local communities to pursue sustainable livelihood opportunities

เปาหมายที่ 16 Peace, Justice and Strong Institutions: สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไมแบงแยก
16.1 Significantly reduce all forms of violence and related death rates everywhere
16.2 End abuse, exploitation, trafficking and all forms of violence against and torture of children
16.3 Promote the rule of law at the national and international levels and ensure equal access to
justice for all
16.4 By 2030, significantly reduce illicit financial and arms flows, strengthen the recovery and return
of stolen assets and combat all forms of organized crime
16.5 Substantially reduce corruption and bribery in all their forms
16.6 Develop effective, accountable and transparent institutions at all levels
16.7 Ensure responsive, inclusive, participatory and representative decision-making at all levels
16.8 Broaden and strengthen the participation of developing countries in the institutions of global
governance
16.9 By 2030, provide legal identity for all, including birth registration
16.10 Ensure public access to information and protect fundamental freedoms, in accordance with
national legislation and international agreements
16.a Strengthen relevant national institutions, including through international cooperation, for
building capacity at all levels, in particular in developing countries, to prevent violence and combat
terrorism and crime
16.b Promote and enforce non-discriminatory laws and policies for sustainable development

เปาหมายที่ 17 Partnerships for the goals: ความรวมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
17.1 Strengthen domestic resource mobilization, including through international support to
developing countries, to improve domestic capacity for tax and other revenue collection
17.2 Developed countries to implement fully their official development assistance commitments,
including the commitment by many developed countries to achieve the target of 0.7
17.3 Mobilize additional financial resources for developing countries from multiple sources
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17.4 Assist developing countries in attaining long-term debt sustainability through coordinated
policies aimed at fostering debt financing, debt relief and debt restructuring, as appropriate, and address
the external debt of highly indebted poor countries to reduce debt distress
17.5 Adopt and implement investment promotion regimes for least developed countries
17.6 Enhance North-South, South-South and triangular regional and international cooperation on and
access to science, technology and innovation and enhance knowledge-sharing on mutually agreed terms,
including through improved coordination among existing mechanisms, in particular at the United Nations
level, and through a global technology facilitation mechanism
17.7 Promote the development, transfer, dissemination and diffusion of environmentally sound
technologies to developing countries on favourable terms, including on concessional and preferential terms,
as mutually agreed
17.8 Fully operationalize the technology bank and science, technology and innovation capacitybuilding mechanism for least developed countries by 2017 and enhance the use of enabling technology,
in particular information and communications technology
17.9 Enhance international support for implementing effective and targeted capacity-building in
developing countries to support national plans to implement all the Sustainable Development Goals,
including through North-South, South-South and triangular cooperation
17.10 Promote a universal, rules-based, open, non-discriminatory and equitable multilateral trading
system under the World Trade Organization, including through the conclusion of negotiations under its Doha
Development Agenda
17.11 Significantly increase the exports of developing countries, in particular with a view to doubling
the least developed countries’ share of global exports by 2020
17.12 Realize timely implementation of duty-free and quota-free market access on a lasting basis for
all least developed countries, consistent with World Trade Organization decisions, including by ensuring
that preferential rules of origin applicable to imports from least developed countries are transparent and
simple, and contribute to facilitating market access
17.13 Enhance global macroeconomic stability, including through policy coordination and policy
coherence
17.14 Enhance policy coherence for sustainable development
17.15 Respect each country’s policy space and leadership to establish and implement policies for
poverty eradication and sustainable development
17.16 Enhance the Global Partnership for Sustainable Development, complemented by multistakeholder partnerships that mobilize and share knowledge, expertise, technology and financial resources,
to support the achievement of the Sustainable Development Goals in all countries, in particular developing
countries
17.17 Encourage and promote effective public, publicprivate and civil society partnerships, building
on the experience and resourcing strategies of partnerships
17.18 By 2020, enhance capacity-building support to developing countries, including for least
developed countries and small island developing States, to increase significantly the availability of high-
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quality, timely and reliable data disaggregated by income, gender, age, race, ethnicity, migratory status,
disability, geographic location and other characteristics relevant in national contexts
17.19 By 2030, build on existing initiatives to develop measurements of progress on sustainable
development that complement gross domestic product, and support statistical capacity-building in
developing countries

----------------------------------------------------------
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United Nations Public Service Awards 2019
วันที 25 กันยายน 2561
โดย นางอารียพ
์ ันธ์ เจริญสุข
รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
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เข้าร่วม Line Group
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UN Awards 2019
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ความเป็นมา
• รางวัล United Nations Public Service Awards เป็ นรางวัลทีจัดตังขึนโดยคณะมนตรี
เศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (Economic and Social Council-ECOSOC) เพือ
มอบให ้แก่หน่วยงานทีดําเนินการด ้านการให ้บริการสาธารณะและมอบหมายให ้ Division
for Pubic Administration and Development Management (DPADM) เป็ นผู ้ทําหน ้าที
ในการบริหารจัดการรางวัลนี
• สํานักงานเลขาธิการแห่งสหประชาชาติ (UN) ได ้มีการมอบรางวัลครังแรกเมือปี ค.ศ. 2003
(ปี พ.ศ. 2546) เพือสนับสนุนการสร ้างนวัตกรรมในการบริการสาธารณะ
• โดยในปี พ.ศ.2559 (ค.ศ.2016) รางวัล UNPSA ได ้ถูกจัดให ้อยูใ่ นแผนงานของ 2030
Agenda for Sustainable Development and the Sustainable Development Goals
(SDGs)

3

่ สม ัครรางว ัลฯ ของหน่วยงานภาคร ัฐไทย
สถิตก
ิ ารสง
สํานักงาน ก.พ.ร. ได ้สนับสนุนให ้หน่วยงานทีได ้รับรางวัลคุณภาพการให ้บริการประชาชนสมัครเข ้ารับการ
ประเมินรางวัล UN Public Service Awards ตังแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยมีสถิตข
ิ องหน่วยงานทีเสนอผลงาน ดังนี
่ ผลงานเข้าร ับการประเมินฯ ค.ศ. 2007-2018
จํานวนหน่วยงานทีสง
ปี

ผ่านเข้าสูร่ อบแรก

ผ่านเข้าสูร่ อบสอง

ผ่านเข้าสูร่ อบสุดท้าย

ได้ร ับรางว ัล

2007 (2550)

7

3

-

-

2008 (2551)

15

6

4

1

2009 (2552)

20

9

6

1

2010 (2553)

15

6

-

-

2011(2554)

21

18

11

2

2012 (2555)

19

10

3

2

2013 (2556)

39

26

13

1

2014 (2557)

33

18

8

2

2015 (2558)

25

9

6

2

2016 (2559)

องค์การสหประชาชาติไม่เปิ ดรับสมัคร

2017 (2560)

45

4

2

1

2018 (2561)

37

6

2

1
4

ผลรางว ัล UN Awards ของหน่วยงานภาคร ัฐไทย
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

การพัฒนาบริการทางการแพทย์ผ่านเครือข่ายความ
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

โรงพยาบาลราชวิถี
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
จังหวัดลพบุร ี

รองชนะเลิศ

Excellent Happy Home Kao PraNgam
Tessaban Lopburi

Innovation and Excellence in Delivering
Health Services

2561

สํานักงานสาธารณสุขจังวหัด
ร ้อยเอ็ด

Integrated approach of comprehensive
cervical cancer control

Promoting gender responsive public
5 services
to achieve the SDGs

ชนะเลิศ

ผลรางว ัล UN Awards
ของหน่วยงานภาคร ัฐไทย
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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

7

UN Public Service Day

2008
โรงพยาบาลยโสธร

2009
ี งใหม่
รพ.มหาราชนครเชย

2011
กรมชลประทาน

สรรพากรภาค 7

2013
สถาบ ันพ ัฒนาการเด็ก
ราชนครินทร์
กรมชลประทาน

2012

โรงพยาบาลราชวิถ ี

2014
โรงพยาบาลขอนแก่น
ํ น ักป้องก ันควบคุมโรคที 9
สา

โรงพยาบาลขอนแก่น

2015 สถาบ ันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
ิ ี
มหาราชน

2017
เทศบาลตําบลเขาพระงาม
จ ังหว ัดลพบุร ี

UN Public Service Day

ํ น ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดร้อยเอ็ ด
สา
ผลงาน “โครงการป้องก ันควบคุมมะเร็งปากมดลูกแบบ
บูรณาการ (Integrated approach of comprehensive
cervical cancer control)”
1st Place Winner
สาขา Promoting gender responsive public
services to achieve the SDGs
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สาขารางว ัล
สาขาทีเปิ ดร ับสม ัครในปี 2019

1. การให้บริการทีครอบคลุมและเท่าเทียมโดยไม่ทงใครไว้
ิ
เบืองหล ัง (Delivering
inclusive and equitable services to leave no one behind)

ื นต่
2. ความเชอม
ั อแนวทางการบูรณาการของหน่วยงานภาคร ัฐ (Ensuring integrated
approaches in the public-sector institutions)
ิ ธิภาพและความร ับผิดร ับชอบในหน่วยงานภาคร ัฐ (Developing
3. การพ ัฒนาประสท
effective and accountable public institutions)
่ เสริมการใชด
้ จ
4. การสง
ิ ท
ิ ัลในหน่วยงานภาคร ัฐ (Promoting digital transformation in
public sector institutions)
่ เสริมความเท่าเทียมทางเพศในการให้บริการสาธารณะเพือการพ ัฒนาที
5. การสง
ยงยื
ั น (Promoting gender responsive public services to achieve the SDGs)
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United Nations’ 17 Goals to Sustainable Development

กําจัดความยากจน

กําจัดความหิวโหย
และสร ้างความมันคง
ทางอาหาร

สง่ เสริมสุขภาพทีดี
ของประชากร

เพิมโอกาสทาง
ึ ษา
การศก

จัดสรรแหล่งพลังงาน ส่งเสริมการเจริญเติบโต พัฒนาระบบโครงสร ้าง ลดความไม่เท่าเทียม
ทีพอเพียงและยังยืน
ระหว่างประเทศ
สาธารณูปโภคพืนฐาน
ทางเศรษฐกิจและ
สนั บสนุนการจ ้างงาน

ส่งเสริมการแก ้ไขปั ญหา
การเปลียนแปลงสภาวะ
อากาศโลก

การรักษาทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั ง

การรักษาทรัพยากร
ป่ าไม ้และระบบนิเวศน์

ส่งเสริมให ้เกิดความ
ยุตธิ รรมในสังคม

สง่ เสริมความเท่า
เทียมทางเพศ

จัดการแหล่งนํ าให ้
พอเพียงต่อการ
บริโภคอุปโภค

ส่งเสริมความมันคง
ปลอดภัยในชีวต
ิ
มนุษย์

ส่งเสริมการผลิตและ
การบริโภคอย่างยังยืน

ส่งเสริมความร่วมมือใน
ระดับนานาชาติเพือให ้
เกิดการพัฒนาทียังยืน
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คุณสมบ ัติของผูส
้ ม ัคร
ิ ของ องค์การ
• รางวัลนีเปิ ดกว ้างให ้กับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานสว่ นภูมภ
ิ าคจากประเทศสมาชก
่ น่วยงานภาครัฐ เชน
่ ภาคประชาสงั คม ภาคเอกชน
สหประชาชาติทวโลก
ั
หากหน่วยงานอืนทีไม่ใชห
ึ ษา และอืน ๆ ต ้องการสมัครเข ้ารับรางวัล สามารถสมัครผ่านหน่วยงานของรัฐได ้
สถาบันการศก
• การสมัครสามารถสมัครผ่านทางหน่วยงานต ้นสงั กัด หรือหน่วยงานภายนอก (third party) เป็ นผู ้เสนอ
ื
ชอเข
้าสมัครแทนก็ได ้
• ผลงานทีสง่ เพือเข ้ารับรางวัลต ้องแสดงถึงความคิดริเริมสร ้างสรรค์เชงิ นวัตกรรม และสอดคล ้องกับ
ประเภทรางวัลใดประเภทหนึงตามทีกําหนดไว ้ใน UNPSA 2019 (ภายหลังจากการสมัคร ผู ้สมัครจะไม่
สามารถเปลียนแปลงประเภทรางวัลได ้ ดังนันผู ้สมัครควรให ้ความสําคัญในประเด็นของประเภทรางวัล
ทีจะสมัครให ้ถูกต ้อง)
• ผลงานทีสง่ เพือเข ้ารับรางวัลต ้องดําเนินงานมาแล ้วอย่างน ้อยสองปี และมีตวั อย่างพร ้อมทังเอกสาร
ประกอบอย่างครบถ ้วน
• กรอกใบสมัครให ้ครบถ ้วนและถูกต ้อง
• การสง่ ผลงานเข ้ารับรางวัลต ้องมีเอกสารทีเกียวข ้องครบถ ้วน
• ผลงานทีสง่ เข ้าสมัครต ้องไม่เคยได ้รับรางวัล UNPSA มาก่อน
• ผลงานทีสง่ เข ้าประกวดต ้องไม่มส
ี ว่ นเกียวข ้องกับการดําเนินงานขององค์การสหประชาชาติ (United
Nations System)
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เกณฑ์การพิจารณารางว ัล
• แนวทางการดําเนินงานทีสอดคล้องก ับวาระการพ ัฒนาทียงยื
ั น 2030 (2030 Agenda) โดย
ิ ธิ
ผลงานทีสง่ เข ้ารับรางวัล ควรมีเป้ าหมายเพือยกระดับคุณภาพชวี ต
ิ โดยคํานึงถึงความต ้องการและสท
ของประชาชนในการให ้บริการสาธารณะ ทังนีต ้องสอดคล ้องกับเป้ าหมายการพัฒนาอย่างยังยืนตาม
หลักการ SDGs
ํ ค ัญ ผลงานทีสง่ เข ้ารับรางวัลต ้องสร ้างผลกระทบเชงิ บวกให ้กับประชากรสว่ นใหญ่และมุง่ เน ้น
• ความสา
แก ้ไขประเด็นปั ญหาทีสงั คมให ้ความสําคัญในบริบทของประเทศหรือภูมภ
ิ าคนัน ๆ
• นว ัตกรรม โครงการทีสง่ เข ้ารับรางวัลต ้องแสดงถึงความคิดสร ้างสรรค์เชงิ นวัตกรรม มีหลักการและ
มาตรการทีสง่ เสริมและสนับสนุนให ้เกิดการพัฒนาอย่างยังยืนตามหลักการ SDGs หรือแก ้ไขปั ญหาที
เกียวข ้องกับสาธารณชน เพือพัฒนาประเทศหรือภูมภ
ิ าคให ้ดีขน
ึ
้
• การถ่ายทอดความรู ้ ผลงานทีสง่ เข ้ารับรางวัลต ้องสามารถนําไปประยุกต์ใชในการดํ
าเนินงานกับ
่ จังหวัด ประเทศ หรือภูมภ
ึ อให ้เกิด
บริบทอืนได ้ (ตัวอย่างเชน
ิ าค) หรือเป็ นต ้นแบบและแนวทางซงก่
แรงจูงใจในการเสริมสร ้างนวัตกรรมให ้แก่หน่วยงานภาครัฐอืน ๆ ทังในระดับชาติ ภูมภ
ิ าค และระดับ
โลก
• ความยงยื
ั น ผลงานทีสง่ เข ้ารับรางวัลต ้องมีความยังยืนและสง่ ผลกระทบเชงิ บวกต่อคนรุน
่ ต่อไป
• ผลกระทบ ผลงานทีสง่ เข ้ารับรางวัลต ้องมีการประเมินอย่างเป็ นทางการ และสามารถแสดงหลักฐานว่า
ผลงานสง่ ผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชวี ต
ิ ของประชาชน
่ นได้สว
่ นเสย
ี ผลงานทีสง่ เข ้ารับรางวัลต ้องแสดงให ้เห็นถึงความเชอมโยงกั
ื
• ผูม
้ ส
ี ว
บผู ้มีสว่ นได ้รับ
ี ประโยชน์
ประโยชน์หรือเสย
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ขนตอนการสม
ั
ัคร
1. กรอกใบสม ัครออนไลน์
• กรอกใบสมัครออนไลน์ผา่ นทางเว็ปไซต์ https://publicadministration.un.org/unpsa/en ภายใน
ว ันที 30 พฤศจิกายน 2561
• ในกรณีทต
ี ้องการความชว่ ยเหลือในกระบวนการรับสมัคร กรุณาติดต่อองค์การสหประชาชาติผา่ นทาง
ั ท์ได ้ที +1 (917) 367 3004
อีเมลล์ได ้ที UNPSA@un.org หรือทางโทรศพ
้
• การสมัครสามารถใชภาษาที
เป็ นทางการขององค์การสหประชาชาติ (อาหรับ, จีน, อังกฤษ, ฝรังเศส,
ี และภาษาสเปน) อย่างไรก็ตาม ควรใชภาษาทางการของส
้
ํานักเลขาธิการขององค์การ
รัสเซย
สหประชาชาติ คือภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรังเศสในการกรอกข ้อมูล ในกรณีทกรอกข
ี
้อมูลเป็ นภาษา
อืน ๆ นอกเหนือจากหกภาษาดังกล่าว การสมัครจะไม่ถก
ู พิจารณา
่ งตามทีระบุ โดยต ้องปฏิบต
• การกรอกข ้อมูลผ่านระบบออนไลน์ต ้องครบถ ้วนสมบูรณ์ทก
ุ ชอ
ั ต
ิ าม
่ กล่าวโดยสรุป กรอบเวลา การเล่าเรือง เป็ นต ้น หากข ้อมูลไม่ครบถ ้วน หรือไม่ตรงข ้อ
คําแนะนํา เชน
คําถาม การสมัครจะไม่ถก
ู พิจารณา
่ Microsoft Word จากนันจึงนําข ้อมูลทีเตรียมไว ้
• ควรเตรียมข ้อมูลทีจะตอบไว ้ในไฟล์เอกสารก่อน เชน
คัดลอกลงระบบรับสมัครออนไลน์ โดยในแต่ละสว่ น ไม่ควรเกินจํานวนคําทีกําหนดไว ้ หรือหากเกินกว่า
ทีกําหนดไว ้ ผลงานนันจะไม่ได ้รับการประเมิน
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ขนตอนการสม
ั
ัคร
่ เอกสารเพิมเติม
2. สง
• ทุกผลงานทีสมัครจะต ้องสง่ เอกสารเพิมเติม โดยมีกําหนดปิ ดรับเอกสารเพิมเติมพร ้อมกับการปิ ดรับ
สมัคร นันคือภายในว ันที 30 พฤศจิกายน 2561 ก่อนเวลาเทียงคืน ตามโซนเวลา EST
• เอกสารเพิมเติม ประกอบด ้วย
ื ร ับรองจากหน่วยงานทีเกียวข้อง 2 ฉบ ับ
หน ังสอ
(Letters of Reference)

เอกสารหล ักฐาน (Supporting Documents)
•
•

•

ิ
ิ
ไม่น ้อยกว่า 2 ชนงานแต่
ไม่มากกว่า 3 ชนงาน
1 ในนันต้องเป็นรายงานการประเมินผลงาน
ทีสง่ สมัครขอรับรางวัล โดยจะเป็ นการประเมิน
จากภายในหรือภายนอกก็ได ้
่
อยูใ่ นรูปแบบหรือลักษณะใดก็ได ้ เชน
ื
• เอกสาร หนังสอ
• แผนการดําเนินงาน รายงานการ
ตรวจสอบและประเมินผล
• ผลสํารวจความคิดเห็นประชาช
ี ี
• ดีวด
ี ี วีดโี อเทป ซด
ื พิมพ์
• บทความในหนังสอ
เป็ นต ้น

•

•
•

รับรองโดยหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงาน
ภาคเอกชน ทีต่างหน่วยงานกัน และต ้องไม่ใช ่
หน่วยงานทีสมัครเพือขอรับการประเมินเพือรับรางวัล
ื รับรองดังกล่าวควรชให
ี ้เห็นถึงความสําคัญ
หนังสอ
และคุณค่าของผลงาน และความสําเร็จทีคาดหวัง

ในกรณีทเข
ี ้าร่วมคลินก
ิ ให ้คําปรึกษากับสํานักงาน
ก.พ.ร.
•

ื
สาํ นักงาน ก.พ.ร. จะรับผิดชอบออกหนังสอ
รับรองให ้ 1 ฉบับ หน่วยงานต ้องจัดหามาอีก
1 ฉบับ

หากผู ้สมัคร ไม่มเี อกสารและ/หรือหลักฐานอ ้างอิงเพิมเติม ดังกล่าว
ิ ธิได ้รับการประเมิน
ข ้างต ้น จะไม่มส
ี ท
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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
ดําเนินงานเองเท่านัน หากพิจารณาแล ้วพบความไม่สอดคล ้องระหว่างเอกสารกับผลการ
่ การบริหารจัดการอย่างไม่เหมาะสม ผลงานนันจะไม่ได ้รับการประเมิน
ดําเนินงานจริง เชน
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รายละเอียดแต่ละสาขา
1. การให้บริการทีครอบคลุมและเท่าเทียมโดยไม่ทงใครไว้
ิ
เบืองหล ัง
(Delivering inclusive and equitable services to leave no one behind)
หล ักการพิจารณา
เสนอแนวคิด / นโยบาย / การ
ปฏิบัต ิ / โครงสร ้างเชงิ นวัตกรรม

คําอธิบาย
เสนอแนวคิด นโยบาย การปฏิบัต ิ และโครงสร ้างด ้านนวัตกรรมใหม่ๆ ทีมีความโดด
เด่นและมีเอกลักษณ์ เพือประโยชน์สงู สุดของประเทศชาติ หรือภูมภ
ิ าค โดยการ
ี และกลุม
เข ้าถึงกลุม
่ ผู ้ยากไร ้ กลุม
่ เสยง
่ ผู ้ด ้อยโอกาส เพือให ้สอดคล ้องกับ
เป้ าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยังยืน

ิ ธิภาพและประสท
ิ ธิผล
เพิมประสท
ของการดําเนินการ

เพิมความคล่องตัวในกระบวนการทํางาน ลดขันตอน (Red Tape) และเพิมการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนการประเมินผลด ้วยตัวชวัี ด เพือเพิม
ิ ธิภาพและประสท
ิ ธิผลในการปฎิบัตงิ าน
ประสท

่ งทางการเข ้าถึงบริการทีมีคณ
เพิมโอกาสทีเท่าเทียมและการ
เพิมชอ
ุ ภาพแก่ทก
ุ คนอย่างเท่าเทียมโดยเฉพาะผู ้
เข ้าถึงการบริการทีมีคณ
ุ ภาพอย่าง ยากไร ้และผู ้ด ้อยโอกาสโดยการแก ้ไขปั ญหา และอุปสรรคในการเข ้าถึงบริการ
่ ด ้านภูมศ
เท่าเทียม
ภาครัฐ ในประเด็นต่าง ๆ เชน
ิ าสตร์ รายได ้ สงั คม เศรษฐกิจ ความมันคง
ื
ความไม่เท่าเทียมด ้านอายุ เพศ และเชอชาติ
ตลอดจนปั จจัยด ้านอืนๆ ตามบริบท
ของประเทศหรือภูมภ
ิ าค
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รายละเอียดแต่ละสาขา
1. การให้บริการทีครอบคลุมและเท่าเทียมโดยไม่ทงใครไว้
ิ
เบืองหล ัง
(Delivering inclusive and equitable services to leave no one behind)
หล ักการพิจารณา
พัฒนาและสนับสนุนการให ้บริการ
แบบหุ ้นสว่ น

คําอธิบาย
สร ้างการทํางานแบบมีหุ ้นสว่ นในการให ้บริการสาธารณะ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ี อืน ๆ เชน
่ ภาคประชาสงั คม ภาคการศก
ึ ษา เพือพัฒนางาน
และผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
บริการภาครัฐ ตลอดจนการนํ าไปปฎิบัตอ
ิ ย่างเป็ นรูปธรรม

ื นเรืองความ
สร ้างความเชอมั
โปร่งใสในการให ้บริการสาธารณะ

ื นในข ้อมูลเกียวกับการบริการสาธารณะ สท
ิ ธิ พันธกิจ
เสนอกลไกทีสง่ เสริมความเชอมั
ิ ใจทีประชาชนเข ้าถึงได ้ง่าย โดยอย่างยิงกลุม
นโยบาย และอํานาจในการตัดสน
่ ผู ้
ยากไร ้และผู ้ด ้อยโอกาส

ื นเรืองการ
สร ้างความเชอมั
รับผิดชอบในการให ้บริการ
สาธารณะ

- เสนอกลไกทีแสดงถึงความรับผิดรับชอบในการให ้บริการสาธารณะของภาครัฐ
โดยเฉพาะอย่างยิงต่อกลุม
่ ผู ้ยากไร ้และผู ้ด ้อยโอกาส ตลอดจนการเสนอและนํ า
่ งทางการรับข ้อเสนอแนะ (Feedback) จากประชาชน
นวัตกรรม มาพัฒนาชอ
เกียวกับคุณภาพ และค่าใชจ่้ ายในการบริการสาธารณะ การรายงานข ้อผิดพลาด
ข ้อร ้องเรียน หรือการเรียกร ้องค่าทดแทนต่าง ๆ
- เสนอกลไก และพัฒนานวัตกรรม เพือให ้เจ ้าหน ้าทีของรัฐทราบความต ้องการของ
ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิงในกลุม
่ ผู ้ยากไร ้และผู ้ด ้อยโอกาส การฝึ กอบรม
เจ ้าหน ้าทีและพัฒนาเครืองมือ ต่าง ๆ ให ้สามารถตอบสนองความต ้องการของ
ประชาชน ตลอดจนการรับผิดรับชอบในกรณีทไม่
ี สามารถตอบสนองความ
ต ้องการของประชาชน ผู ้ยากไร ้และผู ้ด ้อยโอกาสได ้
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รายละเอียดแต่ละสาขา
ื นต่
2. ความเชอม
ั อแนวทางการบูรณาการของหน่วยงานภาคร ัฐ
(Ensuring integrated approaches in the public-sector institutions)

หล ักการพิจารณา

คําอธิบาย

เสนอกรอบแนวคิดทีมีการบูรณา
การนโยบาย กลยุทธ์ ตลอดถึง
โครงการ ให ้มีความสอดคล ้องกัน
ระหว่างหน่วยงาน และนํ าไป
ปฏิบัต ิ ทีสนับสนุนการบรรลุ
เป้ าหมายการพัฒนา
อย่างยังยืนในปี ค.ศ. 2030

นํ านวัตกรรมมาพัฒนา และ/หรือ นํ ากรอบแนวคิดไปปฏิบัต ิ เพืออํานวยความสะดวก
และสง่ เสริมให ้เกิด ความร่วมมือ การทํางานร่วมกัน การบูรณาการ และความประสาน
สอดคล ้องกับโยบายของรัฐ ในประเด็นยุทธศาสตร์ ทังในระดับชาติและท ้องถิน รวมถึง
การพัฒนาโครงสร ้างพืนฐาน บุคลากร และกระบวนการ เพือการมีสว่ นร่วม และการ
ั ทัศน์รว่ ม ของ
ทํางานร่วมกันของทุกภาคสว่ น นอกจากนันยังมีการกําหนดวิสย
หน่วยงานภาครัฐ เพือการพัฒนาอย่างยังยืน ภายใต ้ยุทธศาสตร์ เป้ าหมาย หน ้าที และ
ความรับผิดชอบทีสอดคล ้องกันระหว่างหน่วยงานทีเกียวข ้อง ตลอดจนการเสนอแนะ
และดําเนินกลไกทีเอือต่อการบูรณาการ ทังในแนวราบและแนวดิงของสว่ นราชการทุก
ระดับ ในประเด็นของการวางแผน การนํ าไปปฏิบัต ิ การติดตามและประเมินผลการ
ให ้บริการสาธารณะ

สง่ เสริมให ้เกิดภาวะผู ้นํ า พัฒนา
ขีดความสามารถของทรัพยากร
บุคคล และสร ้างวัฒนธรรมกร
ทํางานร่วมกัน

ั ทัศน์และเจตจํานงทางการเมืองทีชด
ั เจน มีความรู ้ความเข ้าใจในเครืองมือ
แสดงวิสย
ทีมี สามารถนํ ามาพัฒนาการทํางานของภาครัฐได ้ และใชบุ้ คลากรทีมีขด
ี สมรรถนะใน
การทํางานข ้ามสายงาน มีการออกแบบและนํ ากลยุทธ์ไปปฏิบัต ิ เพือเปลียนแนวคิด
ิ ธิภาพ มีการทํางานแบบบูรณาการ และ
(Mindset) ในการเป็ นข ้าราชการทีมีประสท
ลดการทํางานแบบแยกสว่ น (Silo) สร ้างกรอบนโยบายการบริหารจัดการเพือให ้เกิด
สมดุลทางความร่วมมือ และความรับผิดรับชอบจากทุกภาคสว่ น ตลอดจนการสร ้าง
วัฒนธรรมองค์กรในการทํางาน เพือการบรรลุวต
ั ถุประสงค์รว่ มกัน

19

รายละเอียดแต่ละสาขา
ื นต่
2. ความเชอม
ั อแนวทางการบูรณาการของหน่วยงานภาคร ัฐ
(Ensuring integrated approaches in the public-sector institutions)
หล ักการพิจารณา

คําอธิบาย

สง่ เสริมให ้เกิดการทํางานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
ประชาชน

ี
สง่ เสริมให ้เกิดการรวมตัวทางสงั คม เพือการเข ้าถึงกลุม
่ คนทีมีความเสยงและกลุ
ม
่
ึ ษา
คนทีถูกสงั คมปฏิเสธ ได ้แก่ ผู ้ยากไร ้ ผู ้หญิง ผู ้พิการ ผู ้ด ้อยโอกาสทางการศก
่ งทางการสอสาร
ื
เด็ก ผู ้สูงอายุ ผู ้อพยพ และชนพืนเมือง เป็ นต ้น การเพิมชอ
และ
่ งทางใน
สร ้างการมีสว่ นร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน เพือพัฒนาชอ
การรับ-สง่ ข ้อมูล การตอบสนองความต ้องการ ความโปร่งใส และความรับผิดรับ
่ งทางทีให ้ของประชาชน สามารถติดตามและประเมินผลได ้
ชอบ รวมถึงชอ

ยกระดับผลการปฏิบัตงิ านของ
องค์กร การทํางานร่วมกัน และ
มาตรฐานเปิ ด

ิ ธิภาพขององค์กรด ้วยการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน เพือให ้บริการ
ยกระดับประสท
้
สาธารณะ โดยการใชมาตรฐานเปิ
ด (Open Standard) การเปิ ดเผยข ้อมูล (Open
้
้
Data) และการใชระบบร่
วมกัน ลดความซําซอนของการทํ
างาน และลดผลกระทบที
เกิดจากความขัดแย ้งต่างๆ การลดค่าใชจ่้ าย ด ้วยการแลกเปลียนองค์ความรู ้ การ
้
พัฒนาทรัพยากร โดยการบูรณาการการทํางาน การใชประโยชน์
จากนวัตกรรม และ
เครืองมือต่าง ๆ ร่วมกัน ตลอดจนการแลกเปลียนและการรวมข ้อมูลเข ้ากับ
แหล่งข ้อมูลอืน ทังในแนวราบและแนวดิง โดยถือว่าเป็ นข ้อมูลทีถูกต ้องสมบูรณ์
(Data Integrity) และคํานึงถึงความเป็ นสว่ นตัวของข ้อมูล (Data Privacy)
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รายละเอียดแต่ละสาขา
ิ ธิภาพและความร ับผิดร ับชอบในหน่วยงานภาคร ัฐ
3. การพ ัฒนาประสท
(Developing effective and accountable public institutions)
หล ักการพิจารณา

คําอธิบาย

เสนอแนวคิด / นโยบาย / การ
ปฏิบัต ิ / โครงสร ้างเชงิ นวัตกรรม

เสนอแนวคิด นโยบาย การปฏิบัต ิ และโครงสร ้างด ้านนวัตกรรมใหม่ ๆ ทีมีความโดด
เด่นและเป็ นเอกลักษณ์ ภายใต ้ประโยชน์สงู สุดของประเทศชาติ หรือภูมภ
ิ าค
ื น ในการสนองต่อความต ้องการ และความรับผิดชอบของ
เพือให ้เกิดเชอมั
หน่วยงานภาครัฐทีมีตอ
่ ประชาชน

สง่ เสริมการมีสว่ นร่วมและการ
ทํางานร่วมกันุ

นํ ากลไก เครืองมือ และแนวทางใหม่ ๆ มาใช ้ เพือกระตุ ้นให ้ประชาชนและภาคประชา
ิ ใจ ในนโยบายและโครงการต่าง ๆ อํานวยความ
สงั คม เข ้ามามีสว่ นร่วมในการตัดสน
สะดวกประชาชน ให ้สามารถแสดงความต ้องการและความเห็ น ต่อหน่วยงานและ
ข ้าราชการ การประสานวิธก
ี ารและเครืองมือทีหลากหลาย ให ้สอดคล ้องกับความ
ื นในความ
ต ้องการและศักยภาพของประชาชนทุกกลุม
่ เพือให ้เกิดความเชอมั
รับผิดชอบของภาครัฐ

เพิมความโปร่งใส และการเข ้าถึง
ข ้อมูลของประชาชน

้
ื นในการเข ้าถึงข ้อมูลภาครัฐ ที
ใชกลไกและแนวทางใหม่
ๆ เพือสร ้างความเชอมั
สะดวกและเข ้าถึงง่าย มีการกําหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล ทีคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของประชาชนเป็ นหลัก
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รายละเอียดแต่ละสาขา
ิ ธิภาพและความร ับผิดร ับชอบในหน่วยงานภาคร ัฐ
3. การพ ัฒนาประสท
(Developing effective and accountable public institutions)
หล ักการพิจารณา

คําอธิบาย

พัฒนาความรับผิดรับชอบ

สง่ เสริมการรับผิดรับชอบต่อผลการปฏิบัตงิ าน การให ้อํานาจแก่ประชาชน พร ้อมทัง
่ งทางในการเรียกร ้องการแสดงความรับผิดชอบจากหน่วยงาน
เครืองมือและชอ
ภาครัฐ การร่วมสงั เกตุการณ์ การติดตามความก ้าวหน ้า และการวิเคราะห์การ
ิ ใจ เกียวกับนโยบายและการให ้บริการสาธารณะ การให ้ข ้อเสนอแนะ การ
ตัดสน
รายงานข ้อผิดพลาด การร ้องเรียน หรือการเรียกร ้องค่าตอบแทนทีจําเป็ น

สง่ เสริมให ้เกิดภาวะผู ้นํ า พัฒนา
ขีดความสามารถของทรัพยากร
บุคคล และสร ้างวัฒนธรรมกร
ทํางานร่วมกัน

ั ทัศน์และเจตจํานงทางการเมืองทีชด
ั เจน มีความรู ้ความเข ้าใจในข ้อมูล
แสดงวิสย
ื
และเทคโนโลยีการสอสาร
สามารถนํ ามาพัฒนาการทํางานของภาครัฐ และใช ้
บุคลากรทีมีขด
ี สมรรถนะในการทํางานข ้ามสายงาน ด ้วยการเรียนรู ้อย่างต่อเนือง
การฝึ กอบรม และการพัฒนาศักยภาพอืน ๆ ตลอดจนการสร ้างวัฒนธรรมการทํางาน
เพือบรรลุเป้ าหมาย และผลลัพธ์รว่ มกัน ให ้เกิดคุณค่าของภาครัฐ ตลอดจนเข ้าใจ
กลยุทธ์การพัฒนาขีดความสามารถ ในการเปลียนแนวคิด (Mindset) ของ
ข ้าราชการ ให ้เห็นคุณค่าของความเสมอภาค และการทํางานร่วมกัน
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รายละเอียดแต่ละสาขา
้ จ
่ เสริมการใชด
4. การสง
ิ ท
ิ ัลในหน่วยงานภาคร ัฐ
(Promoting digital transformation in public sector institutions)
หล ักการพิจารณา

คําอธิบาย

เสนอแนวคิด / นโยบาย / การ
เสนอแนวคิด นโยบาย การปฏิบัต ิ และโครงสร ้างด ้านนวัตกรรมใหม่ ๆ ทีมีความโดด
ปฏิบัต ิ / โครงสร ้าง / เครืองมือเชงิ เด่นและเป็ นเอกลักษณ์ ภายใต ้ประโยชน์สงู สุดของประเทศชาติ หรือภูมภ
ิ าค เพือ
นวัตกรรม
สง่ เสริมการใชดิ้ จท
ิ ัลเพือปรับเปลียนในหน่วยงานภาครัฐ
้
ใชเทคโนโลยี
ในการปรับเปลียน
การบริหารจัดการภาครัฐ

ั กรอบการดําเนินงานในภาพรวม
การปรับเปลียนการบริหารจัดการภาครัฐ โดยอาศย
เป็ นหลัก มากกว่าการปรับปรุงในองค์ประกอบปลีกย่อย รู ้จักใชวั้ ฒนธรรม การ
ปฏิบัต ิ รูปแบบทางธุรกิจและเทคโนโลยีในยุคของ internet ในการยกระดับความ
้ ตกรรม เครืองมือและเทคนิคต่าง ๆ ที
คาดหวังของประชาชน การประยุกต์ใชนวั
สอดคล ้องกับบริบทของประเทศหรือภูมภ
ิ าค เพือปรับเปลียนหน่วยงานภาครัฐ ด ้วย
ิ ธิภาพ และ/หรือการใช ้ ICT มาใชใน
้
การนํ าระบบการบริหารจัดการความรู ้ทีมีประสท
การให ้บริการ ภายใต ้การเข ้าสูร่ ัฐบาลดิจท
ิ ัล ทีมุง่ เน ้นเทคโนโลยีใหม่ อาทิ หุน
่ ยนต์
ปั ญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligenceหรือ AI) / Deep-machine Learning
/Blockchain / Big Data / Cloud Computing / และ Internet of Things เป็ นต ้น

สง่ เสริมความร่วมมือและความ
เข ้าใจในการใชดิ้ จท
ิ ัลข ้าม
หน่วยงาน

สง่ เสริมการทํางานร่วมกัน เพือการปรับเปลียนทีครอบคลุมและรวดเร็ว ด ้วยการนํ า
้
ดิจท
ิ ัลมาใชในการก
้าวข ้ามความแตกต่างระหว่างกันของมนุษยชาติ (ideally
cutting uniquely across international boundaries) รวมถึงสง่ เสริมความร่วมมือ
ด ้านดิจท
ิ ัลระหว่างหน่วยงาน ภาคสว่ น และ/หรือภูมภ
ิ าคต่าง ๆ เพือตระหนักใน
ศักยภาพของการเป็ นเศรษฐกิจดิจท
ิ ัล ทังในทางเศรษฐกิจและสงั คม ตลอดจนการ
ี
ลดความเสยงต่
าง ๆ ทีอาจจะเกิดจากการดิจท
ิ ัลเทคโนโลยี
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รายละเอียดแต่ละสาขา
้ จ
่ เสริมการใชด
4. การสง
ิ ท
ิ ัลในหน่วยงานภาคร ัฐ
(Promoting digital transformation in public sector institutions)
หล ักการพิจารณา
ื นในความเท่า
สร ้างความเชอมั
เทียมของการเข ้าถึงบริการ
สาธารณะและการมีสว่ นร่วมของ
ประชาชน

คําอธิบาย
ี
ให ้ประชาชนทุกกลุม
่ โดยเฉพาะอย่างยิง กลุม
่ ผู ้มีรายได ้น ้อยและกลุม
่ ผู ้มีความเสยง
ให ้สามารถเข ้าถึงเทคโนโลยีดจ
ิ ท
ิ ัล และการบริการสาธารณะแบบออนไลน์ ได ้อย่าง
ี ง
เท่าเทียมกัน เพือพัฒนาคุณภาพชวี ต
ิ ของประชาชน ตลอดจนเป็ นการสะท ้อนเสย
ของประชาชนเกียวกับหน่วยงานภาครัฐ และการพัฒนาในอนาคต

ิ ธิภาพ
พัฒนาทักษะและประสท
ของบุคลากรภาครัฐ

่ ค
พัฒนาทักษะของบุคลากรภาครัฐ เพือทีจะรองรับการปรับเปลียนสูย
ุ ดิจท
ิ ัล ทังใน
ระดับการปฏิบัต ิ กระบวนงาน ภารกิจ และองค์กร ด ้วยการจัดสรรด ้านเทคนิค และ
ทรัพยากรขององค์กร เพือให ้เกิดการเรียนรู ้อย่างต่อเนือง อาทิ การสร ้างชุมชนนัก
ปฏิบัต ิ (communities of practices) ด ้วยเครือข่ายผู ้ทีมีความรู ้ความชาํ นาญใน
ี
ภาครัฐ และการยกระดับความเชยวชาญของบุ
คลากรทังภายในและภายนอกองค์กร
ตลอดจนการฝึ กอบรมและจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเพือรองรับการปรับเปลียน
่ จ
้ องมือทางดิจท
สูด
ิ ท
ิ ัล รวมทังการเพิมผลผลิตด ้วยการใชเครื
ิ ัล อย่างเข ้าใจและ
ื น
เชอมั
ิ ค ้าและบริการ ทีง่าย ประหยัด ตอบสนองความต ้องการ
มีกระบวนการสง่ มอบสน
ิ ธิภาพมากขึน โดยใชเทคโนโลยี
้
เปิ ดเผย และมีประสท
ดจ
ิ ท
ิ ัลในการสร ้างเครือข่าย
ื
การให ้บริการ และการสอสารระหว่
างเจ ้าหน ้าที ภาคประชาชน และภาคธุรกิจ เพือ
ิ ธิภาพ ความโปร่งใส ความรับผิดรับชอบ
บรรลุวต
ั ถุประสงค์ในการพัฒนาประสท
ื นในรัฐบาลดิจท
และความเชอมั
ิ ัล

ิ ธิภาพ ประสท
ิ ธิผล
พัฒนาประสท
การเปิ ดเผย และความรับผิดรับ
ชอบ
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รายละเอียดแต่ละสาขา
่ เสริมความเท่าเทียมทางเพศในการให้บริการสาธารณะเพือการพ ัฒนาทียงยื
5. การสง
ั น
(Promoting gender responsive public services to achieve the SDGs)
หล ักการพิจารณา
เสนอแนวคิด / นโยบาย / การ
ปฏิบัต ิ / โครงสร ้างเชงิ นวัตกรรม

คําอธิบาย
เสนอแนวทางใหม่ ๆ ทีมีความโดดเด่น เพือสง่ เสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชน
้
โดยเฉพาะกลุม
่ สตรี ในการกําหนดนโยบาย โดยการใชเทคนิ
คการจัดการความ
้
รูปแบบใหม่ การใชนโยบายพิ
เศษ หรือการดําเนินการในรูปแบบอืนๆ ภายใต ้บริบท
ของการให ้ประเทศ หรือภูมภ
ิ าค

จัดเตรียมการให ้บริการทีมี
คุณภาพแก่สตรี

เพิมการเข ้าถึงบริการสาธารณะทียังยืน และมีคณ
ุ ภาพ สําหรับกลุม
่ สตรีรวมถึงการนํ า
นวัตกรรมการให ้บริการทีตอบสนองความต ้องการเฉพาะ ของกลุม
่ สตรี ทีอาจเป็ น
ทัง ผู ้ยากไร ้และผู ้ด ้อยโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิงการแก ้ปั ญหาเรืองการเลือก
ี
ปฏิบัต ิ ภาระการดูแล การย ้ายถินและความเสยงด
้านความปลอดภัย

สง่ เสริมความโปร่งใส และความ
รับผิดรับชอบในการให ้บริการ
สาธารณะแก่กลุม
่ สตรี

สร ้างกลไกทีสง่ เสริมให ้กลุม
่ สตรีสามารถเข ้าถึงข ้อมูลการให ้บริการ การให ้
ิ ธิประโยชน์ตา่ ง ๆ
ข ้อเสนอแนะเกียวกับการดําเนินงานของภาครัฐ และการรักษาสท
่ งทางทีสามารถตรวจสอบ แจ ้งความต ้องการ และการได ้รับค่าชดเชยตาม
ให ้เป็ นชอ
ั เจนหากเจ ้าหน ้าทีรัฐเพิกเฉยต่อสท
ิ ธิของ
ความจําเป็ น รวมทังการมีบทลงโทษทีชด
ิ ธิสตรีในการรับบริการไม่ได ้รับ
สตรี หรือความต ้องการของสตรีถก
ู ละเลย หรือสท
การคุ ้มครอง

สง่ เสริมการมีสว่ นร่วมของกลุม
่
ิ ใจ และการรับ
สตรีในการตัดสน
บริการสาธารณะ

ิ ใจของภาครัฐ
สร ้างกลไกทีสง่ เสริมให ้กลุม
่ สตรีสามารถเข ้ามามีสว่ นร่วมในการตัดสน
อาทิ ในกระบวนการงบประมาณ และการวางแผน ตลอดจนกลไกในการรับฟั ง
ข ้อเสนอแนะในประเด็นทีเกียวข ้องกับการบริการสาธารณะ
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รายละเอียดแต่ละสาขา
่ เสริมความเท่าเทียมทางเพศในการให้บริการสาธารณะเพือการพ ัฒนาทียงยื
5. การสง
ั น
(Promoting gender responsive public services to achieve the SDGs)
หล ักการพิจารณา
สง่ เสริมการตอบสนองความ
ต ้องการของกลุม
่ สตรี

คําอธิบาย
สง่ เสริมให ้ภาครัฐตอบสนองความต ้องการของกลุม
่ สตรี โดยเฉพาะสตรีในกลุม
่ ผู ้
้
ยากไร ้และผู ้ด ้อยโอกาส โดยการใชกระบวนการใหม่
ๆ และกลไกของภาครัฐ ใน
่ งทางการรับรู ้ความต ้องการของประชาชน และทัศนะของชายและหญิง
การสร ้างชอ
ั พันธ์กับประชาชน
เพือให ้ภาครัฐ ผู ้กําหนดนโยบาย และบุคลากรของรัฐ มีปฏิสม
ตลอดจนประชาชนสามารถแสดงความต ้องการ มีสว่ นร่วมในการกําหนดนโยบาย
และให ้ข ้อเสนอแนะเกียวกับการบริการสาธารณะ (ทังออนไลน์และออฟไลน์) และ
การเรียกร ้องค่าตอบแทน เป็ นต ้น

สง่ เสริมความเท่าเทียมทางเพศใน เสนอนโยบายค่าตอบแทน และปรับเปลียนนโยบายการจ ้างงาน รวมทัง
การให ้บริการสาธารณะ
กระบวนการการสรรหา การเลือนตําแหน่ง การฝึ กอบรม ค่าตอบแทน และนโยบาย
ี (Career Management Policies) เพือเพิมจํานวนบุคลากรหญิง
การบริหารอาชพ
ในภาครัฐทุกระดับ ตังแต่ระดับเจ ้าหน ้าทีให ้บริการ (Front Lines) ไปจนถึงระดับ
ผู ้บริหาร
ปรับเปลียนการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ควรปรับเปลียนกระบวนการทํางานของหน่วยงานภาครัฐทังองค์กร ในเรืองของการ
ิ ธิ และตอบสนองความต ้องการของกลุม
ึ
สง่ เสริมสท
่ สตรี ซงการปรั
บเปลียนอาจใช ้
่ e-government การ
แนวทางเชงิ นวัตกรรมต่าง ๆ ในการให ้บริการสาธารณะ เชน
ปรับเปลียนวัฒนธรรมองค์กร การปฏิรป
ู การบริหารจัดการ หรือการปรับเปลียน
กระบวนการทํางานของภาครัฐ เพือให ้บริการทีตอบสนองความต ้องการอย่างเท่า
เทียมและมีความรับผิดรับชอบ
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คําถามหล ัก 10 คําถามในการสม ัครขอร ับรางว ัล UNPSA
การสมัครขอรับรางวัล UNPSA ในทุกประเภทรางวัล ผู ้เสนอขอรับรางวัลจะต ้องตอบคําถามหลัก
10 คําถาม ดังนี
1. ว ัตถุประสงค์ของผลงาน (Objective of the innitiative)
Please describe the objective of the initiative
introduced (200 words maximum)

อธิบายวัตถุประสงค์หลักของผลงานทีสง่ เพือเข ้ารับ
รางวัล (ความยาวไม่เกิน 200 Words)

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

อธิบายความสอดคล ้องของผลงานกับประเภทรางวัลและ
เกณฑ์การพิจารณา (ความยาวไม่เกิน 100 Words)

3. ความสอดคล้องก ับวาระการพ ัฒนาทียงยื
ั น 2030 (Alignment with the 2030 Agenda)
Please describe in what ways the initiative is
อธิบ ายแนวทางการดํ า เนิ น งานที สนั บ สนุ น ให บ
้ รรลุ
contributing to the implementation of the 2030
เป้ าหมายของวาระการพั ฒ นาทียั งยืน 2030 โดยระบุ
Agenda for Sustainable Development and the
เป้ าหมายฯ ทีเกียวข ้อง (ความยาวไม่เกิน 100 Words)
realization of the SDGs. Specify which SDG(s) it is
relevant to. (100 words maximum)
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คําถามหล ัก 10 คําถามในการสม ัครขอร ับรางว ัล UNPSA
ํ ค ัญ (Significance))
4. ความสา
The initiative must have positive impact on a
group or groups of the population, especially the
vulnerable (i.e. children, women, older persons,
people with disabilities, etc.) within the context of
your country or region. 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)

ผลงานต ้องส่งผลกระทบเช งิ บวกต่อกลุ่มเป้ าหมายหรือ
่
กลุม
่ ประชากร โดยเฉพาะอย่างยิงกลุ่มผู ้ด ้อยโอกาส เชน
เด็ ก สตรี คนชรา ผู พ
้ ิก าร เป็ นต น
้ ภายใต บ
้ ริ บ ทของ
ประเทศและภูมภ
ิ าคของท่าน
โปรดอธิบายว่าผลงานของท่านสามารถลดปั ญหาของภาค
ราชการ การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิน หรื อ การบริ ก าร
สาธารณะภายใต ้บริบทขิงประเทศหรือ ภูม ิภาคนั นๆ ได ้
อย่างไร (ความยาวไม่เกิน 200 Words)

5. นว ัตกรรม (Innovation)
a. Please explain in which way the initiative is
innovative in the context of your country or
region (100 words maximum)

a. อธิบายความเป็ นนวั ตกรรมของผลงานในบริบทของ
ประเทศหรือภูมภ
ิ าคนัน ๆ (ความยาวไม่เกิน100 Words)

b. Please describe if the innovation is original or if b. อธิบายว่านวัตกรรมข ้างต ้น เป็ นแนวคิดต ้นฉบับหรือมี
it is an adaptation from other contexts (100
การพั ฒ นาต่ อ ยอดจากนวั ต กรรมอืน (ความยาวไม่ เ กิน
words maximum)
100 Words)
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6. การถ่ายทอดความรู ้ (Transferability)
Has the initiative been transferred and adapted to
in other contexts (e.g. other cities, countries or
regions) to your organization’s knowledge? If yes,
please explain (100 words maximum)

อธิบ ายว่าทีผ่านมาได ้มีก ารนํ าผลงานทีส่งเข ้ารั บรางวัล
้
ไปประยุก ต์ใ ชในการดํ
าเนินงานกั บ บริบทอืน ๆ หรือไม่
่ เมือ งอืน ประเทศอืน หรือ ภูมภ
เชน
ิ าคอืน เป็ นต ้น ถ ้ามี
โปรดระบุ (ความยาวไม่เกิน 100 Words)

7. ความยงยื
ั น (Resources and Sustainability)
a. What resources (i.e. financial, human or
others) were used to implement the initiative?
(100 words maximum)

a.ระบุทรัพยากร (ด ้านการเงิน ด ้านทรัพยากรบุคคล และ
้
อืน ๆ) ทีใช ในการดํ
า เนิน การ (ความยาวไม่ เ กิน 100
Words)

b. Please describe whether and how the initiative
is sustainable (covering the social, economic and
environmental aspects) (200 words maximum)

b.อธิบายว่าผลงานทีสง่ เข ้ารับ รางวัลมีก ารพัฒ นาอย่า ง
ยั งยื น ซ ึงคร อบคลุ ม มิ ต ิ ท างสั ง คม เศ รษฐกิ จ แล ะ
ิ
สงแวดล
้อมอย่า งครบถ ้วนหรือ ไม่ และอย่า งไร (ความ
ยาวไม่เกิน 200 Words)

29

คําถามหล ัก 10 คําถามในการสม ัครขอร ับรางว ัล UNPSA
8. ผลกระทบ (Impact)
a. Has the initiative been formally evaluated either
through internal or external evaluation?
If yes, please describe how it was evaluated? (100
words maximum)
b. Please describe the indicators that were used
(100 words maximum)

a. ผลงานเคยได ้รับการประเมินอย่างเป็ นทางการ ไม่วา่ จะ
เป็ นจากภายในหรือภายนอกหรือไม่ ถ ้ามี ให ้อธิบายวิธก
ี าร
ประเมินดังกล่าว (ความยาวไม่เกิน100 Words)

c. Please describe the outcome of the evaluation
(100 words maximum)

c. อ ธิ บ า ย ผ ล ลั พ ธ์ ท ี ไ ด จ
้ า ก ก า ร ป ร ะ เ มิ น ข า้ ง ต น
้ ว่ า
ก่ อ ให เ้ กิ ด ผลกระทบอย่ า งไร (ความยาวไม่ เ กิ น 100
Words)

้
b. อธิบายตัวชวัี ดทีนํ าไปใชในการประเมิ
นดังกล่าว (ความ
ยาวไม่เกิน100 Words)

ี (Stakeholder Engagement)
9. การมีสว่ นร่วมของผูม
้ ส
ี ว่ นได้สว่ นเสย
The 2030 Agenda for Sustainable Development puts
emphasis on collaboration, engagement,
coordination, partnerships, and inclusion. Please
describe what and how stakeholders were engaged
in designing, implementing and evaluating the
initiative. Please also highlight their roles and
contributions (200 words maximum)

อธิบายแนวทางการดําเนินงานสําคัญ ในการขับเคลือน
เรืองการสร ้างความร่วมมือการบูรณาการ และความเท่า
เทียมกันของทุกภาคสว่ นในการออกแบบ ดําเนินการ และ
ประเมินผลรวมทังระบุบทบาทและหน ้าทีรับผิดชอบของแต่
ละหน่วยงาน เพือให ้บรรลุเป้ าหมายของวาระการพัฒนาที
ยังยืน 2030 (ความยาวไม่เกิน 200 Words)
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10. การถอดบทเรียน (Lessons Learned)
Please describe the key lessons learned, and any
view you have on how to further improve the
initiative (100 words maximum)

อธิบายบทเรียนสําคัญทีได ้เรียนรู ้หลังการดําเนินการ
และแสดงแนวคิดในการพัฒนาต่อยอดผลงานดังกล่าว
(ความยาวไม่เกิน 100 Words)
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แนวทางในการดําเนินการ
ั พันธ์ให ้หน่วยงานในสงั กัดทราบ
• ประชาสม
ิ ชวนให ้สมัคร
เพือเชญ
• เข ้ากลุม
่ ไลน์ UN Awards 2019 เพือรับข่าวสาร
• สมัครเข ้าคลินก
ิ ให ้คําปรึกษา (ลงทะเบียนออนไลน์)
• จัดทําผลงาน ตามคําถามหลัก 10 ข ้อ
• เตรียมผู ้แปลเป็ นภาษาอังกฤษ

เข้าร่วม Line Group
UN Awards 2019

ิ
• เตรียมเอกสารทีจะสง่ เพิมเติม 2 – 3 ชนงาน
หากเป็ นคลิปวีดโิ อ ควร
ทําคําบรรยายเป็ นภาษาอังกฤษ และสง่ ผ่าน Youtube หรือเว็บไซต์
้
อืนๆ ทีใชแสดงคลิ
ปวีดโิ อได ้
ื รับรองอีก 1 หน่วยงาน (สํานักงาน ก.พ.ร.
• หาหน่วยงานออกหนังสอ
ออกให ้ 1 ฉบับ)
• สมัครรางวัลล่วงหน ้า โดยสามารถเข ้าไปตอบคําถามและเลือก Save
ั ด
ิ
Draft เอาไว ้ก่อน ไม่ควรทําในระยะเวลากระชนช
32

ํ หร ับการเตรียมเอกสาร/หล ักฐานเพิมเติม
ข้อแนะนําสา
ิ
• เอกสารสนับสนุน 2 – 3 ชน
- ต ้องมีรายงานการประเมินผลงาน
- 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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แนวคิดทวไป
ั
• ร่างคําตอบแต่ละข ้อก่อน โดยกําหนดประเด็นสาํ คัญๆ ให ้ครบ (อาจเขียนเป็ นข ้อๆ)
แล ้วค่อยนํ ามาเรียบเรียงเป็ นบทความ
้
• ใชตั้ วเลขเชงิ สถิตส
ิ นับสนุนการอธิบาย แต่อย่าใชมากเกิ
นไป
• อธิบายในมิตข
ิ องประชาชน ผู ้รับบริการ มากกว่ามิตข
ิ องภาครัฐ
้
• ใชภาษาง่
ายๆ
• แสดงให ้เห็นว่าแนวทางการปรับปรุงทีเสนอมีผลกระทบกับกลุม
่ ประชาชนจํานวนมาก
• ไม่จําเป็ นต ้องเขียนให ้ครบจํานวนคําตามทีกําหนดไว ้ แต่ต ้องไม่เกิน
• อย่าเขียนประเด็นเดิมซําไปซํามา
ั ว่าแนวทางการปรับปรุงทีเสนอ จะมีความยังยืนในระยะยาว และ
• แสดงให ้เห็นชด
ขยายผลไปยังสว่ นอืนได ้
้
• แสดงตัวเลขข ้อเท็จจริงจะมีนําหนั กมากกว่าใชความคิ
ดเห็นสว่ นตัว
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ขนตอนการสม
ั
ัคร

35

ขนตอนการสม
ั
ัคร
1. เข ้าเว็บไซต์ https://publicadministration.un.org/unpsa
ิ หรือเข ้าสูร่ ะบบ)
(สมัครสมาชก
2. กรอกข ้อมูลผู ้สมัครและตอบคําถามเกียวกับผลงานทีสมัคร
ใน PreScreening Form
3. ตอบคําถามหลัก 10 ข ้อ

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

4. สง่ เอกสารเพิมเติม
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่ ผลงานสม ัครขอร ับรางว ัล UNPSA 2019
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 10 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 10 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 30 พ.ย. 61

หน่วยงานสง่ สมัครรางวัลผ่านระบบออนไลน์
และสง่ ข ้อมูลเพิมเติม ได ้แก่
ิ
- Supporting Document 2-3 ชน
- Letter of Reference 2 ฉบับ (สํานักงาน ก.พ.ร.
ออกให ้ 1 ฉบับ)

หน่วยงานเจ ้าของ
ผลงาน

ั ดาห์หลัง
ภายใน 1 สป
เข ้าคลินก
ิ
ภายใน 3 วัน
หลังได ้รับผลงาน

3

4

ผูด
้ ําเนินการ

สง่ ประเด็นข ้อมูล (Keyword) หรือร่างรายงาน ทัง 10
ข ้อ (ฉบับภาษาไทย) ให ้สํานักงาน ก.พ.ร. ทางอีเมล
goodservice@opdc.go.th

5 – 12 ต.ค. 61
2

การดําเนินการ
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ผลงานทีได้ร ับรางว ัลในปี 2018
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UN Awards 2018 Winners : Category 1
1. Reaching the poorest and most vulnerable through inclusive services and partnerships

Indonesia :
Reducing Malaria Cases Trough Early
Diagnosis and Treatment (EDAT)
เนืองจากอัตราการพบผู ้ป่ วยโรคมาลาเรียในเขต Bintuni ของประเทศ
่ ารพัฒนา “ระบบวินจ
อินโดนีเซียอยู่ในระดับสูง จึงนํ าไปสูก
ิ ฉั ยและรักษา
ล่วงหน ้า” (Early Diagnosis and Treatment System: EDAT) ซึงมีเป้ าหมาย
เพือลดอัตราการติดเชือไข ้มาลาเรีย โดยเฉพาะอย่างยิงในกลุม
่ คนทีอาศัยอยู่ใน
พืนทีห่างไกล และไม่สามารถเข ้าถึงการรักษาได ้ ระบบดังกล่าวเป็ นความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลท ้องถิน องค์กรนอกภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมีการแต่งตัง
ผู ้เชียวชาญด ้านมาเลเรีย (Juru Malaria Kampung: JMK) ในชุมชน ซึงมี
หน ้าทีสร ้างความตระหนักรู ้ และให ้ความรู ้กับประชาชนเกียวกับโรคมาเลเรีย การ
ป้ องกัน และการรักษา รวมถึงอบรมชาวบ ้านให ้เป็ นอาสาสมัครสุขภาพ บรรจุยา
รักษาโรคมาเลเรียให ้ใช ้งานได ้อย่างสะดวก และรับรองคุณภาพการให ้บริการ
โดยในปี 2017 ระบบฯ สามารถลดอัตราความชุกของโรคมาเลเรียจากร ้อยละ
9.2 เหลือ 0.02 ในหมู่บ ้านนํ าร่อง 12 แห่ง นอกจากนี ยังสามารถลดอัตราการ
ป่ วยเป็ นโรคมาเลเรียจาก 114.9 ราย ต่อประชากร 1,000 คน ในปี 2552
(2009) เป็ น 5 ราย ต่อประชากร 1,000 คน ในปี 2559 (2016)

Austria :
Talents for Austria

ในช่วงหลายปี ทีผ่านมา หลายประเทศในยุโรปเผชิญปั ญหาการมีผู ้ลี
ภัยและอพยพเข ้าประเทศเป็ นจํานวนมาก และเมือเดินทางมาถึงแล ้วนัน ผู ้ลี
ภัยและผู ้อพยพจํานวนมากพบอุปสรรคในการปรับตัวเพือดํารงชีวต
ิ ใน
ประเทศยุโรปซึงถือเป็ นบ ้านใหม่ของพวกเขาทังในด ้านของภาษา
วัฒนธรรม และอาชีพ ในขณะเดียวกัน การลดจํานวนลงของประชากรทัว
ยุโรปทําให ้เกิดการขาดแคลนทังแรงงานฝึ กหัดและทีมีฝีมือในภาคแรงงาน
ในปี 2558 (2015) ทางการของเมือง Trofaiach ได ้ร่วมมือกับบริษัทพัฒนา
กําลังคนคุณภาพในการจัดตัง “Talents for Austria” (กําลังคนคุณภาพ
สําหรับประเทศออสเตรีย) ขึนมา โดยโครงการนีเป็ นลักษณะคล ้ายกับ
โรงเรียนประจําซึงจะให ้ทังการบริการสุขภาพในระดับปฐมภูม ิ การศึกษา
(ภาษา วัฒนธรรม/ค่านิยม) การฝึ กงาน ตําแหน่งงาน และการสนับสนุนอืนๆ
สําหรับผู ้ลีภัยวัยเยาว์ (Unaccompanied Minor Asylum seekers : UMA)
จํานวน 30 คน ทังนีในโครงการนีจะเน ้นเสริมในด ้านของทักษะทางภาษา
(เยอรมัน) การศึกษาพืนฐาน (คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และ
วิทยาศาสตร์) และความรู ้เกียวกับวัฒนธรรมประเพณี ในขณะเดียวกันยัง
รวมถึงการฝึ กอบรมพิเศษ (สําหรับการท่องเทียว งานก่อสร ้าง การเป็ น
ผู ้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในท ้องถินหรือภูมภ
ิ าค) และ
ตําแหน่งงาน การฝึ กอบรมงานพิเศษนีผู ้ลีภัยวัยเยาว์จะได ้รับโอกาสทีสําคัญ
่ ลาดแรงงาน และในขณะเดียวกัน
ทังในด ้านการเริมต ้นฝึ กงานและการเข ้าสูต
ได ้ช่วยให ้บริษัทสัญชาติออสเตรียสามารถประสบปั ญหาน ้อยในการขาด
แคลนแรงงานทีมีฝีมือ
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UN Awards 2018 Winners : Category 2
2. Making institutions inclusive and ensuring participation in decision-making
Colombia :
Cambia Tu Mente...Construye
Paz (Change your mind …
Build Peace)

Republic of Korea :
Tax Administration Division

รัฐบาลท ้องถินของจังหวัด Chungcheongnam-do ได ้พัฒนาระบบการ
จัดเก็บภาษี ผ่านเว็บไซต์ของจังหวัด เพือเปิ ดเผยข ้อมูลรายได ้ งบประมาณ
รายจ่าย และการชําระหนีต่อสาธารณะ โดยได ้ร่วมมือกับหน่วยงานภายใน
จังหวัด 15 หน่วยในการเปิ ดเผยข ้อมูลรายได ้ และรายจ่าย รวมถึงข ้อมูลเกียวกับ
การทําสัญญา เนือหา และผู ้มีสว่ นเกียวข ้อง ผลจากการดําเนินงานดังกล่าวทํา
ให ้ประชาชนสามารถตรวจสอบการใช ้งบประมาณผ่านเว็บไซต์ได ้โดยง่าย
นอกจากนี ยังเป็ นการสร ้างความโปร่งใสในการใช ้งบประมาณ และส่งผลต่อการ
ใช ้งบประมาณให ้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สงู สุด ขณะเดียวกัน
กฎหมายงบประมาณของประเทศได ้มีการแก ้ไขในเดือนธันวาคม 2557 (2014)
และในเดือนพฤศจิกายน 2558 (2015) รัฐบาลท ้องถินทุกแห่งต ้องเปิ ดเผย
ข ้อมูลรายได ้และรายจ่ายผ่านอินเทอร์เน็ ท

โครงการ Cambia Tu Menter… Construye Paz (เปลียนความคิดสู่
การสร ้างสันติภาพ) มีเป้ าหมายเพือสร ้างการเจรจาระหว่างสมาชิกของกลุม
่
ทีมีความขัดแย ้งภายในเมือง Manizales ซึงมีปัญหาความรุนแรงระหว่าง
กลุม
่ โดยโครงการฯ ได ้ชีให ้เห็นถึงความขัดแย ้งในพืนที โดยใช ้วิธก
ี ารใหม่
และการตัดสินใจอย่างรอบด ้าน เพือสร ้างสันติภาพในการเจรจา และสร ้าง
ความเข ้าใจระหว่างกลุม
่ ซึงโครงการนีได ้มุ่งเน ้นการเปลียนความคิดของ
วัยรุ่นทีเป็ นสมาชิกของกลุม
่ รวมถึงสมาชิกในชุมชน โดยสร ้างโอกาสในด ้าน
ต่าง ๆ เช่น การทํางาน การศึกษา เป็ นต ้น ในปี 2558 (2015) เมือง
Manizales ได ้รับการรับรองจาก Colombian Cities Network ให ้เป็ นเมืองที
ปลอดภัยทีสุดในโคลอมเบีย ซึงผลดังกล่าวถือได ้ว่าเป็ นอันดับสูงทีสุดใน
รอบ 10 ปี และเป็ นผลมาจากการดําเนินโครงการฯ

Spain :
Citizen Participation Project
จากการเผชิญความท ้าทายในด ้านสร ้างรัฐบาลทีเปิ ดเผย โปร่งใส มีสว่ นร่วมของประชาชน และการ
ทํางานแบบบูรณาการ สภาท ้องถินแห่งเมืองมาริด (Madrid City Council) ได ้จัดทําโครงการการมีสว่ น
ร่วมของประชาชนผ่านเว็บไซต์ของรัฐบาลเมืองมาริด เพือสร ้างการมีสว่ นร่วมของประชาชน และเปิ ดพืนที
่ งทางให ้ประชาชนในการแสดงความคิดเห็น และความต ้องการ
ในการแสดงความคิดเห็น โดยจัดให ้มีชอ
รวมถึงเสนอการพัฒนางานบริการภาครัฐ เพือให ้ตอบสนองกับความต ้องการ ซึงข ้อเสนอดังกล่าวจะเปิ ด
โอกาสให ้กับประชาชนทัวไปได ้แลกเปลียนความคิดเห็น ถกเถียง และพัฒนาข ้อเสนอ โดยตังแต่ปี 2553
(2010) มีผู ้ใช ้งานทังหมด 362,702 ราย และมีข ้อถกเถียงมากกว่า 5,000 หัวข ้อ ขณะที มีข ้อเสนอกว่า
21,000 หัวข ้อ และมีการลงคะแนนเสียงมากกว่า 4 ล ้านครัง
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3. Promoting gender responsive public services to achieve the SDGs
Kenya
Promoting Gender
responsive public service to
achieve the SDGs
เนืองจากประเทศเคนยาประสบกับความท ้าทายเกียวกับการเลือกปฏิบัตท
ิ าง
เพศ โดยปั ญหาแรกคือยังมีองค์กรทางภาคเกษตรบางส่วนทีมีกลยุทธ์สาํ หรับเพศ
โดยเฉพาะ ปั ญหาทีสองคือขาดการจัดสรรงบประมาณเพือส่งเสริมไม่ให ้เกิดการ
เลือกปฏิบัตท
ิ างเพศยกเว ้นโครงการทีทําเรืองดังกล่าว ปั ญหาทีสามคือ
ความสามารถและความตระหนักรู ้เกียวกับเรืองเพศนันตํา และปั ญหาทีสีคือกระแส
ของความเสมอภาคทางเพศโดยเฉพาะการรับเข ้าทํางานยังมีการนิยมเพศใดเพศ
หนึงเท่านัน ทังนีโครงการดังกล่าวได ้ช่วยประสานให ้เกิดการบูรณาการในมิตท
ิ ังเพศ
และสังคมเข ้าด ้วยกัน โดยเฉพาะในสตรีและเยาวชนซึงอยูใ่ นห่วงโซ่แห่งคุณค่าการ
พัฒนาด ้านการเกษตร (VCD) ของ 47 เขตปกครอง (counties) ในเคนยา ทังนียังมี
การสนับสนุนจากตัวแทนผู ้ประสานงานมาช่วยประสานงานในการพัมนาเกียวกับ
นโยบายทางเพศ ยุทธศาสตร์ในการยุตค
ิ วามรุนแรงทางเพศในภาคเกษตรกรรม
รวมถึงยุทธศาสตร์ทรวมมิ
ี
ตเิ พศและสังคมไว ้ด ้วยกัน พร ้อมมีแผนปฏิบัตก
ิ ารในเรือง
ดังกล่าว

Thailand
Integrated approached of
comprehensive cervical
cancer control

Switzerland :
Switzerland Advancing
Gender Equal Pay SAGE
แม ้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์กําลังอยูร่ ะหว่างการพัฒนาให ้เกิดความเท่า
เทียมในการจ่ายเงินค่าจ ้างระหว่างเพศชายและเพศหญิง โดยในปี 2558
(2015) ได ้เริมข ้อเสนอจากภาครัฐทีชือว่า Switzerland Advancing Gender
Equal Pay (SAGE) หรือ ความก ้าวหน ้าของสวิตเซอร์แลนด์ในการจ่ายเงิน
ค่าจ ้างระหว่างเพศทีเท่าเทียม SAGEมีวต
ั ถุประสงค์เพือทีจะทําลายช่องว่าง
การจ่ายเงินค่าจ ้างระหว่างเพศทังระบบ โดยริเริมกับภาครัฐเพือเป็ นตัวอย่างใน
การดําเนินงาน โดยเสาแรก (first pillar) ของ SAGE คือการพัฒนาและ
ยกระดับเครืองมือในการทดสอบประเมินเอง (self test tool) Logib และ
อนุญาตให ้บริษัททีมีพนักงานตังแต่ 50 คนขึนไปพิจารณาว่าการปฏิบัตข
ิ อง
เขาเป็ นไปตามเงือนไงของการจ่ายเงินค่าจ ้างระหว่างเพศทีเท่าทียมหรือไม่
เสาทีสอง(second pillar) คือ กฎบัตรสําหรับการจ่ายเงินทีเท่าเทียมทีให ้
หน่วยงานภาครัฐซึงมีการตรวจสอบสมําเสมอเกียวกับการจ่ายเงินค่าจ ้าง
ระหว่างเพศทีเท่าเทียมในการบริหารงานภาครัฐ โดยการริเริมนีถือว่าเป็ นการ
เปลียนแปลงทีเป็ นวาทกรรมระดับชาติเกียวกับการจ่ายเงินค่าจ ้างระหว่างเพศ
ึ อเป็ นแรงผลักดันทีเกิดขึนทัวทังภาครัฐ และมีจํานวน
ของสวิตเซอร์แลนด์ซงถื
ของเขตปกครอง (cantons) เมือง และชุมชนเข ้าร่วมกับการดําเนินงาน
ดังกล่าวมากขึนเรือย ๆ รวมถึงได ้นํ าไปบังคับใช ้กับหน่วยงานของตนแล ้ว ใน
ขณะเดียวกันทีก็จะมีการจัดสัมมนาประจําปี เพือให ้ภาคีทเกี
ี ยวข ้องมา
แลกเปลียนประสบการณ์รวมถึงกรณีตวั อย่างในการดําเนินงานระหว่างกัน

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดร ้อยเอ็ด ร่วมกับภาคีเครือข่าย ดําเนินโครงการสาธิตการป้ องกันควบคุมมะเร็งปาก
มดลูกด ้วยการตรวจด ้วยนํ าส ้มสายชู (VIA) และรักษาด ้วยการจีเย็น (Cryotherapy) ใน 4 อําเภอแรก โดยสามารถรู ้ผล
ใน 1 นาที หากพบความผิดปกติจะได ้รับการรักษาในการรับบริการครังเดียวกัน นับเป็ นนวัตกรรมบริการทีสามารถลด
ขันตอนและระยะเวลารอคอยลงอย่างมาก เชือมโยงการคัดกรองและการรักษาเข ้าด ้วยกัน ลดปั ญหาการไม่ไปตามนัด
โครงการนีฝึ กอบรมพยาบาลเป็ นผู ้ให ้บริการ ซึงช่วยแก ้ปั ญหาการขาดแคลนบุคลากรในพืนทีชนบทห่างไกลได ้ด ้วย
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