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สรุปแนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2565 

1. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม       

    ประเภทของ
รางวัล 

เงื่อนไขผลงาน คุณสมบัติหน่วยงาน วิธีการสมัคร ช่องทางติดต่อ/หมายเหต ุ

1.1. 
สัมฤทธิผล
ประชาชนมี
ส่วนร่วม 
(Effective 
Change) 
 

• ต้องเป็นผลงานที่
ดำเนินการมาแล้ว 1-3 ปี 
และปัจจุบันยัง
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

• ผลสำเร็จจากเปิดระบบ
ราชการที่เสนอมาเป็น
ตัวอย่างต้องเกิดผล
สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
ชัดเจน 

• ยังไม่เคยได้รับรางวัลนี้มา
ก่อน 
 

• เฉพาะโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา สังกัด 
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยม หรือ 

• สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
สพม. 62 เขต และ
โรงเรียนในสังกัด 

• กรณีหากมีโรงเรียนใน
สังกัด ส่งผลงานมีหลาย 
ชิ้น หรือ สพม. เอง
ประสงค์จะส่งเช่นกัน 
แนวทางคือ ...  สพม. 
ต้องคัดเลือกมาเพียง 1 
ชิ้นผลงานเท่านั้น  

1. ดาวน์โหลดฟอร์มสมัครจากเว็บไซต์ 
https://awards.opdc.go.th/awardsregister/ 
    1.1 โรงเรียนส่งผลงานที ่สพม.กรอกข้อมูล 
         ทั่วไป กรณีท่ีเป็นโรงเรียนต้องเลือกสังกัด 
         ภายใต้ สพม. 

1.2 ถ้าเป็นผลงานของ สพม. ส่งสมคัรเองสามารถ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และแนบไฟล์พร้อมคีย์
รายงานในระบบได้เลยตาม user และ 
password ที่ได้รับจากสำนักงาน ก.พ.ร. 

     1.3. สพม.ต้นสังกัด ต้องคัดเลือกให้มีเพียง  
           1 ชิ้นเท่านั้น 
2. . สพม. ใส่ข้อมูลที่คัดเลือกแล้ว 1 ผลงาน   
สมัครผ่านเว็บไซต์ 
https://awards.opdc.go.th/awardsregister/ 
3. สพม. ใช้ user /password ที่สำนักงาน ก.พ.ร.  
ให้ของแต่ละเขต เข้าระบบ เพ่ืออนุมัติเลือก (website 
ของ กพร.สพฐ. ตั้งแต่วันที่ 8 กพ.65 เป็นต้นไป) 
4. ข้อมูลการสมัครจะถูกส่งมาที่ กพร.สพฐ.  
ต้องรอ กพร.สพฐ. กดอนุมัติยืนยันผลงานก่อน ผลงานจึง
จะถูกส่งไปที่สำนักงาน ก.พ.ร. 
 

5. ศึกษาทำตามท่ีคู่มือกำหนด 

1. กำหนดรับสมัครภายใน 
วันที ่24 กุมภาพันธ์  2565   
 
2. สพม. ต้องยืนยันข้อมูลตาม
ขั้นตอนที่ 3  
ภายในวันที่  22  กุมภาพันธ์ 
2565 เพ่ือให้ กพร.สพฐ. อนุมัติ 
3. วิธีการคัดเลือก แล้วแต่ 
ดุลยพินิจ/การจัดทำเกณฑ์  
ของ สพม. 
4. เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 
สำนักงาน ก.พ.ร. 
061-389 2015  คุณนวลจันทร์ 
088-721 0350  คุณโสรยา 
  
เบอร์โทรศัพทผ์ู้ประสานงาน 
กพร.สพฐ.  
02 -2885877 
 
 

https://awards.opdc.go.th/awardsregister/
https://awards.opdc.go.th/awardsregister/


    ประเภทของ
รางวัล 

เงื่อนไขผลงาน คุณสมบัติหน่วยงาน วิธีการสมัคร ช่องทางติดต่อ/หมายเหต ุ

1.2  
ผู้นำหุ้นส่วน 
ความร่วมมือ 

● กรณีแมวมองเป็น 
ผู้เสนอช่ือบุคคลหรือกลุ่ม 
บุคคลควรมีการเนินการ 
เป็นที่ประจักษ์ไม่น้อยกว่า 
2 ปี และต้องดำเนินการ 
อย่างต่อเนื่องและมหีนังสือ
รับรองผลการดำเนินงาน 

● ขอรับรางวัลได้เพียง 1 คน 
หรือ 1 กลุ่มบุคคล เท่านั้น 

● ผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องมี 
-ต้องไม่เป็นบุคคลที่เคย 

ได้รับรางวัลนี้มาก่อน 
    -ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ง 
มีหน้าที่ดำเนินการนั้นอยู่แล้ว
หรือได้รับผลตอบแทนจากรัฐ 
- ไม่อิงกลุ่มผลประโยชน์ 

การเมือง 
- ไม่ใช่ในลักษณะการจัด 
กิจกรรมบริจาค/CSR  

 
 

• เฉพาะโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา สังกัด 
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยม หรือ 

• สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
สพม. 62 เขต และ
โรงเรียนในสังกัด 

• กรณีหากมีโรงเรียนใน
สังกัด ส่งผลงานมีหลาย 
ชิ้น หรือ สพม. เอง
ประสงค์จะส่งเช่นกัน 
แนวทางคือ ...  สพม. 
ต้องคัดเลือกมาเพียง 1 
ชิ้นผลงานเท่านั้น  

1. ดาวน์โหลดฟอร์มสมัครจากเว็บไซต์ 
https://awards.opdc.go.th/awardsregister/ 
    1.1 โรงเรียนส่งผลงานที ่สพม.กรอกข้อมูล 
         ทั่วไป กรณีท่ีเป็นโรงเรียนต้องเลือกสังกัด 
         ภายใต้ สพม. 

1.3 ถ้าเป็นผลงานของ สพม. ส่งสมคัรเองสามารถ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และแนบไฟล์พร้อมคีย์
รายงานในระบบได้เลยตาม user และ 
password ที่ได้รับจากสำนักงาน ก.พ.ร. 

     1.3. สพม.ต้นสังกัด ต้องคัดเลือกให้มีเพียง  
           1 ชิ้นเท่านั้น 
2. . สพม. ใส่ข้อมูลที่คัดเลือกแล้ว 1 ผลงาน   
สมัครผ่านเว็บไซต์ 
https://awards.opdc.go.th/awardsregister/ 
3. สพม. ใช้ user /password ที่สำนักงาน ก.พ.ร.  
ให้ของแต่ละเขต เข้าระบบ เพ่ืออนุมัติเลือก (website 
ของ กพร.สพฐ. ตั้งแต่วันที่ 8 กพ.65 เป็นต้นไป) 
4. ข้อมูลการสมัครจะถูกส่งมาที่ กพร.สพฐ.  
ต้องรอ กพร.สพฐ. กดอนุมัติยืนยันผลงานก่อน ผลงานจึง
จะถูกส่งไปที่สำนักงาน ก.พ.ร. 
 

5. ศึกษาทำตามท่ีคู่มือกำหนด 

1. กำหนดรับสมัครภายในวันที่ 
24 กุมภาพันธ์  2565   
 
2. สพม. ต้องยืนยันข้อมูลตาม
ขั้นตอนที่ 3 ภายใน 
วันที่  22  กุมภาพันธ์ 2565 
เพ่ือให้ กพร.สพฐ. อนุมัติ 
3. วิธีการคัดเลือก แล้วแต่ 
ดุลยพินิจ/การจัดทำเกณฑ์  
ของ สพม. 
4. เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 
สำนักงาน ก.พ.ร. 
06 1389 2015  (คุณนวลจันทร์)  
088-721 0350  คุณโสรยา 
 
เบอร์โทรศัพทผ์ู้ประสานงาน 
กพร.สพฐ.  
02 -2885877 
 
 

 

 

https://awards.opdc.go.th/awardsregister/
https://awards.opdc.go.th/awardsregister/


    ประเภทของ
รางวัล 

เงื่อนไขผลงาน คุณสมบัติหน่วยงาน วิธีการสมัคร ช่องทางติดต่อ/หมายเหต ุ

1.3 เลื่องลือ 
ขยายผล   

● กรณีแมวมองเป็น 
ผู้เสนอช่ือบุคคลหรือกลุ่ม 
บุคคลควรมีการเนินการ 
เป็นที่ประจักษ์ไม่น้อยกว่า 
2 ปี และต้องดำเนินการ 
อย่างต่อเนื่องและมหีนังสือ
รับรองผลการดำเนินงาน 

● ขอรับรางวัลได้เพียง 1 คน 
หรือ 1 กลุ่มบุคคล เท่านั้น 

● ผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องมี 
-ต้องไม่เป็นบุคคลที่เคย 

ได้รับรางวัลนี้มาก่อน 
    -ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ง 
มีหน้าที่ดำเนินการนั้นอยู่แล้ว
หรือได้รับผลตอบแทนจากรัฐ 
- ไม่อิงกลุ่มผลประโยชน์ 

การเมือง 
- ไม่ใช่ในลักษณะการจัด 
กิจกรรมบริจาค/CSR  

 
 

• เฉพาะโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา สังกัด 
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยม หรือ 

• สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
สพม. 62 เขต และ
โรงเรียนในสังกัด 

• กรณีหากมีโรงเรียนใน
สังกัด ส่งผลงานมีหลาย 
ชิ้น หรือ สพม. เอง
ประสงค์จะส่งเช่นกัน 
แนวทางคือ ...  สพม. 
ต้องคัดเลือกมาเพียง 1 
ชิ้นผลงานเท่านั้น  

1. ดาวน์โหลดฟอร์มสมัครจากเว็บไซต์ 
https://awards.opdc.go.th/awardsregister/ 
    1.1 โรงเรียนส่งผลงานที ่สพม.กรอกข้อมูล 
         ทั่วไป กรณีท่ีเป็นโรงเรียนต้องเลือกสังกัด 
         ภายใต้ สพม. 

1.4 ถ้าเป็นผลงานของ สพม. ส่งสมคัรเอง
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และ
แนบไฟล์พร้อมคีย์รายงานในระบบได้
เลยตาม user และ password ที่ได้รับ
จากสำนักงาน ก.พ.ร. 

     1.3. สพม.ต้นสังกัด ต้องคัดเลือกให้มีเพียง  
           1 ชิ้นเท่านั้น 
2. . สพม. ใส่ข้อมูลที่คัดเลือกแล้ว 1 ผลงาน   
สมัครผ่านเว็บไซต์ 
https://awards.opdc.go.th/awardsregister/ 
3. สพม. ใช้ user /password ที่สำนักงาน 
ก.พ.ร.  
ให้ของแต่ละเขต เข้าระบบ เพ่ืออนุมัติเลือก 
(website ของ กพร.สพฐ. ตั้งแต่วันที่ 8 กพ.65 
เป็นต้นไป) 
4. ข้อมูลการสมัครจะถูกส่งมาที่ กพร.สพฐ.  
ต้องรอ กพร.สพฐ. กดอนุมัติยืนยันผลงานก่อน 
ผลงานจึงจะถูกส่งไปที่สำนักงาน ก.พ.ร. 
 

5. ศึกษาทำตามท่ีคู่มือกำหนด 

1. กำหนดรับสมัครภายใน 
วันที่ 1 – 30 มิถุนายน  2565 
 
2. สพม. ต้องยืนยันข้อมูลตาม
ขั้นตอนที่ 3 ภายใน 
วันที่  28 มิถุนายน  2565 
เพ่ือให้ กพร.สพฐ. อนุมัติ 
3. วิธีการคัดเลือก แล้วแต่ 
ดุลยพินิจ/การจัดทำเกณฑ์  
ของ สพม. 
4. เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 
สำนักงาน ก.พ.ร. 
06 1389 2015  (คุณนวลจันทร์)  
088-721 0350  คุณโสรยา 
 
เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 
กพร.สพฐ.  
02 -2885877 
 
 

https://awards.opdc.go.th/awardsregister/
https://awards.opdc.go.th/awardsregister/


 

สรุปแนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2565 

2. รางวัลบริการภาครัฐ 

    ประเภทของ
รางวัล 

เงื่อนไขผลงาน คุณสมบัติหน่วยงาน วิธีการสมัคร ช่องทางติดต่อ/หมายเหต ุ

2.1 
นวัตกรรมการ 
บริการ 
 
2.2พัฒนาการ 
บริการ 

● หน่วยงานภาครัฐทุก 
ประเภท  

● เป็นผลงานที่นำไปใช้จริง 
ผลสำเร็จตรวจสอบได้ 
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

• สำนักส่วนกลาง 
• สพป. 
• สพม. 
• โรงเรียนในสังกัด 

ทุกแห่ง 
• โรงเรียนในสังกัด 

สศศ. 

1. ดาวน์โหลดฟอร์มสมัครจากเว็บไซต์ 
https://awards.opdc.go.th/awardsregister/ 
    1.1 โรงเรียน  สมัครโดยตรงในระบบ และ 
        ส่งผลงานตามฟอร์มในระบบโดยตรงได้เลย 
    1.2  สพป./สพม./สำนักในส่วนกลาง สมัคร 
        โดยตรงในระบบ และส่งผลงานตามฟอร์ม 
        ในระบบโดยตรงได้เลย 
2. กรณี ระดับโรงเรียน/สพท./สำนัก  
   2.1  ต้องมี username และ password  
         เข้าระบบโดย  

-  สมัครสมาชิกเลือก 
- เลือก  ต้นสังกัด เป็น สพฐ.  
- จะได้รับ username ทั่วไป  

   2.2 เข้าสู่ระบบ สมัครรางวัล 
 
 

3. ข้อมูลการสมัครจะถูกส่งมาที่ กพร.สพฐ.  
ต้องรอ กพร.สพฐ. กดอนุมัติยืนยันผลงานก่อน 
ผลงานจึงจะถูกส่งไปที่สำนักงาน ก.พ.ร. 
 

4. ศึกษาทำตามท่ีคู่มือกำหนด 

1. กำหนดรับสมัครภายใน 
วันที ่24 กุมภาพันธ์  2565   
 
2. ต้องยืนยันข้อมูล 
ตามข้ันตอนที่ 2 ภายใน 
วันที่  22  กุมภาพันธ์ 2565 
เพ่ือให้ กพร.สพฐ. อนุมัติ 
 
3.  เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 
สำนักงาน ก.พ.ร. 
08 1303 3371  (คุณสุปรียา)   
08 3431 0467  (คุณอุรธิดา)  
รางวัลบริการภาครัฐ  
เบอร์โทรศัพทผ์ู้ประสานงาน 
กพร.สพฐ.  
02 -2885877 

 

 

https://awards.opdc.go.th/awardsregister/


    ประเภทของ
รางวัล 

เงื่อนไขผลงาน คุณสมบัติหน่วยงาน วิธีการสมัคร ช่องทางติดต่อ/หมายเหต ุ

2.3 ขยายผล 
มาตรฐานการ 
บริการ 

● หน่วยงานภาครัฐทุก 
ประเภท  

● เคยได้รับรางวัลบริการ 
ภาครัฐ ระดับดีหรือ 
ระดับดีเด่น ย้อนหลัง 
ไม่เกิน 5 ปี 

● เป็นผลงานที่เกิดจากการ 
ขยายผลรูปแบบ ดังนี้  
     1. ขยายผลได้ในหน่วย 
บริการสาขาหรือพ้ืนที่ของ 
ตนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
   2. การต่อยอดขยายผล 
เชิงคุณภาพโดยนำผลงานไป
ต่อยอดในการให้บริการ 
ที่ดีข้ึนกว่าเดิม มีผลสำเร็จ 
อย่างเป็นรูปธรรม 
ไม่น้อยกว่า 1 ปี  
 

• สำนักส่วนกลาง 
• สพป. 
• สพม. 
• โรงเรียนในสังกัด 

ทุกแห่ง 
• โรงเรียนในสังกัด 

สศศ. 

1. ดาวน์โหลดฟอร์มสมัครจากเว็บไซต์ 
https://awards.opdc.go.th/awardsregister/ 
    1.1 โรงเรียน  สมัครโดยตรงในระบบ และ 
        ส่งผลงานตามฟอร์มในระบบโดยตรงได้เลย 
    1.2  สพป./สพม./สำนักในส่วนกลาง สมัคร 
        โดยตรงในระบบ และส่งผลงานตามฟอร์ม 
        ในระบบโดยตรงได้เลย 
2. กรณี ระดับโรงเรียน/สพท./สำนัก  
   2.1  ต้องมี username และ password  
         เข้าระบบโดย  

-  สมัครสมาชิกเลือก 
- เลือก  ต้นสังกัด เป็น สพฐ.  
- จะได้รับ username ทั่วไป  

   2.2 เข้าสู่ระบบ สมัครรางวัล 
 
 

3. ข้อมูลการสมัครจะถูกส่งมาที่ กพร.สพฐ.  
ต้องรอ กพร.สพฐ. กดอนุมัติยืนยันผลงานก่อน 
ผลงานจึงจะถูกส่งไปที่สำนักงาน ก.พ.ร. 
 

4. ศึกษาทำตามท่ีคู่มือกำหนด 

1. กำหนดรับสมัครภายใน 
วันที ่1-30 มิถุนายน 2565  
 
2. ต้องยืนยันข้อมูล 
ตามข้ันตอนที่ 2 ภายใน 
วันที่  28 มิถุนายน 2565 
เพ่ือให้ กพร.สพฐ. อนุมัติ 
 
3.  เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 
สำนักงาน ก.พ.ร. 
08 1303 3371  (คุณสุปรียา)   
08 3431 0467  (คุณอุรธิดา)  
รางวัลบริการภาครัฐ  
  
เบอร์โทรศัพทผ์ู้ประสานงาน 
กพร.สพฐ.  
02 -2885877 

 

 

 

https://awards.opdc.go.th/awardsregister/


    ประเภทของ
รางวัล 

เงื่อนไขผลงาน คุณสมบัติหน่วยงาน วิธีการสมัคร ช่องทางติดต่อ/หมายเหต ุ

2.4  
บูรณาการข้อมูล
เพื่อการบริการ 

● หน่วยงานภาครัฐทุกประเภท  
● เป็นผลงานที่นำไปใช้จริง 

มีผลสำเร็จ ตรวจสอบได้ 
ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 

● พัฒนาระบบการทำงาน 
ที่สามารถเชื่อมโยงหรือ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง 
หน่วยงานผ่านระบบดิจิทัล 
โดยมีหน่วยงานเข้าร่วม 
ตั้งแต่ 3 หน่วยงานขึ้นไป 
หรือบูรณาการวิธีการ 
ทำงานเพ่ือให้บริการแทน 
กันได้ โดยมีหน่วยงานเข้า 
ร่วมตั้งแต่ 2 หน่วยงานขึ้นไป 

• หน่วยงานต้องมีการรวบ 
รวมและวิเคราะห์ความ  
พึงพอใจของผู้รับบริการ  
ในผลงานผ่านระบบดิจิทัล 

• สำนักส่วนกลาง 
• สพป. 
• สพม. 
• โรงเรียนในสังกัด 

ทุกแห่ง 
• โรงเรียนในสังกัด 

สศศ. 

1. ดาวน์โหลดฟอร์มสมัครจากเว็บไซต์ 
https://awards.opdc.go.th/awardsregister/ 
    1.1 โรงเรียน  สมัครโดยตรงในระบบ และ 
        ส่งผลงานตามฟอร์มในระบบโดยตรงได้เลย 
    1.2  สพป./สพม./สำนักในส่วนกลาง สมัคร 
        โดยตรงในระบบ และส่งผลงานตามฟอร์ม 
        ในระบบโดยตรงได้เลย 
2. กรณี ระดับโรงเรียน/สพท./สำนัก  
   2.1  ต้องมี username และ password  
         เข้าระบบโดย  

-  สมัครสมาชิกเลือก 
- เลือก  ต้นสังกัด เป็น สพฐ.  
- จะได้รับ username ทั่วไป  

   2.2 เข้าสู่ระบบ สมัครรางวัล 
 
 

3. ข้อมูลการสมัครจะถูกส่งมาที่ กพร.สพฐ.  
ต้องรอ กพร.สพฐ. กดอนุมัติยืนยันผลงานก่อน 
ผลงานจึงจะถูกส่งไปที่สำนักงาน ก.พ.ร. 
 

4. ศึกษาทำตามท่ีคู่มือกำหนด 

1. กำหนดรับสมัครภายใน 
วันที ่24 มกราคม 2565  
 
2. ต้องยืนยันข้อมูล 
ตามข้ันตอนที่ 2 ภายใน 
วันที่  22  มกราคม 2565 
เพ่ือให้ กพร.สพฐ. อนุมัติ 
 
3.  เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 
สำนักงาน ก.พ.ร. 
08 1303 3371  (คุณสุปรียา)   
08 3431 0467  (คุณอุรธิดา)  
รางวัลบริการภาครัฐ  
 
  
เบอร์โทรศัพทผ์ู้ประสานงาน 
กพร.สพฐ.  
02 -2885877 

 

 

 

https://awards.opdc.go.th/awardsregister/


 



 

 

 


