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การเตรยีมความพรอ้มในการสมคัรขอรบัรางวลั 

United Nations Public Service Awards 2019

วนัที� 25 กันยายน 2561

โดย นางอารยีพ์ันธ ์ เจรญิสขุ

รองเลขาธกิาร ก.พ.ร.
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โปรดสแกน QR Code

ดาวนโ์หลดเอกสารประกอบการบรรยาย

และคูม่อืแนวทางการสมคัร

เขา้รว่ม Line Group

UN Awards 2019
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• รางวัล United Nations Public Service Awards เป็นรางวัลที�จัดตั �งขึ�นโดยคณะมนตรี
เศรษฐกจิและสังคมแหง่สหประชาชาต ิ(Economic and Social Council-ECOSOC) เพื�อ
มอบใหแ้กห่น่วยงานที�ดําเนนิการดา้นการใหบ้รกิารสาธารณะและมอบหมายให ้Division 
for Pubic Administration and Development Management (DPADM) เป็นผูทํ้าหนา้ที�
ในการบรหิารจัดการรางวัลนี�

• สํานักงานเลขาธกิารแหง่สหประชาชาต ิ(UN) ไดม้กีารมอบรางวัลครั �งแรกเมื�อปี ค.ศ. 2003 
(ปี พ.ศ. 2546) เพื�อสนับสนุนการสรา้งนวัตกรรมในการบรกิารสาธารณะ

•  โดยในปี พ.ศ.2559 (ค.ศ.2016) รางวัล UNPSA ไดถ้กูจัดใหอ้ยูใ่นแผนงานของ 2030 
Agenda for Sustainable Development and the Sustainable Development Goals 
(SDGs)

ความเป็นมา



สถติกิารสง่สมคัรรางวลัฯ ของหนว่ยงานภาครฐัไทย

จํานวนหนว่ยงานที�สง่ผลงานเขา้รบัการประเมนิฯ ค.ศ. 2007-2018

ปี ผา่นเขา้สูร่อบแรก ผา่นเขา้สูร่อบสอง ผา่นเขา้สูร่อบสดุทา้ย ไดร้บัรางวลั

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) องคก์ารสหประชาชาตไิมเ่ปิดรับสมัคร

2017 (2560) 45 4 2 1

2018 (2561) 37 6 2 1
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สํานักงาน ก.พ.ร. ไดส้นับสนุนใหห้น่วยงานที�ไดร้ับรางวลัคณุภาพการใหบ้รกิารประชาชนสมคัรเขา้รับการ

ประเมนิรางวลั  UN  Public Service Awards ตั �งแตปี่ พ.ศ. 2550 โดยมสีถติขิองหน่วยงานที�เสนอผลงาน ดงันี�



ผลรางวลั UN Awards ของหนว่ยงานภาครฐัไทย
ปี หนว่ยงาน ระดบั ผลงาน สาขา

2551 โรงพยาบาลยโสธร รองชนะเลศิ การใหบ้รกิารรักษาผูป่้วย Improving the delivery of services

2552 โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชยีงใหม่ 

ชนะเลศิ การพัฒนาบรกิารทางการแพทยผ์่านเครอืขา่ยความ
ร่วมมอื

Improving the delivery of services 

2554 สํานักงานสรรพากร ภาค 7 
กรมสรรพากร 

ชนะเลศิ สํานักงานบรกิารขวญัใจประชาชน Advancing knowledge management in 
government

กรมชลประทาน รองชนะเลศิ การบรหิารจัดการชลประทานแบบมสีว่นร่วม โดย
คณะกรรมการภาคประชาชนและองคก์รผูใ้ชนํ้�าของ
โครงการสง่นํ�าและบํารุงรักษากระเสยีว อําเภอดา่น
ชา้ง จังหวดัสพุรรณบุรี

Fostering participation in policy-making 
decisions through innovative mechanisms 

2555 กรมชลประทาน ชนะเลศิ การป้องกนัและบรรเทาภัยแลง้แบบบูรณาการของ
โครงการสง่นํ�าและบํารุงรักษาแม่ยม จังหวดัแพร่

Fostering participation in policy-making 
decisions through innovative mechanisms 

โรงพยาบาลราชวถิี
กรมการแพทย์

รองชนะเลศิ โครงการป้องกนัตาบอดในผูป่้วยเบาหวาน Advancing knowledge management in 
government

2556 สถาบันพัฒนาการเด็ก
ราชนครนิทร ์กรมสขุภาพจติ

ชนะเลศิ Child First – Work Together (CF-WT) Improving the delivery of services

2557 สํานักป้องกนัและควบคมุโรค
ที� 9 กรมควบคมุโรค 

ชนะเลศิ การบรหิารจัดการแบบบูรณาการเพื�อลดความ
เจ็บป่วยดว้ยโรคมาลาเรยีในพื�นที�เสี�ยงสงู 
อําเภออําเภอท่าสองยาง จังหวดัตาก

Fostering participation in policy-making 
decisions through  innovative mechanisms

โรงพยาบาลขอนแกน่ ชนะเลศิ ศนูยช์ว่ยเหลอืเด็กและผูห้ญงิในภาวะวกิฤต (One 
stop crisis center : OSCC)

Promoting gender-responsive delivery of 
public services 

2558 สถาบันสขุภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชนิี กรมการแพทย์

ชนะเลศิ Holistic School in Hospital Initiative (HSH) Promoting Whole-of-Government Approaches 
in the information Age

โรงพยาบาลขอนแกน่ รองชนะเลศิ Fast-track Service for High-risk Pregnancies Promoting gender-responsive delivery of 
public services

2560 เทศบาลตําบลเขาพระงาม 
จังหวดัลพบุรี

รองชนะเลศิ Excellent Happy Home Kao PraNgam
Tessaban Lopburi

Innovation and Excellence in Delivering 
Health Services

2561 สํานักงานสาธารณสขุจังวหดั
รอ้ยเอ็ด

ชนะเลศิ Integrated approach of comprehensive 
cervical cancer control

Promoting gender responsive public services 
to achieve the SDGs
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ผลรางวลั UN Awards 
ของหนว่ยงานภาครฐัไทย



UN Public Service Day

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

"Transformative Leadership in Public Administration and 

Innovation in Governance: 
Creating a Better Life for All"

Dar es Salaam, United Republic of Tanzania
20 – 23 June 2011
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2009
รพ.มหาราชนครเชยีงใหม่

2008
โรงพยาบาลยโสธร สรรพากรภาค 7กรมชลประทาน

กรมชลประทาน โรงพยาบาลราชวถิี

2013
สถาบนัพฒันาการเด็ก
ราชนครนิทร ์

โรงพยาบาลขอนแกน่ สาํนกัป้องกนัควบคมุโรคที� 9

UN Public Service Day

2011

2012

2014

2015
โรงพยาบาลขอนแกน่ สถาบนัสุขภาพเด็กแหง่ชาติ

มหาราชนิี

2017
เทศบาลตาํบลเขาพระงาม 
จงัหวดัลพบุรี
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UN Public Service Day

สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดัรอ้ยเอ็ด
ผลงาน “โครงการป้องกนัควบคมุมะเร็งปากมดลกูแบบ
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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สาขารางวลั

สาขาที�เปิดรบัสมคัรในปี 2019

2. ความเชื�อม ั�นตอ่แนวทางการบรูณาการของหนว่ยงานภาครฐั (Ensuring integrated 
approaches in the public-sector institutions)

3. การพฒันาประสทิธภิาพและความรบัผดิรบัชอบในหนว่ยงานภาครฐั (Developing 
effective and accountable public institutions)

1. การใหบ้รกิารที�ครอบคลมุและเทา่เทยีมโดยไมท่ ิ�งใครไวเ้บ ื�องหลงั (Delivering 
inclusive and equitable services to leave no one behind)

5. การสง่เสรมิความเทา่เทยีมทางเพศในการใหบ้รกิารสาธารณะเพื�อการพฒันาที�
ย ั�งยนื (Promoting gender responsive public services to achieve the SDGs)

4. การสง่เสรมิการใชด้จิทิลัในหนว่ยงานภาครฐั (Promoting digital transformation in 
public sector institutions)
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United Nations’ 17 Goals to Sustainable Development

กําจัดความยากจน กําจัดความหวิโหย
และสรา้งความมั�นคง

ทางอาหาร

สง่เสรมิสขุภาพที�ดี
ของประชากร

เพิ�มโอกาสทาง
การศกึษา

สง่เสรมิความเทา่
เทยีมทางเพศ

จัดการแหลง่นํ�าให ้
พอเพยีงตอ่การ
บรโิภคอปุโภค

จัดสรรแหลง่พลังงาน
ที�พอเพยีงและยั�งยนื

สง่เสรมิการเจรญิเตบิโต
ทางเศรษฐกจิและ

สนับสนุนการจา้งงาน

พัฒนาระบบโครงสรา้ง
สาธารณูปโภคพื�นฐาน

ลดความไมเ่ทา่เทยีม
ระหวา่งประเทศ

สง่เสรมิความมั�นคง
ปลอดภัยในชวีติ

มนุษย์

สง่เสรมิการผลติและ
การบรโิภคอยา่งยั�งยนื

สง่เสรมิการแกไ้ขปัญหา
การเปลี�ยนแปลงสภาวะ

อากาศโลก

การรักษาทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั�ง

การรักษาทรัพยากร
ป่าไมแ้ละระบบนเิวศน์

สง่เสรมิใหเ้กดิความ
ยตุธิรรมในสงัคม

สง่เสรมิความร่วมมอืใน
ระดบันานาชาตเิพื�อให ้
เกดิการพัฒนาที�ยั�งยนื
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• รางวลันี�เปิดกวา้งใหก้บัหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานสว่นภมูภิาคจากประเทศสมาชกิของ องคก์าร
สหประชาชาตทิั�วโลก หากหน่วยงานอื�นที�ไมใ่ชห่น่วยงานภาครัฐ เชน่ ภาคประชาสงัคม ภาคเอกชน 
สถาบนัการศกึษา และอื�น ๆ ตอ้งการสมคัรเขา้รับรางวลั สามารถสมคัรผา่นหน่วยงานของรัฐได ้

• การสมคัรสามารถสมคัรผา่นทางหน่วยงานตน้สงักดั หรอืหน่วยงานภายนอก (third party) เป็นผูเ้สนอ
ชื�อเขา้สมคัรแทนก็ได ้

• ผลงานที�สง่เพื�อเขา้รับรางวลัตอ้งแสดงถงึความคดิรเิริ�มสรา้งสรรคเ์ชงินวตักรรม และสอดคลอ้งกบั
ประเภทรางวลัใดประเภทหนึ�งตามที�กําหนดไวใ้น UNPSA 2019 (ภายหลงัจากการสมคัร ผูส้มคัรจะไม่
สามารถเปลี�ยนแปลงประเภทรางวลัได ้ดงันั�นผูส้มคัรควรใหค้วามสําคญัในประเด็นของประเภทรางวลั
ที�จะสมคัรใหถ้กูตอ้ง)

• ผลงานที�สง่เพื�อเขา้รับรางวลัตอ้งดําเนนิงานมาแลว้อยา่งนอ้ยสองปี และมตีวัอยา่งพรอ้มทั �งเอกสาร
ประกอบอยา่งครบถว้น

• กรอกใบสมคัรใหค้รบถว้นและถกูตอ้ง

• การสง่ผลงานเขา้รับรางวลัตอ้งมเีอกสารที�เกี�ยวขอ้งครบถว้น

• ผลงานที�สง่เขา้สมคัรตอ้งไมเ่คยไดร้ับรางวลั UNPSA มากอ่น

• ผลงานที�สง่เขา้ประกวดตอ้งไมม่สีว่นเกี�ยวขอ้งกบัการดําเนนิงานขององคก์ารสหประชาชาต ิ(United 
Nations System)

คณุสมบตัขิองผูส้มคัร
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• แนวทางการดําเนนิงานที�สอดคลอ้งกบัวาระการพฒันาที�ย ั�งยนื 2030 (2030 Agenda) โดย
ผลงานที�สง่เขา้รับรางวลั ควรมเีป้าหมายเพื�อยกระดบัคณุภาพชวีติ โดยคํานงึถงึความตอ้งการและสทิธิ
ของประชาชนในการใหบ้รกิารสาธารณะ ทั �งนี�ตอ้งสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันาอยา่งยั�งยนืตาม
หลกัการ SDGs 

• ความสําคญั ผลงานที�สง่เขา้รับรางวลัตอ้งสรา้งผลกระทบเชงิบวกใหก้บัประชากรสว่นใหญแ่ละมุง่เนน้
แกไ้ขประเด็นปัญหาที�สงัคมใหค้วามสําคญัในบรบิทของประเทศหรอืภมูภิาคนั�น ๆ 

• นวตักรรม โครงการที�สง่เขา้รับรางวลัตอ้งแสดงถงึความคดิสรา้งสรรคเ์ชงินวตักรรม มหีลกัการและ
มาตรการที�สง่เสรมิและสนับสนุนใหเ้กดิการพฒันาอยา่งยั�งยนืตามหลกัการ SDGs หรอืแกไ้ขปัญหาที�
เกี�ยวขอ้งกบัสาธารณชน เพื�อพฒันาประเทศหรอืภมูภิาคใหด้ขี ึ�น 

• การถา่ยทอดความรู ้ผลงานที�สง่เขา้รับรางวลัตอ้งสามารถนําไปประยกุตใ์ชใ้นการดําเนนิงานกบั
บรบิทอื�นได ้(ตวัอยา่งเชน่ จังหวดั ประเทศ หรอืภมูภิาค) หรอืเป็นตน้แบบและแนวทางซึ�งกอ่ใหเ้กดิ
แรงจงูใจในการเสรมิสรา้งนวตักรรมใหแ้กห่น่วยงานภาครัฐอื�น ๆ ทั �งในระดบัชาต ิภมูภิาค และระดบั
โลก 

• ความย ั�งยนื ผลงานที�สง่เขา้รับรางวลัตอ้งมคีวามยั�งยนืและสง่ผลกระทบเชงิบวกตอ่คนรุน่ตอ่ไป 

• ผลกระทบ ผลงานที�สง่เขา้รับรางวลัตอ้งมกีารประเมนิอยา่งเป็นทางการ และสามารถแสดงหลกัฐานวา่
ผลงานสง่ผลกระทบตอ่การพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชน

• ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ผลงานที�สง่เขา้รับรางวลัตอ้งแสดงใหเ้ห็นถงึความเชื�อมโยงกบัผูม้สีว่นไดร้ับ
ประโยชนห์รอืเสยีประโยชน์

เกณฑก์ารพจิารณารางวลั
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• กรอกใบสมคัรออนไลนผ์า่นทางเว็ปไซต ์https://publicadministration.un.org/unpsa/en ภายใน
วนัที� 30 พฤศจกิายน 2561 

• ในกรณีที�ตอ้งการความชว่ยเหลอืในกระบวนการรับสมคัร กรณุาตดิตอ่องคก์ารสหประชาชาตผิา่นทาง
อเีมลลไ์ดท้ี� UNPSA@un.org หรอืทางโทรศพัทไ์ดท้ี� +1 (917) 367 3004

• การสมคัรสามารถใชภ้าษาที�เป็นทางการขององคก์ารสหประชาชาต ิ(อาหรับ, จนี, องักฤษ, ฝรั�งเศส, 
รัสเซยี และภาษาสเปน) อยา่งไรก็ตาม ควรใชภ้าษาทางการของสํานักเลขาธกิารขององคก์าร
สหประชาชาต ิคอืภาษาองักฤษหรอืภาษาฝรั�งเศสในการกรอกขอ้มลู ในกรณีที�กรอกขอ้มลูเป็นภาษา
อื�น ๆ นอกเหนอืจากหกภาษาดงักลา่ว การสมคัรจะไมถ่กูพจิารณา

• การกรอกขอ้มลูผา่นระบบออนไลนต์อ้งครบถว้นสมบรูณท์กุชอ่งตามที�ระบ ุโดยตอ้งปฏบิตัติาม
คําแนะนํา เชน่ กลา่วโดยสรปุ กรอบเวลา การเลา่เรื�อง เป็นตน้ หากขอ้มลูไมค่รบถว้น หรอืไมต่รงขอ้
คําถาม การสมคัรจะไมถ่กูพจิารณา

• ควรเตรยีมขอ้มลูที�จะตอบไวใ้นไฟลเ์อกสารกอ่น เชน่ Microsoft Word จากนั�นจงึนําขอ้มลูที�เตรยีมไว ้
คดัลอกลงระบบรับสมคัรออนไลน ์โดยในแตล่ะสว่น ไมค่วรเกนิจํานวนคําที�กําหนดไว ้หรอืหากเกนิกวา่
ที�กําหนดไว ้ผลงานนั�นจะไมไ่ดร้ับการประเมนิ

ข ั�นตอนการสมคัร

1. กรอกใบสมคัรออนไลน์
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• ทกุผลงานที�สมคัรจะตอ้งสง่เอกสารเพิ�มเตมิ โดยมกีําหนดปิดรับเอกสารเพิ�มเตมิพรอ้มกบัการปิดรับ
สมคัร นั�นคอืภายในวนัที� 30 พฤศจกิายน 2561 กอ่นเวลาเที�ยงคนื ตามโซนเวลา EST

• เอกสารเพิ�มเตมิ ประกอบดว้ย

ข ั�นตอนการสมคัร

2. สง่เอกสารเพิ�มเตมิ

เอกสารหลกัฐาน (Supporting Documents)

• ไมน่อ้ยกวา่ 2 ช ิ�นงานแตไ่มม่ากกวา่ 3 ช ิ�นงาน
• 1 ในนั�นตอ้งเป็นรายงานการประเมนิผลงาน

ที�สง่สมัครขอรับรางวลั โดยจะเป็นการประเมนิ
จากภายในหรอืภายนอกก็ได ้

• อยูใ่นรปูแบบหรอืลักษณะใดก็ได ้เชน่
• เอกสาร หนังสอื
• แผนการดําเนนิงาน รายงานการ

ตรวจสอบและประเมนิผล
• ผลสํารวจความคดิเห็นประชาช
• ดวีดี ีวดีโีอเทป ซดีี
• บทความในหนังสอืพมิพ์
เป็นตน้

หนงัสอืรบัรองจากหนว่ยงานที�เกี�ยวขอ้ง 2 ฉบบั 
(Letters of Reference)

• รับรองโดยหน่วยงานภาครัฐ หรอืหน่วยงาน
ภาคเอกชน ที�ตา่งหน่วยงานกัน และตอ้งไมใ่ช่

หน่วยงานที�สมัครเพื�อขอรับการประเมนิเพื�อรบัรางวลั
• หนังสอืรับรองดังกลา่วควรชี�ใหเ้ห็นถงึความสําคัญ

และคณุคา่ของผลงาน และความสําเร็จที�คาดหวงั
• ในกรณีที�เขา้รว่มคลนิกิใหคํ้าปรกึษากับสํานักงาน 

ก.พ.ร.
• สํานักงาน ก.พ.ร. จะรับผดิชอบออกหนังสอื

รับรองให ้1 ฉบับ หน่วยงานตอ้งจัดหามาอกี
1 ฉบับ

หากผูส้มัคร ไมม่เีอกสารและ/หรอืหลักฐานอา้งองิเพิ�มเตมิ ดังกลา่ว
ขา้งตน้ จะไมม่สีทิธไิดร้ับการประเมนิ
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• ข ั�นตอนที� 1 คณะทํางาน United Nations Public Service Awards จะคัดกรองใบสมัคร
เบื�องตน้ โดยพจิารณาถงึความครบถว้นสมบรูณ์ของขอ้มลู และพจิารณาขอ้มลูเทยีบกับ
เกณฑเ์บื�องตน้

• ข ั�นตอนที� 2 คณะกรรมการผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการบรหิารงานสาธารณะ (The Committee 
of Experts on Public Administration: CEPA) พจิารณาผลจากขั �นตอนที� 1 และเสนอ
รายชื�อผลงาน (Short-list) ที�มคีวามคดิสรา้งสรรคแ์ละเกดิผลกระทบมากที�สดุ ตอ่
เลขาธกิารสหประชาชาต ิ

• ข ั�นตอนที� 3 ผลงานที�ผา่นการประเมนิจากขั �นตอนที� 2 (Short-listed Initiatives) จะถกู
ตรวจสอบเอกสารเพิ�มเตมิและผลการดําเนนิงานที�เกดิขึ�นจรงิ โดยการพจิารณาของ
เลขาธกิารสหประชาชาติ

• ทั �งนี� การประเมนิจะมุง่เนน้การดําเนนิงานและผลกระทบของโครงการที�หน่วยงาน
ดําเนนิงานเองเทา่นั�น หากพจิารณาแลว้พบความไมส่อดคลอ้งระหว่างเอกสารกับผลการ
ดําเนนิงานจรงิ เชน่ การบรหิารจัดการอยา่งไมเ่หมาะสม ผลงานนั�นจะไมไ่ดร้ับการประเมนิ

ข ั�นตอนการประเมนิ
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รายละเอยีดแตล่ะสาขา

1. การใหบ้รกิารที�ครอบคลมุและเทา่เทยีมโดยไมท่ ิ�งใครไวเ้บื�องหลงั
      (Delivering inclusive and equitable services to leave no one behind)

หลกัการพจิารณา คาํอธบิาย

เสนอแนวคดิ / นโยบาย / การ
ปฏบิัต ิ/ โครงสรา้งเชงินวตักรรม

เสนอแนวคดิ นโยบาย การปฏบิัต ิและโครงสรา้งดา้นนวตักรรมใหม่ๆ  ที�มคีวามโดด
เดน่และมเีอกลักษณ์ เพื�อประโยชนส์งูสดุของประเทศชาต ิหรอืภมูภิาค โดยการ
เขา้ถงึกลุม่ผูย้ากไร ้กลุม่เสี�ยง และกลุม่ผูด้อ้ยโอกาส เพื�อใหส้อดคลอ้งกับ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอยา่งยั�งยนื

เพิ�มประสทิธภิาพและประสทิธผิล

ของการดําเนนิการ

เพิ�มความคลอ่งตัวในกระบวนการทํางาน ลดขั �นตอน (Red Tape) และเพิ�มการ

ประสานงานระหวา่งหน่วยงาน ตลอดจนการประเมนิผลดว้ยตัวชี�วดั เพื�อเพิ�ม

ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการปฎบิัตงิาน

เพิ�มโอกาสที�เทา่เทยีมและการ

เขา้ถงึการบรกิารที�มคีณุภาพอยา่ง

เทา่เทยีม

เพิ�มชอ่งทางการเขา้ถงึบรกิารที�มคีณุภาพแกท่กุคนอยา่งเทา่เทยีมโดยเฉพาะผู ้

ยากไรแ้ละผูด้อ้ยโอกาสโดยการแกไ้ขปัญหา และอปุสรรคในการเขา้ถงึบรกิาร

ภาครัฐ ในประเด็นตา่ง ๆ เชน่ ดา้นภมูศิาสตร ์รายได ้สงัคม เศรษฐกจิ ความมั�นคง

ความไมเ่ทา่เทยีมดา้นอาย ุเพศ และเชื�อชาต ิตลอดจนปัจจัยดา้นอื�นๆ ตามบรบิท

ของประเทศหรอืภมูภิาค
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รายละเอยีดแตล่ะสาขา

หลกัการพจิารณา คาํอธบิาย

พัฒนาและสนับสนุนการใหบ้รกิาร

แบบหุน้สว่น

สรา้งการทํางานแบบมหีุน้สว่นในการใหบ้รกิารสาธารณะ ระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ 

และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอื�น ๆ เชน่ ภาคประชาสงัคม ภาคการศกึษา เพื�อพัฒนางาน

บรกิารภาครัฐ ตลอดจนการนําไปปฎบิัตอิยา่งเป็นรปูธรรม

สรา้งความเชื�อมั�นเรื�องความ

โปรง่ใสในการใหบ้รกิารสาธารณะ

เสนอกลไกที�สง่เสรมิความเชื�อมั�นในขอ้มลูเกี�ยวกับการบรกิารสาธารณะ สทิธ ิพันธกจิ 

นโยบาย และอํานาจในการตัดสนิใจที�ประชาชนเขา้ถงึไดง้า่ย โดยอยา่งยิ�งกลุม่ผู ้

ยากไรแ้ละผูด้อ้ยโอกาส

สรา้งความเชื�อมั�นเรื�องการ

รับผดิชอบในการใหบ้รกิาร

สาธารณะ 

- เสนอกลไกที�แสดงถงึความรับผดิรับชอบในการใหบ้รกิารสาธารณะของภาครัฐ 

โดยเฉพาะอยา่งยิ�งตอ่กลุม่ผูย้ากไรแ้ละผูด้อ้ยโอกาส ตลอดจนการเสนอและนํา

นวตักรรม มาพัฒนาชอ่งทางการรับขอ้เสนอแนะ (Feedback) จากประชาชน 

เกี�ยวกับคณุภาพ และคา่ใชจ้า่ยในการบรกิารสาธารณะ การรายงานขอ้ผดิพลาด 

ขอ้รอ้งเรยีน หรอืการเรยีกรอ้งคา่ทดแทนตา่ง ๆ 

- เสนอกลไก และพัฒนานวตักรรม เพื�อใหเ้จา้หนา้ที�ของรัฐทราบความตอ้งการของ

ประชาชน โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในกลุม่ผูย้ากไรแ้ละผูด้อ้ยโอกาส การฝึกอบรม

เจา้หนา้ที�และพัฒนาเครื�องมอื ตา่ง ๆ ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ประชาชน ตลอดจนการรับผดิรับชอบในกรณีที�ไมส่ามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของประชาชน ผูย้ากไรแ้ละผูด้อ้ยโอกาสได ้

1. การใหบ้รกิารที�ครอบคลมุและเทา่เทยีมโดยไมท่ ิ�งใครไวเ้บื�องหลงั
      (Delivering inclusive and equitable services to leave no one behind)
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รายละเอยีดแตล่ะสาขา

2. ความเชื�อม ั�นตอ่แนวทางการบูรณาการของหนว่ยงานภาครฐั 
   (Ensuring integrated approaches in the public-sector institutions)

หลกัการพจิารณา คาํอธบิาย

เสนอกรอบแนวคดิที�มกีารบรูณา

การนโยบาย กลยทุธ ์ตลอดถงึ

โครงการ ใหม้คีวามสอดคลอ้งกัน

ระหวา่งหน่วยงาน และนําไป

ปฏบิัต ิที�สนับสนุนการบรรลุ

เป้าหมายการพัฒนา

อยา่งยั�งยนืในปี ค.ศ. 2030

นํานวตักรรมมาพัฒนา และ/หรอื นํากรอบแนวคดิไปปฏบิัต ิเพื�ออํานวยความสะดวก 

และสง่เสรมิใหเ้กดิ ความรว่มมอื การทํางานรว่มกัน การบรูณาการ และความประสาน

สอดคลอ้งกับโยบายของรัฐ ในประเด็นยทุธศาสตร ์ทั �งในระดับชาตแิละทอ้งถิ�น รวมถงึ

การพัฒนาโครงสรา้งพื�นฐาน บคุลากร และกระบวนการ เพื�อการมสีว่นรว่ม และการ

ทํางานรว่มกันของทกุภาคสว่น  นอกจากนั�นยังมกีารกําหนดวสิยัทัศนร์ว่ม ของ

หน่วยงานภาครัฐ เพื�อการพัฒนาอยา่งยั�งยนื ภายใตย้ทุธศาสตร ์เป้าหมาย หนา้ที� และ

ความรับผดิชอบที�สอดคลอ้งกันระหวา่งหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนการเสนอแนะ

และดําเนนิกลไกที�เอื�อตอ่การบรูณาการ ทั �งในแนวราบและแนวดิ�งของสว่นราชการทกุ

ระดับ ในประเด็นของการวางแผน การนําไปปฏบิัต ิการตดิตามและประเมนิผลการ

ใหบ้รกิารสาธารณะ

สง่เสรมิใหเ้กดิภาวะผูนํ้า พฒันา

ขดีความสามารถของทรัพยากร

บคุคล และสรา้งวฒันธรรมกร

ทํางานรว่มกัน

แสดงวสิยัทัศนแ์ละเจตจํานงทางการเมอืงที�ชดัเจน มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเครื�องมอื
ที�ม ีสามารถนํามาพัฒนาการทํางานของภาครัฐได ้และใชบ้คุลากรที�มขีดีสมรรถนะใน
การทํางานขา้มสายงาน มกีารออกแบบและนํากลยทุธไ์ปปฏบิัต ิเพื�อเปลี�ยนแนวคดิ 
(Mindset) ในการเป็นขา้ราชการที�มปีระสทิธภิาพ มกีารทํางานแบบบรูณาการ และ
ลดการทํางานแบบแยกสว่น (Silo)  สรา้งกรอบนโยบายการบรหิารจัดการเพื�อใหเ้กดิ
สมดลุทางความรว่มมอื และความรับผดิรับชอบจากทกุภาคสว่น ตลอดจนการสรา้ง
วฒันธรรมองคก์รในการทํางาน เพื�อการบรรลวุตัถปุระสงคร์ว่มกัน
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รายละเอยีดแตล่ะสาขา

2. ความเชื�อม ั�นตอ่แนวทางการบูรณาการของหนว่ยงานภาครฐั 
   (Ensuring integrated approaches in the public-sector institutions)

หลกัการพจิารณา คาํอธบิาย

สง่เสรมิใหเ้กดิการทํางานรว่มกัน

ระหวา่งหน่วยงานภาครัฐและ

ประชาชน

สง่เสรมิใหเ้กดิการรวมตัวทางสงัคม เพื�อการเขา้ถงึกลุม่คนที�มคีวามเสี�ยงและกลุม่

คนที�ถกูสงัคมปฏเิสธ ไดแ้ก ่ผูย้ากไร ้ผูห้ญงิ ผูพ้กิาร ผูด้อ้ยโอกาสทางการศกึษา 

เด็ก ผูส้งูอาย ุผูอ้พยพ และชนพื�นเมอืง เป็นตน้ การเพิ�มชอ่งทางการสื�อสาร และ

สรา้งการมสีว่นรว่มระหวา่งหน่วยงานภาครัฐและประชาชน เพื�อพัฒนาชอ่งทางใน

การรับ-สง่ขอ้มลู การตอบสนองความตอ้งการ ความโปรง่ใส และความรับผดิรับ

ชอบ รวมถงึชอ่งทางที�ใหข้องประชาชน สามารถตดิตามและประเมนิผลได ้

ยกระดับผลการปฏบิัตงิานของ

องคก์ร การทํางานรว่มกัน และ

มาตรฐานเปิด

ยกระดับประสทิธภิาพขององคก์รดว้ยการบรูณาการระหวา่งหน่วยงาน เพื�อใหบ้รกิาร

สาธารณะ โดยการใชม้าตรฐานเปิด (Open Standard) การเปิดเผยขอ้มลู (Open 

Data) และการใชร้ะบบรว่มกัน ลดความซํ�าซอ้นของการทํางาน และลดผลกระทบที�

เกดิจากความขัดแยง้ตา่งๆ การลดคา่ใชจ้า่ย ดว้ยการแลกเปลี�ยนองคค์วามรู ้การ

พัฒนาทรัพยากร โดยการบรูณาการการทํางาน การใชป้ระโยชนจ์ากนวตักรรม และ

เครื�องมอืตา่ง ๆ รว่มกัน ตลอดจนการแลกเปลี�ยนและการรวมขอ้มลูเขา้กับ

แหลง่ขอ้มลูอื�น ทั �งในแนวราบและแนวดิ�ง โดยถอืวา่เป็นขอ้มลูที�ถกูตอ้งสมบรูณ์ 

(Data Integrity) และคํานงึถงึความเป็นสว่นตัวของขอ้มลู (Data Privacy)
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3. การพฒันาประสทิธภิาพและความรบัผดิรบัชอบในหนว่ยงานภาครฐั 
    (Developing effective and accountable public institutions)

หลกัการพจิารณา คาํอธบิาย

เสนอแนวคดิ / นโยบาย / การ

ปฏบิัต ิ/ โครงสรา้งเชงินวตักรรม

เสนอแนวคดิ นโยบาย การปฏบิัต ิและโครงสรา้งดา้นนวตักรรมใหม ่ๆ ที�มคีวามโดด

เดน่และเป็นเอกลักษณ์ ภายใตป้ระโยชนส์งูสดุของประเทศชาต ิหรอืภมูภิาค 

เพื�อใหเ้กดิเชื�อมั�น ในการสนองตอ่ความตอ้งการ และความรับผดิชอบของ

หน่วยงานภาครัฐที�มตีอ่ประชาชน

สง่เสรมิการมสีว่นรว่มและการ

ทํางานรว่มกันุ

นํากลไก เครื�องมอื และแนวทางใหม ่ๆ มาใช ้เพื�อกระตุน้ใหป้ระชาชนและภาคประชา

สงัคม เขา้มามสีว่นรว่มในการตัดสนิใจ ในนโยบายและโครงการตา่ง ๆ  อํานวยความ

สะดวกประชาชน ใหส้ามารถแสดงความตอ้งการและความเห็น ตอ่หน่วยงานและ

ขา้ราชการ การประสานวธิกีารและเครื�องมอืที�หลากหลาย ใหส้อดคลอ้งกับความ

ตอ้งการและศักยภาพของประชาชนทกุกลุม่ เพื�อใหเ้กดิความเชื�อมั�นในความ

รับผดิชอบของภาครัฐ

เพิ�มความโปรง่ใส และการเขา้ถงึ

ขอ้มลูของประชาชน

ใชก้ลไกและแนวทางใหม ่ๆ เพื�อสรา้งความเชื�อมั�นในการเขา้ถงึขอ้มลูภาครัฐ ที�

สะดวกและเขา้ถงึงา่ย มกีารกําหนดแนวทางการตดิตามและประเมนิผล ที�คํานงึถงึ

ผลประโยชนข์องประชาชนเป็นหลัก
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3. การพฒันาประสทิธภิาพและความรบัผดิรบัชอบในหนว่ยงานภาครฐั 
    (Developing effective and accountable public institutions)

หลกัการพจิารณา คาํอธบิาย

พัฒนาความรับผดิรับชอบ สง่เสรมิการรับผดิรับชอบตอ่ผลการปฏบิัตงิาน การใหอํ้านาจแกป่ระชาชน พรอ้มทั �ง

เครื�องมอืและชอ่งทางในการเรยีกรอ้งการแสดงความรับผดิชอบจากหน่วยงาน

ภาครัฐ การรว่มสงัเกตกุารณ์ การตดิตามความกา้วหนา้ และการวเิคราะหก์าร

ตัดสนิใจ เกี�ยวกับนโยบายและการใหบ้รกิารสาธารณะ การใหข้อ้เสนอแนะ การ

รายงานขอ้ผดิพลาด การรอ้งเรยีน หรอืการเรยีกรอ้งคา่ตอบแทนที�จําเป็น

สง่เสรมิใหเ้กดิภาวะผูนํ้า พฒันา

ขดีความสามารถของทรัพยากร

บคุคล และสรา้งวฒันธรรมกร

ทํางานรว่มกัน

แสดงวสิยัทัศนแ์ละเจตจํานงทางการเมอืงที�ชดัเจน มคีวามรูค้วามเขา้ใจในขอ้มลู
และเทคโนโลยกีารสื�อสาร สามารถนํามาพัฒนาการทํางานของภาครัฐ และใช ้

บคุลากรที�มขีดีสมรรถนะในการทํางานขา้มสายงาน ดว้ยการเรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนื�อง 
การฝึกอบรม และการพัฒนาศักยภาพอื�น ๆ ตลอดจนการสรา้งวฒันธรรมการทํางาน
เพื�อบรรลเุป้าหมาย และผลลัพธร์ว่มกัน ใหเ้กดิคณุคา่ของภาครัฐ ตลอดจนเขา้ใจ
กลยทุธก์ารพัฒนาขดีความสามารถ ในการเปลี�ยนแนวคดิ (Mindset) ของ
ขา้ราชการ ใหเ้ห็นคณุคา่ของความเสมอภาค และการทํางานรว่มกัน
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4. การสง่เสรมิการใชด้จิทิลัในหนว่ยงานภาครฐั 
    (Promoting digital transformation in public sector institutions)

หลกัการพจิารณา คาํอธบิาย

เสนอแนวคดิ / นโยบาย / การ

ปฏบิัต ิ/ โครงสรา้ง / เครื�องมอืเชงิ

นวตักรรม

เสนอแนวคดิ นโยบาย การปฏบิัต ิและโครงสรา้งดา้นนวตักรรมใหม ่ๆ ที�มคีวามโดด

เดน่และเป็นเอกลักษณ์ ภายใตป้ระโยชนส์งูสดุของประเทศชาต ิหรอืภมูภิาค เพื�อ

สง่เสรมิการใชด้จิทิัลเพื�อปรับเปลี�ยนในหน่วยงานภาครัฐ

ใชเ้ทคโนโลยใีนการปรับเปลี�ยน

การบรหิารจัดการภาครัฐ

การปรับเปลี�ยนการบรหิารจัดการภาครัฐ โดยอาศัยกรอบการดําเนนิงานในภาพรวม

เป็นหลัก มากกวา่การปรับปรงุในองคป์ระกอบปลกียอ่ย รูจ้ักใชว้ฒันธรรม การ

ปฏบิัต ิรปูแบบทางธรุกจิและเทคโนโลยใีนยคุของ internet ในการยกระดับความ

คาดหวงัของประชาชน การประยกุตใ์ชน้วตักรรม เครื�องมอืและเทคนคิตา่ง ๆ ที�

สอดคลอ้งกับบรบิทของประเทศหรอืภมูภิาค เพื�อปรับเปลี�ยนหน่วยงานภาครัฐ ดว้ย

การนําระบบการบรหิารจัดการความรูท้ี�มปีระสทิธภิาพ และ/หรอืการใช ้ICT มาใชใ้น

การใหบ้รกิาร ภายใตก้ารเขา้สูร่ัฐบาลดจิทิัล ที�มุง่เนน้เทคโนโลยใีหม ่ อาท ิหุน่ยนต ์

ปัญญาประดษิฐ ์(Artificial Intelligenceหรอื AI) / Deep-machine Learning 

/Blockchain / Big Data / Cloud Computing / และ Internet of Things เป็นตน้

สง่เสรมิความรว่มมอืและความ

เขา้ใจในการใชด้จิทิัลขา้ม

หน่วยงาน

สง่เสรมิการทํางานรว่มกัน เพื�อการปรับเปลี�ยนที�ครอบคลมุและรวดเร็ว ดว้ยการนํา

ดจิทิัลมาใชใ้นการกา้วขา้มความแตกตา่งระหวา่งกันของมนุษยชาต ิ(ideally 

cutting uniquely across international boundaries) รวมถงึสง่เสรมิความรว่มมอื

ดา้นดจิทิัลระหวา่งหน่วยงาน ภาคสว่น และ/หรอืภมูภิาคตา่ง ๆ เพื�อตระหนักใน

ศักยภาพของการเป็นเศรษฐกจิดจิทิัล ทั �งในทางเศรษฐกจิและสงัคม ตลอดจนการ

ลดความเสี�ยงตา่ง ๆ ที�อาจจะเกดิจากการดจิทิัลเทคโนโลยี
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4. การสง่เสรมิการใชด้จิทิลัในหนว่ยงานภาครฐั 
    (Promoting digital transformation in public sector institutions)

หลกัการพจิารณา คาํอธบิาย

สรา้งความเชื�อมั�นในความเทา่

เทยีมของการเขา้ถงึบรกิาร

สาธารณะและการมสีว่นรว่มของ

ประชาชน

ใหป้ระชาชนทกุกลุม่ โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง กลุม่ผูม้รีายไดน้อ้ยและกลุม่ผูม้คีวามเสี�ยง 

ใหส้ามารถเขา้ถงึเทคโนโลยดีจิทิัล และการบรกิารสาธารณะแบบออนไลน ์ไดอ้ยา่ง

เทา่เทยีมกัน เพื�อพัฒนาคณุภาพชวีติของประชาชน ตลอดจนเป็นการสะทอ้นเสยีง

ของประชาชนเกี�ยวกับหน่วยงานภาครัฐ และการพัฒนาในอนาคต

พัฒนาทักษะและประสทิธภิาพ

ของบคุลากรภาครัฐ

พัฒนาทักษะของบคุลากรภาครัฐ เพื�อที�จะรองรับการปรับเปลี�ยนสูย่คุดจิทิัล ทั �งใน

ระดับการปฏบิัต ิกระบวนงาน ภารกจิ และองคก์ร ดว้ยการจัดสรรดา้นเทคนคิ และ

ทรัพยากรขององคก์ร เพื�อใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนื�อง อาท ิการสรา้งชมุชนนัก

ปฏบิัต ิ(communities of practices) ดว้ยเครอืขา่ยผูท้ี�มคีวามรูค้วามชาํนาญใน

ภาครัฐ และการยกระดับความเชี�ยวชาญของบคุลากรทั �งภายในและภายนอกองคก์ร 

ตลอดจนการฝึกอบรมและจัดกจิกรรมการพัฒนาศักยภาพเพื�อรองรับการปรับเปลี�ยน

สูด่จิทิัล รวมทั �งการเพิ�มผลผลติดว้ยการใชเ้ครื�องมอืทางดจิทิัล อยา่งเขา้ใจและ

เชื�อมั�น

พัฒนาประสทิธภิาพ ประสทิธผิล 

การเปิดเผย และความรับผดิรับ

ชอบ

มกีระบวนการสง่มอบสนิคา้และบรกิาร ที�งา่ย ประหยัด ตอบสนองความตอ้งการ 

เปิดเผย และมปีระสทิธภิาพมากขึ�น โดยใชเ้ทคโนโลยดีจิทิัลในการสรา้งเครอืขา่ย 

การใหบ้รกิาร และการสื�อสารระหวา่งเจา้หนา้ที� ภาคประชาชน และภาคธรุกจิ เพื�อ

บรรลวุตัถปุระสงคใ์นการพัฒนาประสทิธภิาพ ความโปรง่ใส ความรับผดิรับชอบ 

และความเชื�อมั�นในรัฐบาลดจิทิัล
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5. การสง่เสรมิความเทา่เทยีมทางเพศในการใหบ้รกิารสาธารณะเพื�อการพฒันาที�ย ั�งยนื 
    (Promoting gender  responsive public services to achieve the SDGs)

หลกัการพจิารณา คาํอธบิาย

เสนอแนวคดิ / นโยบาย / การ

ปฏบิัต ิ/ โครงสรา้งเชงินวตักรรม

เสนอแนวทางใหม ่ๆ ที�มคีวามโดดเดน่ เพื�อสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชน 
โดยเฉพาะกลุม่สตร ีในการกําหนดนโยบาย โดยการใชเ้ทคนคิการจัดการความ
รปูแบบใหม ่การใชน้โยบายพเิศษ หรอืการดําเนนิการในรปูแบบอื�นๆ ภายใตบ้รบิท
ของการใหป้ระเทศ หรอืภมูภิาค

จัดเตรยีมการใหบ้รกิารที�มี

คณุภาพแกส่ตรี

เพิ�มการเขา้ถงึบรกิารสาธารณะที�ยั�งยนื และมคีณุภาพ สําหรับกลุม่สตรรีวมถงึการนํา

นวตักรรมการใหบ้รกิารที�ตอบสนองความตอ้งการเฉพาะ ของกลุม่สตร ีที�อาจเป็น

ทั �ง ผูย้ากไรแ้ละผูด้อ้ยโอกาส โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการแกปั้ญหาเรื�องการเลอืก

ปฏบิัต ิภาระการดแูล การยา้ยถิ�นและความเสี�ยงดา้นความปลอดภัย

สง่เสรมิความโปรง่ใส และความ

รับผดิรับชอบในการใหบ้รกิาร

สาธารณะแกก่ลุม่สตรี

สรา้งกลไกที�สง่เสรมิใหก้ลุม่สตรสีามารถเขา้ถงึขอ้มลูการใหบ้รกิาร การให ้

ขอ้เสนอแนะเกี�ยวกับการดําเนนิงานของภาครัฐ และการรักษาสทิธปิระโยชนต์า่ง ๆ 

ใหเ้ป็นชอ่งทางที�สามารถตรวจสอบ แจง้ความตอ้งการ และการไดร้ับคา่ชดเชยตาม

ความจําเป็น รวมทั �งการมบีทลงโทษที�ชดัเจนหากเจา้หนา้ที�รัฐเพกิเฉยตอ่สทิธขิอง

สตร ีหรอืความตอ้งการของสตรถีกูละเลย หรอืสทิธสิตรใีนการรับบรกิารไมไ่ดร้ับ

การคุม้ครอง

สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของกลุม่

สตรใีนการตัดสนิใจ และการรับ

บรกิารสาธารณะ

สรา้งกลไกที�สง่เสรมิใหก้ลุม่สตรสีามารถเขา้มามสีว่นรว่มในการตัดสนิใจของภาครัฐ 

อาท ิในกระบวนการงบประมาณ และการวางแผน ตลอดจนกลไกในการรับฟัง

ขอ้เสนอแนะในประเด็นที�เกี�ยวขอ้งกับการบรกิารสาธารณะ
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5. การสง่เสรมิความเทา่เทยีมทางเพศในการใหบ้รกิารสาธารณะเพื�อการพฒันาที�ย ั�งยนื 
    (Promoting gender  responsive public services to achieve the SDGs)

หลกัการพจิารณา คาํอธบิาย

สง่เสรมิการตอบสนองความ

ตอ้งการของกลุม่สตรี

สง่เสรมิใหภ้าครัฐตอบสนองความตอ้งการของกลุม่สตร ีโดยเฉพาะสตรใีนกลุม่ผู ้

ยากไรแ้ละผูด้อ้ยโอกาส โดยการใชก้ระบวนการใหม ่ๆ และกลไกของภาครัฐ ใน

การสรา้งชอ่งทางการรับรูค้วามตอ้งการของประชาชน และทัศนะของชายและหญงิ  

เพื�อใหภ้าครัฐ ผูกํ้าหนดนโยบาย และบคุลากรของรัฐ มปีฏสิมัพันธก์ับประชาชน 

ตลอดจนประชาชนสามารถแสดงความตอ้งการ มสีว่นรว่มในการกําหนดนโยบาย 

และใหข้อ้เสนอแนะเกี�ยวกับการบรกิารสาธารณะ (ทั �งออนไลนแ์ละออฟไลน)์ และ

การเรยีกรอ้งคา่ตอบแทน เป็นตน้

สง่เสรมิความเทา่เทยีมทางเพศใน

การใหบ้รกิารสาธารณะ

เสนอนโยบายคา่ตอบแทน และปรับเปลี�ยนนโยบายการจา้งงาน รวมทั �ง 

กระบวนการการสรรหา การเลื�อนตําแหน่ง การฝึกอบรม คา่ตอบแทน และนโยบาย

การบรหิารอาชพี (Career Management Policies) เพื�อเพิ�มจํานวนบคุลากรหญงิ

ในภาครัฐทกุระดับ ตั �งแตร่ะดับเจา้หนา้ที�ใหบ้รกิาร (Front Lines) ไปจนถงึระดับ

ผูบ้รหิาร

ปรับเปลี�ยนการบรหิารจัดการ

ภาครัฐ

ควรปรับเปลี�ยนกระบวนการทํางานของหน่วยงานภาครัฐทั �งองคก์ร ในเรื�องของการ

สง่เสรมิสทิธ ิและตอบสนองความตอ้งการของกลุม่สตร ีซึ�งการปรับเปลี�ยนอาจใช ้

แนวทางเชงินวตักรรมตา่ง ๆ ในการใหบ้รกิารสาธารณะ เชน่ e-government  การ

ปรับเปลี�ยนวฒันธรรมองคก์ร การปฏริปูการบรหิารจัดการ หรอืการปรับเปลี�ยน

กระบวนการทํางานของภาครัฐ เพื�อใหบ้รกิารที�ตอบสนองความตอ้งการอยา่งเทา่

เทยีมและมคีวามรับผดิรับชอบ
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การสมคัรขอรับรางวลั UNPSA ในทกุประเภทรางวลั ผูเ้สนอขอรับรางวลัจะตอ้งตอบคําถามหลกั 
10 คําถาม ดงันี�

คําถามหลกั 10 คําถามในการสมคัรขอรบัรางวลั UNPSA

1. วตัถปุระสงคข์องผลงาน (Objective of the innitiative)

Please describe the objective of the initiative 

introduced (200 words maximum)

อธบิายวตัถปุระสงคห์ลักของผลงานที�สง่เพื�อเขา้รับ

รางวลั (ความยาวไมเ่กนิ 200 Words)

2. ความสอดคลอ้งกบัประเภทรางวลัและเกณฑก์ารพจิารณา 
(Alignment with the Selected Category and Criteria)(

Please explain how the initiative is linked to the 

category and criteria selected (100 words 

maximum

อธบิายความสอดคลอ้งของผลงานกับประเภทรางวลัและ

เกณฑก์ารพจิารณา (ความยาวไมเ่กนิ 100 Words)

3. ความสอดคลอ้งกบัวาระการพฒันาที�ย ั�งยนื 2030 (Alignment with the 2030 Agenda)

Please describe in what ways the initiative is 

contributing to the implementation of the 2030 

Agenda for Sustainable Development and the 

realization of the SDGs. Specify which SDG(s) it is 

relevant to. (100 words maximum)

อธิบายแนวทางการดําเนินงานที�สนับสนุนใหบ้รรลุ

เป้าหมายของวาระการพัฒนาที�ยั�งยืน 2030 โดยระบุ

เป้าหมายฯ ที�เกี�ยวขอ้ง (ความยาวไมเ่กนิ 100 Words)
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4. ความสาํคญั (Significance))

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)

ผลงานตอ้งส่งผลกระทบเชงิบวกต่อกลุ่มเป้าหมายหรือ

กลุม่ประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ�งกลุ่มผูด้อ้ยโอกาส เชน่ 

เด็ก สตรี คนชรา ผูพ้ ิการ เป็นตน้ ภายใตบ้ริบทของ

ประเทศและภมูภิาคของทา่น

โปรดอธบิายวา่ผลงานของทา่นสามารถลดปัญหาของภาค

ราชการ การบริหารราชการแผ่นดิน หรือการบริการ

สาธารณะภายใตบ้ริบทขิงประเทศหรือภูมิภาคนั�นๆ ได ้

อยา่งไร (ความยาวไมเ่กนิ 200 Words)

5. นวตักรรม (Innovation)

a. Please explain in which way the initiative is 

innovative in the context of your country or 

region (100 words maximum)

a. อธบิายความเป็นนวัตกรรมของผลงานในบริบทของ

ประเทศหรอืภมูภิาคนั�น ๆ  (ความยาวไมเ่กนิ100 Words)

b. Please describe if the innovation is original or if 

it is an adaptation from other contexts (100 

words maximum)

b. อธบิายวา่นวตักรรมขา้งตน้ เป็นแนวคดิตน้ฉบับหรอืมี

การพัฒนาต่อยอดจากนวัตกรรมอื�น (ความยาวไม่เกิน 

100 Words)

คําถามหลกั 10 คําถามในการสมคัรขอรบัรางวลั UNPSA
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6. การถา่ยทอดความรู ้ (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)

อธบิายว่าที�ผ่านมาไดม้กีารนําผลงานที�ส่งเขา้รับรางวัล

ไปประยุกต์ใชใ้นการดําเนินงานกับบริบทอื�น ๆ หรือไม ่

เชน่ เมืองอื�น ประเทศอื�น หรือภูมภิาคอื�น เป็นตน้ ถา้ม ี

โปรดระบ ุ(ความยาวไมเ่กนิ 100 Words)

7. ความย ั�งยนื (Resources and Sustainability)

a. What resources (i.e. financial, human or 

others) were used to implement the initiative? 

(100 words maximum)

a.ระบทุรัพยากร (ดา้นการเงนิ ดา้นทรัพยากรบุคคล และ

อื�น ๆ) ที�ใชใ้นการดําเนินการ (ความยาวไม่เกิน 100 

Words)

b. Please describe whether and how the initiative 

is sustainable (covering the social, economic and 

environmental aspects) (200 words maximum)

b.อธบิายว่าผลงานที�สง่เขา้รับรางวัลมีการพัฒนาอย่าง

ยั� งยืน ซึ�งครอบคลุมมิติทางสังคม เศรษฐกิจ และ

สิ�งแวดลอ้มอย่างครบถว้นหรือไม่ และอย่างไร (ความ

ยาวไมเ่กนิ 200 Words)

คําถามหลกั 10 คําถามในการสมคัรขอรบัรางวลั UNPSA
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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)

a. ผลงานเคยไดร้ับการประเมนิอย่างเป็นทางการ ไมว่า่จะ

เป็นจากภายในหรอืภายนอกหรอืไม ่ถา้ม ีใหอ้ธบิายวธิกีาร

ประเมนิดังกลา่ว (ความยาวไมเ่กนิ100 Words)

b. Please describe the indicators that were used 

(100 words maximum)

b. อธบิายตัวชี�วดัที�นําไปใชใ้นการประเมนิดังกลา่ว (ความ

ยาวไมเ่กนิ100 Words)

c. Please describe the outcome of the evaluation 

(100 words maximum)

c. อธิบายผลลัพธ์ที�ได จ้ากการประเมินข า้งต น้ ว่า

ก่อใหเ้กิดผลกระทบอย่างไร (ความยาวไม่เกิน 100 

Words)

9. การมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี (Stakeholder Engagement)

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)

อธบิายแนวทางการดําเนนิงานสําคัญ ในการขับเคลื�อน

เรื�องการสรา้งความรว่มมอืการบรูณาการ และความเทา่

เทยีมกันของทกุภาคสว่นในการออกแบบ ดําเนนิการ และ

ประเมนิผลรวมทั �งระบบุทบาทและหนา้ที�รับผดิชอบของแต่

ละหน่วยงาน เพื�อใหบ้รรลเุป้าหมายของวาระการพัฒนาที�

ยั�งยนื 2030 (ความยาวไมเ่กนิ 200 Words)

คําถามหลกั 10 คําถามในการสมคัรขอรบัรางวลั UNPSA
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10. การถอดบทเรยีน (Lessons Learned)

Please describe the key lessons learned, and any 

view you have on how to further improve the 

initiative (100 words maximum)

อธบิายบทเรยีนสําคัญที�ไดเ้รยีนรูห้ลังการดําเนนิการ 

และแสดงแนวคดิในการพัฒนาตอ่ยอดผลงานดังกลา่ว

(ความยาวไมเ่กนิ 100 Words)

คําถามหลกั 10 คําถามในการสมคัรขอรบัรางวลั UNPSA



• ประชาสมัพันธใ์หห้น่วยงานในสงักดัทราบ
เพื�อเชญิชวนใหส้มคัร

• เขา้กลุม่ไลน ์UN Awards 2019 เพื�อรับขา่วสาร

• สมคัรเขา้คลนิกิใหคํ้าปรกึษา (ลงทะเบยีนออนไลน)์

• จัดทําผลงาน ตามคําถามหลกั 10 ขอ้

• เตรยีมผูแ้ปลเป็นภาษาองักฤษ

แนวทางในการดาํเนนิการ
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เขา้รว่ม Line Group

UN Awards 2019

• เตรยีมเอกสารที�จะสง่เพิ�มเตมิ 2 – 3 ช ิ�นงาน หากเป็นคลปิวดีโิอ ควร
ทําคําบรรยายเป็นภาษาองักฤษ และสง่ผา่น Youtube หรอืเว็บไซต์
อื�นๆ ที�ใชแ้สดงคลปิวดีโิอได ้

• หาหน่วยงานออกหนังสอืรับรองอกี 1 หน่วยงาน (สํานักงาน ก.พ.ร. 
ออกให ้1 ฉบบั)

• สมคัรรางวัลลว่งหนา้ โดยสามารถเขา้ไปตอบคําถามและเลอืก Save 
Draft เอาไวก้อ่น ไมค่วรทําในระยะเวลากระชั �นชดิ



ขอ้แนะนําสาํหรบัการเตรยีมเอกสาร/หลกัฐานเพิ�มเตมิ
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• เอกสารสนับสนุน 2 – 3 ช ิ�น                                                                               
- ตอ้งมรีายงานการประเมนิผลงาน
- ควรมรีายงาน Full Report                                                                                   
- วดิโีอ/ Paper ผลงาน/เอกสารงานวจิัย/การเผยแพร ่                                                                     
- ขอ้มลูจาก Third Party /Mass media                                                 
- สิ�งที�แสดงความตอ่เนื�องของงาน / Web site

• จดหมายรับรอง 2 ฉบบั                                                                       
- ฉบบัที� 1 สํานักงาน ก.พ.ร.                                                                                   
- ฉบบัที� 2 ควรเป็นหน่วยงาน Third Party ที�มคีวามน่าเชื�อถอื



แนวคดิท ั�วไป

34

• ร่างคําตอบแตล่ะขอ้กอ่น โดยกําหนดประเด็นสาํคญัๆ ใหค้รบ (อาจเขยีนเป็นขอ้ๆ) 
แลว้คอ่ยนํามาเรยีบเรยีงเป็นบทความ

• ใชต้วัเลขเชงิสถติสินับสนุนการอธบิาย แตอ่ยา่ใชม้ากเกนิไป

• อธบิายในมติขิองประชาชน ผูรั้บบรกิาร มากกวา่มติขิองภาครัฐ

• ใชภ้าษางา่ยๆ

• แสดงใหเ้ห็นวา่แนวทางการปรับปรุงที�เสนอมผีลกระทบกบักลุม่ประชาชนจํานวนมาก

• ไมจํ่าเป็นตอ้งเขยีนใหค้รบจํานวนคําตามที�กําหนดไว ้แตต่อ้งไมเ่กนิ

• อยา่เขยีนประเด็นเดมิซํ�าไปซํ�ามา

• แสดงใหเ้ห็นชดัวา่แนวทางการปรับปรุงที�เสนอ จะมคีวามยั�งยนืในระยะยาว และ
ขยายผลไปยังสว่นอื�นได ้

• แสดงตวัเลขขอ้เท็จจรงิจะมนํี�าหนักมากกวา่ใชค้วามคดิเห็นสว่นตวั
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ข ั�นตอนการสมคัร



36

1. เขา้เว็บไซต ์https://publicadministration.un.org/unpsa 
(สมัครสมาชกิ หรอืเขา้สูร่ะบบ)

2. กรอกขอ้มลูผูส้มัครและตอบคําถามเกี�ยวกับผลงานที�สมัคร
ใน PreScreening Form

3. ตอบคําถามหลกั 10 ขอ้

4. สง่เอกสารเพิ�มเตมิ

ข ั�นตอนการสมคัร

ศกึษาข ั�นตอนการสมคัร
ออนไลน ์ไดจ้ากคูม่อืของ

สาํนกังาน ก.พ.ร. 
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ปฏทินิกจิกรรมการสนบัสนนุและการสง่ผลงานสมคัรขอรบัรางวลั UNPSA 2019

ข ั�นตอนที� วนัที� การดําเนนิการ ผูด้ําเนนิการ

1 กอ่นเขา้คลนิกิ

ใหคํ้าปรกึษา 3 วนั

สง่ประเด็นขอ้มลู (Keyword) หรอืรา่งรายงาน ทั �ง 10 

ขอ้ (ฉบับภาษาไทย) ใหสํ้านักงาน ก.พ.ร. ทางอเีมล 

goodservice@opdc.go.th

หน่วยงานเจา้ของ

ผลงาน

5 – 12 ต.ค. 61 ที�ปรกึษาใหคํ้าปรกึษาในคลนิกิฯ สํานักงาน ก.พ.ร.

2 ภายใน 1 สปัดาหห์ลัง

เขา้คลนิกิ

หน่วยงานสง่ผลงานฉบับสมบรูณ์ (ตอบคําถาม 10 ขอ้ 

เป็นภาษาไทย)

หน่วยงานเจา้ของ

ผลงาน

ภายใน 3 วนั

หลังไดร้ับผลงาน

ที�ปรกึษาสง่ขอ้เสนอแนะกลับใหห้น่วยงานและ

สํานักงาน ก.พ.ร.

สํานักงาน ก.พ.ร.

3 ภายใน 2 สปัดาหห์ลัง

เขา้คลนิกิ

หน่วยงานสง่ผลงานที�แปลเป็นภาษาอังกฤษฉบับ

สมบรูณ์ (ตอบคําถาม 10 ขอ้) ใหสํ้านักงาน ก.พ.ร.

หน่วยงานเจา้ของ

ผลงาน

ภายใน 5 วนั

หลังไดร้ับผลงาน

สํานักงาน ก.พ.ร. ออกหนังสอืรับรองใหห้น่วยงาน สํานักงาน ก.พ.ร.

4 ภายใน 30 พ.ย. 61 หน่วยงานสง่สมัครรางวลัผา่นระบบออนไลน์

และสง่ขอ้มลูเพิ�มเตมิ ไดแ้ก่

 - Supporting Document 2-3 ช ิ�น

- Letter of Reference 2 ฉบับ (สํานักงาน ก.พ.ร. 

ออกให ้1 ฉบับ)

หน่วยงานเจา้ของ

ผลงาน
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ผลงานที�ไดร้บัรางวลัในปี 2018
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 UN Awards 2018 Winners : Category 1

เนื�องจากอตัราการพบผูป่้วยโรคมาลาเรยีในเขต Bintuni ของประเทศ
อนิโดนีเซยีอยู่ในระดบัสงู จงึนําไปสูก่ารพัฒนา “ระบบวนิจิฉัยและรักษา
ลว่งหนา้” (Early Diagnosis and Treatment System: EDAT) ซึ�งมเีป้าหมาย
เพื�อลดอตัราการตดิเชื�อไขม้าลาเรยี โดยเฉพาะอย่างยิ�งในกลุม่คนที�อาศยัอยู่ใน
พื�นที�ห่างไกล และไม่สามารถเขา้ถงึการรักษาได ้ระบบดงักลา่วเป็นความร่วมมอื
ระหวา่งรัฐบาลทอ้งถิ�น องคก์รนอกภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมกีารแตง่ตั �ง
ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นมาเลเรยี (Juru Malaria Kampung: JMK) ในชมุชน ซึ�งมี
หนา้ที�สรา้งความตระหนักรู ้และใหค้วามรูก้บัประชาชนเกี�ยวกบัโรคมาเลเรยี การ
ป้องกนั และการรักษา รวมถงึอบรมชาวบา้นใหเ้ป็นอาสาสมัครสขุภาพ บรรจุยา
รักษาโรคมาเลเรยีใหใ้ชง้านไดอ้ย่างสะดวก และรับรองคณุภาพการใหบ้รกิาร 
โดยในปี 2017 ระบบฯ สามารถลดอตัราความชกุของโรคมาเลเรยีจากรอ้ยละ 
9.2 เหลอื 0.02 ในหมู่บา้นนําร่อง 12 แห่ง นอกจากนี� ยังสามารถลดอตัราการ
ป่วยเป็นโรคมาเลเรยีจาก 114.9 ราย ตอ่ประชากร 1,000 คน ในปี 2552 
(2009) เป็น 5 ราย ตอ่ประชากร 1,000 คน ในปี 2559 (2016)

ในชว่งหลายปีที�ผ่านมา หลายประเทศในยุโรปเผชญิปัญหาการมผีูล้ี�
ภัยและอพยพเขา้ประเทศเป็นจํานวนมาก และเมื�อเดนิทางมาถงึแลว้นั�น ผูล้ี�
ภัยและผูอ้พยพจํานวนมากพบอปุสรรคในการปรับตวัเพื�อดํารงชวีติใน
ประเทศยุโรปซึ�งถอืเป็นบา้นใหม่ของพวกเขาทั �งในดา้นของภาษา 
วฒันธรรม และอาชพี ในขณะเดยีวกนั การลดจํานวนลงของประชากรทั�ว
ยุโรปทําใหเ้กดิการขาดแคลนทั �งแรงงานฝึกหัดและที�มฝีีมอืในภาคแรงงาน 
ในปี 2558 (2015) ทางการของเมอืง Trofaiach ไดร้่วมมอืกบับรษัิทพัฒนา
กําลงัคนคณุภาพในการจัดตั �ง “Talents for Austria” (กําลงัคนคณุภาพ
สําหรับประเทศออสเตรยี) ขึ�นมา โดยโครงการนี�เป็นลกัษณะคลา้ยกบั
โรงเรยีนประจําซึ�งจะใหท้ั �งการบรกิารสขุภาพในระดบัปฐมภูม ิการศกึษา 
(ภาษา วฒันธรรม/คา่นยิม) การฝึกงาน ตําแหน่งงาน และการสนับสนุนอื�นๆ 
สําหรับผูล้ี�ภัยวยัเยาว ์(Unaccompanied Minor Asylum seekers : UMA) 
จํานวน 30 คน ทั �งนี�ในโครงการนี�จะเนน้เสรมิในดา้นของทักษะทางภาษา 
(เยอรมัน) การศกึษาพื�นฐาน (คณติศาสตร ์ภาษาองักฤษ สงัคมศกึษา และ
วทิยาศาสตร)์ และความรูเ้กี�ยวกบัวฒันธรรมประเพณี ในขณะเดยีวกนัยัง
รวมถงึการฝึกอบรมพเิศษ (สําหรับการท่องเที�ยว งานกอ่สรา้ง การเป็น
ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในทอ้งถิ�นหรอืภูมภิาค) และ
ตําแหน่งงาน การฝึกอบรมงานพเิศษนี�ผูล้ี�ภัยวยัเยาวจ์ะไดร้ับโอกาสที�สาํคญั
ทั �งในดา้นการเริ�มตน้ฝึกงานและการเขา้สูต่ลาดแรงงาน และในขณะเดยีวกนั
ไดช้ว่ยใหบ้รษัิทสญัชาตอิอสเตรยีสามารถประสบปัญหานอ้ยในการขาด
แคลนแรงงานที�มฝีีมอื

Indonesia :
Reducing Malaria Cases  Trough Early 
Diagnosis and Treatment (EDAT) 

Austria :
Talents for Austria

1. Reaching the poorest and most vulnerable through inclusive services and partnerships



40

 UN Awards 2018 Winners : Category 2

รัฐบาลทอ้งถิ�นของจังหวดั Chungcheongnam-do ไดพ้ัฒนาระบบการ
จัดเก็บภาษีผ่านเว็บไซตข์องจังหวดั เพื�อเปิดเผยขอ้มูลรายได ้งบประมาณ 
รายจ่าย และการชําระหนี�ตอ่สาธารณะ โดยไดร้่วมมอืกบัหน่วยงานภายใน
จังหวดั 15 หน่วยในการเปิดเผยขอ้มูลรายได ้และรายจ่าย รวมถงึขอ้มูลเกี�ยวกบั
การทําสญัญา เนื�อหา และผูม้สีว่นเกี�ยวขอ้ง ผลจากการดําเนนิงานดงักลา่วทํา
ใหป้ระชาชนสามารถตรวจสอบการใชง้บประมาณผ่านเว็บไซตไ์ดโ้ดยงา่ย 
นอกจากนี� ยังเป็นการสรา้งความโปร่งใสในการใชง้บประมาณ และสง่ผลตอ่การ
ใชง้บประมาณใหม้ปีระสทิธภิาพ และเกดิประโยชนส์งูสดุ ขณะเดยีวกนั 
กฎหมายงบประมาณของประเทศไดม้กีารแกไ้ขในเดอืนธันวาคม 2557 (2014) 
และในเดอืนพฤศจกิายน 2558 (2015) รัฐบาลทอ้งถิ�นทุกแห่งตอ้งเปิดเผย
ขอ้มูลรายไดแ้ละรายจ่ายผ่านอนิเทอรเ์น็ท

โครงการ Cambia Tu Menter… Construye Paz (เปลี�ยนความคดิสู่
การสรา้งสนัตภิาพ) มเีป้าหมายเพื�อสรา้งการเจรจาระหวา่งสมาชกิของกลุม่
ที�มคีวามขดัแยง้ภายในเมอืง Manizales ซึ�งมปัีญหาความรุนแรงระหวา่ง
กลุม่ โดยโครงการฯ ไดช้ี�ใหเ้ห็นถงึความขดัแยง้ในพื�นที� โดยใชว้ธิกีารใหม่ 
และการตดัสนิใจอย่างรอบดา้น เพื�อสรา้งสนัตภิาพในการเจรจา และสรา้ง
ความเขา้ใจระหวา่งกลุม่ ซึ�งโครงการนี�ไดมุ้่งเนน้การเปลี�ยนความคดิของ
วยัรุ่นที�เป็นสมาชกิของกลุม่ รวมถงึสมาชกิในชมุชน โดยสรา้งโอกาสในดา้น
ตา่ง ๆ เชน่ การทํางาน การศกึษา เป็นตน้ ในปี 2558 (2015) เมอืง 
Manizales ไดร้ับการรับรองจาก Colombian Cities Network ใหเ้ป็นเมอืงที�
ปลอดภัยที�สดุในโคลอมเบยี ซึ�งผลดงักลา่วถอืไดว้า่เป็นอนัดบัสงูที�สดุใน
รอบ 10 ปี และเป็นผลมาจากการดําเนนิโครงการฯ

2. Making institutions inclusive and ensuring participation in decision-making

Republic of Korea :
Tax Administration Division

จากการเผชญิความทา้ทายในดา้นสรา้งรัฐบาลที�เปิดเผย โปร่งใส มสีว่นร่วมของประชาชน และการ
ทํางานแบบบูรณาการ สภาทอ้งถิ�นแห่งเมอืงมารดิ (Madrid City Council) ไดจ้ัดทําโครงการการมสีว่น
ร่วมของประชาชนผ่านเว็บไซตข์องรัฐบาลเมอืงมารดิ เพื�อสรา้งการมสีว่นร่วมของประชาชน และเปิดพื�นที�
ในการแสดงความคดิเห็น โดยจัดใหม้ชีอ่งทางใหป้ระชาชนในการแสดงความคดิเห็น และความตอ้งการ 
รวมถงึเสนอการพัฒนางานบรกิารภาครัฐ เพื�อใหต้อบสนองกบัความตอ้งการ ซึ�งขอ้เสนอดงักลา่วจะเปิด
โอกาสใหก้บัประชาชนทั�วไปไดแ้ลกเปลี�ยนความคดิเห็น ถกเถยีง และพัฒนาขอ้เสนอ โดยตั �งแตปี่ 2553 
(2010) มผีูใ้ชง้านทั �งหมด 362,702 ราย และมขีอ้ถกเถยีงมากกวา่ 5,000 หัวขอ้ ขณะที� มขีอ้เสนอกวา่ 
21,000 หัวขอ้ และมกีารลงคะแนนเสยีงมากกวา่ 4 ลา้นครั �ง

Colombia :
Cambia Tu Mente...Construye
Paz (Change your mind … 
Build Peace)

Spain :
Citizen Participation Project
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เนื�องจากประเทศเคนยาประสบกบัความทา้ทายเกี�ยวกบัการเลอืกปฏบิัตทิาง
เพศ โดยปัญหาแรกคอืยงัมอีงคก์รทางภาคเกษตรบางสว่นที�มกีลยทุธส์าํหรับเพศ
โดยเฉพาะ ปัญหาที�สองคอืขาดการจดัสรรงบประมาณเพื�อสง่เสรมิไมใ่หเ้กดิการ
เลอืกปฏบิัตทิางเพศยกเวน้โครงการที�ทําเรื�องดงักลา่ว ปัญหาที�สามคอื
ความสามารถและความตระหนักรูเ้กี�ยวกบัเรื�องเพศนั�นตํ�า และปัญหาที�สี�คอืกระแส
ของความเสมอภาคทางเพศโดยเฉพาะการรับเขา้ทํางานยงัมกีารนยิมเพศใดเพศ
หนึ�งเท่านั�น ทั �งนี�โครงการดงักลา่วไดช้ว่ยประสานใหเ้กดิการบูรณาการในมติทิั �งเพศ
และสงัคมเขา้ดว้ยกนั โดยเฉพาะในสตรแีละเยาวชนซึ�งอยูใ่นหว่งโซแ่หง่คณุคา่การ
พัฒนาดา้นการเกษตร (VCD) ของ 47 เขตปกครอง (counties) ในเคนยา ทั �งนี�ยงัมี
การสนับสนุนจากตวัแทนผูป้ระสานงานมาชว่ยประสานงานในการพัมนาเกี�ยวกบั
นโยบายทางเพศ ยทุธศาสตรใ์นการยตุคิวามรุนแรงทางเพศในภาคเกษตรกรรม 
รวมถงึยทุธศาสตรท์ี�รวมมติเิพศและสงัคมไวด้ว้ยกนั พรอ้มมแีผนปฏบิัตกิารในเรื�อง
ดงักลา่ว

แมป้ระเทศสวติเซอรแ์ลนดก์ําลงัอยูร่ะหวา่งการพัฒนาใหเ้กดิความเท่า
เทยีมในการจา่ยเงนิคา่จา้งระหวา่งเพศชายและเพศหญงิ โดยในปี 2558 
(2015) ไดเ้ริ�มขอ้เสนอจากภาครัฐที�ชื�อวา่ Switzerland Advancing Gender 
Equal Pay (SAGE) หรอื ความกา้วหนา้ของสวติเซอรแ์ลนดใ์นการจา่ยเงนิ
คา่จา้งระหวา่งเพศที�เท่าเทยีม SAGEมวีตัถุประสงคเ์พื�อที�จะทําลายชอ่งวา่ง
การจา่ยเงนิคา่จา้งระหวา่งเพศทั �งระบบ โดยรเิร ิ�มกบัภาครัฐเพื�อเป็นตวัอยา่งใน
การดําเนนิงาน โดยเสาแรก (first pillar) ของ SAGE คอืการพัฒนาและ
ยกระดบัเครื�องมอืในการทดสอบประเมนิเอง (self test tool) Logib และ
อนุญาตใหบ้รษัิทที�มพีนักงานตั �งแต ่50 คนขึ�นไปพจิารณาวา่การปฏบิัตขิอง
เขาเป็นไปตามเงื�อนไงของการจา่ยเงนิคา่จา้งระหวา่งเพศที�เทา่ทยีมหรอืไม ่
เสาที�สอง(second pillar) คอื กฎบัตรสําหรับการจา่ยเงนิที�เท่าเทยีมที�ให ้
หน่วยงานภาครัฐซึ�งมกีารตรวจสอบสมํ�าเสมอเกี�ยวกบัการจา่ยเงนิคา่จา้ง
ระหวา่งเพศที�เท่าเทยีมในการบรหิารงานภาครัฐ โดยการรเิร ิ�มนี�ถอืวา่เป็นการ
เปลี�ยนแปลงที�เป็นวาทกรรมระดบัชาตเิกี�ยวกบัการจา่ยเงนิคา่จา้งระหวา่งเพศ
ของสวติเซอรแ์ลนดซ์ึ�งถอืเป็นแรงผลกัดนัที�เกดิขึ�นทั �วทั�งภาครัฐ และมจีํานวน
ของเขตปกครอง (cantons) เมอืง และชมุชนเขา้ร่วมกบัการดําเนนิงาน
ดงักลา่วมากขึ�นเรื�อย ๆ รวมถงึไดนํ้าไปบังคบัใชก้บัหน่วยงานของตนแลว้ ใน
ขณะเดยีวกนัที�ก็จะมกีารจดัสมัมนาประจําปีเพื�อใหภ้าคทีี�เกี�ยวขอ้งมา
แลกเปลี�ยนประสบการณ์รวมถงึกรณีตวัอยา่งในการดําเนนิงานระหวา่งกนั

3. Promoting gender responsive public services to achieve the SDGs

สํานักงานสาธารณสขุจงัหวดัรอ้ยเอ็ด ร่วมกบัภาคเีครอืขา่ย ดําเนนิโครงการสาธติการป้องกนัควบคมุมะเร็งปาก
มดลกูดว้ยการตรวจดว้ยนํ�าสม้สายช ู(VIA) และรักษาดว้ยการจี�เย็น (Cryotherapy) ใน 4 อําเภอแรก โดยสามารถรูผ้ล
ใน 1 นาท ีหากพบความผดิปกตจิะไดร้ับการรักษาในการรับบรกิารครั �งเดยีวกนั นับเป็นนวตักรรมบรกิารที�สามารถลด
ขั �นตอนและระยะเวลารอคอยลงอยา่งมาก เชื�อมโยงการคดักรองและการรักษาเขา้ดว้ยกนั ลดปัญหาการไมไ่ปตามนัด 
โครงการนี�ฝึกอบรมพยาบาลเป็นผูใ้หบ้รกิาร ซึ�งชว่ยแกปั้ญหาการขาดแคลนบุคลากรในพื�นที�ชนบทหา่งไกลไดด้ว้ย

Kenya
Promoting Gender 
responsive public service to 
achieve the SDGs

Thailand
Integrated approached of 
comprehensive cervical 
cancer control

Switzerland :
Switzerland Advancing 
Gender Equal Pay SAGE
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