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ตราสัญลกัษณ 

 
 

สัญลักษณ 

สองมือบริการ สีทองอราม ประคองใจสแีดง อักษรขางลาง “บริการดวยใจ” 

ความหมาย 

สองมอืทอง   สื่อใหเห็นถึงความเปนเลศิในการใหบริการ 

     ใจสีแดง     เปนใจท่ีเปยมดวยความตั้งใจและมุงมั่นในการ 

       ใหบริการประชาชน 

วัตถุประสงคของรางวัล 

 รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ เปนรางวัลอันทรงเกียรติท่ีมอบใหกับหนวยงานของรัฐท่ีมีผลการพัฒนา

คุณภาพการใหบริการ เพ่ือประชาชนไดรับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว โปรงใส    เปนธรรม และเปนท่ีพึงพอใจ ดังนั้น 

หนวยงานท่ีไดรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติจึงถือไดวาเปนหนวยงานท่ีมีผลการทํางานในการยกระดับคุณภาพ

การใหบริการท่ีประสบผลสําเร็จ ซ่ึงจะสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน รวมท้ัง กระตุนใหหนวยงานมีความ

มุงม่ันและตั้งใจในการทําหนาท่ีใหดียิ่งข้ึน 

2 

 



 เกณฑการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ  พ.ศ. 2559 

 

คํานํา 

   

นับตั้งแตป พ.ศ. 2546 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานของรัฐพัฒนา

คุณภาพการใหบริการประชาชน และจัดใหมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือมอบรางวัลบริการ

ภาครัฐแหงชาติใหแกหนวยงานของรัฐ เพ่ือเชิดชูเกียรติและเปนขวัญกําลังใจใหแกเจาหนาท่ีและหนวยงาน     

ท่ีมีความโดดเดนในการพัฒนาหรือปรับปรุงบริการจนสามารถตอบสนองและสรางความพึงพอใจใหแก

ผูรับบริการ ซ่ึงผลงานของหนวยงานท่ีไดรับรางวัลไมเพียงแตแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพการใหบริการของ

ภาครัฐท่ีไดรับการยอมรับจากประชาชนในระดับประเทศแลว ยังเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติดวย โดยมี

หลายหนวยงานไดพัฒนาตอยอดผลงานการพัฒนาคุณภาพการใหบริการจนไดรับรางวัล United Nations 

Public Service Awards ขององคการสหประชาชาติ  

ในป พ.ศ. 2559 เพ่ือเปนการสงเสริมใหหนวยงานของรัฐยกระดับคุณภาพการใหบริการ

ประชาชนและสรางความเขาใจในการเสนอผลงานสมัครขอรับรางวัล สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดปรับปรุงเกณฑ

การสมัครขอรับรางวัลในบางประเภทใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน อีกท้ังเปนปแรกท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. จะพิจารณามอบ

รางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอยางตอเนื่องใหแกหนวยงานท่ีเคยไดรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติระดับดีเดน

ในประเภทตาง ๆ ท่ียังคงมีการดําเนินการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานการใหบริการของหนวยงานไวอยางตอเนื่อง 

ดังนั้น สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดจัดทําเอกสารเกณฑการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ 

พ.ศ. 2559 ฉบับนี้ข้ึน เพ่ือเปนแนวทางใหสวนราชการใชในการขอรับรางวัลตอไป  

 

 

 

สํานักงาน ก.พ.ร. 
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บทนํา 

 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ไดกําหนด

แนวทางในการปรับปรุงงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นไวในหลายมาตรา กลาวคือ หมวด 5 การ

ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน มาตรา 27 กําหนดให “สวนราชการตองจัดใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ

เก่ียวกับการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอ่ืนใดใหแกผูปฏิบัติงานท่ี

รับผิดชอบการดําเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง เพ่ือใหเกิดความรวดเร็ว และลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ” 

และมาตรา 29 กําหนดให “สวนราชการแตละแหงที่ตองปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการใหบริการประชาชน

หรือการติดตอประสานงานระหวางสวนราชการดวยกันตองจัดทําแผนภูมิข้ันตอน ระยะเวลาการดําเนินการ 

แลวเผยแพรเพ่ือใหประชาชนหรือผูเก่ียวของตรวจสอบได” 

 

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาว สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดดําเนินการสงเสริม สนับสนุน และผลักดัน

ใหสวนราชการตาง ๆ พัฒนาคุณภาพการใหบริการดวยการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ โดยได

ดําเนินการเปน 2 มาตรการ กลาวคือ 

1. มาตรการภาคบังคับ โดยกําหนดเปนตัวชี้วัดภาคบังคับตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ใหทุก

สวนราชการดําเนินการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการลงรอยละ 30 – 50 รักษามาตรฐานระยะเวลา

การปฏิบัติราชการ และปรับปรุงกระบวนงานการใหบริการ โดยไดดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2547 จนถึงปจจุบัน 

2. มาตรการสมัครใจ คณะกรรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยอนุกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการเฉพาะกิจเก่ียวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและลดข้ันตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือ

อํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ไดกําหนดใหมีการติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานปรับปรุงคุณภาพการใหบริการเพ่ือมอบ “รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ” แกหนวยงานของรัฐท่ี

สามารถพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดมาตั้งแตป 

พ.ศ. 2546 

สําหรับหนวยงานท่ีไดรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดสนับสนนุใหสงผลงาน

เสนอขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards ซ่ึงเปนรางวัลท่ีองคการสหประชาชาติมอบ

ใหแกหนวยงานรัฐของประเทศสมาชิกท่ีมีการใหบริการสาธารณะไดอยางยอดเยี่ยม ตั้งแตป พ.ศ. 2550  ซ่ึงท่ีผานมา 

หนวยงานของรฐัไทยไดรับรางวัลดังกลาวแลว 8 หนวยงาน ไดแก  

 - ป พ.ศ. 2550 โรงพยาบาลยโสธร ไดรบัรางวัลรองชนะเลิศ  

 - ป พ.ศ. 2551 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ไดรับรางวัลชนะเลิศ 
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 - ป พ.ศ. 2554 สํานักงานสรรพากรภาค 7 กรมสรรพากร ไดรับรางวัลชนะเลิศ และกรมชลประทาน 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ  

 - ป พ.ศ. 2555 กรมชลประทาน ไดรับรางวัลชนะเลิศ และโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ  

 - ป พ.ศ. 2556 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร กรมสุขภาพจิต ไดรับรางวัลชนะเลิศ 

  - ป พ.ศ. 2557 สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 9 กรมควบคุมโรค และโรงพยาบาลขอนแกน

ไดรับรางวัลชนะเลิศ 

 - ป พ.ศ. 2558 สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี กรมการแพทย ไดรับรางวัลชนะเลิศ 

และโรงพยาบาลขอนแกน ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ 

 

ดังนั้น การไดรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ จึงเปนการยกระดับคุณภาพการใหบริการและการ

บริหารจัดการของหนวยงานของรัฐ ท่ีทําใหประชาชนไดรับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว โปรงใส เปนธรรม และ

เปนท่ีพึงพอใจ ท่ีสําคัญแสดงใหเห็นวาผลการทํางานของหนวยงานของรัฐเปนท่ียอมรับ ซ่ึงจะชวยสรางขวัญ

กําลังใจในการปฏิบัติงาน รวมท้ังเปนแรงกระตุนใหหนวยงานของรัฐมีความมุงม่ัน ตั้งใจในการทําหนาท่ีใหดีข้ึน 

และเปนสิ่งยืนยันความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการวาสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ

สามารถเปนตนแบบท่ีดีใหแกหนวยงานอ่ืน ๆ ใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบการใหบริการและระบบการ

บริหารของหนวยงานใหดียิ่งข้ึนตอไป 
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รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ (Thailand Public Service Awards) 

 

  รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ เปนรางวัลอันทรงเกียรติท่ีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มอบใหสําหรับสวนราชการท่ีมีความมุงม่ัน ต้ังใจในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชน และสามารถ

ใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 

  ประเภทรางวัล 

   

 รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ประกอบดวย 6 ประเภทรางวัล ดังนี้ 

 

1) รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการท่ีเปนเลิศ  

      รางวัลท่ีพิจารณาจากผลการนํามาตรฐานการใหบริการไปดําเนินการขยายผลในทุกหนวย

บริการสาขา โดยเจตนารมยของรางวัลเพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการท่ีดี มีมาตรฐานเดียวกันทุกหนวยบริการ 

 เง่ือนไขการเสนอผลงานเพ่ือขอรับรางวัล ดังนี้ 

 (1) เปนผลงานท่ีเคยไดรับรางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชน หรือ รางวัลบริการภาครัฐ

แหงชาติ ระดับดีเดนหรือรางวัลอ่ืน ๆ ท้ังในและตางประเทศ หรือเปนผลงานท่ีไดรับการยอมรับจากสาธารณะ

 (2) เปนผลงานท่ีมีการนําไปขยายผลในหนวยบริการสาขาไมนอยกวารอยละ 80 ของหนวย

บริการท่ัวประเทศ 

 (3) เปนผลงานท่ีสามารถแสดงผลการใหบริการท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันในทุกหนวยบริการได

ไมนอยกวารอยละ 80 

 (4) มีการนําผลงานไปใชแลวจริงเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1ป 

 

2) รางวัลบูรณาการการบริการท่ีเปนเลิศ  

  รางวัลท่ีพิจารณาจากผลการดําเนินการปรับปรุงกระบวนการใหบริการท่ีเปนความรวมมือกัน

ระหวางหนวยงานของรัฐ เพ่ือพัฒนาบริการภายใตเปาหมายเดียวกัน โดยเจตนารมยของรางวัลเพ่ือผลักดันให

หนวยงานเกิดความรวมมือกันปรับปรุงบริการ และกาวขามขอจํากัดของขอบเขตอํานาจหนาท่ีเพ่ืออํานวยความ

สะดวกในการใหบริการประชาชน 

  เง่ือนไขการเสนอผลงานเพ่ือขอรับรางวัล ดังนี้ 

  (1) การปรับปรุงบริการตองเกิดจากการทํางานรวมกันไมนอยกวา 3 หนวยงาน ประกอบดวย 

         (1.1) สวนราชการอยางนอย 2 สวนราชการ (กรม จังหวัด หรือสถาบันอุดมศึกษาใน

กํากับของรัฐ) โดยตองระบุวาสวนราชการใดเปนผูริเริ่ม (ตัวการ) 

          (1.2) หนวยงานของรัฐอ่ืน เชน ราชการบริหารสวนทองถ่ิน องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ เปนตน 

และ/หรือองคกรตาง ๆ เชน ภาคเอกชน สถาบันอุดมศึกษาท่ีไมอยูในกํากับของรัฐ กลุมชุมชน ภาคประชาชน เปนตน  
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  (2) มีการจัดทําเปนขอตกลงหรือแนวทางการทํางาน/โครงการ ท่ีแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา

เปนการดําเนินการรวมกัน 

  (3) มีผลการดําเนินการปรับปรุงบริการท่ีบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายของขอตกลง

หรือแนวทางการทํางาน/โครงการ  

  (4) เปนผลงานท่ีมีการดําเนินการเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป 

  (5) ผลงานตองแสดงใหเห็นอยางชัดเจนตั้งแตเริ่มตนวาแตละหนวยงานท่ีมารวมดําเนินการ 

ทําอะไร ท่ีไหน อยางไร (ระบหุนาท่ีความรับผิดชอบของแตละหนวยงานใหชัดเจน) 

 

3) รางวัลนวัตกรรมการบริการท่ีเปนเลิศ  

   รางวัลท่ีพิจารณาจากผลการดําเนินการท่ีแสดงถึงการสรางสรรคงานบริการ หรือคิดคน

ผลิตภัณฑใหมในการใหบริการประชาชน โดยเจตนารมยของรางวัลเพ่ือใหหนวยงานสรางสรรครูปแบบการ

ใหบริการใหม ๆ ท่ีสอดคลอง ทันตอสถานการณและความตองการของประชาชน 

  เง่ือนไขการเสนอผลงานเพ่ือขอรับรางวัล ดังนี้ 

  (1) เปนผลงานการใหบริการท่ีเปนการสรางสรรคข้ึนใหม 

    (1.1) เกิดกระบวนการทํางานใหม หรือ 

    (1.2) เกิดงานบริการหรือรูปแบบการใหบริการใหม หรือหรือ 

        (1.3) มีการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/จดลิขสิทธิ์ 

  (2) เปนผลงานท่ีคิดคนมาไมเกิน 3 ป  

   (3) มีการนําผลงานไปใชแลวจริงเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป และไดรับการยอมรับจากสาธารณะ 

   (4) นวตักรรมการบริการจะตองมีผลตอประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบการบริหาร 

จัดการและการใหบริการประชาชน 

   * หมายเหตุ  ผลงานสรางสรรคข้ึนใหม หมายถึง เปนสิ่งใหมท่ีไมเคยเกิดข้ึนในเมืองไทยมากอน  

 

4) รางวัลการพัฒนาการบริการท่ีเปนเลิศ 

            รางวัลท่ีพิจารณาจากผลการดําเนินการปรับปรุงการใหบริการประชาชนแลวสงผลใหเกิดการ

พัฒนาการใหบริการอยางตอเนื่อง โดยเจตนารมยของรางวัลเพ่ือใหประชาชนเพ่ือใหประชาชนไดรับบริการท่ีดีข้ึน 

 เง่ือนไขการเสนอผลงานเพ่ือขอรับรางวัล ดังนี้ 

(1) เปนการพัฒนาการใหบริการ โดยการนาํหลักการ แนวคิด เทคนิค เครื่องมือมาประยุกตใช 

(2) มีการนําผลงานไปใชแลวจริงเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป 

(3) ลักษณะผลงานท่ีเสนอจะตองไมเปนรูปแบบเดียวกับผลงานท่ีเคยไดรับรางวัลแลว หรือ

หากมีรูปแบบคลายคลึงกับผลงานท่ีเคยไดรับรางวัล ตองมีการตอยอดการพัฒนาท่ีดีข้ึน  
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  5) รางวัลบริการภาครัฐยอดเย่ียม 

  รางวัลท่ีพิจารณาใหแกหนวยงานท่ีมีผลงานไดรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติในระดับดีเดน

ในปเดียวกัน อยางนอย 3 ใน 4 ประเภทรางวัล ไดแก รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการท่ีเปนเลิศ รางวัลบูรณาการ

การบริการท่ีเปนเลิศ รางวัลนวัตกรรมการบริการท่ีเปนเลิศ และรางวัลการพัฒนาการบริการท่ีเปนเลิศ 

 

  6) รางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอยางตอเนื่อง 

  รางวัลท่ีพิจารณาจากผลการดําเนินการท่ีสามารถรักษาคุณภาพ และมาตรฐานการใหบริการ

ของหนวยงานไดเปนระยะเวลา 3 ป  นับตั้งแตผลงานไดรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติจนถึงปจจุบัน 

 เง่ือนไขการเสนอผลงานเพ่ือขอรับรางวัล ดังนี้ 

 (1) เปนผลงานท่ีเคยไดรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ระดับดีเดนประเภทใดประเภทหนึ่ง ใน 4 

ประเภทรางวัล ไดแก รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการท่ีเปนเลิศ รางวัลบูรณาการการบริการท่ีเปนเลิศ รางวัล

นวัตกรรมการบริการท่ีเปนเลิศ และรางวัลการพัฒนาการบริการท่ีเปนเลิศ  

 (2) สามารถใหบริการไดไมตํ่ากวามาตรฐานท่ีเคยไดรับรางวัล อยางตอเนื่องเปนระยะเวลา 3 ป 

(นับยอนหลังจากปท่ีสมัครขอรับรางวัล) โดยตองนําเสนอใหเห็นอยางเปนรูปธรรมถึงวิธีการในการรักษาคุณภาพ และ

มาตรฐานการใหบริการของหนวยงาน  

 (3) ตองมีผลการใหบริการท่ีดีข้ึนกวาปท่ีไดรับรางวัล มีการนําผลงานไปขยายผล มีจํานวน

ผูรับบริการเพ่ิมข้ึน มีผลความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน มีการพัฒนาวิธีการใหบริการท่ีดีข้ึน เปนตน  

 (4) หนวยงานตองแจงความจํานง โดยจัดสงรายงานผลการดําเนินการรักษามาตรฐานการใหบริการ

ของหนวยงาน มายังสํานักงาน ก.พ.ร. ตอเนื่องเปนระยะเวลา 3ป จนถึงปท่ีสมัครขอรับรางวัล 

 

    การมอบรางวัล  

 

     รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ในประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการท่ีเปนเลิศ 

รางวัลบูรณาการการบริการท่ีเปนเลิศ รางวัลนวัตกรรมการบริการท่ีเปนเลิศ และรางวัลการพัฒนาการบริการท่ีเปนเลิศ 

แบงรางวัลออกเปน 2 ระดับ ไดแก ระดับดีเดน และ ระดับดี  สําหรับรางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอยางตอเนื่อง 

ไมมีระดับของรางวัล 
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   เกณฑการประเมินรางวัล  

 

1. รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการท่ีเปนเลิศ  รางวัลบูรณาการการบริการท่ีเปนเลิศ  

   รางวัลนวัตกรรมการบริการท่ีเปนเลิศ  รางวัลการพัฒนาการบริการท่ีเปนเลิศ 

 

 รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ในประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการท่ีเปนเลิศ  

รางวัลบูรณาการการบริการท่ีเปนเลิศ รางวัลนวัตกรรมการบริการท่ีเปนเลิศ  รางวัลการพัฒนาการบริการท่ีเปนเลิศ 

แบงเกณฑการประเมินออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 พิจารณาท่ีกระบวนการจัดการเพ่ือใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ มีคะแนนเต็ม 

600 คะแนน โดยมีเกณฑการพิจารณาซ่ึงมีจุดมุงเนนท่ีตางกันในแตละประเภทรางวัล  

  สวนท่ี 2 พิจารณาท่ีผลลัพธของการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ คะแนนเต็ม 400 คะแนน โดยมี

มิติในการพิจารณา 4 มิติ ดังนี้ 

1) มิติดานความสําเร็จตามวัตถุประสงคโครงการ 

2) มิติดานคุณภาพและประสิทธิภาพการใหบริการ   

3) มิติดานความคุมคา 

4) มิติดานการพัฒนาท่ียั่งยืนและภาพลักษณองคการ 

     

ตารางแสดงรายละเอียดเกณฑการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ในสวนท่ี 1 ของแตละประเภทรางวัล 

 

เกณฑการพิจารณารางวัล 
รางวัล 

ภาพรวมฯ 

รางวัล 

บูรณาการฯ 

รางวัล 

นวัตกรรมฯ 

รางวัล 

พัฒนา 

บริการฯ 

สวนท่ี 1 กระบวนการจัดการเพ่ือใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ  (600 คะแนน) 

1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ      

2) การใหบริการท่ีมีคุณภาพ      

3) การสงเสริมการทํางานแบบหุนสวน/รวมกัน -  - - 

4) การเขาถึงบริการ และการสงเสริมใหเกิด 

   ความเสมอภาคในการใหบริการ  
-  - - 

5) การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ      

6) การเสนอแนวคิดใหม  - -   

10 

 



 เกณฑการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ  พ.ศ. 2559 

เกณฑการพิจารณารางวัล 
รางวัล 

ภาพรวมฯ 

รางวัล 

บูรณาการฯ 

รางวัล 

นวัตกรรมฯ 

รางวัล 

พัฒนา 

บริการฯ 

สวนท่ี 2 ผลลัพธการดําเนินการ (400 คะแนน) 

1) มิติดานความสําเร็จตามวัตถุประสงคของการปรับปรุงบริการ  

    (ประโยชนของการดาํเนินการปรับปรุงบริการท่ีสงผลตอกลุมเปาหมาย

ตามวัตถุประสงคของการปรับปรุง) 
    

2) มิติดานคุณภาพและประสิทธิภาพการใหบริการ 

     (การลดข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการ/ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย/ความไมพึงพอใจ/ขอรองเรียนของ

ผูรับบริการ) 

    

3) มิติดานความคุมคา    

 (การลดคาใชจายในการเขาถึงบรกิารของประชาชน/การลดตนทุน/ 

ผลิตภาพการใหบริการของหนวยงาน/ความคุมคาทางเศรษฐกิจ สังคม 

และชุมชน โดยรวม) 

    

4) มิติการพัฒนาท่ียั่งยืนและภาพลักษณ  

  (ความตอเน่ืองในการสงสมัครขอรับรางวัล/ภาพลักษณท่ีดีของหนวยงานท่ี

ปรากฏแกสาธารณะ/ความโปรงใสของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับผลงานท่ีเสนอ

ขอรับรางวัล) 

    

 

2. เกณฑการประเมินรางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอยางตอเนื่อง 

   2.1 ตองมีผลการดําเนินการผานเกณฑการพิจารณาของแตละประเภทรางวัล 

   2.2 ตองมีผลการดําเนินการไมต่ํากวามาตรฐานท่ีเคยไดรับรางวัล ใน 2 สวน คือ 

       (1) กระบวนการใหบริการตองมีประสิทธิภาพและคุณภาพไมต่ํากวากระบวนการ 

ใหบริการท่ีเคยไดรับรางวัล 

       (2) ผลผลิต/ผลลัพธของการใหบริการตองไมต่ํากวาผลผลิต/ผลลัพธท่ีเคยไดรับรางวัล 

      2.3 ตองแสดงใหเห็นดวยวามีการบริการท่ีดีข้ึน 
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 เกณฑการใหคะแนน 

 

 

สวนท่ี 1 การจัดการเพ่ือใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ (600 คะแนน) 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1) รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการท่ีเปนเลิศ 600 

1.1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ 200 

1.2) การใหบริการท่ีมีคุณภาพ 200 

1.3) การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ 200 

2) รางวัลบูรณาการการบริการท่ีเปนเลิศ 600 

2.1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ 100 

2.2) การใหบริการท่ีมีคุณภาพ 150 

2.3) การสงเสริมการทํางานแบบหุนสวน 150 

2.4) การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ 100 

2.5) การเขาถึงบริการ และการสงเสริมใหเกิดความเสมอภาคในการรับบริการ 100 

3) รางวัลนวัตกรรมการบริการท่ีเปนเลิศ 600 

3.1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ 150 

3.2) การใหบริการท่ีมีคุณภาพ 150 

3.3) การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ 150 

3.4) การเสนอแนวคิดใหม 150 

4) รางวัลการพัฒนาการบริการท่ีเปนเลิศ 600 

4.1)  การเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ 150 

4.2)  การใหบริการท่ีมีคุณภาพ 150 

4.3)  การเปลี่ยนแปลงระบบบรหิารจัดการ 150 

4.4)  การเสนอแนวคิดใหม 150 
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สวนท่ี 2 ผลลัพธการดําเนินการ (400 คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1) มิติดานความสําเร็จตามวัตถุประสงคของการปรับปรุงบริการ 100 

ประโยชนของการดําเนินการปรับปรุงบรกิารท่ีสงผลตอกลุมเปาหมายตาม

วัตถุประสงคของการปรับปรุง 

100 

2) มิติดานคุณภาพและประสิทธิภาพการใหบริการ 100 

2.1)  การลดข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการ 40 

2.2) ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 30 

2.3) ความไมพึงพอใจ/ขอรองเรียนของผูรับบริการ 30 

3) มิติดานความคุมคา  100 

3.1) การลดคาใชจายในการเขาถึงบริการของประชาชน 40 

3.2) การลดตนทุน/ผลิตภาพการใหบริการของหนวยงาน 30 

3.3) ความคุมคาทางเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน โดยรวม  30 

4) มิติดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนและภาพลักษณองคการ 100 

4.1) ความตอเนื่องในการสงสมัครขอรับรางวัล 30 

4.2) ภาพลักษณท่ีดีของหนวยงานท่ีปรากฏแกสาธารณะ 40 

4.3) ความโปรงใสของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับผลงานท่ีเสนอขอรับรางวัล 30 

 

  

 เกณฑการพิจารณามอบรางวัล 

  

 ระดับรางวัลท่ีมอบ 

 

 ระดับยอดเย่ียม หนวยงานท่ีจะพิจารณาใหไดรับรางวัลตองมีการดําเนินการท่ีโดดเดนครบท้ัง 3 ดาน ไดแก 

ดานมาตรฐานการบริการ ดานการบูรณาการการบริการ และดานนวัตกรรมการบริการ หรือดานการพัฒนาการบริการ 

 ระดับดีเดน หนวยงานท่ีจะพิจารณาใหไดรับรางวัลตองมีผลคะแนนรวมของกระบวนการจัดการ

เพ่ือใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการใหบริการและผลลัพธการดําเนินการ ไมนอยกวา 800 คะแนน 

 ระดับด ีหนวยงานท่ีจะพิจารณาใหไดรับรางวัลตองมีผลคะแนนรวมของกระบวนการจัดการเพ่ือใหเกิด

การพัฒนาคุณภาพการใหบริการและผลลัพธการดําเนินการ ไดคะแนนมากกวา 750 คะแนน แตไมถึง 800 คะแนน 
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 ขอกําหนดของแตละประเภทรางวัล 

 ระดับของรางวัลมีขอกําหนดเก่ียวกับการไดรับรางวัลในแตละประเภทรางวัล ดังนี้ 

 1. รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการท่ีเปนเลิศ 

 ระดับดีเดน ตองไดคะแนนสวนท่ี 1 ดานการใหบริการท่ีมีคุณภาพ ไมนอยกวารอยละ 80 

และสวนท่ี 2 ผลลัพธการดําเนินการไมนอยกวารอยละ 80 และคะแนนท้ังสองสวนรวมกัน

ตองไมนอยกวา 800  คะแนน 

 ระดับดี ตองไดคะแนนสวนท่ี 1 ดานการใหบริการท่ีมีคุณภาพ ไมนอยกวารอยละ 75 และ

สวนท่ี 2 ผลลัพธการดําเนินการไมนอยกวารอยละ 75 และคะแนนท้ังสองสวนรวมกันตอง ไม

นอยกวา 750 คะแนน 

 

 2. รางวัลบูรณาการการบริการท่ีเปนเลิศ 

 ระดับดีเดน ตองไดคะแนนสวนท่ี 1 ดานการสงเสริมการทํางานแบบหุนสวนและการสงเสริม

ใหเกิดความเสมอภาคในการรับบริการ ไมนอยกวารอยละ 80 และสวนท่ี 2 ผลลัพธการ

ดําเนินการไมนอยกวารอยละ 80 และคะแนนท้ังสองสวนรวมกันตองไมนอยกวา 800 คะแนน 

 ระดับดี ตองไดคะแนนสวนท่ี 1 ดานการสงเสริมการทํางานแบบหุนสวนและการสงเสริมใหเกิด

ความเสมอภาคในการรับบริการ ไมนอยกวารอยละ 75 และสวนท่ี 2 ผลลัพธการดําเนินการ   

ไมนอยกวารอยละ 75 และคะแนนท้ังสองสวนรวมกันตองไมนอยกวา 750 คะแนน 

 

 3. รางวัลนวัตกรรมการบริการท่ีเปนเลิศ 

 ระดับดีเดน ตองไดคะแนนสวนท่ี 1 ดานการเสนอแนวคิดใหม ไมนอยกวารอยละ 80 และ

สวนท่ี 2 ผลลัพธการดําเนินการไมนอยกวารอยละ 80 และคะแนนท้ังสองสวนรวมกันตองไมนอยกวา 800 คะแนน 

 ระดับดี ตองไดคะแนนสวนท่ี 1 ดานการเสนอแนวคิดใหม ไมนอยกวารอยละ 75 และสวนท่ี 2 

ผลลัพธการดําเนินการไมนอยกวารอยละ 75 และคะแนนท้ังสองสวนรวมกันตองไมนอยกวา 750 คะแนน 

 

4. รางวัลการพัฒนาการบริการท่ีเปนเลิศ 

 ระดับดีเดน ตองไดคะแนนสวนท่ี 1 ดานการใหบริการท่ีมีคุณภาพ ไมนอยกวารอยละ 80 

และสวนท่ี 2 ผลลัพธการดําเนินการไมนอยกวารอยละ 80 และคะแนนท้ังสองสวนรวมกัน

ตองไมนอยกวา 800  คะแนน 

 ระดับดี ตองไดคะแนนสวนท่ี 1 ดานการใหบริการท่ีมีคุณภาพ ไมนอยกวารอยละ 75 และ

สวนท่ี 2 ผลลัพธการดําเนินการไมนอยกวารอยละ 75 และคะแนนท้ังสองสวนรวมกันตอง  

ไมนอยกวา 750 คะแนน 
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 การสมัครขอรับรางวัล 

 

คุณสมบัติเบ้ืองตน 

 

 หนวยงานท่ีมีสิทธิสมัครขอรับรางวัล ตองเปนหนวยงานของรัฐ  หมายถึง สวนราชการระดับกรม จังหวัด 

สถาบันอุดมศึกษา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ 

 

วิธีการสมัคร 

 สวนราชการยื่นสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ โดยจัดทําเอกสารการสมัครขอรับรางวัลตาม

แบบฟอรมท่ีกําหนด และหนังสือนําสงท่ีลงนามโดยหัวหนาสวนราชการ/หนวยงาน ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร.  พรอม

ไฟลบรรจุขอมูลในแผนซีดี จํานวน 1 ชุด  

ประเภทรางวัล แบบฟอรมท่ีตองกรอก 

1. รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการท่ีเปนเลิศ แบบฟอรมท่ี 1, 2 และ 3 

2. รางวัลบูรณาการการบริการท่ีเปนเลิศ แบบฟอรมท่ี 1, 2 และ 3 

3. รางวัลนวัตกรรมการบริการท่ีเปนเลิศ แบบฟอรมท่ี 1, 2 และ 3 

4. รางวัลการพัฒนาการบริการท่ีเปนเลิศ แบบฟอรมท่ี 1, 2 และ 3 

5. รางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอยางตอเนื่อง  

    - กรณีหนวยงานเสนอผลงานท่ีเคยไดรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ  

      ระดับดีเดน มาแลวไมนอยกวา 3 ป 

แบบฟอรมท่ี 1 และ 4 

    - กรณีหนวยงานแจงความจํานงเพ่ือขอรับรางวัลพัฒนาคุณภาพการ 

      บริการอยางตอเนื่องตั้งแตปท่ีไดรับรางวัลตอเนื่องทุกป ไมนอยกวา 3 ป 

แบบฟอรมท่ี 1 และ 5 

 
                     

กระบวนการตรวจประเมินและมอบรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ  

  

 การพิจารณาตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ประกอบดวย  7 ข้ันตอน (ภาพท่ี 1)  

 

ข้ันตอนท่ี 1 : การตรวจสอบเอกสารเบ้ืองตน 

 เปนการตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณของการจัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินการของหนวยงานท่ี

เสนอมาเพ่ือขอรับการประเมิน โดยหนวยงานตองจัดทําเอกสารรายงานใหถูกตองและครบถวนตามแบบฟอรม

และเง่ือนไขท่ีกําหนด หากสวนราชการจัดทํารายงานไมถูกตองหรือไมครบถวน จะไมรับพิจารณาตรวจประเมิน

ในข้ันตอไป 
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ข้ันตอนท่ี 2 : การตรวจประเมินจากเอกสารรายงาน (Independent Review) 

 เปนการประเมินผลจากเอกสารรายงานผลการดําเนินการท่ีสวนราชการเสนอขอรับการประเมินมายัง

สํานักงาน ก.พ.ร. โดยทีมผูตรวจประเมิน ท้ังนี้ ในแตละประเภทรางวัลจะมีคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน ผลงาน

ใดไดคะแนนมากกวา 750 คะแนน จะไดรับการตรวจประเมินในข้ันตอไป 

ข้ันตอนท่ี 3 : การกล่ันกรองผลการตรวจประเมิน (Consensus Review) 

 เปนการพิจารณาผลการตรวจประเมิน ท่ีผานการพิจารณาจากข้ันท่ี 1 โดยทีมผูทรงคุณวุฒิจากสํานักงาน 

ก.พ.ร. ท้ังนี้ หากกระบวนงานบริการใดไดรับการยืนยันผลคะแนนมากกวา 750 คะแนน แตไมถึง 800 คะแนน จะ

พิจารณาใหไดรับรางวัลในระดับดี สําหรับกระบวนงานบริการใดไดรับการยืนยันผลคะแนนตั้งแต 800 คะแนน 

ข้ึนไป จะอยูในเกณฑไดรับรางวัลระดับดีเดน และไดรับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานจริงในพ้ืนท่ีตอไป  

ข้ันตอนท่ี 4 : ยืนยันผลการพิจารณาตรวจประเมิน (Site Visit Review)  

 เปนการตรวจประเมินในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานจริงของสวนราชการ โดยทีมผูตรวจประเมิน สําหรับผลงานท่ี

มีคะแนนตั้งแต 800 คะแนน ข้ึนไป เพ่ือยืนยันผลการพิจารณาตรวจประเมิน อันนําไปสูการมอบรางวัลระดับดีเดน  

ข้ันตอนท่ี 5 : เสนอ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการยกระดับและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและลดข้ันตอน

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการประชาชนอนุมัติ

รางวัล 

 นําเสนอผลการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแหงชาติตอ อ.ก.พ.ร. เก่ียวกับการยกระดับและพัฒนา

คุณภาพมาตรฐานและลดข้ันตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความ

ตองการประชาชน เพ่ืออนุมัติรางวัล 

ข้ันตอนท่ี 6 : ประกาศรางวัล 

 ประกาศรายชื่อสวนราชการท่ีไดรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ 

ข้ันตอนท่ี 7: มอบรางวัล 

 จัดพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ  
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ภาพท่ี 1 กระบวนการตัดสินรางวัลและมอบรางวัล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบเอกสาร

เบื้องตน

ตรวจประเมินจาก

เอกสารรายงาน

< 750 คะแนน

ไมรับพิจารณา

ขอมูลไม

ครบถวน

ไมผานการตรวจ

ประเมิน

> 750 < 800 คะแนน

กลัน่กรองผลการตรวจ

ประเมิน

พิจาณาใหรบัรางวัล

ระดับดี
ตรวจประเมิน 

ณ พื้นที่

≥ 800  คะแนน

ประกาศผลการ

พิจาณา

มอบรางวัล

เสนอ อ.ก.พ.ร. ฯ 

พิจารณา

No

รับสมัคร

yes

yes
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ภาคผนวก 1   แนวทางการใหคะแนนรางวัลบริการภาครัฐแหงชาต ิ

 

        1.1 ประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เปนเลิศ 

            1.2 ประเภทรางวัลบูรณาการการบรกิารที่เปนเลศิ 

             1.3 ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เปนเลศิ 

             1.4 ประเภทรางวัลการพัฒนาบริการที่เปนเลิศ 
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     1.1 ประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการท่ีเปนเลิศ 
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แนวทางการใหคะแนนรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ (Thailand Public Service Awards) 

ประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการท่ีเปนเลิศ 

ประเด็นพิจารณา คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1. การจัดการเพ่ือใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ (600 คะแนน) 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ 

คะแนน 200 100 100     

การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ

ใหบริการ 

  มีการปรับปรุง/ 

ลดข้ันตอนการ

ใหบริการ อาทิ  

ลดข้ันตอนท่ีประชาชน

จะตองติดตอราชการ

ดวยตนเอง  

ลดระเบียบท่ียุงยาก

ของทางราชการ 

 

 

มีแผนการ

ดําเนินการปรับปรุง

บริการท่ีเปนระบบ

และชัดเจน มีการ

ประสานการ

ดําเนินการระหวาง

หนวยงาน 

    

2. การใหบริการท่ีมีคุณภาพ 

คะแนน 200 60 40 60 40 

การใหบริการท่ีมี

คุณภาพ 

  มีการให

ความสําคัญกับการ

พัฒนาคุณภาพการ

ใหบริการท่ีคํานึงถึง

ผูรับบริการเปน

ศูนยกลาง จัดใหมี

บริการท่ีเหมาะสม

กับเวลา มีความ

เปนเอกลักษณ 

มีการกระจาย

อํานาจการทํางาน/

การตัดสินใจใหเกิด

ความรวดเร็ว 

คลองตัว 

มีมาตรฐานการ

ใหบริการของ 

ทุกหนวยบริการท่ี

ชัดเจน อาทิ 

ข้ันตอนการทํางาน 

คูมือการใหบริการ

ของเจาหนาท่ี  

มีระบบติดตาม

ประเมินผล 

มีการปรับปรุงการ

ใหบริการท่ีอํานวย

ความสะดวกแก

ผูรับบริการ อาทิ 

ลดปริมาณการใช

เอกสารในการ

ติดตอราชการ  

มีชองทางการ

ใหบริการท่ีท่ัวถึง 
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3. การเปล่ียนแปลงระบบบริหารจัดการ 

คะแนน 200 50 50 50 50 

การเปลี่ยนแปลง

ระบบบริหาร

จัดการ 

  มีการสราง

วัฒนธรรมองคการ

ใหมีจิตบริการ และ

สงเสริมใหมีการ

ปรับเปลี่ยน

วัฒนธรรมองคการ

เพ่ือใหบริการไดทัน

ตอเหตุการณ 

 

 

มีการสรางการ 

มีสวนรวมของ

บุคลากรในองคกร

ในการปรับปรุง

คุณภาพการ

ปฏิบัติงาน/บริการ 

มีการบริหาร

จัดการโดยใช

ระบบ/ขอมูล

สารสนเทศ 

มีการพัฒนาการ

ใหบริการโดยใช

เครื่องมือหรือ

เทคนิคแนวทาง 

การบริหารจัดการ

มาประยุกตใช

เหมาะสมกับบริบท

ของหนวยงาน 

2. ผลลัพธการดําเนินการ (400 คะแนน) 

1. มิติดานความสําเร็จตามวัตถุประสงคของการปรับปรุงบริการ 

คะแนน 100         

ประโยชนของการ

ดําเนินการ

ปรับปรุงบริการท่ี

สงผลตอ

กลุมเปาหมาย

ตามวัตถุประสงค

ของการปรับปรงุ 

          

2. มิติดานคุณภาพและประสิทธิภาพการใหบริการ 

คะแนน 100 40 30 30   

คุณภาพและ

ประสิทธิภาพการ

ใหบริการ 

  การลดข้ันตอนและ

ระยะเวลาในการ

ใหบริการ 

ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการและผูมี

สวนไดสวนเสีย 

ความไมพึงพอใจ/

ขอรองเรียนของ

ผูรับบริการ 
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3. มิติดานความคุมคา  

คะแนน 100 40 30 30   

ความคุมคา   การลดคาใชจายใน

การเขาถึงบริการ

ของประชาชน 

การลดตนทุน/ผลิต

ภาพการใหบริการ

ของหนวยงาน 

ความคุมคาทาง

เศรษฐกิจ สังคม 

และชุมชนโดยรวม 

  

4. มิติดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนและภาพลักษณองคการ  

คะแนน 100 30 40 30   

การพัฒนาท่ียั่งยืน

และภาพลักษณ

องคการ  

  ความตอเนื่องใน

การสงสมัครขอรับ

รางวัล 

 

 

ภาพลักษณท่ีดีของ

หนวยงานท่ีปรากฎ

แกสาธารณะ 

ความโปรงใสของ

หนวยงานท่ี

เก่ียวของกับ

ผลงานท่ีเสนอ

ขอรับรางวัล 

  

หมายเหตุ      

1. รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการท่ีเปนเลิศ ระดับดีเดน ตองไดคะแนนสวนท่ี 1 ดานการใหบริการท่ีมีคุณภาพ  

   ไมนอยกวารอยละ 80 และสวนท่ี 2 ผลลัพธการดําเนินการไมนอยกวารอยละ 80 และคะแนนท้ังสองสวนรวมกัน 

   ตองไมนอยกวา 800  คะแนน 

2. แนวทางการใหคะแนนอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

22 

 



 เกณฑการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ  พ.ศ. 2559 

 

 

 

 

 

1.2 ประเภทรางวัลบูรณาการการบริการท่ีเปนเลิศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 



 เกณฑการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ  พ.ศ. 2559 

 

แนวทางการใหคะแนนรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ (Thailand Public Service Awards) 

ประเภทรางวัลบูรณาการการบริการท่ีเปนเลิศ 

ประเด็นพิจารณา คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1. การจัดการเพ่ือใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ (600 คะแนน) 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ 

คะแนน 100 50 50     

การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ

ใหบริการ 

  มีการปรับปรุง/ 

ลดข้ันตอนการ

ใหบริการ อาทิ  

ลดข้ันตอนท่ี

ประชาชนจะตอง

ติดตอราชการดวย

ตนเอง ลดระเบียบ

ท่ียุงยากของทาง

ราชการ 

 

 

 

มีแผนการ

ดําเนินการปรับปรุง

บริการท่ีเปนระบบ

และชัดเจน มีการ

ประสานการ

ดําเนินการระหวาง

หนวยงาน 
    

2. การใหบริการท่ีมีคุณภาพ 

คะแนน 150 40 40 40 30 

การใหบริการท่ีมี

คุณภาพ 

  มีการให

ความสําคัญกับการ

พัฒนาคุณภาพการ

ใหบริการท่ีคํานึงถึง

ผูรับบริการเปน

ศูนยกลาง จัดใหมี

บริการท่ีเหมาะสม

กับเวลา มีความ

เปนเอกลักษณ 

 

 

 

มีการกระจาย

อํานาจการทํางาน/

การตัดสินใจใหเกิด

ความรวดเร็ว 

คลองตัว 

มีมาตรฐานการ

ใหบริการของทุก

หนวยบริการท่ี

ชัดเจน อาทิ 

ข้ันตอนการทํางาน 

คูมือการใหบริการ

ของเจาหนาท่ี  

มีระบบติดตาม

ประเมินผล 

มีการปรับปรุงการ

ใหบริการท่ีอํานวย

ความสะดวกแก

ผูรับบริการ อาทิ 

ลดปริมาณการใช

เอกสารในการ

ติดตอราชการ  

มีชองทางการ

ใหบริการท่ีท่ัวถึง 
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3. การสงเสริมการทํางานแบบหุนสวน 

คะแนน 150 100 50     

การสงเสริมการ

ทํางานแบบ

หุนสวน 

  มีกลไกในการเปด

โอกาส/สนับสนนุ

ใหภาคสวนอ่ืนๆ 

เขามามีสวนรวม 

ในการออกแบบ/

กําหนดนโยบาย/

ดําเนินการ

ใหบริการ/หา

แนวทางในการ

แกไขปญหา 

มีชองทางการให

ขอมูลขาวสารและ

รับฟงความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะท่ี

สามารถเขาถึง

กลุมเปาหมายได 

และมีการ

ประชาสัมพันธ

เผยแพรผลการ

ดําเนินงานให

ประชาชนรับทราบ 

 

 

  

  

4. การเปล่ียนแปลงระบบบริหารจัดการ 

คะแนน 100 30 30 40   

การเปลี่ยนแปลง

ระบบบริหาร

จัดการ 

  มีการสราง

วัฒนธรรมองคการ

ใหมีจิตบริการ และ

สงเสริมใหมีการ

ปรับเปลี่ยน

วัฒนธรรมองคการ

เพ่ือใหบริการไดทัน

ตอเหตุการณ 

มีการสรางการมี

สวนรวมของ

บุคลากรในองคกร

ในการปรับปรุง

คุณภาพการ

ปฏิบัติงาน/บริการ 

มีการบริหารจัดการ

โดยใชระบบ/ขอมูล

สารสนเทศ มีการ

พัฒนาการ

ใหบริการโดยใช

เครื่องมือหรือ

เทคนิคแนวทางการ

บริหารจัดการมา

ประยุกตใช

เหมาะสมกับบริบท

ของหนวยงาน 
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5. การเขาถึงบริการและการสงเสริมใหเกิดความเสมอภาคในการรับบริการ 

คะแนน 100 60 40     

การเขาถึงบริการ

และการสงเสริม

ใหเกิดความเสมอ

ภาคในการรับ

บริการ 

  มีการกําหนด 

แนวทางการทํางาน

รวมกันในการ

พัฒนาบริการ

ระหวางหนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของอยาง

เปนระบบ มีระบบ

ติดตามประเมินผล

การทํางานรวมกัน 

ใชทรัพยากรรวมกัน 

ทํางานแทนกัน 

ขยายการใหบริการ

ไปยังกลุม

ผูดอยโอกาส เชน 

คนยากจน คนพิการ 

กลุมสตรี ผูสูงอายุ 

เยาวชน ชนกลุมนอย 

เปนตน 

 

    

2. ผลลัพธการดําเนินการ (400 คะแนน) 

1. มิติดานความสําเร็จตามวัตถุประสงคของการปรับปรุงบริการ 

คะแนน 100         

ประโยชนของการ

ดําเนินการ

ปรับปรุงบริการท่ี

สงผลตอ

กลุมเปาหมาย

ตามวัตถุประสงค

ของการปรับปรงุ 

 

          

2. มิติดานคุณภาพและประสิทธิภาพการใหบริการ 

คะแนน 100 40 30 30   

คุณภาพและ

ประสิทธิภาพ 

การใหบริการ 

  การลดข้ันตอนและ

ระยะเวลาในการ

ใหบริการ 

ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการและ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

ความไมพึงพอใจ/

ขอรองเรียนของ

ผูรับบริการ 
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3. มิติดานความคุมคา  

คะแนน 100 40 30 30   

ความคุมคา   การลดคาใชจายใน

การเขาถึงบริการ

ของประชาชน 

การลดตนทุน/ผลิต

ภาพการใหบริการ

ของหนวยงาน 

ความคุมคาทาง

เศรษฐกิจ สังคม 

และชุมชนโดยรวม 

  

4. มิติดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนและภาพลักษณองคการ  

คะแนน 100 30 40 30   

การพัฒนาท่ียั่งยืน

และภาพลักษณ

องคการ  

  ความตอเนื่องใน

การสงสมัครขอรับ

รางวัล 

ภาพลักษณท่ีดีของ

หนวยงานท่ีปรากฎ

แกสาธารณะ 

ความโปรงใส 

ของหนวยงานท่ี

เก่ียวของกับ

ผลงานท่ีเสนอ

ขอรับรางวัล 

  

หมายเหตุ      

1. รางวัลบูรณาการการบริการท่ีเปนเลิศ ระดับดีเดน ตองไดคะแนนสวนท่ี 1 ดานการสงเสริมการทํางานแบบหุนสวน 

   และการสงเสริมใหเกิดความเสมอภาคในการรับบริการ ไมนอยกวารอยละ 80 และสวนท่ี 2 ผลลัพธการดําเนินการ 

   ไมนอยกวารอยละ 80 และคะแนนท้ังสองสวนรวมกันตองไมนอยกวา 800 คะแนน 

2. แนวทางการใหคะแนนอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
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             1.3 ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการท่ีเปนเลิศ 
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แนวทางการใหคะแนนรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ (Thailand Public Service Awards) 

ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการท่ีเปนเลิศ 

ประเด็น
พิจารณา 

คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1. การจัดการเพ่ือใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ (600 คะแนน) 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ 

คะแนน 150 80 70     

การเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การใหบริการ 

  มีการปรับปรุง/ลด
ข้ันตอนการ
ใหบริการ อาทิ  
ลดข้ันตอนท่ี
ประชาชนจะตอง
ติดตอราชการดวย
ตนเอง  
ลดระเบียบท่ียุงยาก
ของทางราชการ 
 
 
 
 

มีแผนการ
ดําเนินการ
ปรับปรุงบริการ 
ท่ีเปนระบบและ
ชัดเจน มีการ
ประสานการ
ดําเนินการระหวาง
หนวยงาน 

    

2. การใหบริการท่ีมีคุณภาพ 

คะแนน 150 40 40 40 30 

การใหบริการท่ีมี
คุณภาพ 

  มีการให
ความสําคัญกับการ
พัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการท่ีคํานึงถึง
ผูรับบริการเปน
ศูนยกลาง จัดใหมี
บริการท่ีเหมาะสม
กับเวลา มีความ
เปนเอกลักษณ 
 
 
 
 

มีการกระจาย
อํานาจการทํางาน/
การตัดสินใจใหเกิด
ความรวดเร็ว 
คลองตัว 

มีมาตรฐานการ
ใหบริการของทุก
หนวยบริการท่ี
ชัดเจน อาทิ ข้ันตอน
การทํางาน คูมือการ
ใหบริการของ
เจาหนาท่ี มีระบบ
ติดตามประเมินผล 

มีการปรับปรุงการ
ใหบริการท่ีอํานวย
ความสะดวกแก
ผูรับบริการ อาทิ 
ลดปริมาณการใช
เอกสารในการ
ติดตอราชการ  
มีชองทางการ
ใหบริการท่ีท่ัวถึง 
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3. การเปล่ียนแปลงระบบบริหารจัดการ 

คะแนน 150 50 50 50   

การเปลี่ยนแปลง
ระบบบริหาร
จัดการ 

  มีการสราง
วัฒนธรรมองคการ
ใหมีจิตบริการ  
และสงเสริมใหมี
การปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมองคการ
เพ่ือใหบริการไดทัน
ตอเหตุการณ 

มีการสรางการมี
สวนรวมของ
บุคลากรในองคกร
ในการปรับปรุง
คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/บริการ 

มีการบริหารจัดการ
โดยใชระบบ/ขอมูล
สารสนเทศ มีการ
พัฒนาการใหบริการ
โดยใชเครื่องมือหรือ
เทคนิคแนวทางการ
บริหารจัดการมา
ประยุกตใชเหมาะสม
กับบริบทของ
หนวยงาน 

  

4. การเสนอแนวคิดใหม 

คะแนน 150 40 70 40   

การเสนอแนวคิด

ใหม 

  มีการให

ความสําคัญกับ

ความทาทายของ

องคการในการ

ผลักดันใหเกิดการ

พัฒนาบริการ 

 มีการสรางสรรค

การใหบริการใหม 

(รูปแบบ 

กระบวนการ 

คุณลักษณะ)  

ท่ีสงผลใหเกิดการ

ปรับเปลี่ยนการ

บริการ 

มีการนําองคความรู/

เทคโนโลยีใหม มาใช

ในการปฏิบัติงาน/

บริการ 

  

2. ผลลัพธการดําเนินการ (400 คะแนน) 

1. มิติดานความสําเร็จตามวัตถุประสงคของการปรับปรุงบริการ 

คะแนน 100         

ประโยชนของ

การดําเนินการ

ปรับปรุงบริการท่ี

สงผลตอ

กลุมเปาหมาย

ตามวัตถุประสงค

ของการปรับปรงุ 
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2. มิติดานคุณภาพและประสิทธิภาพการใหบริการ 

คะแนน 100 40 30 30   

คุณภาพและ

ประสิทธิภาพ

การใหบริการ 

  การลดข้ันตอนและ

ระยะเวลาในการ

ใหบริการ 

 

ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการและผูมี

สวนไดสวนเสีย 

ความไมพึงพอใจ/ 

ขอรองเรียนของ

ผูรับบริการ 

 

  

3. มิติดานความคุมคา  

คะแนน 100 40 30 30   

ความคุมคา   การลดคาใชจายใน

การเขาถึงบริการ

ของประชาชน 

  

การลดตนทุน/ผลิต

ภาพการใหบริการ

ของหนวยงาน 

ความคุมคาทาง

เศรษฐกิจ สังคม  

และชุมชน โดยรวม 

  

4. มิติดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนและภาพลักษณองคการ  

คะแนน 100 30 40 30   

การพัฒนาท่ี

ยั่งยืนและ

ภาพลักษณ

องคการ  

  ความตอเนื่องใน

การสงสมัครขอรับ

รางวัล 

ภาพลักษณท่ีดีของ

หนวยงานท่ีปรากฎ

แกสาธารณะ 

ความโปรงใสของ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ

กับผลงานท่ีเสนอ

ขอรับรางวัล 

  

หมายเหตุ      

1. รางวัลนวัตกรรมการบริการท่ีเปนเลิศ ระดับดีเดน ตองไดคะแนนสวนท่ี 1 ดานการเสนอแนวคิดใหม  

   ไมนอยกวารอยละ 80 และสวนท่ี 2 ผลลัพธการดําเนินการไมนอยกวารอยละ 80 และคะแนนท้ังสองสวนรวมกัน 

   ตองไมนอยกวา 800 คะแนน 

2. แนวทางการใหคะแนนอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
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1.4 ประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการท่ีเปนเลิศ 
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แนวทางการใหคะแนนรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ (Thailand Public Service Awards) 
ประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการท่ีเปนเลิศ 

ประเด็น
พิจารณา 

คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1. การจัดการเพ่ือใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ (600 คะแนน) 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ 

คะแนน 150 80 70     

การเพิม
ประสิทธิภาพ
การใหบริการ 

  มีการปรับปรุง/ 
ลดข้ันตอนการ
ใหบริการ อาทิ  
ลดข้ันตอนท่ี
ประชาชนจะตอง
ติดตอราชการดวย
ตนเอง  
ลดระเบียบท่ียุงยาก
ของทางราชการ 

มีแผนการ
ดําเนินการปรับปรุง
บริการท่ีเปนระบบ
และชัดเจน มีการ
ประสานการ
ดําเนินการระหวาง
หนวยงาน 

    

2. การใหบริการท่ีมีคุณภาพ 

คะแนน 150 40 40 40 30 

การใหบริการทีมี
คุณภาพ 

  มีการให
ความสําคัญกับการ
พัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการท่ีคํานึงถึง
ผูรับบริการเปน
ศูนยกลาง จัดใหมี
บริการท่ีเหมาะสม
กับเวลา มีความ
เปนเอกลักษณ 

มีการกระจาย
อํานาจการทํางาน/
การตัดสินใจใหเกิด
ความรวดเร็ว 
คลองตัว 

มีมาตรฐานการ
ใหบริการของทุก
หนวยบริการท่ี
ชัดเจน อาทิ 
ข้ันตอนการทํางาน 
คูมือการใหบริการ
ของเจาหนาท่ี มี
ระบบติดตาม
ประเมินผล 

มีการปรับปรุงการ
ใหบริการท่ีอํานวย
ความสะดวกแก
ผูรับบริการ อาทิ 
ลดปริมาณการใช
เอกสารในการ
ติดตอราชการ  
มีชองทางการ
ใหบริการท่ีท่ัวถึง 

3. การเปล่ียนแปลงระบบบริหารจัดการ 

คะแนน 150 50 50 50   

การเปลียนแปลง
ระบบบริหาร
จัดการ 

  มีการสราง
วัฒนธรรมองคการ
ใหมีจิตบริการ และ
สงเสริมใหมีการ
ปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมองคการ
เพ่ือใหบริการไดทัน
ตอเหตุการณ 

มีการสรางการมี
สวนรวมของ
บุคลากรในองคกร
ในการปรับปรุง
คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/บริการ 

มีการบริหารจัดการ
โดยใชระบบ/ขอมูล
สารสนเทศ มีการ
พัฒนาการใหบริการ
โดยใชเครื่องมือหรือ
เทคนิคแนวทางการ
บริหารจัดการมา
ประยุกตใช
เหมาะสมกับบริบท
ของหนวยงาน 
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4. การเสนอแนวคิดใหม 

คะแนน 150 40 70 40   

การเสนอ 
แนวคิดใหม 

  มีการให
ความสําคัญกับ
ความทาทายของ
องคการในการ
ผลักดันใหเกิดการ
พัฒนาบริการ 

 มีการสรางสรรค
การใหบริการใหม 
(รูปแบบ 
กระบวนการ 
คุณลักษณะ)  
ท่ีสงผลใหเกิดการ
ปรับเปลี่ยนการ
บริการ 

มีการนําองคความรู/
เทคโนโลยีใหม มาใช
ในการปฏิบัติงาน/
บริการ 

  

2. ผลลัพธการดําเนินการ (400 คะแนน) 

1. มิติดานความสําเร็จตามวัตถุประสงคของการปรับปรุงบริการ 

คะแนน 100         

ประโยชนของ
การดําเนินการ
ปรับปรุงบริการท่ี
สงผลตอ
กลุมเปาหมาย
ตามวัตถุประสงค
ของการปรับปรงุ 
 

          

2. มิติดานคุณภาพและประสิทธิภาพการใหบริการ 

คะแนน 100 40 30 30   

คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
การใหบริการ 

  การลดขันตอนและ
ระยะเวลาในการ
ใหบริการ 

ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการและ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

ความไมพึงพอใจ/
ขอรองเรียนของ
ผูรับบริการ 
 

  

3. มิติดานความคุมคา  

คะแนน 100 40 30 30   

ความคุมคา   การลดคาใชจายใน
การเขาถึงบริการ
ของประชาชน 
  

การลดตนทุน/ผลิต
ภาพการใหบริการ
ของหนวยงาน 

ความคุมคาทาง
เศรษฐกิจ สังคม 
และชุมชน โดยรวม 
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4. มิติดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนและภาพลักษณองคการ  

คะแนน 100 30 40 30   

การพัฒนาที
ยั่งยืนและ
ภาพลักษณ
องคการ  

  ความตอเนืองใน
การสงสมัครขอรับ
รางวัล 

ภาพลักษณทีดีของ
หนวยงานท่ีปรากฎ
แกสาธารณะ 

ความโปรงใสของ
หนวยงานท่ี
เก่ียวของกับผลงาน
ท่ีเสนอขอรับรางวัล 

  

หมายเหตุ      
1.  รางวัลการพัฒนาการบริการทีเปนเลิศ ระดับดีเดน ตองไดคะแนนสวนที 1 ดานการใหบริการทีมีคุณภาพ  
    ไมนอยกวารอยละ 80 และสวนท่ี 2 ผลลัพธการดําเนินการไมนอยกวารอยละ 80 และคะแนนท้ังสองสวนรวมกัน 
    ตองไมนอยกวา 800 คะแนน 
2. แนวทางการใหคะแนนอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
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ภาคผนวก 2   แบบฟอรมการสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ 

 

 แบบฟอรมท่ี 1   ใบสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาต ิ

 แบบฟอรมท่ี 2   แบบฟอรมประเมินลักษณะของผลงานท่ีสมัคร 

                            ขอรับรางวัลเบ้ืองตน 

        แบบฟอรมท่ี 3   แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการ 

 แบบฟอรมท่ี 4   แบบฟอรมรายงานผลการดาํเนินการรักษาคุณภาพ

        และมาตรฐานการใหบริการ (กรณีสมัครรับรางวัล 

        พัฒนาคุณภาพการบริการอยางตอเน่ือง) 

        แบบฟอรมท่ี 5   แบบฟอรมแจงความจํานงสมัครรางวัลพัฒนา 

        คุณภาพการบริการอยางตอเน่ือง 
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แบบฟอรมท่ี 1 

ใบสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาต ิ
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แบบฟอรมใบสมัครรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ 

(Thailand Public Service Awards)  

 

ประเภท            รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เปนเลิศ 

                               รางวัลบูรณาการการบริการที่เปนเลิศ 

               รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เปนเลิศ 

               รางวัลการพัฒนาการบริการที่เปนเลิศ 

       รางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอยางตอเนื่อง 

    ช่ือผลงาน :       …………………………………………………………………………………………………………….. 

    ช่ือสวนราชการ :  ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

หนวยงานที่รับผิดชอบผลงาน : …………………………………………………………………………………………… 

ช่ือผูประสานงาน………………………………………….. ตําแหนง ……………………………………… 

สํานัก/กอง ………………………………………………… เบอรโทรศัพท ………………………………… 

เบอรโทรศัพทมือถือ……………………………………… เบอรโทรสาร…………………………………… 

e – Mail…………………………………………………….  
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แบบฟอรมท่ี 2 

แบบฟอรมประเมินลักษณะของผลงานท่ีสมัครขอรับรางวัลเบ้ืองตน 
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แบบฟอรมประเมินลักษณะของผลงานที่สมัครขอรับรางวัลเบื้องตน 

 

คําอธิบาย :  กรณีหนวยงานท่ีสงสมัครขอรับรางวัลประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการท่ีเปนเลิศ  

 รางวัลบูรณาการการบริการท่ีเปนเลิศ  รางวัลนวัตกรรมการบริการท่ีเปนเลิศ และรางวัลการพัฒนา

 การบริการท่ีเปนเลิศ โปรดกรอกแบบฟอรมนี้ตามประเภทรางวัลท่ีสงสมัคร 

 

ช่ือผลงาน  :     …………………………………………………………………………………………………………………… 

ช่ือหนวยงาน :     …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

   รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการท่ีเปนเลิศ 

 

 โปรดทําเครื่องหมาย  ในคุณสมบัติดังตอไปนี้ท่ีตรงกับผลงานของทาน (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)  

    เปนผลงานท่ีเคยไดรับรางวลัคุณภาพการใหบริการประชาชน หรือ รางวัลบริการภาครฐัแหงชาติ

        หรือรางวัลอ่ืน ๆ ท้ังในและตางประเทศ  

    เปนผลงานท่ีไดรับการยอมรับจากสาธารณะ  (มีการเผยแพรในสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ) 

    เปนผลงานท่ีเปนภารกิจหลักของหนวยงาน 

    เปนผลงานท่ีมีการนําไปขยายผลในหนวยบริการสาขาไมนอยกวารอยละ 80 ของหนวยงาน

  บริการท่ัวประเทศ 

  เปนผลงานท่ีสามารถแสดงผลการใหบริการท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันในทุกหนวยบริการได 

  ไมนอยกวารอยละ 80 

  เปนผลงานท่ีนําไปใชแลวจริงเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป 

 

 

 

 

 

 

40 

 



 เกณฑการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ  พ.ศ. 2559 

 

แบบฟอรมประเมินลักษณะของผลงานที่สมัครขอรับรางวัลเบื้องตน 

 

 

คําอธิบาย :  กรณีหนวยงานท่ีสงสมัครขอรับรางวัลประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการท่ีเปนเลิศ  

 รางวัลบูรณาการการบริการท่ีเปนเลิศ  รางวัลนวัตกรรมการบริการท่ีเปนเลิศ และรางวัลการพัฒนา

 การบริการท่ีเปนเลิศ โปรดกรอกแบบฟอรมนี้ตามประเภทรางวัลท่ีสงสมัคร 

 

ช่ือผลงาน  :     …………………………………………………………………………………………………………………… 

ช่ือหนวยงาน :     …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

   รางวัลบูรณาการการบริการท่ีเปนเลิศ 

 

 โปรดทําเครื่องหมาย  ในคุณสมบัติดังตอไปนี้ท่ีตรงกับผลงานของทาน (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)  

 

    เปนผลงานท่ีมีการปรับปรุงบริการท่ีเกิดจากการทํางานรวมกันไมนอยกวา 3 หนวยงาน  

  ประกอบดวย สวนราชการอยางนอย 2 สวนราชการ (กรม จังหวัด หรือสถาบันอุดมศึกษา 

  ในกํากับของรัฐ) และหนวยงานของรัฐประเภทอ่ืน เชน ราชการบริหารสวนทองถ่ิน องคการมหาชน 

  รัฐวิสาหกิจ เปนตน และ/หรือองคกรตาง ๆ เชน ภาคเอกชน สถาบันอุดมศึกษาท่ีไมอยูใน

  กํากับของรัฐ กลุมชุมชน ภาคประชาชน เปนตน 

  เปนผลงานท่ีมีการจัดทําเปนขอตกลง หรือแนวทางการทํางาน/โครงการ ท่ีแสดงใหเห็นอยาง

  ชัดเจนวาเปนการดําเนินการรวมกัน 

   เปนผลงานท่ีมีผลการดําเนินการปรับปรุงบริการท่ีบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายของ 

  ขอตกลงหรือแนวทางการทํางาน/โครงการ  

   เปนผลงานท่ีมีการดําเนินการเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป 

  เปนผลงานท่ีสามารถแสดงใหเห็นอยางชัดเจนตั้งแตเริ่มตนวาแตละหนวยงานท่ีมารวม 

  ดําเนินการ ทําอะไร ท่ีไหน อยางไร (ระบุหนาท่ีความรับผดิชอบของแตละหนวยงานไดชัดเจน) 
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แบบฟอรมประเมินลักษณะของผลงานที่สมัครขอรับรางวัลเบื้องตน 

 

 

คําอธิบาย :  กรณีหนวยงานท่ีสงสมัครขอรับรางวัลประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการท่ีเปนเลิศ  

 รางวัลบูรณาการการบริการท่ีเปนเลิศ  รางวัลนวัตกรรมการบริการท่ีเปนเลิศ และรางวัลการพัฒนา

 การบริการท่ีเปนเลิศ โปรดกรอกแบบฟอรมนี้ตามประเภทรางวัลท่ีสงสมัคร 

 

ช่ือผลงาน  :     …………………………………………………………………………………………………………………… 

ช่ือหนวยงาน :     …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

   รางวัลนวัตกรรมการบริการท่ีเปนเลิศ 

 

 โปรดทําเครื่องหมาย  ในคุณสมบัติดังตอไปนี้ท่ีตรงกับผลงานของทาน (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)  

   เปนผลงานท่ีมีการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/จดลิขสิทธิ์ 

  เปนผลงานท่ีคิดคนมาไมเกิน 3 ป  

  เปนผลงานท่ีมีการนําผลงานไปใชแลวจริงเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป และไดรับการ 

  ยอมรับจากสาธารณะ 

  เปนผลงานมีผลตอประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบการบริหารจัดการและการใหบริการ

  ประชาชน  

   เปนผลงานสรางสรรคข้ึนใหมท่ีไมเคยมีในเมืองไทยมากอน 
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แบบฟอรมประเมินลักษณะของผลงานที่สมัครขอรับรางวัลเบื้องตน 

 

 

คําอธิบาย :  กรณีหนวยงานท่ีสงสมัครขอรับรางวัลประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการท่ีเปนเลิศ  

 รางวัลบูรณาการการบริการท่ีเปนเลิศ  รางวัลนวัตกรรมการบริการท่ีเปนเลิศ และรางวัลการพัฒนา

 การบริการท่ีเปนเลิศ โปรดกรอกแบบฟอรมนี้ตามประเภทรางวัลท่ีสงสมัคร 

 

ช่ือผลงาน  :     …………………………………………………………………………………………………………………… 

ช่ือหนวยงาน :     …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

   รางวัลการพัฒนาการบริการท่ีเปนเลิศ 

 

 โปรดทําเครื่องหมาย  ในคุณสมบัติดังตอไปนี้ท่ีตรงกับผลงานของทาน (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)  

 

    เปนผลงานท่ีพัฒนาการใหบริการ โดยการนําหลักการ แนวคิด เทคนิค เครื่องมือมาประยุกตใช 

  เปนผลงานท่ีนําไปใชแลวจริงเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป 

  ผลงานไมเปนรูปแบบเชนเดียวกับผลงานท่ีเคยไดรับรางวัลแลว  

  เปนผลงานท่ีมีการพัฒนาบริการตอยอดจากผลงานท่ีเคยไดรับรางวัล 
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แบบฟอรมท่ี 3    

แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการ 
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แบบฟอรมบทสรุปสาระสําคัญของผลงานท่ีเสนอขอรับรางวัล (Executive Summary) 

 

ประเภทรางวัล  :     …………………………………………………………………………………………………………………… 

ช่ือผลงาน  :     ………………………………………………………………………………………………………………….. 

ช่ือหนวยงาน :     …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

สรุปผลงานโดยยอ :  

 โปรดสรุปเนือ้หาของผลงาน โดยมีความยาวไมเกิน 3 หนากระดาษ A 4 ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 

16 โดยครอบคลุมหัวขอ ดังนี้ 

  1.1 สภาพการปฏิบัติงานเดิม 

  1.2 แนวทางในการปรับปรุงบริการ 

  1.3 สภาพการปฏิบัติงานหลังการปรับปรุงบริการ 

  1.4 ประโยชนท่ีไดรับ 

  1.5 จุดเดนของผลงาน และปจจัยความสําเร็จ 
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แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการ 

 

1. ปญหา และสภาพการปฏิบัติงานเดิมกอนท่ีจะริเริ่มการปรับปรุง  

(อธิบาย ความเปนมา ปญหา และความสําคัญท่ีนํามาสูการริเริ่มกิจกรรม/โครงการ เพ่ือการแกปญหา  

โดยใหเขียนประเด็นท่ีเปนหัวใจสําคัญ แนวโนม และเง่ือนไขของสถานการณ รวมท้ังกลุมท่ีไดรับผลกระทบดวย) 

(ความยาวไมเกิน 700 คํา) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

 

 

--รูป— 

 

 

แผนผังการปฏิบัติงานเดิม 

 

 

2. ผูนําเสนอแนวทางการแกปญหา ผูดําเนินการ และผูมีสวนไดสวนเสียของโครงการ  

(ระบุวาใครมีสวนรวมในการออกแบบและ/หรือดําเนินการ ใหรวมถึงผูเก่ียวของอ่ืน ๆ ท้ัง ขาราชการ 

หนวยงานของรัฐ สถาบัน ประชาชน องคกรเอกชน ภาคเอกชน ฯลฯ) (ความยาวไมเกิน 700 คํา) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
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3. ผลงานท่ีเปนความคิดริเริ่มในการพัฒนาคุณภาพการบริการ 

    (ใหอธิบายใหเห็นถึงสิ่งท่ีเปนความคิดริเริ่มในการพัฒนาบริการ และแนวทางการแกปญหาท่ีเปนรูปแบบใหม  

    ระบุแนวคิด/แรงบันดาลใจท่ีกอใหเกิดความคิดริเริ่มท่ีทําใหการปรับปรุงบริการประสบความสําเร็จ  

    (ความยาวไมเกิน 1,400 คํา)   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

--รูป-- 

 

แผนผังการปฏิบัติงานใหม 

 

 

4. กลยุทธท่ีนํามาใชใหการพัฒนาบรกิารประสบผลสําเร็จ 

(สรุปวัตถุประสงคหลักและกลยุทธท่ีใชวามีวิธีการอยางไร และแผนปฏิบัติการในการนํากลยุทธไปสูการ 

ปฏิบัติ ใครเปนผูดําเนินการ) (ความยาวไมเกิน 1,400 คํา) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. ทรัพยากรท่ีใชในการดําเนินการ 

(ระบุทรัพยากรท้ังดานการเงิน เทคนิค ทรัพยากรบุคคล ผูสนับสนุนทางการเงินของการดําเนินโครงการและ

อธิบาย วิธีการจัดสรรหรือกระจายทรัพยากร) (ความยาวไมเกิน 700 คํา) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6. ข้ันตอนสําคัญในการพัฒนาการบริการและการนําไปปฏิบัติ 

6.1 ลําดับข้ันตอนในการพัฒนา  

(อธิบายข้ันตอนและลําดับเหตุการณการดําเนินงานหลักในการริเริ่มพัฒนาการบริการจนถึงข้ันวางแผน  

การพัฒนา) (ความยาวไมเกิน 700 คํา) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6.2  ลําดับข้ันตอนในการปฏิบัติ 

(อธิบายข้ันตอนและลําดับเหตุการณการดําเนินงานหลักในการปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ) 

(ความยาวไมเกิน 700 คํา) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

         6.3 ระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบริการ 

         (อธิบายวิธีการท่ีใชในการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการตามกลยุทธ) (ความยาวไมเกิน 700 คํา) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. ปญหา อุปสรรค รวมถึงวิธีการบริหารจัดการ 

   (ระบุปญหา อุปสรรคหลักท่ีพบระหวางการดําเนินการและวิธีการจัดการกับปญหา)  

    (ความยาวไมเกิน 700 คํา) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
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8. ประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินการพัฒนาบริการ 

(อธิบาย ผลลัพธ ผลสําเร็จ/ผลกระทบเชิงบวก และวิธีการวัดผลท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ และ ใครคือ

ผูไดรับประโยชน) (ความยาวไมเกิน 1,400 คํา) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

 

9. การสรางความย่ังยืนและการขยายผลไปยังหนวยงานอ่ืน ๆ 

(อธิบายถึงวิธีการท่ีทําใหเกิดความยั่งยืนในแงตาง ๆ เชน การเงิน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม 

สถาบันและกฎระเบียบ เปนตน และอธิบายวาหากการพัฒนาการบริการหรือ ความคิดริเริ่มนี้ถูกจําลอง

แบบหรือเผยแพรสูการบริการสาธารณะในระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ จะสามารถนําไปขยายผลได

อยางไร) (ความยาวไมเกิน 700 คํา) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

 

 

10. บทเรียนท่ีไดรับจากการดําเนินการพัฒนาบริการ คืออะไร 

 (อธิบายถึงองคประกอบหลักท่ีทําใหประสบความสําเร็จ และสิ่งท่ีไดเรียนรูจากการดําเนินการพัฒนาบริการ 

และขอเสนอแนะเพ่ือการดําเนินการตอไปในอนาคต) (ความยาวไมเกิน 700 คํา) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
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แบบฟอรมที่ 4 

แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการ 

(กรณีสมัครรับรางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอยางตอเนื่อง) 

 

เง่ือนไขการสมัครรางวัล 

 (1) เปนผลงานท่ีเคยไดรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ระดับดีเดนประเภทใดประเภทหนึ่ง ใน 4 

ประเภทรางวัล  ไดแก รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการท่ีเปนเลิศ รางวัลบูรณาการการบริการท่ีเปนเลิศ

รางวัลนวัตกรรมการบริการท่ีเปนเลิศ และรางวัลการพัฒนาการบริการท่ีเปนเลิศ  

 (2) สามารถใหบริการไดไมต่ํากวามาตรฐานท่ีเคยไดรับรางวัล อยางตอเนื่องเปนระยะเวลา 3 ป     

(นับยอนหลังจากปท่ีสมัครขอรับรางวัล) โดยตองนําเสนอใหเห็นอยางเปนรูปธรรมถึงวิธีการในการรักษา

คุณภาพ และมาตรฐานการใหบริการของหนวยงาน 

 (3) ตองมีผลการใหบริการท่ีดีข้ึนกวาปท่ีไดรับรางวัล มีการนําผลงานไปขยายผล มีจํานวนผูรับบริการ

เพ่ิมข้ึน มีผลความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน มีการพัฒนาวิธีการใหบริการท่ีดีข้ึน เปนตน 

 (4) หนวยงานตองแจงความจํานง โดยจัดสงรายงานผลการดําเนินการรักษามาตรฐานการใหบริการ

ของหนวยงาน มายังสํานักงาน ก.พ.ร. ตอเนื่องเปนระยะเวลา 3 ป จนถึงปท่ีสมัครขอรับรางวัล 
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แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการ 

 

ช่ือผลงาน :       …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ประเภทรางวัลที่ไดรับ (ระดับดีเดน).…………………………………………..………………………………….. 

 

1. สรุปสาระสําคัญของผลงานในการพัฒนาคุณภาพการบริการ 

    (อธิบายใหเห็นถึงลักษณะของกระบวนการใหบริการท่ีมีคุณภาพไมต่ํากวามาตรฐานความสําเร็จท่ีเคยไดรับ 

     รางวัล อาทิ ข้ันตอน ระยะเวลา ความพึงพอใจ ขอรองเรียน เปนตน  (ความยาวไมเกิน 700 คํา)   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. สรุปผลการดําเนินงานในรอบ 3 ปท่ีผานมา 

   (นําเสนอใหเห็นอยางเปนรูปธรรมถึงกลยุทธหรือวิธีการดําเนินการเพ่ือรักษาคุณภาพ และมาตรฐานการ 

   ใหบริการของหนวยงานใหไดอยางตอเนื่อง) (ความยาวไมเกิน 700 คํา) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบริการ 

    (อธิบายวิธีการในการตรวจสอบและประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินการ และผลการตรวจประเมินท่ี

แสดงใหเห็นไดวาการใหบริการดีข้ึนกวาปท่ีเคยไดรับรางวัล) (ความยาวไมเกิน 700 คํา) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. ปญหา อุปสรรค รวมถึงวิธีการบริหารจัดการ 

   (ระบุปญหา อุปสรรคหลักท่ีพบระหวางการดําเนินการและวิธีการจัดการกับปญหา)  

   (ความยาวไมเกิน 700 คํา) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

 

5. ประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินการพัฒนาบริการ 

(อธิบาย ผลลัพธ ผลสําเร็จ/ผลกระทบเชิงบวก และวิธีการวัดผลท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ และ ใครคือ

ผูไดรับประโยชน) (ความยาวไมเกิน 1,400 คํา) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

 

6. ทิศทางในการพัฒนาการบริการในอนาคตท่ีดีข้ึน 

    (อธิบายถึงขอเสนอ/แนวคิด/แผนการในการดําเนินการท่ีจะสงผลใหการพัฒนาการใหบริการมีแนวโนมดีข้ึนได)   

  (ความยาวไมเกิน 700 คํา) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
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แบบฟอรมที่ 5 

แบบฟอรมแจงความจํานงสมัครรับรางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอยางตอเนื่อง 

 

 

เง่ือนไขการสมัคร 

(1) ตองเปนผลงานท่ีเคยไดรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ระดับดีเดน 

(2) ตองแจงความจํานงเพ่ือขอรับรางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอยางตอเนื่อง ตั้งแตปท่ีไดรับรางวัล 

           ตอเนื่องทุกป ไมนอยกวา 3 ป 
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แบบฟอรมแจงความจํานงสมัครรับรางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอยางตอเนื่อง 

 

ช่ือผลงาน :       …………………………………………………………………………………………………………….. 

ช่ือสวนราชการ :  …………………………………………………………………………………………………………….. 

ประเภทรางวัลที่ไดรับ …………………………………………  ป พ.ศ. …………………… 

    

 รายงานการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการ คร้ังที่………….. ป พ.ศ……………….. 
 (หนวยงานตองแจงความจํานงไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. โดยแสดงผลการดําเนินงานรักษามาตรฐานการใหบริการท่ี

ผานมาตอเน่ืองทุกป ไมนอยกวา 3 ป  นับตั้งแตผลงานไดรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ)  

1. สรุปผลการดําเนินงานในปท่ีผานมา 

(อธิบายวิธีการดําเนินการเพ่ือใหสามารถรักษาคุณภาพ และมาตรฐานการใหบริการของหนวยงานไดอยาง

ตอเนื่องพรอมกับแสดงผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ) (ความยาวไมเกิน 1,400 คํา) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน (ความยาวไมเกิน 700 คํา) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ปญหาอุปสรรคตอการดําเนินงาน (ความยาวไมเกิน 700 คํา) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. แผนการดําเนินงานในปตอไป (ความยาวไมเกิน 700 คํา) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

54 

 



 เกณฑการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ  พ.ศ. 2559 
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