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ตราสัญลักษณ ์

 
 

สัญลักษณ์ 
สองมือบริการ สีทองอร่าม ประคองใจสีแดง อักษรข้างล่าง “บริการด้วยใจ” 

ความหมาย 

สองมือทอง   สื่อให้เห็นถึงความเป็นเลิศในการให้บริการ 

     ใจสีแดง     เป็นใจท่ีเปี่ยมด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นในการ 
       ให้บริการประชาชน 

วัตถุประสงค์ของรางวัล 

 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ เพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส    เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ ดังนั้น 
หนว่ยงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติจึงถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่มีผลการท างานในการยกระดับคุณภาพ
การให้บริการที่ประสบผลส าเร็จ ซึ่งจะสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง กระตุ้นให้หน่วยงานมีความ
มุ่งมั่นและตั้งใจในการท าหน้าที่ให้ดีย่ิงข้ึน 
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ค าน า 

  นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐพัฒนา
คุณภาพการให้บริการประชาชน และจัดให้มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานเพื่อมอบรางวัลบริการ
ภาครัฐแห่งชาติให้แก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญก าลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงาน     
ที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาหรือปรับปรุงบริการจนสามารถตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้แก่
ผู้รับบริการ ซึ่งผลงานของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการให้บริการของ
ภาครัฐที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนในระดับประเทศแล้ว ยังเป็นที่ ยอมรับในระดับนานาชาติด้วย โดยมี
หลายหน่วยงานได้พัฒนาต่อยอดผลงานการพัฒนาคุณภาพการให้บริการจนได้รับรางวัล United Nations 
Public Service Awards ขององค์การสหประชาชาติ  

ในปี พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐยกระดับคุณภาพการให้บริการ
ประชาชนและสร้างความเข้าใจในการเสนอผลงานสมัครขอรับรางวัล ส านักงาน ก.พ.ร. จึงได้ปรับปรุงเกณฑ์
การสมัครขอรับรางวัลในบางประเภทให้มีความชัดเจนยิ่งข้ึน อีกทั้งเป็นปีแรกที่ส านักงาน ก.พ.ร. จะพิจารณามอบ
รางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่องให้แก่หน่วยงานที่เคยได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติระดับดีเด่น
ในประเภทต่าง ๆ  ที่ยังคงมีการด าเนินการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานการให้บริการของหน่วยงานไว้อย่างต่อเนื่อง 

ดังนั้น ส านักงาน ก.พ.ร. จึงได้จัดท าเอกสารเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ข้ึน เพื่อเป็นแนวทางให้ส่วนราชการใช้ในการขอรับรางวัลต่อไป  

 

 

 
ส านักงาน ก.พ.ร. 
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บทน า 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้ก าหนด
แนวทางในการปรับปรุงงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไว้ในหลายมาตรา กล่าวคือ หมวด 5 การ
ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน มาตรา 27 ก าหนดให้ “ส่วนราชการต้องจัดให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการด าเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบการด าเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว และลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ” 
และมาตรา 29 ก าหนดให้ “ส่วนราชการแต่ละแห่งที่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน
หรือการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกันต้องจัดท าแผนภูมิขั้นตอน ระยะเวลาการด าเนินการ 
แล้วเผยแพร่เพื่อให้ประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้” 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ส านักงาน ก.พ.ร. จึงได้ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และผลักดัน
ให้ส่วนราชการต่าง ๆ  พัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ โดยได้
ด าเนินการเป็น 2 มาตรการ กล่าวคือ 

1. มาตรการภาคบังคับ โดยก าหนดเป็นตัวช้ีวัดภาคบังคับตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ให้ทุก
ส่วนราชการด าเนินการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการลงร้อยละ 30 – 50 รักษามาตรฐานระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ และปรับปรุงกระบวนงานการให้บริการ โดยได้ด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน 

2. มาตรการสมัครใจ คณะกรรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยอนุกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและลดข้ันตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อ
อ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเพื่อมอบ “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ” แก่หน่วยงานของรัฐที่
สามารถพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดมาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2546 

ส าหรับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ส านักงาน ก.พ.ร. ได้สนับสนุนให้ส่งผลงาน
เสนอขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards ซึ่งเป็นรางวัลที่องค์การสหประชาชาติมอบ
ให้แก่หน่วยงานรัฐของประเทศสมาชิกที่มีการให้บริการสาธารณะได้อย่างยอดเยี่ยม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550  ซึ่งที่ผ่านมา 
หน่วยงานของรัฐไทยได้รับรางวัลดังกล่าวแล้ว 8 หน่วยงาน ได้แก่  

 - ปี พ.ศ. 2550 โรงพยาบาลยโสธร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  
 - ปี พ.ศ. 2551 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
 - ปี พ.ศ. 2554 ส านักงานสรรพากรภาค 7 กรมสรรพากร ได้รับรางวัลชนะเลิศ และกรมชลประทาน 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  
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- ปี พ.ศ. 2555 กรมชลประทาน ได้รับรางวัลชนะเลิศ และโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  

 - ปี พ.ศ. 2556 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
  - ปี พ.ศ. 2557 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 กรมควบคุมโรค และโรงพยาบาลขอนแก่น
ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

 - ปี พ.ศ. 2558 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
และโรงพยาบาลขอนแก่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 

ดังนั้น การได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ จึงเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการและการ
บริหารจัดการของหน่วยงานของรัฐ ที่ท าให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และ
เป็นที่พึงพอใจ ที่ส าคัญแสดงให้เห็นว่าผลการท างานของหน่วยงานของรัฐเป็นที่ยอมรับ ซึ่งจะช่วยสร้างขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นแรงกระตุ้นให้หน่วยงานของรัฐมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการท าหน้าที่ให้ดีข้ึน 
และเป็นสิ่งยืนยันความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการว่าสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ  ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการให้บริการและระบบการ
บริหารของหน่วยงานให้ดีย่ิงข้ึนต่อไป 
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รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards) 
 
  รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
มอบให้ส าหรับส่วนราชการที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน และสามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

ประเภทรางวัล 
   
 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประกอบด้วย 5 ประเภทรางวัล ดังนี้ 
 

1) รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการ  
      รางวัลที่พิจารณาจากผลการน ามาตรฐานการให้บริการไปด าเนินการขยายผลในทุกหน่วย

บริการสาขา โดยเจตนารมยข์องรางวัลเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี มีมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยบริการ 
 เงื่อนไขการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล ดังนี ้
 (1) เป็นผลงานที่เคยได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน หรือ รางวัลบริการภาครัฐ

แห่งชาติ ระดับดีเด่นหรือรางวัลอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ หรือเป็นผลงานที่ได้รับการยอมรับจากสาธารณะ
 (2) เป็นผลงานที่มีการน าไปขยายผลในหน่วยบริการสาขาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหน่วย
บริการทั่วประเทศ 

 (3) เป็นผลงานที่สามารถแสดงผลการให้บริการที่เปน็มาตรฐานเดียวกันในทุกหน่วยบริการได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 (4) มีการน าผลงานไปใช้แล้วจริงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ป ี
 

2) รางวัลนวัตกรรมการบริการ  
   รางวัลที่พิจารณาจากผลการด าเนินการที่แสดงถึงการสร้างสรรค์งานบริการ หรือคิดค้น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ในการให้บริการประชาชน โดยเจตนารมย์ของรางวัลเพื่อให้หน่วยงานสร้างสรรค์รูปแบบการ
ให้บริการใหม่ ๆ ที่สอดคล้อง ทันต่อสถานการณ์และความต้องการของประชาชน 
  เงื่อนไขการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล ดังนี ้
  (1) เป็นผลงานการให้บริการที่เป็นการสร้างสรรค์ข้ึนใหม่* 
    (1.1) เกิดกระบวนการท างานใหม่ หรือ 
    (1.2) เกิดงานบริการหรือรูปแบบการให้บริการใหม่ หรือ 
        (1.3) มีการจดสทิธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/จดลิขสิทธ์ิ 
  (2) เป็นผลงานที่คิดค้นมาไม่เกิน 3 ปี  

   (3) มีการน าผลงานไปใช้แล้วจรงิเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับการยอมรบัจากสาธารณะ 
   (4) นวัตกรรมการบริการจะต้องมีผลต่อประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบการบรหิาร 
จัดการและการใหบ้ริการประชาชน 
   * หมายเหตุ  ผลงานสร้างสรรค์ข้ึนใหม่ หมายถึง เป็นสิ่งใหม่ทีไ่ม่เคยเกิดข้ึนในเมืองไทยมาก่อน  
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3) รางวัลการพัฒนาการบริการ 

            รางวัลที่พิจารณาจากผลการด าเนินการปรับปรุงการให้บริการประชาชนแล้วส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยเจตนารมยข์องรางวัลเพื่อให้ประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีข้ึน 
 เงื่อนไขการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล ดังนี ้

(1) เป็นการพัฒนาการให้บริการ โดยการน าหลักการ แนวคิด เทคนิค เครื่องมือมาประยุกต์ใช้ 
(2) มีการน าผลงานไปใช้แล้วจริงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ป ี
(3) ลักษณะผลงานที่เสนอจะต้องไม่เป็นรูปแบบเดียวกับผลงานที่เคยได้รับรางวัลแล้ว หรือ

หากมีรูปแบบคล้ายคลึงกับผลงานที่เคยได้รับรางวัล ต้องมีการต่อยอดการพัฒนาที่ดีข้ึน  
 

4) รางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยม 
  รางวัลที่พิจารณาให้แก่หน่วยงานที่มีผลงานได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติในระดับดีเด่น
ในปีเดียวกัน ทั้ง 3 ประเภทรางวัลข้างต้น ได้แก่ รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบรกิาร รางวัลนวัตกรรมการบริการ และ
รางวัลการพัฒนาการบริการ 
 

5) รางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเน่ือง 
  รางวัลที่พิจารณาจากผลการด าเนินการที่สามารถรักษาคุณภาพ และมาตรฐานการให้บริการ
ของหน่วยงานได้เป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่ผลงานได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2557 

 เงื่อนไขการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล ดังนี้ 
 (1) เป็นผลงานที่เคยได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ระดับดีเด่นประเภทใดประเภทหนึ่ง ใน  

4 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ รางวัล
นวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ และรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ  

 (2) สามารถให้บริการได้ไม่ต ่ากว่ามาตรฐานที่เคยได้รับรางวัล อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี 
(นับย้อนหลังจากปีที่ได้รับรางวัล) โดยต้องน าเสนอให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมถึงวิธีการในการรักษาคุณภาพ และ
มาตรฐานการให้บริการของหน่วยงาน  

 (3) ต้องมีผลการให้บริการที่ดีข้ึนกว่าปีที่ได้รับรางวัล มีการน าผลงานไปขยายผล มีจ านวน
ผู้รับบริการเพิ่มข้ึน มีผลความพึงพอใจเพิ่มข้ึน มีการพัฒนาวิธีการให้บริการที่ดีข้ึน เป็นต้น  

 (4) หน่วยงานต้องแจ้งความจ านง โดยจัดส่งรายงานผลการด าเนินการรักษามาตรฐานการให้บริการ
ของหน่วยงาน มายังส านักงาน ก.พ.ร. ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3ปี จนถึงปีที่สมัครขอรับรางวัล (รายงานผลการ
ด าเนินการครั้งที่ 1 ในปี 2558 และครั้งที่ 2 ในปี 2559 และสมัครรับรางวัลในปี 2560 ซึ่งถือเป็นการรายงานผลการ
ด าเนินการครั้งที่ 3) 
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เกณฑ์การประเมินรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการ รางวัลนวัตกรรมการบริการ  

และรางวัลการพัฒนาการบริการ 
 
 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ในประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการ รางวัล
นวัตกรรมการบริการ และรางวัลการพัฒนาการบริการ แบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 พิจารณาที่กระบวนการจัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ มีคะแนนเต็ม 
600 คะแนน โดยมีเกณฑ์การพิจารณาซึ่งมีจุดมุ่งเน้นที่ต่างกันในแต่ละประเภทรางวัล  
  ส่วนที่ 2 พิจารณาที่ผลลัพธ์ของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ คะแนนเต็ม 400 คะแนน โดยมี
มิติในการพิจารณา 4 มิติ ดังนี ้

1) มิติด้านความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงบริการ 
2) มิติด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ   
3) มิติด้านความคุ้มค่า 
4) มิติด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์การ 

     
 รายละเอียดเกณฑ์การพิจารณารางวัล ในส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี  2 ของแต่ละประเภทรางวัล 

 

เกณฑ์การพิจารณารางวัล 

รางวัล 
ภาพรวม
มาตรฐาน
การบริการ 

รางวัล 
นวัตกรรม
การบริการ 

รางวัล 
การพัฒนา 
การบริการ 

ส่วนท่ี 1 กระบวนการจัดการเพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ  (600 คะแนน) 
1) การเพิม่ประสทิธิภาพการใหบ้รกิาร  200 150 150 
2) การให้บริการที่มีคุณภาพ  200 150 150 
3) การเปลี่ยนแปลงระบบบรหิารจัดการ  200 150 150 
4) การเสนอแนวคิดใหม่  - 150 150 
ส่วนท่ี 2 ผลลัพธ์ของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ (400 คะแนน) 
1) มิติด้านความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงบริการ 
(ประโยชน์ของการด าเนินการปรับปรุงบริการที่ส่งผลต่อกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์
ของการปรับปรุง) 

100 100 100 

2) มิติด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ 
(การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ/ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย/ความไม่พึงพอใจ/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ) 

   

     2.1 การลดข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบ้ริการ 40 40 40 
     2.2 ความพึงพอใจของผู้รบับริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี 30 30 30 
     2.3 ความไม่พึงพอใจ/ข้อรอ้งเรียนของผูร้ับบริการ 30 30 30 
3) มิติด้านความคุ้มค่า    
 (การลดค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงบริการของประชาชน/การลดต้นทุน/ผลิตภาพการ
ให้บริการของหน่วยงาน/ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน โดยรวม) 
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เกณฑ์การพิจารณารางวัล 

รางวัล 
ภาพรวม
มาตรฐาน
การบริการ 

รางวัล 
นวัตกรรม
การบริการ 

รางวัล 
การพัฒนา 
การบริการ 

     3.1 การลดค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงบริการของประชาชน 40 40 40 
     3.2 การลดต้นทุน/ผลิตภาพการใหบ้รกิารของหน่วยงาน 30 30 30 
     3.3 ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน โดยรวม 30 30 30 
4) มิติการพฒันาที่ยั่งยืนและภาพลกัษณ์  
 (ความต่อเนื่องในการส่งสมัครขอรับรางวัล/ภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานที่ปรากฏแก่
สาธารณะ/ความโปร่งใสของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับผลงานที่เสนอขอรับรางวัล) 

   

     4.1 ความต่อเนื่องในการส่งสมัครขอรับรางวัล 30 30 30 
     4.2 ภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานทีป่รากฏแก่สาธารณะ 40 40 40 
     4.3 ความโปร่งใสของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผลงานทีเ่สนอ

ขอรับรางวัล 
30 30 30 

รวมคะแนนส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 1000 1000 1000 
 

 ระดับของรางวัล  
 รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการ รางวัลนวัตกรรมการบริการ และรางวัลการพัฒนาการบริการ 
แบ่งรางวัลออกเป็น 2 ระดับ ดังนี ้

1. ระดับดีเด่น หน่วยงานที่จะพิจารณาให้ได้รับรางวัลต้องมีผลคะแนนรวมของกระบวนการ
จัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและผลลัพธ์ของการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ ไม่น้อยกว่า 800 คะแนน 

2. ระดับด ีหน่วยงานที่จะพิจารณาให้ได้รับรางวัลต้องมีผลคะแนนรวมของกระบวนการจัดการ
เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและผลลัพธ์ของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ  
ได้คะแนนมากกว่า 750 คะแนน แต่ไม่ถึง 800 คะแนน 

 
 ข้อก าหนดของแต่ละประเภทรางวัล 
 ระดับของรางวัลมีข้อก าหนดเกี่ยวกับการได้รับรางวัลในแต่ละประเภทรางวัล ดังนี้ 
 1. รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการ 

 ระดับดีเด่น ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้านการให้บริการที่มคุีณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
และส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ
คะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่า 800  คะแนน 

 ระดับดี ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้านการให้บริการที่มีคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และ
ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และคะแนน 
ทั้งสองส่วนรวมกันต้อง ไม่น้อยกว่า 750 คะแนน 
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 2. รางวัลนวัตกรรมการบริการ 
 ระดับดีเด่น ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้านการเสนอแนวคิดใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ

ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และคะแนน 
ทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่า 800 คะแนน 

 ระดับด ีต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้านการเสนอแนวคิดใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และส่วนที่ 
2 ผลลัพธ์ของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และคะแนนทั้งสอง
ส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่า 750 คะแนน 

3. รางวัลการพัฒนาการบริการ 
 ระดับดีเด่น ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้านการให้บริการที่มีคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

และส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ของการพัฒนาคุณภาพการใหบ้รกิารไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และคะแนน
ทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่า 800  คะแนน 

 ระดับดี ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้านการให้บริการที่มีคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และ
ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และคะแนน 
ทั้งสองส่วนรวมกันต้อง  ไม่น้อยกว่า 750 คะแนน 

 
 

เกณฑ์การประเมินรางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยม 
   
 หน่วยงานที่จะพิจารณาให้ได้รับรางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยม ต้องมีการด าเนินการ 
ที่โดดเด่นในปีเดียวกัน ทั้ง 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการ รางวัลนวัตกรรมการ
บริการ และรางวัลการพัฒนาการบริการ 
 

ประเภทรางวัล ระดับดีเด่น 

1. รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการ  
2. รางวัลนวัตกรรมการบริการ  
3. รางวัลการพัฒนาการบริการ  

 
 
เกณฑ์การประเมินรางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเน่ือง 
 

หน่วยงานที่จะพิจารณาให้ได้รับรางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง ต้องผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ดังนี้    

1. ต้องมีผลการด าเนินการผ่านเกณฑ์การพิจารณาของแตล่ะประเภทรางวัล 
 2. ต้องมีผลของการพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการไม่ต่ ากว่ามาตรฐานที่เคยได้รบัรางวัล ใน  

2 ส่วน คือ 
       (1) กระบวนการใหบ้รกิารต้องมปีระสิทธิภาพและคุณภาพไม่ต่ ากว่ากระบวนการ 
ให้บรกิารที่เคยได้รับรางวัล 
       (2) ผลผลติ/ผลลพัธ์ของการให้บริการตอ้งไม่ต่ ากว่าผลผลิต/ผลลพัธ์ทีเ่คยได้รบัรางวัล 
      3. ต้องแสดงใหเ้ห็นด้วยว่ามีการบริการที่ดีข้ึน 

รางวัลบรกิารภาครัฐ 
ยอดเยี่ยม 
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การสมัครขอรับรางวัล 

 
 คุณสมบัติเบ้ืองต้น 
 
 หน่วยงานที่มีสิทธิสมัครขอรับรางวัล ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐ  หมายถึง ส่วนราชการระดับกรม จังหวัด 
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ 
 
 

 วิธีการสมัคร 
 ส่วนราชการยื่นสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ โดยจัดท าเอกสารการสมัครขอรับรางวัลตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด และหนังสือน าส่งที่ลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน ไปยังส านักงาน ก.พ.ร.  พร้อม
ไฟล์บรรจุข้อมูลในแผ่นซีดี จ านวน 1 ชุด  
 

ประเภทรางวัล แบบฟอร์มท่ีต้องกรอก 
1. รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการ แบบฟอรม์ที่ 1, 2 และ 3 
2. รางวัลนวัตกรรมการบริการ แบบฟอรม์ที่ 1, 2 และ 3 

3. รางวัลการพัฒนาการบริการ แบบฟอรม์ที่ 1, 2 และ 3 

4. รางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง  
กรณีสมัครรับรางวัล ในปี 2560     

หน่วยงานที่ไดร้บัรางวัลระดบัดีเด่น ประเภทใดประเภทหนึ่ง ประจ าปี 
พ.ศ. 2557 และรายงานผลการด าเนินการรักษามาตรฐานการให้บริการของ
หน่วยงาน มายังส านักงาน ก.พ.ร. ก.พ.ร. ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3ปี จนถึงปีที่
สมัครขอรับรางวัล (รายงานผลการด าเนินการครั้งที่ 1 ในปี 2558 และครั้งที่ 2 
ในปี 2559 และสมัครรับรางวัลในปี 2560 ซึ่งถือเป็นการรายงานผลการ
ด าเนินการครั้งที่ 3) 

แบบฟอรม์ที่ 1 และ 4  

กรณีสมัครรับรางวัล ในปี 2561 
หน่วยงานที่ไดร้บัรางวัลระดบัดีเด่น ประเภทใดประเภทหนึ่ง ประจ าปี 

พ.ศ. 2558 และรายงานผลการด าเนินการรักษามาตรฐานการให้บริการของ
หน่วยงาน มายังส านักงาน ก.พ.ร. ในปี 2559 (ครัง้ที่ 1) และในปี 2560  
(ครัง้ที่ 2) 

แบบฟอรม์ที่ 1 และ 5 
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กระบวนการตรวจประเมินและมอบรางวัล 
  
 การพิจารณาตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประกอบด้วย  7 ข้ันตอน ดังภาพที่ 1  
 

ขั้นตอนท่ี 1 : การตรวจสอบเอกสารเบ้ืองต้น 

 เป็นการตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของการจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินการของหน่วยงานที่
เสนอมาเพื่อขอรับการประเมิน โดยหน่วยงานต้องจัดท าเอกสารรายงานให้ถูกต้องและครบถ้วนตามแบบฟอร์ม
และเงื่อนไขที่ก าหนด หากส่วนราชการจัดท ารายงานไม่ถูกต้องหรอืไม่ครบถ้วน จะไม่รับพิจารณาตรวจประเมนิ
ในข้ันต่อไป 
  

ขั้นตอนท่ี 2 : การตรวจประเมินจากเอกสารรายงาน (Independent Review) 

 เป็นการประเมินผลจากเอกสารรายงานผลการด าเนินการที่ส่วนราชการเสนอขอรับการประเมินมายัง
ส านักงาน ก.พ.ร. โดยทีมผู้ตรวจประเมิน ทั้งนี้ ในแต่ละประเภทรางวัลจะมีคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน ผลงาน
ใดได้คะแนนมากกว่า 750 คะแนน จะได้รับการตรวจประเมินในข้ันต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 3 : การกลั่นกรองผลการตรวจประเมิน (Consensus Review) 

 เป็นการพิจารณาผลการตรวจประเมินที่ผ่านการพิจารณาจากข้ันที่ 1 โดยทีมผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงาน 
ก.พ.ร. ทั้งนี้ หากกระบวนงานบริการใดได้รับการยืนยันผลคะแนนมากกว่า 750 คะแนน แต่ไม่ถึง 800 คะแนน จะ
พิจารณาให้ได้รับรางวัลในระดับดี ส าหรับกระบวนงานบริการใดได้รับการยืนยันผลคะแนนต้ังแต่ 800 คะแนน 
ข้ึนไป จะอยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลระดับดีเด่น และได้รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ต่อไป  

ขั้นตอนท่ี 4 : ยืนยันผลการพิจารณาตรวจประเมิน (Site Visit Review)  

 เป็นการตรวจประเมินในพื้นที่ปฏิบัติงานจริงของส่วนราชการ โดยทีมผู้ตรวจประเมิน ส าหรับผลงานที่
มีคะแนนตั้งแต่ 800 คะแนน ข้ึนไป เพื่อยืนยันผลการพิจารณาตรวจประเมิน อันน าไปสู่การมอบรางวัลระดับดีเด่น  

ขั้นตอนท่ี 5 : เสนอ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ
อนุมัติรางวัล 

 น าเสนอผลการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติต่อ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ เพื่ออนุมัติรางวัล 

ขั้นตอนท่ี 6 : ประกาศรางวัล 

 ประกาศรายช่ือส่วนราชการที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 

ขั้นตอนท่ี 7: มอบรางวัล 

 จัดพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2560  
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ภาพที่ 1 ข้ันตอนกระบวนการตรวจประเมินและมอบรางวัลบริการภาครัฐแหง่ชาติ 
 
 
 

รับสมัคร 

ตรวจสอบเอกสาร
เบื้องต้น 

ตรวจประเมินจาก
เอกสารรายงาน 

กลั่นกรองผลการตรวจ
ประเมิน 

พิจารณาให้รับรางวัล
ระดับด ี

ตรวจประเมิน  
ณ พื้นที ่

พิจารณาให้รับรางวัล
ระดับดีเดน่ 

ไม่ผ่าน 
การตรวจประเมิน 

ประกาศผล 
การพิจารณา 

มอบรางวัล 

 เสนอ อ.ก.พ.ร.ฯ  
พิจารณา 

 

ไม่รับพิจารณา 

< 750 คะแนน ≥ 800 คะแนน < 800 คะแนน 

No 

Yes 

Yes 

ข้อมูลไม ่

ครบถ้วน 
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ภาคผนวก 1   แนวทางการให้คะแนนรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 

 

        1.1 ประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการ 

            1.2 ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการ 

             1.3 ประเภทรางวัลการพัฒนาบริการ 
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  1.1 ประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการ 
 

แนวทางการให้คะแนนรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards) 
ประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการ 

ประเด็นพิจารณา คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. การจัดการเพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ (600 คะแนน) 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 

คะแนน 200 100 100     

การเพิม่
ประสิทธิภาพการ
ให้บรกิาร 

  มีการปรบัปรุง/ 
ลดข้ันตอนการ
ให้บรกิาร อาทิ  
ลดข้ันตอนที่ประชาชน
จะต้องติดต่อราชการ
ด้วยตนเอง  
ลดระเบียบที่ยุ่งยาก
ของทางราชการ 

มีแผนการ
ด าเนินการปรบัปรุง
บริการทีเ่ป็นระบบ
และชัดเจน มีการ
ประสานการ
ด าเนินการระหว่าง
หน่วยงาน 

    

2. การให้บริการท่ีมีคุณภาพ 

คะแนน 200 60 40 60 40 

การใหบ้ริการทีม่ี
คุณภาพ 

  มีการให้
ความส าคัญกับการ
พัฒนาคุณภาพการ
ให้บรกิารที่ค านึงถึง
ผู้รบับริการเป็น
ศูนย์กลาง จัดให้มี
บริการทีเ่หมาะสม
กับเวลา มีความ
เป็นเอกลกัษณ์ 
 

มีการกระจาย
อ านาจการท างาน/
การตัดสินใจใหเ้กิด
ความรวดเร็ว 
คล่องตัว 

มีมาตรฐานการ
ให้บรกิารของ 
ทุกหน่วยบริการที่
ชัดเจน อาท ิ
ข้ันตอนการท างาน 
คู่มือการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่  
มีระบบติดตาม
ประเมินผล 

มีการปรบัปรุงการ
ให้บรกิารที่อ านวย
ความสะดวกแก่
ผู้รบับริการ อาทิ 
ลดปริมาณการใช้
เอกสารในการ
ติดต่อราชการ  
มีช่องทางการ
ให้บรกิารที่ทั่วถึง 
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ประเด็นพิจารณา คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

3. การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ 

คะแนน 200 50 50 50 50 
การเปลี่ยนแปลง
ระบบบริหาร
จัดการ 

  มีการสร้าง
วัฒนธรรมองค์การ
ให้มีจิตบรกิาร และ
ส่งเสริมใหม้ีการ
ปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมองค์การ
เพื่อใหบ้รกิารได้ทัน
ต่อเหตุการณ์ 

มีการสร้างการ 
มีส่วนร่วมของ
บุคลากรในองค์กร
ในการปรับปรงุ
คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/บริการ 

มีการบรหิาร
จัดการโดยใช้
ระบบ/ข้อมลู
สารสนเทศ 

มีการพฒันาการ
ให้บรกิารโดยใช้
เครื่องมือหรือ
เทคนิคแนวทาง 
การบริหารจัดการ
มาประยกุต์ใช้
เหมาะสมกับบรบิท
ของหน่วยงาน 

2. ผลลัพธ์ของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ (400 คะแนน) 

1. มิติด้านความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงบริการ 

คะแนน 100     

ประโยชน์ของการ
ด าเนินการ
ปรับปรงุบริการที่
ส่งผลต่อ
กลุ่มเป้าหมาย
ตามวัตถุประสงค์
ของการปรบัปรุง 

      

2. มิติด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ 

คะแนน 100 40 30 30   

คุณภาพและ
ประสิทธิภาพการ
ให้บรกิาร 
 
 

  การลดข้ันตอนและ
ระยะเวลาในการ
ให้บรกิาร 

ความพึงพอใจของ
ผู้รบับริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ความไม่พึงพอใจ/
ข้อร้องเรียนของ
ผู้รบับริการ 
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เกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 

ประเด็นพิจารณา คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

3. มิติด้านความคุ้มค่า 

คะแนน 100 40 30 30   
ความคุ้มค่า   การลดค่าใช้จ่ายใน

การเข้าถึงบริการ
ของประชาชน 

การลดต้นทุน/ผลิต
ภาพการให้บริการ
ของหน่วยงาน 

ความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกจิ สังคม 
และชุมชนโดยรวม 

  

4. มิติด้านการพัฒนาท่ียั่งยืนและภาพลักษณ์องค์การ 
คะแนน 100 30 40 30   

การพัฒนาที่ยั่งยืน
และภาพลักษณ์
องค์การ  

  ความต่อเนื่องใน
การสง่สมัครขอรับ
รางวัล 
 
 

ภาพลักษณ์ที่ดีของ
หน่วยงานที่ปรากฎ
แก่สาธารณะ 

ความโปร่งใสของ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกบั
ผลงานที่เสนอ
ขอรับรางวัล 

  

หมายเหต ุ      
1. รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการ ระดับดเีด่น ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้านการให้บริการที่มีคุณภาพ  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือไม่น้อยกว่า 160 คะแนน และส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 หรือไม่น้อยกว่า 320 คะแนน และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่า 800  คะแนน 

2. แนวทางการให้คะแนนอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
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เกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 

 

1.2 ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการ 
 

แนวทางการให้คะแนนรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards) 
ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการ 

ประเด็น
พิจารณา คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. การจัดการเพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ (600 คะแนน) 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 

คะแนน 150 80 70     
การเพิม่
ประสิทธิภาพ
การใหบ้ริการ 

  มีการปรบัปรุง/ลด
ข้ันตอนการ
ให้บรกิาร อาทิ  
ลดข้ันตอนที่
ประชาชนจะต้อง
ติดต่อราชการด้วย
ตนเอง  
ลดระเบียบที่ยุ่งยาก
ของทางราชการ 
 

มีแผนการ
ด าเนินการ
ปรับปรงุบริการ 
ที่เป็นระบบและ
ชัดเจน มีการ
ประสานการ
ด าเนินการระหว่าง
หน่วยงาน 

    

2. การให้บริการท่ีมีคุณภาพ 

คะแนน 150 40 40 40 30 
การใหบ้ริการทีม่ี
คุณภาพ 

  มีการให้
ความส าคัญกับการ
พัฒนาคุณภาพการ
ให้บรกิารที่ค านึงถึง
ผู้รบับริการเป็น
ศูนย์กลาง จัดให้มี
บริการทีเ่หมาะสม
กับเวลา มีความ
เป็นเอกลกัษณ์ 
 

มีการกระจาย
อ านาจการท างาน/
การตัดสินใจใหเ้กิด
ความรวดเร็ว 
คล่องตัว 

มีมาตรฐานการ
ให้บรกิารของทุก
หน่วยบริการที่
ชัดเจน อาท ิข้ันตอน
การท างาน คู่มือการ
ให้บรกิารของ
เจ้าหน้าที่ มีระบบ
ติดตามประเมินผล 

มีการปรบัปรุงการ
ให้บรกิารที่อ านวย
ความสะดวกแก่
ผู้รบับริการ อาทิ 
ลดปริมาณการใช้
เอกสารในการ
ติดต่อราชการ  
มีช่องทางการ
ให้บรกิารที่ทั่วถึง 
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เกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 

ประเด็น
พิจารณา คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

3. การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ 

คะแนน 150 50 50 50   
การเปลี่ยนแปลง
ระบบบริหาร
จัดการ 

  มีการสร้าง
วัฒนธรรมองค์การ
ให้มีจิตบรกิาร  
และสง่เสรมิให้มี
การปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมองค์การ
เพื่อใหบ้รกิารได้ทัน
ต่อเหตุการณ์ 

มีการสร้างการมี
ส่วนร่วมของ
บุคลากรในองค์กร
ในการปรับปรงุ
คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/บริการ 

มีการบรหิารจัดการ
โดยใช้ระบบ/ข้อมูล
สารสนเทศ มีการ
พัฒนาการให้บริการ
โดยใช้เครื่องมอืหรือ
เทคนิคแนวทางการ
บรหิารจัดการมา
ประยุกต์ใช้เหมาะสม
กับบริบทของ
หน่วยงาน 

  

4. การเสนอแนวคิดใหม่ 

คะแนน 150 40 70 40   
การเสนอแนวคิด
ใหม ่

  มีการให้
ความส าคัญกับ
ความท้าทายของ
องค์การในการ
ผลักดันให้เกิดการ
พัฒนาบริการ 

 มีการสร้างสรรค์
การใหบ้ริการใหม่ 
(รูปแบบ 
กระบวนการ 
คุณลักษณะ)  
ที่ส่งผลให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนการ
บริการ 

มีการน าองค์ความรู้/
เทคโนโลยีใหม ่มาใช้
ในการปฏิบัตงิาน/
บริการ 
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เกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 

ประเด็น
พิจารณา คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

2. ผลลัพธ์ของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ (400 คะแนน) 

1. มิติด้านความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงบริการ 

คะแนน 100         

ประโยชน์ของ
การด าเนินการ
ปรับปรงุบริการที่
ส่งผลต่อ
กลุ่มเป้าหมาย
ตามวัตถุประสงค์
ของการปรบัปรุง 

          

2. มิติด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ 

คะแนน 100 40 30 30   

คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
การใหบ้ริการ 

  การลดข้ันตอนและ
ระยะเวลาในการ
ให้บรกิาร 
 

ความพึงพอใจของ
ผู้รบับริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ความไม่พึงพอใจ/ 
ข้อร้องเรียนของ
ผู้รบับริการ 
 

  

3. มิติด้านความคุ้มค่า  

คะแนน 100 40 30 30   

ความคุ้มค่า   การลดค่าใช้จ่ายใน
การเข้าถึงบริการ
ของประชาชน 
  

การลดต้นทุน/ผลิต
ภาพการให้บริการ
ของหน่วยงาน 

ความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกจิ สังคม  
และชุมชน โดยรวม 
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เกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 

ประเด็น
พิจารณา คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

4. มิติด้านการพัฒนาท่ียั่งยืนและภาพลักษณ์องค์การ  

คะแนน 100 30 40 30   

การพัฒนาที่
ยั่งยืนและ
ภาพลักษณ์
องค์การ  

  ความต่อเนื่องใน
การสง่สมัครขอรับ
รางวัล 

ภาพลักษณ์ที่ดีของ
หน่วยงานที่ปรากฎ
แก่สาธารณะ 

ความโปร่งใสของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับผลงานที่เสนอ
ขอรับรางวัล 

  

หมายเหต ุ      
1. รางวัลนวัตกรรมการบริการ ระดับดีเด่น ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้านการเสนอแนวคิดใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

หรือไม่น้อยกว่า 160 คะแนน และส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือไม่
น้อยกว่า 320 คะแนน และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกัน ต้องไม่น้อยกว่า 800 คะแนน 

2. แนวทางการให้คะแนนอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
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เกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 

 

1.3 ประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการ 
 

แนวทางการให้คะแนนรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards) 
ประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการ 

ประเด็น
พิจารณา 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. การจัดการเพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ (600 คะแนน) 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 

คะแนน 150 80 70     

การเพิม่
ประสิทธิภาพ
การใหบ้ริการ 

  มีการปรบัปรุง/ 
ลดข้ันตอนการ
ให้บรกิาร อาทิ  
ลดข้ันตอนที่
ประชาชนจะต้อง
ติดต่อราชการด้วย
ตนเอง ลดระเบียบ
ที่ยุ่งยากของทาง
ราชการ 

มีแผนการ
ด าเนินการปรบัปรุง
บริการทีเ่ป็นระบบ
และชัดเจน มีการ
ประสานการ
ด าเนินการระหว่าง
หน่วยงาน 

    

2. การให้บริการท่ีมีคุณภาพ 
คะแนน 150 40 40 40 30 

การใหบ้ริการทีม่ี
คุณภาพ 

  มีการให้
ความส าคัญกับการ
พัฒนาคุณภาพการ
ให้บรกิารที่ค านึงถึง
ผู้รบับริการเป็น
ศูนย์กลาง จัดให้มี
บริการทีเ่หมาะสม
กับเวลา มีความ
เป็นเอกลกัษณ์ 

มีการกระจาย
อ านาจการท างาน/
การตัดสินใจใหเ้กิด
ความรวดเร็ว 
คล่องตัว 

มีมาตรฐานการ
ให้บรกิารของทุก
หน่วยบริการที่
ชัดเจน อาท ิ
ข้ันตอนการท างาน 
คู่มือการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ มี
ระบบติดตาม
ประเมินผล 

มีการปรบัปรุงการ
ให้บรกิารที่อ านวย
ความสะดวกแก่
ผู้รบับริการ อาทิ 
ลดปริมาณการใช้
เอกสารในการ
ติดต่อราชการ  
มีช่องทางการ
ให้บรกิารที่ทั่วถึง 
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เกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 

ประเด็น
พิจารณา 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

3. การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ 

คะแนน 150 50 50 50   

การเปลี่ยนแปลง
ระบบบริหาร
จัดการ 

  มีการสร้าง
วัฒนธรรมองค์การ
ให้มีจิตบรกิาร และ
ส่งเสริมใหม้ีการ
ปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมองค์การ
เพื่อใหบ้รกิารได้ทัน
ต่อเหตุการณ์ 

มีการสร้างการมี
ส่วนร่วมของ
บุคลากรในองค์กร
ในการปรับปรงุ
คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/บริการ 

มีการบรหิารจัดการ
โดยใช้ระบบ/ข้อมูล
สารสนเทศ มีการ
พัฒนาการให้บริการ
โดยใช้เครื่องมอืหรือ
เทคนิคแนวทางการ
บรหิารจัดการมา
ประยุกต์ใช้
เหมาะสมกับบรบิท
ของหน่วยงาน 

  

4. การเสนอแนวคิดใหม่ 

คะแนน 150 40 70 40   

การเสนอ 
แนวคิดใหม่ 

  มีการให้
ความส าคัญกับ
ความท้าทายของ
องค์การในการ
ผลกัดันให้เกิดการ
พัฒนาบริการ 

 มีการสร้างสรรค์
การใหบ้ริการใหม่ 
(รูปแบบ กระบวนการ 
คุณลักษณะ)  
ที่ส่งผลให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนการ
บริการ 
 
 
 
 
 
 
 

มีการน าองค์ความรู้/
เทคโนโลยีใหม่ มาใช้
ในการปฏิบัตงิาน/
บริการ 
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เกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 

ประเด็น
พิจารณา 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

2. ผลลัพธ์ของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ (400 คะแนน) 

1. มิติด้านความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงบริการ 

คะแนน 100         

ประโยชน์ของ
การด าเนินการ
ปรับปรงุบริการที่
ส่งผลต่อ
กลุ่มเป้าหมาย
ตามวัตถุประสงค์
ของการปรบัปรุง 

          

2. มิติด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ 

คะแนน 100 40 30 30   

คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
การใหบ้ริการ 

  การลดข้ันตอนและ
ระยะเวลาในการ
ให้บรกิาร 

ความพึงพอใจของ
ผู้รบับริการและ 
ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

ความไม่พึงพอใจ/
ข้อร้องเรียนของ
ผู้รบับริการ 

  

3. มิติด้านความคุ้มค่า  

คะแนน 100 40 30 30   

ความคุ้มค่า   การลดค่าใช้จ่ายใน
การเข้าถึงบริการ
ของประชาชน 

การลดต้นทุน/ผลิต
ภาพการให้บริการ
ของหน่วยงาน 

ความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกจิ สังคม 
และชุมชน โดยรวม 
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ประเด็น
พิจารณา 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

4. มิติด้านการพัฒนาท่ียั่งยืนและภาพลักษณ์องค์การ  

คะแนน 100 30 40 30   

การพัฒนาที่
ยั่งยืนและ
ภาพลักษณ์
องค์การ  

  ความต่อเนื่องใน
การสง่สมัครขอรับ
รางวัล 

ภาพลักษณ์ที่ดีของ
หน่วยงานที่ปรากฎ
แก่สาธารณะ 

ความโปร่งใสของ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกบัผลงาน
ที่เสนอขอรบัรางวัล 

  

หมายเหต ุ      
1.  รางวัลการพฒันาการบริการ ระดับดเีด่น ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้านการให้บริการที่มีคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 หรือไม่น้อยกว่า 160 คะแนน และส่วนที่ 2 ผลลพัธ์ของการพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิารไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 หรอืไม่น้อยกว่า 320 คะแนน และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกัน ต้องไม่น้อยกว่า 800 คะแนน 

2. แนวทางการให้คะแนนอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
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ภาคผนวก 2   แบบฟอร์มการสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาต ิ

 

 แบบฟอร์มท่ี 1   ใบสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 

 แบบฟอร์มท่ี 2   ประเมินลักษณะของผลงานท่ีสมัคร 
                            ขอรับรางวัลเบื้องต้น 
        แบบฟอร์มท่ี 3  รายงานผลการด าเนินการ 

 แบบฟอร์มท่ี 4   สมัครขอรับรางวัลพัฒนาคุณภาพ 
การบริการอย่างต่อเนื่อง 

 แบบฟอร์ม 5 รายงานผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
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แบบฟอร์มท่ี 1 

ใบสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 
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แบบฟอร์มท่ี 1 ใบสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 

(Thailand Public Service Awards)  
 

ประเภท            รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบรกิารที่เปน็เลศิ 

                               รางวัลนวัตกรรมการบรกิารที่เปน็เลศิ 

               รางวัลการพฒันาการบรกิารที่เปน็เลศิ 

               รางวัลพฒันาคณุภาพการบริการอย่างตอ่เนือ่ง 

     

ชื่อผลงาน :       …………………………………………………………………………………………………………….. 

ชื่อส่วนราชการ :  ………………………………………………………………………………………………………….. 

หน่วยงานที่รบัผดิชอบผลงาน : …………………………………………………………………………………………… 

ชื่อผูป้ระสานงาน………………………………………….. ต าแหน่ง ……………………………………… 

ส านัก/กอง ………………………………………………… เบอร์โทรศพัท ์………………………………… 

เบอร์โทรศพัท์มือถือ……………………………………… เบอร์โทรสาร…………………………………… 

e – Mail…………………………………………………….  
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แบบฟอร์มท่ี 2 

ประเมินลักษณะของผลงานที่สมัครขอรับรางวัลเบื้องต้น 
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แบบฟอร์มที่ 2 ประเมินลกัษณะของผลงานที่สมัครขอรับรางวัลเบือ้งต้น 
 

  รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ค าอธิบาย :  กรณีหน่วยงานที่ส่งสมัครขอรับรางวัลประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ 
รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ และรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ โปรดกรอก
แบบฟอร์มนี้ตามประเภทรางวัลที่ส่งสมัคร 

 

ชื่อผลงาน  :     …………………………………………………………………………………………………………………… 

ชื่อหน่วยงาน :     …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 โปรดท าเครื่องหมาย  ในคุณสมบัติดังต่อไปนีท้ี่ตรงกับผลงานของท่าน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  
    เป็นผลงานที่เคยได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน หรือ รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
        หรือรางวัลอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ  
    เป็นผลงานที่ได้รบัการยอมรบัจากสาธารณะ  (มีการเผยแพร่ในสื่อสิ่งพมิพ์ต่าง ๆ) 
    เป็นผลงานที่เป็นภารกจิหลักของหน่วยงาน 
    เป็นผลงานที่มีการน าไปขยายผลในหน่วยบริการสาขาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหน่วยงาน
  บริการทั่วประเทศ 
  เป็นผลงานที่สามารถแสดงผลการใหบ้ริการทีเ่ป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกหน่วยบริการได้ 
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
  เป็นผลงานที่น าไปใช้แล้วจริงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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แบบฟอร์มที่ 2 ประเมินลกัษณะของผลงานที่สมัครขอรับรางวัลเบือ้งต้น 
 

   รางวัลนวัตกรรมการบริการ 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

ค าอธิบาย :  กรณีหน่วยงานที่ส่งสมัครขอรับรางวัลประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ 
รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ และรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ โปรดกรอก
แบบฟอร์มนี้ตามประเภทรางวัลที่ส่งสมัคร 

 

ชื่อผลงาน  :     …………………………………………………………………………………………………………………… 

ชื่อหน่วยงาน :     …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 โปรดท าเครื่องหมาย  ในคุณสมบัติดังต่อไปนีท้ี่ตรงกับผลงานของท่าน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  

   เป็นผลงานที่มีการจดสิทธิบัตร/อนสุิทธิบัตร/จดลิขสทิธ์ิ 
  เป็นผลงานที่คิดค้นมาไม่เกิน 3 ปี  
  เป็นผลงานที่มีการน าผลงานไปใช้แล้วจรงิเป็นระยะเวลาไมน่้อยกว่า 1 ปี และได้รับการ 
  ยอมรบัจากสาธารณะ 

  เป็นผลงานมีผลต่อประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบการบรหิารจัดการและการใหบ้ริการ
  ประชาชน  
   เป็นผลงานสร้างสรรค์ข้ึนใหม่ที่ไมเ่คยมีในเมืองไทยมาก่อน 
  
 
 
  



 

32 
 

เกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 

แบบฟอร์มที่ 2 ประเมินลกัษณะของผลงานที่สมัครขอรับรางวัลเบือ้งต้น 
 

   รางวัลการพัฒนาการบริการ 
 

 
 
 
 

 
 

 

ค าอธิบาย :  กรณีหน่วยงานที่ส่งสมัครขอรับรางวัลประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ 
รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ และรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ โปรดกรอก
แบบฟอร์มนี้ตามประเภทรางวัลที่ส่งสมัคร 

 

ชื่อผลงาน  :     …………………………………………………………………………………………………………………… 

ชื่อหน่วยงาน :     …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 โปรดท าเครื่องหมาย  ในคุณสมบัติดังต่อไปนีท้ี่ตรงกับผลงานของท่าน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  
 
    เป็นผลงานที่พฒันาการใหบ้รกิาร โดยการน าหลักการ แนวคิด เทคนิค เครื่องมือมาประยกุต์ใช้ 
  เป็นผลงานที่น าไปใช้แล้วจริงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
  ผลงานไม่เป็นรปูแบบเช่นเดียวกับผลงานทีเ่คยได้รับรางวัลแล้ว  
  เป็นผลงานที่มีการพฒันาบริการตอ่ยอดจากผลงานทีเ่คยได้รบัรางวัล 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

33 
 

เกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มท่ี 3    

รายงานผลการด าเนินการ 
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ประเภทรางวัล  :     …………………………………………………………………………………………………………………… 
ชื่อผลงาน  :     ………………………………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อหน่วยงาน :     …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
สรุปผลงานโดยย่อ :  
 โปรดสรปุเนื้อหาของผลงาน โดยมีความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A 4 ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 
16 โดยครอบคลุมหัวข้อ ดังนี้ 
  1.1 สภาพการปฏิบัตงิานเดิม 
  1.2 แนวทางในการปรบัปรุงบรกิาร 
  1.3 สภาพการปฏิบัตงิานหลังการปรับปรงุบริการ 
  1.4 ประโยชน์ที่ได้รบั 
  1.5 จุดเด่นของผลงาน และปจัจัยความส าเร็จ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   บทสรุปสาระส าคัญของผลงานที่เสนอขอรับรางวัล (Executive Summary) 

แบบฟอร์มที่ 3 รายงานผลการด าเนินการ 
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1. ปัญหา และสภาพการปฏิบัติงานเดิมก่อนท่ีจะริเริ่มการปรับปรุง  
(อธิบาย ความเป็นมา ปัญหา และความส าคัญที่น ามาสู่การริเริ่มกิจกรรม/โครงการ เพื่อการแก้ปัญหา  
โดยให้เขียนประเด็นที่เป็นหัวใจส าคัญ แนวโน้ม และเงื่อนไขของสถานการณ์ รวมทั้งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบด้วย) 
(ความยาวไม่เกิน 700 ค า) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
 
 

--รูป-- 
 
 

แผนผังการปฏิบัติงานเดิม 
 

 
2. ผู้น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหา ผู้ด าเนินการ และผู้มสี่วนได้ส่วนเสียของโครงการ  

(ระบุว่าใครมีส่วนร่วมในการออกแบบและ/หรอืด าเนินการ ให้รวมถึงผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทั้ง ข้าราชการ 
หน่วยงานของรัฐ สถาบัน ประชาชน องค์กรเอกชน ภาคเอกชน ฯลฯ) (ความยาวไม่เกิน 700 ค า) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

  

แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนนิการ 
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3. ผลงานท่ีเป็นความคิดริเริ่มในการพัฒนาคุณภาพการบริการ 
    (ให้อธิบายให้เห็นถึงสิง่ทีเ่ปน็ความคิดรเิริม่ในการพฒันาบรกิาร และแนวทางการแกป้ญัหาทีเ่ป็นรปูแบบใหม่  
    ระบุแนวคิด/แรงบันดาลใจทีก่่อใหเ้กิดความคิดริเริ่มที่ท าให้การปรบัปรุงบริการประสบความส าเรจ็)  
    (ความยาวไม่เกิน 1,400 ค า)   

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

--รูป-- 
 

แผนผังการปฏิบัติงานใหม ่
 
 

4. กลยุทธ์ท่ีน ามาใช้ให้การพัฒนาบริการประสบผลส าเร็จ 
(สรปุวัตถุประสงค์หลักและกลยทุธ์ที่ใช้ว่ามีวิธีการอย่างไร และแผนปฏิบัติการในการน ากลยุทธ์ไปสู่การ 
ปฏิบัติ ใครเป็นผู้ด าเนินการ) (ความยาวไม่เกิน 1,400 ค า) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. ทรัพยากรท่ีใช้ในการด าเนินการ 
(ระบุทรัพยากรทั้งด้านการเงนิ เทคนิค ทรัพยากรบุคคล ผู้สนับสนุนทางการเงินของการด าเนินโครงการและ
อธิบาย วิธีการจัดสรรหรือกระจายทรัพยากร) (ความยาวไม่เกิน 700 ค า) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6. ขั้นตอนส าคัญในการพัฒนาการบริการและการน าไปปฏิบัติ 

6.1 ล าดับข้ันตอนในการพัฒนา  
(อธิบายข้ันตอนและล าดับเหตุการณ์การด าเนินงานหลักในการริเริ่มพัฒนาการบริการจนถึงข้ันวางแผน  
การพัฒนา) (ความยาวไม่เกิน 700 ค า) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6.2  ล าดับข้ันตอนในการปฏิบัติ 
(อธิบายข้ันตอนและล าดับเหตุการณ์การด าเนินงานหลักในการปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ) 
(ความยาวไม่เกิน 700 ค า) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
         6.3 ระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบริการ 
         (อธิบายวิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการตามกลยุทธ์) (ความยาวไม่เกิน 700 ค า) 

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

 
7. ปัญหา อุปสรรค รวมถึงวิธีการบริหารจัดการ 
   (ระบุปัญหา อุปสรรคหลักที่พบระหว่างการด าเนินการและวิธีการจัดการกับปัญหา)  
    (ความยาวไม่เกิน 700 ค า) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
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8. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการด าเนินการพัฒนาบริการ 
(อธิบาย ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ/ผลกระทบเชิงบวก และวิธีการวัดผลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และ ใครคือ
ผู้ได้รับประโยชน์) (ความยาวไม่เกิน 1,400 ค า) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

 
9. การสรา้งความยั่งยืนและการขยายผลไปยังหน่วยงานอ่ืน ๆ 

(อธิบายถึงวิธีการที่ท าให้เกิดความยั่งยืนในแง่ต่าง ๆ  เช่น การเงิน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
สถาบันและกฎระเบียบ เป็นต้น และอธิบายว่าหากการพัฒนาการบริการหรือ ความคิดริเริ่มนี้ถูกจ าลอง
แบบหรือเผยแพร่สู่การบริการสาธารณะในระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ จะสามารถน าไปขยายผลได้
อย่างไร) (ความยาวไม่เกิน 700 ค า) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
 

 
10. บทเรียนท่ีได้รับจากการด าเนินการพัฒนาบริการ  

 (อธิบายถึงองค์ประกอบหลักที่ท าให้ประสบความส าเร็จ และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการด าเนินการพัฒนาบริการ 
และข้อเสนอแนะเพื่อการด าเนินการต่อไปในอนาคต) (ความยาวไม่เกิน 700 ค า) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบฟอร์มที่ 4 
สมัครขอรับรางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง 
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เง่ือนไขการสมัครรางวัล 
 (1) เป็นผลงานที่เคยได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ระดับดีเด่น ประเภทใดประเภทหนึ่ง ใน  
4 ประเภทรางวัล  ได้แก่ รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ
รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ และรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ในปี พ.ศ. 2557 

 (2) สามารถให้บริการได้ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานที่เคยได้รับรางวัล อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี     
(นับย้อนหลังจากปีที่สมัครขอรับรางวัล) โดยต้องน าเสนอให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมถึงวิธีการในการรักษา
คุณภาพ และมาตรฐานการให้บริการของหน่วยงาน 

 (3) ต้องมีผลการให้บริการที่ดีข้ึนกว่าปีที่ได้รับรางวัล มีการน าผลงานไปขยายผล มีจ านวนผู้รับบริการ
เพิ่มข้ึน มีผลความพึงพอใจเพิ่มข้ึน มีการพัฒนาวิธีการให้บริการที่ดีข้ึน เป็นต้น 

 (4) หน่วยงานต้องแจ้งความจ านง โดยจัดส่งรายงานผลการด าเนินการรักษามาตรฐานการให้บริการของ
หน่วยงาน มายังส านักงาน ก.พ.ร. ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3ปี จนถึงปีที่สมัครขอรับรางวัล (รายงานผลการด าเนินการ
ครั้งที่ 1 ในปี 2558 และครั้งที่ 2 ในปี 2559 และสมัครรับรางวัลในปี 2560 ซึ่งถือเป็นการรายงานผลการด าเนินการ
ครั้งที่ 3) 

 

ชื่อผลงาน :       …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ประเภทรางวัลที่ได้รบั (ระดบัดเีดน่).…………………………………………..………………………………….. 

 
1. สรุปสาระส าคัญของผลงานในการพัฒนาคุณภาพการบริการ 
    (อธิบายใหเ้ห็นถึงลักษณะของกระบวนการให้บริการที่มีคุณภาพไม่ต่ ากว่ามาตรฐานความส าเรจ็ทีเ่คยได้รบั 
     รางวัล อาทิ ข้ันตอน ระยะเวลา ความพงึพอใจ ข้อรอ้งเรียน เปน็ต้น)  (ความยาวไม่เกิน 700 ค า)   

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

  

แบบฟอร์มที่ 4 สมคัรขอรับรางวัลพฒันาคณุภาพการบรกิารอย่างต่อเนือ่ง 
 

กรณีสมัครรับรางวัลปี 2560 



 

41 
 

เกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 

 
2. สรุปผลการด าเนินงานในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา 
   (น าเสนอให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมถึงกลยุทธ์หรือวิธีการด าเนินการเพื่อรักษาคุณภาพ และมาตรฐานการ 
   ให้บริการของหน่วยงานให้ได้อย่างต่อเนื่อง) (ความยาวไม่เกิน 700 ค า) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. ระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบริการ 
    (อธิบายวิธีการในการตรวจสอบและประเมินผลความส าเรจ็ของการด าเนินการ และผลการตรวจประเมินที่

แสดงให้เห็นได้ว่าการให้บริการดีข้ึนกว่าปีที่เคยได้รับรางวัล) (ความยาวไม่เกิน 700 ค า) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. ปัญหา อุปสรรค รวมถึงวิธีการบริหารจัดการ 
   (ระบุปัญหา อุปสรรคหลักที่พบระหว่างการด าเนินการและวิธีการจัดการกับปัญหา)  
   (ความยาวไม่เกิน 700 ค า) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
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5. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการด าเนินการพัฒนาบริการ 

(อธิบาย ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ/ผลกระทบเชิงบวก และวิธีการวัดผลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และ ใครคือ
ผู้ได้รับประโยชน์) (ความยาวไม่เกิน 1,400 ค า) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

 
6. ทิศทางในการพัฒนาการบริการในอนาคตท่ีดีขึ้น 
    (อธิบายถึงข้อเสนอ/แนวคิด/แผนการในการด าเนินการทีจ่ะสง่ผลใหก้ารพฒันาการใหบ้รกิารมีแนวโนม้ดีข้ึนได้)   
  (ความยาวไม่เกิน 700 ค า) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 
 

เกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

 
แบบฟอร์มที่ 5 

รายงานผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
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เง่ือนไขการสมัคร 
(1) ต้องเป็นผลงานทีเ่คยได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ระดับดีเด่น ประเภทใดประเภทหนึง่ 

ประจ าปี พ.ศ. 2558 
(2) ต้องแจ้งความจ านงเพื่อขอรบัรางวัลพฒันาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปทีี่ได้รับรางวัล

ต่อเนื่องทุกปี โดยส่งรายงานผลการด าเนินงานไปยังส านักงาน ก.พ.ร. แล้ว ในปี 2559 (ครั้งที่ 1) และ
ปี 2560 (ครั้งที่ 2) 

 

 
ชื่อผลงาน :       …………………………………………………………………………………………………………….. 

ชื่อส่วนราชการ :  …………………………………………………………………………………………………………….. 

ประเภทรางวัลที่ได้รบั …………………………………………  ปี พ.ศ. …………………… 
    
 รายงานการรกัษาคุณภาพและมาตรฐานการให้บรกิาร ครั้งที่………….. ปี พ.ศ……………….. 
 (หน่วยงานต้องแจ้งความจ านงไปยังส านักงาน ก.พ.ร. ในปี พ.ศ. 2559 โดยแสดงผลการด าเนินงานรักษามาตรฐาน
การให้บริการที่ผ่านมา นับตั้งแต่ผลงานได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ)  

1. สรุปผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา 
(อธิบายวิธีการด าเนินการเพือ่ใหส้ามารถรักษาคุณภาพ และมาตรฐานการให้บริการของหน่วยงานได้อย่าง
ต่อเนื่องพร้อมกับแสดงผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รบับริการ) (ความยาวไม่เกิน 1,400 ค า) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน (ความยาวไม่เกิน 700 ค า) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

แบบฟอร์มที่ 5 รายงานผลการด าเนินการอย่างตอ่เนื่อง 
 

กรณีสมัครรับรางวัลปี 2561 
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3. ปัญหาอุปสรรคต่อการด าเนินงาน (ความยาวไม่เกิน 700 ค า) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. แผนการด าเนินงานในปีต่อไป (ความยาวไม่เกิน 700 ค า) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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