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หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ 

 ค าน า 

  นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ส ำนักงำน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงำนของรัฐพัฒนำ
คุณภำพกำรให้บริกำรประชำชน และจัดให้มีกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนเพ่ือมอบรำงวัลบริกำร
ภำครัฐแห่งชำติให้แก่หน่วยงำนของรัฐ เพ่ือเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญก ำลังใจให้แก่เจ้ำหน้ำที่และหน่วยงำน     
ที่มีควำมโดดเด่นในกำรพัฒนำหรือปรับปรุงบริกำรจนสำมำรถตอบสนองและสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่
ผู้รับบริกำร ซึ่งผลงำนของหน่วยงำนที่ได้รับรำงวัลไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภำพกำรให้บริกำรของ
ภำครัฐที่ได้รับกำรยอมรับจำกประชำชนในระดับประเทศแล้ว ยังเป็นที่ยอมรับในระดับนำนำชำติด้วย โดยมี
หลำยหน่วยงำนได้พัฒนำต่อยอดผลงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรจนได้รับรำงวัล United Nations 
Public Service Awards ขององค์กำรสหประชำชำติ  

  นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร ได้ก ำหนดชื่อรำงวัลเป็น รำงวัล
เลิศรัฐ หรือ Public Sector Excellence Awards (PSEA) ซึ่งเป็นรำงวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้หน่วยงำนที่ได้
มุ่งมั่นปฏิบัติรำชกำรจนประสบควำมส ำเร็จมีควำมเป็นเลิศแห่งหน่วยงำนรัฐทั้งปวง และเป็นกำรยกย่องและ
เชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำนภำครัฐใน 3 สำขำ ได้แก่ สำขำบริกำรภำครัฐ สำขำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
และสำขำกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม ส่งผลให้มีกำรปรับ “รำงวัลบริกำรภำครัฐแห่งชำติ” เป็น “รำงวัล
เลิศรัฐ สำขำบริกำรภำครัฐ” ที่ยังคงเจตนำรมณ์ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรประชำชนให้ดียิ่งขึ้น
เช่นเดิม โดยรำงวัลเลิศรัฐ ประจ ำปี พ.ศ. 2561 สำขำบริกำรภำครัฐ ได้มีกำรปรับปรุงเกณฑ์กำรสมัครขอรับ
รำงวัลในบำงประเภทให้มีควำมชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้หน่วยงำนของรัฐยกระดับคุณภำพกำร
ให้บริกำรประชำชนและสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรเสนอผลงำนสมัครขอรับรำงวัล 

ดังนั้น ส ำนักงำน ก.พ.ร. จึงได้จัดท ำเอกสำรเกณฑ์กำรพิจำรณำรำงวัลเลิศรัฐ ประจ ำปี  
พ.ศ. 2561 สำขำบริกำรภำครัฐ ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทำงให้ส่วนรำชกำรใช้ในกำรขอรับรำงวัลต่อไป  

 
ส ำนักงำน ก.พ.ร. 
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รางวัลเลิศรัฐ 

  
รางวัลเลิศรัฐ  รำงวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้หน่วยงำนที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติรำชกำรจนประสบควำมส ำเร็จ 
มีควำมเป็นเลิศแห่งหน่วยงำนรัฐทั้งปวง 

ความหมาย 
เพชรล้อมรอบด้วยช่อชัยพฤกษ์ตั้งอยู่บนแท่งหมำยเลขหนึ่ง หมำยถึง หน่วยงำนที่ได้รับรำงวัลนี้

เปรียบเสมือนเพชรน้ ำเอกแห่งระบบรำชกำร (ช่อชัยพฤกษ์) ที่ผ่ำนกำรเจียระไนอย่ำงงดงำมด้วยควำมมุ่งมั่น
สร้ำงสรรค์ผลงำนจนเป็นที่ประจักษ์เป็นเพชรน้ ำหนึ่งเป็นควำมภำคภูมิใจสูงสุดของรำชกำรไทย 

สาขาของรางวัลเลิศรัฐ 
1. รางวัลเลิศรัฐสาขาบริการภาครัฐ  

 เป็นรำงวัลที่มอบให้กับหน่วยงำนของรัฐที่มีผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร เพ่ือประชำชน
ได้รับบริกำรที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ  

2. รางวัลเลิศรัฐสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
 เป็นรำงวัลที่มอบให้กับหน่วยงำนของรัฐที่มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรได้ทัดเทียม

มำตรฐำนสำกล ซึ่งได้มำด้วยควำมเพียรพยำยำม ควำมอดทน หลอมรวมกับควำมตั้งใจจริงของทุกคน  
ในองค์กำร เพ่ือน ำพำองค์กำรให้ก้ำวสู่ควำมเป็นเลิศ 

3. รางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหาราชการแบบมีส่วนร่วม 
 เป็นรำงวัลที่มอบให้กับหน่วยงำนของรัฐที่มีควำมมุ่งมั่น ตั้งใจในกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำร

บริหำรรำชกำรบนพ้ืนฐำนควำมรับผิดชอบและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำร  
ของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง 
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รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ 

ตราสัญลักษณ์ 

 
 

สัญลักษณ ์

สองมือบริการ สีทองอร่าม ประคองใจสีแดง อักษรข้างล่าง “บริการด้วยใจ” 

ความหมาย 

สองมอืทอง   สื่อให้เห็นถึงความเป็นเลิศในการให้บริการ 

ใจสีแดง        เป็นใจท่ีเปี่ยมด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่น 
                     ในการให้บริการประชาชน 

วัตถุประสงค์ของสาขารางวัล 

 รำงวัลเลิศรัฐ สำขำบริกำรภำครัฐ เป็นรำงวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับหน่วยงำนของรัฐที่มีผลกำร
พัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร เพ่ือประชำชนได้รับบริกำรที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ 
ดังนั้น หน่วยงำนที่ ได้รับรำงวัลเลิศรัฐ สำขำบริกำรภำครัฐ จึงถือได้ว่ำเป็นหน่วยงำนที่มีผลกำรท ำงำน 
ในกำรยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำรที่ประสบผลส ำเร็จ ซึ่งจะสร้ำงขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งกระตุ้น
ให้หน่วยงำนมีควำมมุ่งมั่นและตั้งใจในกำรท ำหน้ำที่ให้ดียิ่งขึ้น 
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บทน า 

พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้ก ำหนด
แนวทำงในกำรปรับปรุงงำนของรัฐให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้นไว้ในหลำยมำตรำ กล่ำวคือ หมวด 5  
กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน มำตรำ 27 ก ำหนดให้ “ส่วนรำชกำรต้องจัดให้มีกำรกระจำยอ ำนำจกำร
ตัดสินใจเกี่ยวกับกำรสั่งกำร กำรอนุญำต กำรอนุมัติ กำรปฏิบัติรำชกำร หรือกำรด ำเนินกำรอ่ืนใดให้แก่
ผู้ปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบกำรด ำเนินกำรในเรื่องนั้นโดยตรง เพ่ือให้เกิดควำมรวดเร็ว และลดขั้นตอนกำรปฏิบัติ
รำชกำร” และมำตรำ 29 ก ำหนดให้ “ส่วนรำชกำรแต่ละแห่งที่ต้องปฏิบัติงำนเกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำร
ประชำชนหรือกำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำงส่วนรำชกำรด้วยกันต้องจัดท ำแผนภูมิขั้นตอน ระยะเวลำ 
กำรด ำเนินกำร แล้วเผยแพร่เพื่อให้ประชำชนหรือผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้” 

เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว ส ำนักงำน ก.พ.ร. จึงได้ด ำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุน และผลักดัน
ให้ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ พัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรด้วยกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร โดย 
ได้ด ำเนินกำรเป็น 2 แนวทำง กล่ำวคือ 

1. กำรก ำหนดเป็นตัวชี้วัดภำคบังคับตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ให้ทุกส่วนรำชกำรด ำเนินกำร
ลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรลงร้อยละ 30 – 50 รักษำมำตรฐำนระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร และ
ปรับปรุงกระบวนงำนกำรให้บริกำร โดยได้ด ำเนินกำรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงพ.ศ. 2550 

2. กำรส่งเสริมให้หน่วยงำนสมัครขอรับรำงวัล เป็นภำคสมัครใจ ซึ่งคณะกรรรมกำรพัฒนำระบบ
รำชกำร (ก.พ.ร.) โดยอนุกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำรเฉพำะกิจเกี่ยวกับกำรยกระดับคุณภำพมำตรฐำนและ
ลดขั้นตอนระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน ได้
ก ำหนดให้มีกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรเพ่ือมอบ “รางวัลเลิศรัฐ 
สาขาบริการภาครัฐ” แก่หน่วยงำนของรัฐที่สำมำรถพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรประชำชนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนดมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 

ส ำหรับหน่วยงำนที่ได้รับรำงวัลบริกำรภำครัฐแห่งชำติ  หรือรำงวัลเลิศรัฐ สำขำบริกำรภำครัฐ 
ส ำนักงำน ก.พ.ร. ได้สนับสนุนให้ส่งผลงำนเสนอขอรับรำงวัล United Nations Public Service Awards  
ซึ่งเป็นรำงวัลที่องค์กำรสหประชำชำติมอบให้แก่หน่วยงำนรัฐของประเทศสมำชิกที่มีกำรให้บริกำรสำธำรณะได้
อย่ำงยอดเยี่ยม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550  ซึ่งที่ผ่ำนมำ หน่วยงำนของรัฐไทยได้รับรำงวัลดังกล่ำวแล้ว 9 หน่วยงำน 
ได้แก่  

 - ปี พ.ศ. 2550 โรงพยำบำลยโสธร ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ  

 - ปี พ.ศ. 2551 โรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่ ได้รับรำงวัลชนะเลิศ 

 - ปี พ.ศ. 2554 ส ำนักงำนสรรพำกรภำค 7 กรมสรรพำกร ได้รับรำงวัลชนะเลิศ และกรมชลประทำน 
ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ  

 - ปี พ.ศ. 2555 กรมชลประทำน ได้รับรำงวัลชนะเลิศ และโรงพยำบำลรำชวิถี กรมกำรแพทย์
ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ  

 - ปี พ.ศ. 2556 สถำบันพัฒนำกำรเด็กรำชนครินทร์ กรมสุขภำพจิต ได้รับรำงวัลชนะเลิศ 
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หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ 

 - ปี พ.ศ. 2557 ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 กรมควบคุมโรค และโรงพยำบำลขอนแก่น
ได้รับรำงวัลชนะเลิศ 

 - ปี พ.ศ. 2558 สถำบันสุขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี กรมกำรแพทย์ ได้รับรำงวัลชนะเลิศ 
และโรงพยำบำลขอนแก่น ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ 

 - ปี พ.ศ. 2559 องค์กำรสหประชำชำติ ไม่เปิดรับสมัครรับรำงวัล 
 - ปี พ.ศ. 2560 เทศบำลต ำบลเขำพระงำม จังหวัดลพบุรี ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ 

รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ เป็นกำรยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำรและกำรบริหำรจัดกำร
ของหน่วยงำนของรัฐ ที่ท ำให้ประชำชนได้รับบริกำรที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ  
ที่ส ำคัญแสดงให้เห็นว่ำผลกำรท ำงำนของหน่วยงำนของรัฐเป็นที่ยอมรับ ซึ่งจะช่วยสร้ำงขวัญก ำลังใจ 
ในกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป็นแรงกระตุ้นให้หน่วยงำนของรัฐมีควำมมุ่งมั่น ตั้งใจในกำรท ำหน้ำที่ให้ดีขึ้น และเป็น
สิ่งยืนยันควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรว่ำสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสำมำรถ
เป็นต้นแบบที่ดีให้แก่หน่วยงำนอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรและระบบกำรบริหำร  
ของหน่วยงำนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ 

หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครขอรับรางวลัเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561  
สาขาบริการภาครัฐ (Public Service Awards) 

 
  รำงวัลเลิศรัฐ สำขำบริกำรภำครัฐ เป็นรำงวัลอันทรงเกียรติที่คณะกรรมกำรพัฒนำระบบ
รำชกำรมอบให้ส ำหรับส่วนรำชกำรที่มีควำมมุ่งมั่น ตั้งใจในกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรประชำชน และ
สำมำรถให้บริกำรประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 

ประเภทรางวัล 
   
 รำงวัลเลิศรัฐ สำขำบริกำรภำครัฐ ประกอบด้วย 5 ประเภทรำงวัล ได้แก่ 

1) ประเภทมาตรฐานการบริการ  
      รำงวัลที่พิจำรณำจำกผลกำรน ำมำตรฐำนกำรให้บริกำรไปด ำเนินกำรขยำยผลในหน่วย
บริกำรสำขำ โดยเจตนำรมณ์ของรำงวัลเพ่ือให้ประชำชนได้รับกำรบริกำรที่ดี  อย่ำงมีมำตรฐำนและทั่วถึง  
โดยพิจำรณำผลงำนที่ขอรับรำงวัลตำมเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 (1) ต้องเป็นผลงำนที่เคยได้รับรำงวัลบริกำรภำครัฐแห่งชำติ หรือรำงวัลเลิศรัฐ สำขำ
บริกำรภำครัฐ ระดับดีเด่น ไม่เกิน 3 ปี  

 (2) สำมำรถขยำยผลในหน่วยบริกำรสำขำ ได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของหน่วยบริกำร
ทั่วประเทศ (ต้องแสดงให้เห็นว่ำจ ำนวนสำขำทั้งหมดเป็นเท่ำใด) โดยใช้มำตรฐำนกำรให้บริกำรเดียวกันกับ
ผลงำนที่ได้รับรำงวัลตำมข้อ (1) 

 (3) หน่วยบริกำรสำขำที่ขยำยผลอย่ำงเป็นรูปธรรมมีกำรด ำเนินงำนแต่ละแห่งไม่ 
น้อยกว่ำ 1 ปี (ในวันที่เปิดรับสมัคร) 

2) ประเภทนวัตกรรมการบริการ  

 รำงวัลที่พิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินกำรที่แสดงถึงกำรสร้ำงสรรค์งำนบริกำร หรือคิดค้น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ในกำรให้บริกำรประชำชน โดยเจตนำรมณ์ของรำงวัลเพ่ือให้หน่วยงำนสร้ำงสรรค์รูปแบบกำร
ให้บริกำรใหม่ๆ ที่สอดคล้อง ทันต่อสถำนกำรณ์และควำมต้องกำรของประชำชน โดยพิจำรณำผลงำนที่ขอรับ
รำงวัลตำมเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 (1) ต้องเป็นผลงำนกำรให้บริกำรที่เป็นกำรสร้ำงบริกำรใหม่ กำรให้บริกำรในรูปแบบใหม่ 
สร้ำงกระบวนงำนใหม่ กำรออกแบบนโยบำยหรือประยุกต์ใช้เครื่องมือนโยบำยใหม่ หรือเป็นกำรวำงระบบใหม่ 
หรือเทคโนโลยีใหม่ ที่ไม่เคยเกิดข้ึนในประเทศไทยมำก่อน มำใช้ในกำรให้บริกำร 

 (2) ต้องเป็นผลงำนที่คิดค้นมำไม่เกิน 3 ปี (ในวันที่เปิดรับสมัคร) และมีกำรน ำผลงำนไป
ใช้แล้วจริงเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี (ในวันที่เปิดรับสมัคร)  

3) ประเภทพัฒนาการบริการ 
            รำงวัลที่พิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรประชำชนแล้วส่งผลให้เกิด
กำรพัฒนำกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยเจตนำรมณ์ของรำงวัลเพื่อให้หน่วยงำนพัฒนำงำนบริกำร เพ่ือเพ่ิม
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หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ 

ประสิทธิภำพกำรบริกำรและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชน ส่งผลให้ประชำชนได้รับบริกำรที่ดีขึ้น 
โดยพิจำรณำผลงำนที่ขอรับรำงวัลตำมเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 (1) ต้องเป็นผลงำนกำรให้บริกำรที่ เป็นกำร พัฒนำ/ปรับปรุงงำนบริกำร หรือ
เปลี่ยนแปลงแบบแผนกำรประสำนงำนเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ำยต่ำงๆ ที่แตกต่ำงไปจำกเดิม 

 (2) ผลงำนที่เสนอต้องไม่เป็นรูปแบบเดียวกับผลงำนที่เคยได้รับรำงวัลมำแล้ว 

 (3) ต้องเป็นผลงำนที่พัฒนำมำไม่เกิน 3 ปี (ในวันที่เปิดรับสมัคร) และมีกำรน ำผลงำนไป
ใช้แล้วจริงเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี (ในวันที่เปิดรับสมัคร) 

หมายเหตุ หำกผลงำนมีรูปแบบคล้ำยคลึงกับผลงำนที่เคยได้รับรำงวัลต้องมีกำรอ้ำงอิง
และน ำเสนอกำรพัฒนำต่อยอดท่ีส่งผลให้งำนบริกำรดีขึ้น  

4) ประเภทการบริการที่เป็นเลิศ 

 รำงวัลที่พิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินกำรที่เป็นภำพรวมของหน่วยงำน ที่มีควำมเชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์ของประเทศ โดยพิจำรณำผลงำนที่ขอรับรำงวัลตำมเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 (1) ต้องเป็นผลงำนในลักษณะภำพรวมของกำรบริกำรของหน่วยงำน ที่แสดงควำมมุ่งมั่นใน
กำรให้บริกำรประชำชน/ผู้รับบริกำร ซึ่งสะท้อนผ่ำนโครงกำร/ผลงำน ที่ด ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง และประสบ
ควำมส ำเร็จจนเป็นที่ยอมรับ 

 (2) ต้องเป็นผลงำนที่มีกำรเชื่อมโยงและบูรณำกำรกำรท ำงำน เพ่ือให้บรรลุภำรกิจของ
หน่วยงำน 

 (3) ต้องเป็นโครงกำรที่เกิดประโยชน์ และส่งผลกระทบสูง (High Impact) ต่อเศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศ 

 (4) ต้องเป็นผลงำนที่แสดงให้เห็นผลลัพธ์ (Outcome) ที่สำมำรถส่งเสริมยุทธศำสตร์
ส ำคัญของประเทศ และป้องกันแก้ไขปัญหำที่ส ำคัญของประเทศได้ เช่น กำรค้ำมนุษย์ กำรทุจริต/คอร์รัปชัน 
ควำมรุนแรงในครอบครัว ควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม กำรศึกษำ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 (5) ต้องมีกำรประเมินผล (ตำมข้อ (4)) และแสดงผลกำรประเมินที่ มีหลักฐำนเป็น
รูปธรรม รวมถึงมีกำรปรับปรุงผลงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

 (6) ต้องแสดงให้เห็นถึงควำมต่อเนื่องของโครงกำร ซึ่งน ำไปสู่ควำมยั่งยืน 

 (7) ต้องตอบสนองต่อเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals หรือ SDGs) ขององค์กำรสหประชำชำติ 

5) ประเภทพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง (โดยจะมอบรำงวัลประเภทนี้ ในปี 
พ.ศ. 2561 เป็นปีสุดท้ำย) 

 รำงวัลที่พิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินกำรที่สำมำรถรักษำคุณภำพ และมำตรฐำนกำร
ให้บริกำรของหน่วยงำนได้เป็นระยะเวลำ 3 ปี นับตั้งแต่ผลงำนได้รับรำงวัลบริกำรภำครัฐแห่งชำติ ประจ ำปี 
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หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ 

พ.ศ. 2558 โดยเจตนำรมณ์ของรำงวัลเพ่ือให้หน่วยงำนสำมำรถรักษำคุณภำพและมำตรฐำนกำรให้บริกำรได้ 
ไม่ต่ ำกว่ำ ที่เคยได้รับรำงวัล โดยพิจำรณำผลงำนที่ขอรับรำงวัลตำมเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 (1) เป็นผลงำนที่เคยได้รับรำงวัลบริกำรภำครัฐแห่งชำติ ประจ ำปี พ.ศ. 2558 ระดับดีเด่น 
จำก 4 ประเภทรำงวัล ได้แก่ รำงวัลภำพรวมมำตรฐำนกำรบริกำรที่เป็นเลิศ รำงวัลบูรณำกำรกำรบริกำร  
ที่เป็นเลิศ  รำงวัลนวัตกรรมกำรบริกำรที่เป็นเลิศ รำงวัลกำรพัฒนำกำรบริกำรที่เป็นเลิศ  

 (2) เป็นผลงำนที่แสดงให้เห็นถึงควำมสำมำรถในกำรด ำเนินกำรได้ไม่ต่ ำกว่ำมำตรฐำน  
ที่เคยได้รับรำงวัล และกำรให้บริกำรที่ดีข้ึนอย่ำงเป็นรูปธรรม ตลอดระยะเวลำ 3 ปี  

 (3) มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเพ่ือขอรับรำงวัลในรูปแบบที่ ก.พ.ร. ก ำหนด 
ต่อเนื่องเป็นเวลำ 3 ปี (รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2560 และครั้ง
ที่ 3 ในปี พ.ศ. 2561) 
 หมายเหตุ กำรมอบรำงวัลในประเภทนี้เป็นปีสุดท้ำย เนื่องจำกต้องกำรให้หน่วยงำนน ำ
รูปแบบกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ ขยำยผลในเชิงพ้ืนที่ และส่งสมัครขอรับรำงวัลฯ ประเภทมำตรฐำน  
กำรบริกำร 
 

เกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ 

 เกณฑ์กำรประเมนิรำงวัลเลิศรัฐ สำขำบริกำรภำครัฐ จ ำแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

 กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย 3 ประเภทรำงวัล ได้แก่ ประเภทมำตรฐำนกำรบริกำร ประเภท
นวัตกรรมกำรบริกำร และประเภทพัฒนำกำรบริกำร ซึ่งมีประเด็นกำรประเมินออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่  
กำรวิเครำะห์ปัญหำ แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ กำรน ำไปปฏิบัติ และผลผลิต/ผลลัพธ์ และควำมยั่งยืนของ
โครงกำร ประกอบด้วยค ำถำม จ ำนวน 13 ข้อ และมีสัดส่วนของคะแนน ดังนี้ 
 

ประเด็น ข้อค าถาม คะแนนเต็ม 

1. การวิเคราะห์ปัญหา (5 คะแนน) 

 1. มีควำมเป็นมำ ปัญหำและควำมส ำคัญที่น ำมำสู่กำรด ำเนินโครงกำรตำมพันธกิจของ
หน่วยงำน อย่ำงไร 

อธิบายความส าคัญปัญหา ที่เชื่อมโยงกับภารกิจหลักของหน่วยงานต้นสังกัด และ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน/ประเทศ 

5 

2. แนวทางการแก้ไขปัญหา (25 คะแนน) 

 2. มีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรแก้ไขปัญหำ  
อธิบายแนวทางการแก้ไขปัญหาในภาพรวม 

10 

3. มีวิธีกำรแก้ไขปัญหำและปรับปรุงกำรบริกำร/คุณภำพชีวิตของผู้รับบริกำรได้
อย่ำงไร 

อธิบายกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์และกลุ่มเป้าหมายของ

10 
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หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ 

ประเด็น ข้อค าถาม คะแนนเต็ม 

การด าเนินโครงการ (เชื่อมโยงกับข้อ 10.) และระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการ
ด าเนินการ (เชื่อมโยงกับข้อ 6.) 

4. แนวคิดใหม่ที่น ำเสนอคืออะไร 
สิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมคืออะไร อาจเปรียบเทียบสิ่งเดิมกับสิ่งใหม่ (เชื่อมโยงกับ

ข้อ 2.) 

5 

3. การน าไปปฏิบัติ  (30 คะแนน) 

 5. ใครเป็นผู้ริเริ่มและผู้ด ำเนินโครงกำร และมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรด ำเนิน
โครงกำรนี้มำกน้อยเพียงใด  

ระบุผู้ริเริ่ม และผู้ด าเนินโครงการ และระบุขนาดของผู้รับบริการที่ได้รับ
ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ 

10 

6. มีกำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติอย่ำงไร และใช้ทรัพยำกรอะไรบ้ำงในกำรด ำเนินกำร 
ขยายความกลยุทธ์จากข้อ 3. ที่ได้น าไปปฏิบัติ และระบุทรัพยากรที่ใช้ในการ

ด าเนินการตลอดจนวิธีการจัดสรรทรัพยากรดังกล่าว 

5 

7. ใครเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในกำรออกแบบกำรพัฒนำกำร
บริกำร และผู้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินโครงกำร 

ระบุผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินการ ทั้งร่วมออกแบบ และด าเนินโครงการ 

5 

8. ผลผลิตที่ส ำคัญจำกกำรด ำเนินโครงกำรคืออะไร และมีควำมเชื่อมโยงกับเป้ำหมำย
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) อย่ำงไร 

ระบุผลผลิตที่ส าคัญของการด าเนินการ (สอดคล้องกับข้อ 4. หรือไม่ อย่างไร) 
ตลอดจนความความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติ อย่างน้อย 1 ประเด็น 

5 

9. มีปัญหำและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรด ำเนินโครงกำรอะไรบ้ำง และวิธีกำรใน
กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงไร 

5 

4. ผลผลิต/ผลลัพธ์ และความยั่งยืนของโครงการ  (40 คะแนน) 

 10. ผู้รับบริกำรได้รับประโยชน์อะไรจำกโครงกำรนี้บ้ำง 
อธิบายประโยชน์ที่ได้จากการด าเนินโครงการที่เชื่อมโยงกับข้อ 3. 

20 

11. กำรด ำเนินโครงกำร มีกำรประเมินผลที่เป็นทำงกำร และน ำผลกำรประเมินมำใช้ใน
กำรพัฒนำงำนบริกำรหรือไม่ อย่ำงไร 

ระบุวิธีการและผลการประเมินอย่างเป็นทางการจากผู้รับบริการ และวิธีการน าผล
การประเมินนั้นไปใช้ในการปรับปรุงงานบริการ 

 

5 
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หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ 

ประเด็น ข้อค าถาม คะแนนเต็ม 

12. โครงกำรมีควำมยั่งยืน และสำมำรถขยำยรูปแบบกำรด ำเนินกำรไปยังหน่วยงำน
อ่ืนๆ ได้หรือไม่ อย่ำงไร 

อธิบายความยั่งยืนในประเด็นต่างๆ เช่น การเงิน เศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อม และกฎระเบียบ เป็นต้น รวมถึงอธิบายความสามารถและวิธีการขยาย
รูปแบบไปยังหน่วยงานอ่ืนระดับชาติ/นานาชาติ  

10 

13. บทเรียนที่ได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร มีอะไรบ้ำง และมีแนวทำงให้เกิดกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืนอย่ำงไร 

อธิบายบทเรียนที่ได้รับที่จะผลักดันให้เกิดความยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 

5 

รวมคะแนนเต็ม 100 

  
กลุ่มท่ี 2 ประเภทกำรบริกำรที่เป็นเลิศ ประกอบด้วยประเด็นในกำรประเมิน จ ำนวน 6 ประเด็น และ

มีสัดส่วนของคะแนน ดังนี้ 
ประเด็น คะแนนเต็ม 

1. ควำมส ำคัญ และกำรเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ของประเทศ/หน่วยงำน 10 

2. วัตถุประสงค์ของโครงกำรเพ่ือกำรแก้ไขปัญหำ/ส่งเสริมกำรด ำเนินกำร   10 

3. กระบวนกำรด ำเนินกำรที่ดี 20 

4. ปัญหำอุปสรรค และกระบวนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 10 

5. ระดับของผลผลิต/ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เป็นรูปธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นกำรแก้ไขปัญหำ 
หรือส่งผลต่อควำมส ำเร็จของประเด็นยุทธศำสตร์ส ำคัญ/กำรแก้ไขปัญหำส ำคัญของประเทศ 

30 

6. ควำมยั่งยืนของโครงกำร โดยเชื่อมโยงกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) ขององค์กำรสหประชำชำติ รวมถึงแนวทำงกำรขยำยผลกำร
ด ำเนินกำร 

20 

คะแนนเต็ม 100 

 กลุ่มที่ 3 ประเภทพัฒนำคุณภำพกำรบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งหน่วยงำนที่จะพิจำรณำให้ได้รับรำงวัล
ประเภทพัฒนำคุณภำพกำรบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง ต้องผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินทุกข้อ ดังนี้    

1. ต้องมีผลกำรด ำเนินกำรผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำของแต่ละประเภทรำงวัล 

 2. ต้องมีผลของกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรไม่ต่ ำกว่ำมำตรฐำนที่เคยได้รับรำงวัล ใน 2 ส่วน คือ 
(1) กระบวนกำรให้บริกำรต้องมีประสิทธิภำพและคุณภำพไม่ต่ ำกว่ำกระบวนกำรให้บริกำรที่เคย

ได้รับรำงวัล 
(2) ผลผลิต/ผลลัพธ์ของกำรให้บริกำรต้องไม่ต่ ำกว่ำผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เคยได้รับรำงวัล 
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หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ 

 3. ต้องแสดงให้เห็นว่ำมีกำรบริกำรที่ดีขึ้น 

 ระดับของรางวัล  

  ระดับของรำงวัลเลิศรัฐ สำขำบริกำรภำครัฐ จ ำแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

  กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย 3 ประเภทรำงวัล ได้แก่ ประเภทมำตรฐำนกำรบริกำร ประเภท
นวัตกรรมกำรบริกำร และประเภทพัฒนำกำรบริกำร แบ่งระดับรำงวัลออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

  1. ระดับดีเด่น จะพิจำรณำให้แก่หน่วยงำนที่สมัครขอรับรำงวัล ที่มีผลคะแนนรวม  
85 คะแนนขึ้นไป  

  2. ระดับดี จะพิจำรณำให้แก่หน่วยงำนที่สมัครขอรับรำงวัล ที่มีผลคะแนนรวม มำกกว่ำ  
75 คะแนน แต่ไม่ถึง 85 คะแนน 

  กลุ่มที่ 2 ประเภทกำรบริกำรที่เป็นเลิศ มี 1 ระดับ คือ ระดับดีเด่น โดยจะพิจำรณำให้แก่
หน่วยงำนที่สมัครขอรับรำงวัล ที่มีผลคะแนนรวม 85 คะแนนขึ้นไป 

  กลุ่มท่ี 3 ประเภทพัฒนำคุณภำพกำรบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง ไม่มีระดับรางวัล 
   

เงื่อนไขการสมัครขอรับรางวัล 
 
คุณสมบัติเบื้องต้น 

 กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 3 (ประเภทมำตรฐำนกำรบริกำร ประเภทนวัตกรรมกำรบริกำร ประเภท
พัฒนำกำรบริกำร และประเภทพัฒนำคุณภำพกำรบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง) หน่วยงำนที่มีสิทธิสมัครขอรับรำงวัล 
ต้องเป็นหน่วยงำนของรัฐ  หมำยถึง ส่วนรำชกำรระดับกระทรวง/กรม จังหวัด สถำบันอุดมศึกษำ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กำรมหำชน รัฐวิสำหกิจ 

 กลุ่มที่ 2 (ประเภทกำรบริกำรที่เป็นเลิศ) หน่วยงำนที่มีสิทธิสมัครขอรับรำงวัล ต้องเป็นส่วนรำชกำร
ระดับกระทรวง/กรม และจังหวัด โดยสำมำรถส่งสมัครขอรับรำงวัลประเภทนี้ได้กระทรวงละ 1 ผลงำนเท่ำนั้น 

วิธีการสมัคร 

 ส่วนรำชกำรสำมำรถยื่นสมัครขอรับรำงวัลเลิศรัฐ สำขำบริกำรภำครัฐ ได้ตำมประเภทรำงวัลที่เข้ำเงื่อนไข 
ที่ก ำหนด โดยจ ำแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

 กลุ่มที่ 1 (ประเภทมำตรฐำนกำรบริกำร ประเภทนวัตกรรมกำรบริกำร และประเภทพัฒนำกำร
บริกำร) หน่วยงำนต้องจัดท ำเอกสำรกำรสมัครขอรับรำงวัลตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด (สำมำรถดำวน์โหลดไฟล์
แบบฟอร์มได้จำก http://awards.opdc.go.th) พร้อมแนบไฟล์หนังสือน ำส่งที่ลงนำมโดยหัวหน้ำส่วนรำชกำร/
หน่วยงำน ส่งผ่ำนระบบมำยังส ำนักงำน ก.พ.ร. โดยเอกสำรกำรสมัครขอรับรำงวัลฯ รวมทั้งหมดไม่เกิน  
15 หน้ำกระดำษ A4  ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนำด 16 และอยู่ในรูปแบบ .doc และ .pdf เท่ำนั้น 
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หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ 

 กลุ่มที่ 2 (ประเภทกำรบริกำรที่เป็นเลิศ) ซึ่งมีช่องทำงในกำรส่งสมัคร 2 ช่องทำง ได้แก่ 

  1. หน่วยงำนส่งสมัครขอรับรำงวัลด้วยตนเอง ซ่ึงสำมำรถด ำเนินกำรได้ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1.1 ส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรในรูปแบบการเขียน หน่วยงำนต้องจัดท ำเอกสำรกำรสมัคร
ขอรับรำงวัลตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด พร้อมแนบไฟล์หนังสือน ำส่งที่ลงนำมโดยหัวหน้ำส่วนรำชกำร/หน่วยงำน โดย
เอกสำรกำรสมัครขอรับรำงวัลฯ รวมทั้งหมดไม่เกิน 8 หน้ำกระดำษ A4  ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนำด 
16 พร้อมไฟล์เอกสำรนำมสกุล .doc และ .pdf  ส่งผ่ำนระบบมำยังส ำนักงำน ก.พ.ร. หรือ 

1.2 น ำเสนอผลกำรด ำเนินกำรในรูปแบบวีดิทัศน์ (VDO Clip) หน่วยงำนต้องจัดท ำ
เอกสำรกำรสมัครขอรับรำงวัลตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด พร้อมแนบไฟล์หนังสือน ำส่งที่ลงนำมโดยหัวหน้ำ 
ส่วนรำชกำร/หน่วยงำน และแนบวีดิทัศน์ควำมยำวไม่เกิน 3 นำที (ซึ่งเป็นไฟล์นำมสกุล .mp4 เท่ำนั้น) ที่มี
เนื้อหำครอบคลุมเนื้อหำตำมแบบฟอร์มที่ 4 ส่งผ่ำนระบบมำยังส ำนักงำน ก.พ.ร. 

  2. ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง คัดเลือกผลงำนจำกหน่วยงำนระดับกระทรวง/กรม และจังหวัด 
ในขอบเขตควำมรับผิดชอบ ซึ่งเป็นงำนบริกำรภำครัฐที่มีผลกระทบสูงต่อผู้รับบริกำร หรืองำนบริกำรที่เป็นที่
ยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำง ภำยในประเทศ หรือต่ำงประเทศ กระทรวงละ 1 ผลงำน โดยเสนอรำยละเอียดของ
ผลงำนโดยสังเขป ตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด มำยังส ำนักงำน ก.พ.ร. ทั้งนี้ ส ำนักงำน ก.พ.ร. จะชี้แจง
รำยละเอียดให้ทรำบต่อไป 

 กลุ่มที่ 3 (ประเภทพัฒนำคุณภำพกำรบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง) หน่วยงำนต้องจัดท ำเอกสำรกำรสมัคร
ขอรับรำงวัลตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด พร้อมแนบไฟล์หนังสือน ำส่งที่ลงนำมโดยหัวหน้ำส่วนรำชกำร/หน่วยงำน  
โดยเอกสำรกำรสมัครขอรับรำงวัลฯ รวมทั้งหมดไม่เกิน 5 หน้ำกระดำษ A4  ตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนำด 16 และอยู่ในรูปแบบ .doc และ .pdf เท่ำนัน้ ส่งผ่ำนระบบมำยังส ำนักงำน ก.พ.ร. 
 

ประเภทรางวัล แบบฟอร์มที่ต้องกรอก 
1. ประเภทมำตรฐำนกำรบริกำร แบบฟอร์มที่ 1 , 2 และ 3 
2. ประเภทนวัตกรรมกำรบริกำร แบบฟอร์มที่ 1, 2 และ 3 

3. ประเภทพัฒนำกำรบริกำร แบบฟอร์มที่ 1, 2 และ 3 

4. ประเภทกำรบริกำรที่เป็นเลิศ  

 กรณีส่งสมัครในรูปแบบกำรเขียน แบบฟอร์มที่ 1, 2 และ 4 

 กรณีส่งสมัครในรูปแบบวีดิทัศน์ แบบฟอร์มที่ 1 และ 2 
5. ประเภทพัฒนำคุณภำพกำรบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง แบบฟอร์มที่ 1 และ 5 

หมำยเหตุ แบบฟอร์มที่ 1 เป็นกำรกรอกข้อมูลในระบบ 
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หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ 

กระบวนการตรวจประเมินและมอบรางวัล 
  
 กำรพิจำรณำตรวจประเมินรำงวัลเลิศรัฐ สำขำบริกำรภำครัฐ ประกอบด้วย  7 ขั้นตอน (ดังภำพที ่1) 
 

ขั้นตอนที่ 1 : การตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น 

 เป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง สมบูรณ์ของกำรจัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนที่
เสนอมำเพ่ือขอรับกำรประเมิน โดยหน่วยงำนต้องจัดท ำเอกสำรรำยงำนให้ถูกต้องและครบถ้วนตำมแบบฟอร์ม
และเงื่อนไขที่ก ำหนด หำกส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จะไม่รับพิจำรณำตรวจประเมิน
ในขั้นตอนต่อไป 
  

ขั้นตอนที่ 2 : การตรวจประเมินจากเอกสารรายงาน (Independent Review) 

 เป็นกำรประเมินผลจำกเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนกำรตรวจสอบควำมถูกต้องและ
สมบูรณ์ ในขั้นตอนที่ 1 โดยทีมผู้ตรวจประเมินฯ ทั้งนี้ ในแต่ละประเภทรำงวัลจะมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
ผลงำนใดได้คะแนนตั้งแต่ 75 คะแนนขึ้นไป จะได้รับกำรตรวจประเมินในขั้นตอนต่อไป 

ขั้นตอนที่ 3 : การกลั่นกรองผลการตรวจประเมิน (Consensus Review) 

เป็นกำรพิจำรณำผลกำรตรวจประเมินประเภทมำตรฐำนกำรบริกำร ประเภทนวัตกรรมกำรบริกำร  
และประเภทพัฒนำกำรบริกำรที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกขั้นตอนที่ 2 โดยคณะท ำงำนตรวจประเมินรำงวัลฯ ซึ่งเป็น
ทีมผู้ทรงคุณวุฒิจำกส ำนักงำน ก.พ.ร. โดยแนวทำงในกำรกลั่นกรองมี 2 แนวทำง ตำมประภทของรำงวัลที่ส่งสมัคร
ขอรับรำงวัล ดังนี้ 

แนวทางที่ 1 เป็นแนวทำงที่ใช้กับผลงำนที่ส่งสมัครขอรับรำงวัลเลิศรัฐ สำขำบริกำรภำครัฐ ประเภท
มำตรฐำนกำรบริกำร ประเภทนวัตกรรมบริกำร และประเภทพัฒนำกำรบริกำร  โดยกำรพิจำรณำจำก
เอกสำรรำยงำนที่ส่งสมัครในเชิงคุณภำพ ซึ่งผลกำรกลั่นกรอง มี 2 กรณี ได้แก ่

1.  ผลงำนที่ได้รับกำรยืนยันผลคะแนนรวมมำกกว่ำ 75 คะแนน แต่ไม่ถึง 85 คะแนน  
จะพิจำรณำให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้รับรำงวัลในระดับดี  

2.  ผลงำนที่ได้รับกำรยืนยันผลคะแนนรวมตั้งแต่ 85 คะแนนขึ้นไป จะพิจำรณำให้อยู่ในเกณฑ์ 
ที่จะได้รับรำงวัลระดับดีเด่น และได้รับกำรตรวจประเมินกำรปฏิบัติงำนจริงในพ้ืนที่ต่อไป  

แนวทางที่ 2 เป็นแนวทำงที่ใช้กับผลงำนที่ส่งสมัครขอรับรำงวัลเลิศรัฐ สำขำบริกำรภำครัฐ ประเภท 
กำรบริกำรที่เป็นเลิศ โดยกำรพิจำรณำจำกเอกสำรผลงำน หรือวีดิทัศน์ (VDO Clip) ที่ส่งสมัคร ประกอบกับ 
กำรสัมภำษณ์ผ่ำนวีดิทัศน์ทำงไกล (VDO Conference) ซึ่งผลงำนที่ได้รับกำรยืนยันผลคะแนนรวมตั้งแต่  
85 คะแนนขึ้นไป จะพิจำรณำให้อยู่ ในเกณฑ์ที่จะได้รับรำงวัลระดับดีเด่น และได้รับกำรตรวจประเมิน 
กำรปฏิบัติงำนจริงในพ้ืนที่ต่อไป 

หมำยเหตุ ประเภทพัฒนำคุณภำพกำรบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง จะพิจำรณำจำกรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรที่ส่งมำยัง
ส ำนักงำน ก.พ.ร. อย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะเวลำ 3 ปี หำกเป็นไปตำมเงื่อนไขท่ีก ำหนด จะได้รับกำรตรวจประเมิน 
กำรปฏิบัติงำนจริงในพ้ืนที่ต่อไป  
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หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ 

ขั้นตอนที่ 4 : ยืนยันผลการพิจารณาตรวจประเมิน (Site Visit Review)  

เป็นกำรยืนยันผลกำรกลั่นกรองประเภทมำตรฐำนกำรบริกำร ประเภทนวัตกรรมกำรบริกำร  และ
ประเภทพัฒนำกำรบริกำร ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกขั้นตอนที่ 3 โดยคณะท ำงำนตรวจประเมินรำงวัลฯ ซึ่งจ ำแนก
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก ่

1. ผลงำนที่ได้รับกำรพิจำรณำให้อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับรำงวัลในระดับดี (กรณีส่งสมัคร
ขอรับรำงวัลเลิศรัฐ สำขำบริกำรภำครัฐ ประเภทมำตรฐำนกำรบริกำร ประเภทนวัตกรรมบริกำร และประเภท
พัฒนำกำรบริกำร) จะพิจำรณำจำกข้อมูลที่ส่งมำเพ่ิมเติม หำกข้อมูลสนับสนุนให้ผลงำนได้รับกำรพิจำรณำเพ่ิม
คะแนน โดยมีคะแนนรวมตั้งแต่ 85 คะแนนขึ้นไป ผลงำนจะได้รับกำรตรวจประเมิน ณ พ้ืนที่ปฏิบัติงำน  
(Site Visit) แต่หำกข้อมูลไม่เพียงพอให้เพ่ิมคะแนนได้ จะได้รับกำรพิจำรณำให้อยู่ในเกณฑ์ได้รับรำงวัล  
ในระดับดีเช่นเดิม 

2. ผลงำนที่ได้รับกำรพิจำรณำให้อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับรำงวัลในระดับดีเด่น จะมีกำร
ตรวจประเมินในพ้ืนที่ปฏิบัติงำนจริงของส่วนรำชกำร โดยทีมผู้ตรวจประเมินฯ เพ่ือยืนยันผลกำรพิจำรณำตรวจ
ประเมิน อันน ำไปสู่กำรมอบรำงวัลระดับดีเด่น  

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

 น ำเสนอผลกำรพิจำรณำรำงวัลเลิศรัฐ ประจ ำปี พ.ศ. 2561 สำขำบริกำรภำครัฐ ต่อ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับ
กำรยกระดับคุณภำพและประสิทธิภำพกำรให้บริกำรของภำครัฐ เพ่ืออนุมัติรำงวัล 

ขั้นตอนที่ 6 : ประกาศรางวัล 

 ประกำศผลกำรพิจำรณำรำงวัลเลิศรัฐ  ประจ ำปี  พ .ศ .  2561 สำขำบริกำรภำครัฐ ผ่ำน 
www.opdc.go.th  ของส ำนักงำน ก.พ.ร. 

ขั้นตอนที่ 7: มอบรางวัล 

 จัดพิธีมอบรำงวัลเลิศรัฐ ประจ ำปี พ.ศ. 2561 สำขำบริกำรภำครัฐ 

 



 

16 
 

หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ 

 
ภำพที่ 1 ขั้นตอนกระบวนกำรตรวจประเมินและมอบรำงวัลเลิศรัฐ สำขำบริกำรภำครัฐ 

 

ปฏิทินการด าเนินการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ 

วันเดือนปี กิจกรรม 
8 ธันวำคม 2560  ชี้แจงเกณฑ์รำงวัลฯ 
12 ธันวำคม 2560 – 28 กุมภำพันธ์ 2561 เปิดรับสมัครรำงวัลฯ 
มีนำคม 2561 ผู้ตรวจประเมินฯ ตรวจประเมินจำกเอกสำรรำยงำน 

(Independent Review) 
เมษำยน 2561 คณะท ำงำนตรวจประเมินรำงวัลฯ กลั่นกรองผลกำรตรวจ

ประเมิน (Consensus Review)   
เมษำยน 2561  เสนอผลกำรกลั่นกรองผลกำรตรวจประเมิน ต่อ อ.ก.พ.ร.ฯ 
พฤษภำคม 2561  ประกำศผลกำรตรวจประเมินรอบแรกผ่ำน website 

ส ำนักงำน ก.พ.ร. 
พฤษภำคม – มิถุนำยน 2561 ยืนยันผลกำรพิจำรณำตรวจประเมิน (Site Visit Review) 
กรกฎำคม 2561 เสนอผลกำรตรวจประเมิน ณ พื้นท่ีปฏิบัติงำน ต่อ อ.ก.พ.ร.ฯ 
สิงหำคม 2561 ประกำศผลกำรพิจำรณำรำงวัลฯ ผ่ำน website ส ำนักงำน 

ก.พ.ร. 
กันยำยน 2561 พิธีมอบรำงวัลเลิศรัฐ ประจ ำปี พ.ศ. 2561 
หมายเหตุ  ปฏิทินการด า เนินการมอบรางวัล เลิศรัฐ  ประจ าปี  พ.ศ.  256 1 สาขาบริการภาครัฐ  

อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561  

สาขาบริการภาครัฐ 

 

 แบบฟอร์มที่ 1 ใบสมัคร 
 แบบฟอร์มที่ 2 สรุปสาระส าคัญของผลงานที่สมัครขอรับรางวัล 
 แบบฟอร์มที่ 3 รายงานผลการด าเนินการ 
 แบบฟอร์มที่ 4 รายงานผลการด าเนินการภาพรวมของกระทรวง 
 แบบฟอร์มที่ 5 รายงานผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริการ

อย่างต่อเนื่อง 
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หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ 

ประเภทมาตรฐานการบริการ 

โปรดกรอกรำยละเอียดเกี่ยวกับผลงำนที่ขอรับรำงวัล ดังนี้ 
 เป็นผลงำนที่เคยได้รับรำงวัลบริกำรภำครัฐแห่งชำติ หรือรำงวัลเลิศรัฐ สำขำบริกำรภำครัฐ 
ระดับ “ดีเด่น” ไม่เกิน 3 ปี (ปี พ.ศ. 2558 – 2560) 

- ชื่อผลงำน.................................................................................................... ......................... 
- ประเภทรำงวัล............................................................... ประจ ำปี พ.ศ. .............................  
 

 สำมำรถขยำยผลในหน่วยบริกำรสำขำ ได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของหน่วยบริกำรทั้งหมด  
โดยใช้มำตรฐำนกำรให้บริกำรเดียวกันกับผลงำนที่ได้รับรำงวัลฯ ตำมข้อ 1. 

- มีจ ำนวนหน่วยบริกำรสำขำทั้งหมด จ ำนวน..................................แหง่  
- สำมำรถขยำยผลหน่วยบริกำรสำขำได้ จ ำนวน.................................แหง่ 
- คิดเป็นร้อยละ............................ของหน่วยบรกิำรสำขำทั้งหมด 

 

 หน่วยบริกำรสำขำที่ขยำยผลอย่ำงเป็นรูปธรรม มีกำรด ำเนินงำนแต่ละแห่งไม่น้อยกว่ำ  
1 ปี (ในวันทีเ่ปิดรับสมัคร) 

- เริ่มขยำยผลเมื่อ.............................................................. ................................................... 

แบบฟอร์มที่ 1 ใบสมัคร 
 

 

 

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

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

หน่วยงานที่รับผิดชอบผลงาน : ………………………………………………………………………………………… 

ชื่อผู้ประสานงาน…………………………………………. ต าแหน่ง ………………………………………… 

ส านัก/กอง ………………………………………………… เบอร์โทรศัพท์ ……………………………….… 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ……………………………………… เบอร์โทรสาร………………………………….… 

e – Mail………………………………………………………………………………………………………………… 
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หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ 

แบบฟอร์มที่ 1 ใบสมัคร 

 
 

 

 
 

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

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

หน่วยงานที่รับผิดชอบผลงาน : ………………………………………………………………………………………… 

ชื่อผู้ประสานงาน…………………………………………. ต าแหน่ง ………………………………………… 

ส านัก/กอง ………………………………………………… เบอร์โทรศัพท์ ……………………………….… 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ……………………………………… เบอร์โทรสาร………………………………….… 

e – Mail………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
  

ประเภทนวัตกรรมการบริการ 

โปรดกรอกรำยละเอียดเกี่ยวกับผลงำนที่ขอรับรำงวัล ดังนี้ 
 เป็นผลงำนกำรให้บริกำรที่เป็นกำรสร้ำงบริกำรใหม่ กำรให้บริกำรในรูปแบบใหม่  สร้ำง

กระบวนงำนใหม่ กำรออกแบบนโยบำยหรือประยุกต์ใช้เครื่องมือนโยบำยใหม่ หรือ เป็นกำร
วำงระบบใหม่ทีไ่ม่เคยเกิดข้ึนในประเทศไทยมำก่อน มำใช้ในกำรให้บริกำร 

 
 เป็นผลงำนที่คิดค้นมำไม่เกิน 3 ปี (ในวันที่เปิดรับสมัคร) และมีกำรน ำผลงำนไปใช้แล้วจริงเป็น

ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี (ในวันทีเ่ปิดรับสมัคร) 
- เริ่มคิดค้นเมื่อ............................................................... .................................................. 
- น ำผลงำนไปใช้แล้วจริงเมื่อ............................................................................................  
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หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ 

แบบฟอร์มที่ 1 ใบสมัคร 
 

 

 

ชือ่ผลงาน :  …………………………………………………………………………………………..…………………………… 

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

หน่วยงานที่รับผิดชอบผลงาน : ………………………………………………………………………………………… 

ชื่อผู้ประสานงาน…………………………………………. ต าแหน่ง ………………………………………… 

ส านัก/กอง ………………………………………………… เบอร์โทรศัพท์ ……………………………….… 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ……………………………………… เบอร์โทรสาร………………………………….… 

e – Mail………………………………………………………………………………………………………………… 

  

ประเภทพัฒนาการบริการ 

โปรดกรอกรำยละเอียดเกี่ยวกับผลงำนที่ขอรับรำงวัล ดังนี้ 
 เป็นผลงำนกำรให้บริกำรที่เป็นกำรพัฒนำ/ปรับปรุงงำนบริกำร หรือเปลี่ยนแปลงแบบแผนกำร

ประสำนงำนเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ำยต่ำงๆ ที่แตกต่ำงไปจำกเดิม 
  
 ผลงำนท่ีเสนอไม่เป็นรูปแบบเดียวกับผลงำนที่เคยได้รับรำงวัลแล้ว  
 ผลงำนมีรูปแบบคล้ำยคลึงกับผลงำนที่เคยได้รับรำงวัล (โปรดระบ)ุ 

- ชื่อผลงำนที่ได้เคยรับรำงวัล และน ำมำพัฒนำต่อยอด).................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 

 เป็นผลงำนที่พัฒนำมำไม่เกิน 3 ปี (ในวันที่เปิดรับสมัคร) และมีกำรน ำผลงำนไปใช้แล้วจริง  
เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ป ี(ในวันทีเ่ปิดรับสมัคร) 
- เริ่มพัฒนำเมื่อ.............................................................................................................. ........ 
- น ำผลงำนไปใช้แล้วจริงเมื่อ...................................................................................................  
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หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ 

แบบฟอร์มที่ 1 ใบสมัคร 
 

 

 

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

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

หน่วยงานที่รับผิดชอบผลงาน : ………………………………………………………………………………………… 

ชื่อผู้ประสานงาน…………………………………………. ต าแหน่ง ………………………………………… 

ส านัก/กอง ………………………………………………… เบอร์โทรศัพท์ ……………………………….… 

  

ประเภทการบริการที่เป็นเลิศ 

โปรดกรอกรำยละเอียดเกี่ยวกับผลงำนที่ขอรับรำงวัล ดังนี้ 
 เป็นผลงำนในลักษณะภำพรวมของกำรบริกำรของหน่วยงำน ที่แสดงควำมมุ่งมั่นในกำรให้บริกำร

ประชำชน/ผู้รับบริกำร ซึ่งสะท้อนผ่ำนโครงกำร/ผลงำน ที่ด ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง และประสบ
ควำมส ำเร็จจนเป็นที่ยอมรับ 

 

 เป็นผลงำนที่มีกำรเชื่อมโยงและบูรณำกำรกำรท ำงำน เพ่ือให้บรรลุภำรกิจของหน่วยงำน 
 

 เป็นโครงกำรที่เกิดประโยชน์ และส่งผลกระทบสูง (High Impact) ต่อเศรษฐกิจ และสังคม
ของประเทศ 

 

 เป็นผลงำนที่แสดงให้เห็นผลลัพธ์ (Outcome) ที่สำมำรถส่งเสริมยุทธศำสตร์ส ำคัญของ
ประเทศ และป้องกันแก้ไขปัญหำที่ส ำคัญของประเทศได้  

  โปรดระบุ ................................................................................................................................ 
 

 มีกำรประเมินผล และแสดงผลกำรประเมินที่มีหลักฐำนเป็นรูปธรรม รวมถึงมีกำรปรับปรุง
ผลงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

 

 แสดงให้เห็นถึงควำมต่อเนื่องของโครงกำร ซึ่งน ำไปสู่ควำมยั่งยืน 
 

 ตอบสนองต่อเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ 
SDGs) ขององค์กำรสหประชำชำติ 

  โปรดระบุ ................................................................................................................................ 
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หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ 

  

เบอร์โทรศัพท์มือถือ……………………………………… เบอร์โทรสาร………………………………….… 

e – Mail………………………………………………………………………………………………………………… 
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หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ 

แบบฟอร์มที่ 1 ใบสมัคร 
 

 

 

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

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

หน่วยงานที่รับผิดชอบผลงาน : ………………………………………………………………………………………… 

ชื่อผู้ประสานงาน…………………………………………. ต าแหน่ง ………………………………………… 

ส านัก/กอง ………………………………………………… เบอร์โทรศัพท์ ……………………………….… 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ……………………………………… เบอร์โทรสาร………………………………….… 

e – Mail………………………………………………………………………………………………………………… 

  

ประเภทพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง 

โปรดกรอกรำยละเอียดเกี่ยวกับผลงำนที่ขอรับรำงวัล ดังนี้ 
 เคยได้รับรำงวัลบริกำรภำครัฐแห่งชำติ ประจ ำปี พ.ศ. 2558 ระดับดีเด่น  

- ชื่อผลงำนที่ได้รับรำงวัลบริกำรภำครัฐแห่งชำติ ประจ ำปี พ.ศ. 2558 
.................................................................................................................................... 

- ประเภทรำงวัล 
 รำงวัลภำพรวมมำตรฐำนกำรบริกำรที่เป็นเลิศ 
 รำงวัลบูรณำกำรกำรบริกำรที่เป็นเลิศ 
 รำงวัลนวัตกรรมกำรบริกำรที่เป็นเลิศ 
 รำงวัลกำรพัฒนำกำรบริกำรที่เป็นเลิศ 
 

 เป็นผลงำนที่แสดงให้เห็นถึงควำมสำมำรถในกำรด ำเนินกำรได้ไม่ต่ ำกว่ำมำตรฐำนที่เคยได้รับ
รำงวัล ตลอดระยะเวลำ 3 ปี 

 

 มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเพ่ือขอรับรำงวัลในรูปแบบที่ ก.พ.ร. ก ำหนด ต่อเนื่องเป็นเวลำ 
3 ปี  
 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2559 (พร้อมแนบหลักฐำนประกอบ) 
 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2560 (พร้อมแนบหลักฐำนประกอบ) 
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หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ 

แบบฟอร์มที่ 2 สรุปสาระส าคัญของผลงานที่สมัครขอรับรางวัล 
 

 
 

 

 

  
 
 
 

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

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

หน่วยงานที่รับผิดชอบผลงาน : ……………………………………………………………………………………………………… 
 

สาระส าคัญของผลงานที่เสนอขอรับรางวัล (Executive Summary) 
 

1. สภาพการปฏิบัติงานเดิม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. แนวทางในการด าเนินการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3. สภาพการปฏิบัติงานหลังการด าเนินการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 

ประเภทรางวัลมาตรฐานการบริการ นวัตกรรมการบริการ และพัฒนาการบริการ 

โปรดสรุปสำระส ำคัญของผลงำนที่เสนอขอรับรำงวัล (Executive Summary) โดยมีควำมยำวไม่เกิน  
3 หน้ากระดาษ A4  ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนำด 16 และอยู่ในรูปแบบ .doc และ .pdf เท่ำนั้น  
โดยครอบคลุม 5 หัวข้อ  
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หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ 

4. ประโยชน์ที่ได้รับ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
5. จุดเด่นของผลงาน และปัจจัยความส าเร็จ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

------------------------------------------------------- 
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หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ 

แบบฟอร์มที่ 2 สรุปสาระส าคัญของผลงานที่สมัครขอรับรางวัล 
 

  

 

 
ชือ่ผลงาน : ………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

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

หน่วยงานที่รับผิดชอบผลงาน : ……………………………………………………………………………………………………… 
 

สาระส าคัญของผลงานที่เสนอขอรับรางวัล (Executive Summary) 

สรุปสำระส ำคัญของผลงำน  โดยเนื้อหำครอบคลุมกำรด ำเนินกำร และผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เป็น
รูปธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นกำรแก้ไขปัญหำ และส่งผลต่อควำมส ำเร็จของประเด็นยุทธศำสตร์ส ำคัญของประเทศ 

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

 
------------------------------------------------------- 

  

ประเภทรางวัลการบรกิารที่เป็นเลิศ 
โปรดสรุปสำระส ำคัญของผลงำนที่เสนอขอรับรำงวัล (Executive Summary) โดยมีควำมยำวไม่เกิน  
3 หน้ากระดาษ A4  ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนำด 16 และอยู่ในรูปแบบ .doc และ .pdf เท่ำนั้น  
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หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ 

แบบฟอร์มที่ 3 รายงานผลการด าเนินการ 
 

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

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

หน่วยงานที่รับผิดชอบผลงาน : ……………………………………………………………………………………………………… 
 
ประเด็นที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา (5 คะแนน) 

1. มีความเป็นมา ปัญหาและความส าคัญท่ีน ามาสู่การด าเนินโครงการตามพันธกิจของหน่วยงาน อย่างไร  
(อธิบายความส าคัญปัญหา ที่เชื่อมโยงกับภารกิจหลักของหน่วยงานต้นสังกัด และยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน/ประเทศ) 

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

ประเด็นที่ 2 แนวทางการแก้ไขปัญหา (25 คะแนน) 

2. มีวิธีการอย่างไรในการแก้ไขปัญหา  

(อธิบายแนวทางการแก้ไขปัญหาในภาพรวม) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  

โปรดสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร โดยมีความยาวไม่เกิน 12 หน้ากระดาษ A4  ตัวอักษร  
TH SarabunPSK ขนำด 16 และอยู่ในรูปแบบ .doc และ .pdf เท่ำนั้น โดยครอบคลุมประเด็นกำรประเมิน 
4 ส่วน ประกอบด้วยค ำถำม จ ำนวน 13 ข้อ 
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หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ 

3. มีวิธีการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการบริการ/คุณภาพชีวิตของผู้รับบริการได้อย่างไร  

(อธิบายกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์และกลุ่มเป้าหมายของการด าเนินโครงการ  
(เชื่อมโยงกับข้อ 10.) และระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการด าเนินการ (เชื่อมโยงกับข้อ 6.)) 

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

4. แนวคิดใหม่ที่น าเสนอคืออะไร  

(สิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมคืออะไร อาจเปรียบเทียบสิ่งเดิมกับสิ่งใหม่ (เชื่อมโยงกับข้อ 2.)) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ประเด็นที่ 3 การน าไปปฏิบัติ  (30 คะแนน) 

5. ใครเป็นผู้ริเริ่มและผู้ด าเนินโครงการ และมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินโครงการนี้มากน้อยเพียงใด  
(ระบุผู้ริเริ่ม และผู้ด าเนินโครงการ และระบุขนาดของผู้รับบริการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ) 

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

6. มีการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติอย่างไร และใช้ทรัพยากรอะไรบ้างในการด าเนินการ  

(ขยายความกลยุทธ์จากข้อ 3. ที่ได้น าไปปฏิบัติ และระบุทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินการตลอดจนวิธีการ
จัดสรรทรัพยากรดังกล่าว) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ 

7. ใครเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการออกแบบการพัฒนาการบริการ และผู้มีส่วนร่วม
ในการด าเนนิโครงการ  

(ระบุผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินการ ทั้งร่วมออกแบบ และด าเนินโครงการ)   
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. ผลผลิตที่ส าคัญจากการด าเนินโครงการคืออะไร และมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals หรือ SDGs)  

(ระบุผลผลิตที่ส าคัญของการด าเนินการ (สอดคล้องกับข้อ 4. หรือไม่ อย่างไร) ตลอดจนความความ
เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ อย่างน้อย 1 ประเด็น) 

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

9. มีปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินโครงการอะไรบ้าง และวิธีการในการบริหารจัดการ
อย่างไร 

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

ประเด็นที่ 4 ผลผลิต/ผลลัพธ์ และความยั่งยืนของโครงการ  (40 คะแนน) 

10. ผู้รับบริการได้รับประโยชน์อะไรจากโครงการนี้บ้าง  

(อธิบายประโยชน์ที่ได้จากการด าเนินโครงการที่เชื่อมโยงกับข้อ 3.) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ 

11. การด าเนินโครงการ มีการประเมินผลที่เป็นทางการ และน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนา  
งานบริการหรือไม่ อย่างไร  

(ระบุวิธีการและผลการประเมินอย่างเป็นทางการจากผู้รับบริการ และวิธีการน าผลการประเมินนั้นไปใช้
ในการปรับปรุงงานบริการ) 

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

12. โครงการมีความยั่งยืน และสามารถขยายรูปแบบการด าเนินการไปยังหน่วยงานอ่ืนๆ ได้หรือไม่ อย่างไร  
(อธิบายความยั่งยืนในประเด็นต่างๆ เช่น การเงิน เศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม  และ
กฎระเบียบ เป็นต้น รวมถึงอธิบายความสามารถและวิธีการขยายรูปแบบไปยังหน่วยงานอ่ืนระดับชาติ/
นานาชาติ) 

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

13. บทเรียนที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ มีอะไรบ้าง และมีแนวทางให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนอย่างไร  

(อธิบายบทเรียนที่ได้รับที่จะผลักดันให้เกิดความยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติ) 

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

------------------------------------------------------- 
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หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ 

แบบฟอร์มที่ 4 รายงานผลการด าเนินการภาพรวมของกระทรวง 
 

 

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

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

หน่วยงานที่รับผิดชอบผลงาน : ……………………………………………………………………………………………………… 
 

1. ความส าคัญ และการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของประเทศ/หน่วยงาน (10 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อการแก้ไขปัญหา/ส่งเสริมการด าเนินการ (10 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3. กระบวนการด าเนินการทีด่ี (20 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

โปรดสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร โดยครอบคลุม 6 หัวข้อ ซึ่งมีแนวทำงในกำรส่งสมัคร 2 แนวทำง  
(แนวทำงใดแนวทำงหนึ่ง) คือ 

1. ส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรในรูปแบบกำรเขียน ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4  ตัวอักษร TH 
SarabunPSK ขนำด 16 พร้อมไฟล์เอกสำรนำมสกุล .doc และ .pdf   

2. น ำเสนอผลกำรด ำเนินกำรในรูปแบบวีดิทัศน์ (VDO Clip) ควำมยำวไม่เกิน 3 นำที พร้อมไฟล์นำมสกุล 
.mp4 (ไม่ต้องจัดท ำรำยงำน ตำมแบบฟอร์มที่ 4) 
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หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ 

4. ปัญหาอุปสรรค และกระบวนการบริหารจัดการที่ดี (10 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
5. ระดับของผลผลิต/ผลลัพธ์ และผลกระทบท่ีเป็นรูปธรรม ซ่ึงแสดงให้เห็นการแก้ไขปัญหา หรือส่งผลต่อ
ความส าเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์ส าคัญ/การแก้ไขปัญหาส าคัญของประเทศ (30 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
6. ความยั่งยืนของโครงการ โดยเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) ขององการสหประชาชาติ รวมถึงแนวทางการขยายผลการด าเนินการ (20 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

------------------------------------------------------- 
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หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ 

โปรดสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีควำมยำวไม่เกิน  
5 หน้ำกระดำษ A4  ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนำด 16 และอยู่ในรูปแบบ .doc และ .pdf เท่ำนั้น  
โดยครอบคลุม 6 หัวข้อ 

แบบฟอร์มที่ 5 รายงานผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง 
 

 

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

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

หน่วยงานที่รับผิดชอบผลงาน : ……………………………………………………………………………………………………… 
 

1. สรุปสาระส าคัญของผลงานในการพัฒนาคุณภาพการบริการ 
    (อธิบายให้เห็นถึงลักษณะของกระบวนการให้บริการที่มีคุณภาพไม่ต่ ากว่ามาตรฐานความส าเร็จที่เคยได้รับ 
     รางวัล อาทิ ขั้นตอน ระยะเวลา ความพึงพอใจ ข้อร้องเรียน เป็นต้น)   
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. สรุปผลการด าเนินงานในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา 
   (น าเสนอให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมถึงกลยุทธ์หรือวิธีการด าเนินการเพ่ือรักษาคุณภาพ และมาตรฐานการ 
   ให้บริการของหน่วยงานให้ได้อย่างต่อเนื่อง)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบริการ 
   (อธิบายวิธีการในการตรวจสอบและประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินการ และผลการตรวจประเมินที่

แสดงให้เห็นได้ว่าการให้บริการดีขึ้นกว่าปีที่เคยได้รับรางวัล)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ 

4. ปัญหา อุปสรรค รวมถึงวิธีการบริหารจัดการ 
   (ระบุปัญหา อุปสรรคหลักท่ีพบระหว่างการด าเนินการและวิธีการจัดการกับปัญหา)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินการพัฒนาบริการ 
(อธิบาย ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ/ผลกระทบเชิงบวก และวิธีการวัดผลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และ ใครคือ
ผู้ได้รับประโยชน์) 

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

6. ทิศทางในการพัฒนาการบริการในอนาคตที่ดีขึ้น 
    (อธิบายถึงข้อเสนอ/แนวคิด/แผนการในการด าเนินการที่จะส่งผลให้การพัฒนาการให้บริการมีแนวโน้มดีขึ้นได้)   
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 




