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หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจําปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ 

คํานํา 
  นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2546 สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐพัฒนา
คุณภาพการให้บริการประชาชน และจัดให้มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือมอบรางวัลบริการ
ภาครัฐแห่งชาติให้แก่หน่วยงานของรัฐ เพ่ือเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกําลังใจให้แก่เจ้าหน้าท่ีและหน่วยงาน     
ท่ีมีความโดดเด่นในการพัฒนาหรือปรับปรุงบริการจนสามารถตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้แก่
ผู้รับบริการ ซ่ึงผลงานของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการให้บริการของ
ภาครัฐท่ีได้รับการยอมรับจากประชาชนในระดับประเทศแล้ว ยังเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติด้วย โดยมี
หลายหน่วยงานได้พัฒนาต่อยอดผลงานการพัฒนาคุณภาพการให้บริการจนได้รับรางวัล United Nations 
Public Service Awards ขององค์การสหประชาชาติ  

  นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้กําหนดช่ือรางวัลเป็น รางวัล
เลิศรัฐ หรือ Public Sector Excellence Awards (PSEA) ซ่ึงเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศท่ีมอบให้หน่วยงานท่ีได้
มุ่งม่ันปฏิบัติราชการจนประสบความสําเร็จมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานรัฐทั้งปวง และเป็นการยกย่องและ
เชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานภาครัฐใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาบริการภาครัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ส่งผลให้มีการปรับ “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ” เป็น “รางวัล
เลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ” ท่ียังคงเจตนารมณ์ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
เช่นเดิม โดยรางวัลเลิศรัฐ ประจําปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ ได้มีการปรับปรุงเกณฑ์การสมัครขอรับ
รางวัลในบางประเภทให้มีความชัดเจนย่ิงขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการประชาชนและสร้างความเข้าใจในการเสนอผลงานสมัครขอรับรางวัล 

ดังน้ัน สํานักงาน ก.พ.ร. จึงได้จัดทําเอกสารเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจําปี  
พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ ฉบับน้ีขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางให้ส่วนราชการใช้ในการขอรับรางวัลต่อไป  

 
สํานักงาน ก.พ.ร. 
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รางวัลเลิศรัฐ 

  
รางวัลเลิศรัฐ  รางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้หน่วยงานที่ได้มุ่งม่ันปฏิบัติราชการจนประสบความสําเร็จ 
มีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานรัฐทั้งปวง 

ความหมาย 
เพชรล้อมรอบด้วยช่อชัยพฤกษ์ต้ังอยู่บนแท่งหมายเลขหน่ึง หมายถึง หน่วยงานที่ได้รับรางวัลน้ี

เปรียบเสมือนเพชรนํ้าเอกแห่งระบบราชการ (ช่อชัยพฤกษ์) ที่ผ่านการเจียระไนอย่างงดงามด้วยความมุ่งม่ัน
สร้างสรรค์ผลงานจนเป็นที่ประจักษ์เป็นเพชรน้ําหน่ึงเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของราชการไทย 

สาขาของรางวัลเลิศรัฐ 
1. รางวัลเลิศรัฐสาขาบริการภาครัฐ  

 เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพ่ือประชาชน
ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ  

2. รางวัลเลิศรัฐสาขาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ  
 เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการได้ทัดเทียม

มาตรฐานสากล ซ่ึงได้มาด้วยความเพียรพยายาม ความอดทน หลอมรวมกับความตั้งใจจริงของทุกคน 
ในองค์การ เพ่ือนําพาองค์การให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ 

3. รางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหาราชการแบบมีส่วนร่วม 
 เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีความมุ่งม่ัน ต้ังใจในการพัฒนาประสิทธิภาพการ

บริหารราชการบนพ้ืนฐานความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
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รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ 

ตราสัญลักษณ์ 

 
 

สัญลักษณ์ 
สองมือบริการ สีทองอร่าม ประคองใจสีแดง อักษรข้างล่าง “บริการด้วยใจ” 

ความหมาย 

สองมือทอง   สื่อให้เห็นถึงความเป็นเลิศในการให้บริการ 

ใจสีแดง        เป็นใจที่เปี่ยมด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่น 
                     ในการให้บริการประชาชน 

วัตถุประสงค์ของสาขารางวัล 
 รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพ่ือประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ 
ดังน้ัน หน่วยงานท่ีได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ จึงถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่ มีผลการทํางาน 
ในการยกระดับคุณภาพการให้บริการที่ประสบผลสําเร็จ ซ่ึงจะสร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งกระตุ้น
ให้หน่วยงานมีความมุ่งม่ันและต้ังใจในการทําหน้าที่ให้ดีย่ิงขึ้น 
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บทนํา 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ได้กําหนด

แนวทางในการปรับปรุงงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไว้ในหลายมาตรา กล่าวคือ หมวด 5  
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรา 27 กําหนดให้ “ส่วนราชการต้องจัดให้มีการกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอ่ืนใดให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบการดําเนินการในเร่ืองน้ันโดยตรง เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว และลดข้ันตอนการปฏิบัติ
ราชการ” และมาตรา 29 กําหนดให้ “ส่วนราชการแต่ละแห่งที่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการให้บริการ
ประชาชนหรือการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกันต้องจัดทําแผนภูมิขั้นตอน ระยะเวลา 
การดําเนินการ แล้วเผยแพร่เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้” 

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว สํานักงาน ก.พ.ร. จึงได้ดําเนินการส่งเสริม สนับสนุน และผลักดัน
ให้ส่วนราชการต่าง ๆ พัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ โดย 
ได้ดําเนินการเป็น 2 แนวทาง กล่าวคือ 

1. การกําหนดเป็นตัวช้ีวัดภาคบังคับตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ให้ทุกส่วนราชการดําเนินการ
ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการลงร้อยละ 30 – 50 รักษามาตรฐานระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และ
ปรับปรุงกระบวนงานการให้บริการ โดยได้ดําเนินการต้ังแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงพ.ศ. 2550 

2. การส่งเสริมให้หน่วยงานสมัครขอรับรางวัล เป็นภาคสมัครใจ ซ่ึงคณะกรรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) โดยอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและ
ลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้
กําหนดให้มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเพ่ือมอบ “รางวัลเลิศรัฐ 
สาขาบริการภาครัฐ” แก่หน่วยงานของรัฐท่ีสามารถพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2546 

สําหรับหน่วยงานท่ีได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ หรือรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ 
สํานักงาน ก.พ.ร. ได้สนับสนุนให้ส่งผลงานเสนอขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards  
ซ่ึงเป็นรางวัลที่องค์การสหประชาชาติมอบให้แก่หน่วยงานรัฐของประเทศสมาชิกท่ีมีการให้บริการสาธารณะได้
อย่างยอดเย่ียม ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2550  ซ่ึงท่ีผ่านมา หน่วยงานของรัฐไทยได้รับรางวัลดังกล่าวแล้ว 9 หน่วยงาน 
ได้แก่  

 - ปี พ.ศ. 2550 โรงพยาบาลยโสธร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  

 - ปี พ.ศ. 2551 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

 - ปี พ.ศ. 2554 สํานักงานสรรพากรภาค 7 กรมสรรพากร ได้รับรางวัลชนะเลิศ และกรมชลประทาน 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  

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

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

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

 - ปี พ.ศ. 2559 องค์การสหประชาชาติ ไม่เปิดรับสมัครรับรางวัล 
 - ปี พ.ศ. 2560 เทศบาลตําบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 

รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ เป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการและการบริหารจัดการ
ของหน่วยงานของรัฐ ท่ีทําให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ  
ท่ีสําคัญแสดงให้เห็นว่าผลการทํางานของหน่วยงานของรัฐเป็นท่ียอมรับ ซ่ึงจะช่วยสร้างขวัญกําลังใจ 
ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นแรงกระตุ้นให้หน่วยงานของรัฐมีความมุ่งม่ัน ต้ังใจในการทําหน้าที่ให้ดีขึ้น และเป็น
สิ่งยืนยันความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการว่าสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถ
เป็นต้นแบบที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการให้บริการและระบบการบริหาร 
ของหน่วยงานให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 
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หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจําปี พ.ศ. 2561  
สาขาบริการภาครัฐ (Public Service Awards) 

 
  รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการมอบให้สําหรับส่วนราชการที่มีความมุ่งม่ัน ต้ังใจในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน และ
สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

ประเภทรางวัล 
   
 รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประกอบด้วย 5 ประเภทรางวัล ได้แก่ 

1) ประเภทมาตรฐานการบริการ  
      รางวัลที่พิจารณาจากผลการนํามาตรฐานการให้บริการไปดําเนินการขยายผลในหน่วย
บริการสาขา โดยเจตนารมย์ของรางวัลเพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการท่ีดี อย่างมีมาตรฐานและท่ัวถึง  
โดยพิจารณาผลงานท่ีขอรับรางวัลตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 (1) ต้องเป็นผลงานท่ีเคยได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ หรือรางวัลเลิศรัฐ สาขา
บริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ไม่เกิน 3 ปี  

 (2) สามารถขยายผลในหน่วยบริการสาขา ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหน่วยบริการ
ท่ัวประเทศ (ต้องแสดงให้เห็นว่าจํานวนสาขาท้ังหมดเป็นเท่าใด) โดยใช้มาตรฐานการให้บริการเดียวกันกับ
ผลงานท่ีได้รับรางวัลตามข้อ (1) 

 (3) หน่วยบริการสาขาท่ีขยายผลอย่างเป็นรูปธรรมมีการดําเนินงานแต่ละแห่งไม่ 
น้อยกว่า 1 ปี (ในวันท่ีเปิดรับสมัคร) 

2) ประเภทนวัตกรรมการบริการ  
 รางวัลที่พิจารณาจากผลการดําเนินการที่แสดงถึงการสร้างสรรค์งานบริการ หรือคิดค้น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ในการให้บริการประชาชน โดยเจตนารมณ์ของรางวัลเพ่ือให้หน่วยงานสร้างสรรค์รูปแบบการ
ให้บริการใหม่ๆ ท่ีสอดคล้อง ทันต่อสถานการณ์และความต้องการของประชาชน โดยพิจารณาผลงานที่ขอรับ
รางวัลตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 (1) ต้องเป็นผลงานการให้บริการที่เป็นการสร้างบริการใหม่ การให้บริการในรูปแบบใหม่ 
สร้างกระบวนงานใหม่ การออกแบบนโยบายหรือประยุกต์ใช้เครื่องมือนโยบายใหม่ หรือเป็นการวางระบบใหม่ 
หรือเทคโนโลยีใหม่ ท่ีไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อน มาใช้ในการให้บริการ 

 (2) ต้องเป็นผลงานท่ีคิดค้นมาไม่เกิน 3 ปี (ในวันท่ีเปิดรับสมัคร) และมีการนําผลงานไป
ใช้แล้วจริงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี (ในวันท่ีเปิดรับสมัคร)  

3) ประเภทพัฒนาการบริการ 
            รางวัลท่ีพิจารณาจากผลการดําเนินการปรับปรุงการให้บริการประชาชนแล้วส่งผลให้เกิด
การพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยเจตนารมณ์ของรางวัลเพ่ือให้หน่วยงานพัฒนางานบริการ เพ่ือเพ่ิม
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ประสิทธิภาพการบริการและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการท่ีดีขึ้น 
โดยพิจารณาผลงานท่ีขอรับรางวัลตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 (1) ต้องเป็นผลงานการให้บริการท่ีเป็นการพัฒนา/ปรับปรุงงานบริการ หรือ
เปลี่ยนแปลงแบบแผนการประสานงานเช่ือมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ ท่ีแตกต่างไปจากเดิม 

 (2) ผลงานท่ีเสนอต้องไม่เป็นรูปแบบเดียวกับผลงานที่เคยได้รับรางวัลมาแล้ว 

 (3) ต้องเป็นผลงานท่ีพัฒนามาไม่เกิน 3 ปี (ในวันท่ีเปิดรับสมัคร) และมีการนําผลงานไป
ใช้แล้วจริงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี (ในวันท่ีเปิดรับสมัคร) 

หมายเหตุ หากผลงานมีรูปแบบคล้ายคลึงกับผลงานที่เคยได้รับรางวัลต้องมีการอ้างอิง
และนําเสนอการพัฒนาต่อยอดที่ส่งผลให้งานบริการดีขึ้น  

4) ประเภทการบริการท่ีเป็นเลิศ 
 รางวัลที่พิจารณาจากผลการดําเนินการที่เป็นภาพรวมของหน่วยงาน ท่ีมีความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยพิจารณาผลงานท่ีขอรับรางวัลตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 (1) ต้องเป็นผลงานในลักษณะภาพรวมของการบริการของหน่วยงาน ท่ีแสดงความมุ่งม่ันใน
การให้บริการประชาชน/ผู้รับบริการ ซ่ึงสะท้อนผ่านโครงการ/ผลงาน ท่ีดําเนินการมาอย่างต่อเน่ือง และประสบ
ความสําเร็จจนเป็นท่ียอมรับ 

 (2) ต้องเป็นผลงานท่ีมีการเช่ือมโยงและบูรณาการการทํางาน เพ่ือให้บรรลุภารกิจของ
หน่วยงาน 

 (3) ต้องเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์ และส่งผลกระทบสูง (High Impact) ต่อเศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศ 

 (4) ต้องเป็นผลงานท่ีแสดงให้เห็นผลลัพธ์ (Outcome) ที่สามารถส่งเสริมยุทธศาสตร์
สําคัญของประเทศ และป้องกันแก้ไขปัญหาท่ีสําคัญของประเทศได้ เช่น การค้ามนุษย์ การทุจริต/คอร์รัปชัน 
ความรุนแรงในครอบครัว ความเหลื่อมล้ําทางสังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 (5) ต้องมีการประเมินผล (ตามข้อ (4)) และแสดงผลการประเมินที่มีหลักฐานเป็น
รูปธรรม รวมถึงมีการปรับปรุงผลงานอย่างต่อเน่ือง 

 (6) ต้องแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องของโครงการ ซ่ึงนําไปสู่ความยั่งยืน 

 (7) ต้องตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development 
Goals หรือ SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ 

5) ประเภทพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง (โดยจะมอบรางวัลประเภทน้ี ในปี 
พ.ศ. 2561 เป็นปีสุดท้าย) 
 รางวัลท่ีพิจารณาจากผลการดําเนินการท่ีสามารถรักษาคุณภาพ และมาตรฐานการ
ให้บริการของหน่วยงานได้เป็นระยะเวลา 3 ปี นับต้ังแต่ผลงานได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจําปี 
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พ.ศ. 2558 โดยเจตนารมณ์ของรางวัลเพ่ือให้หน่วยงานสามารถรักษาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้ 
ไม่ตํ่ากว่า ท่ีเคยได้รับรางวัล โดยพิจารณาผลงานที่ขอรับรางวัลตามเงื่อนไข ดังต่อไปน้ี 

 (1) เป็นผลงานที่เคยได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2558 ระดับดีเด่น 
จาก 4 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการท่ีเป็นเลิศ รางวัลบูรณาการการบริการ 
ท่ีเป็นเลิศ  รางวัลนวัตกรรมการบริการท่ีเป็นเลิศ รางวัลการพัฒนาการบริการท่ีเป็นเลิศ  

 (2) เป็นผลงานท่ีแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการดําเนินการได้ไม่ตํ่ากว่ามาตรฐาน 
ท่ีเคยได้รับรางวัล และการให้บริการท่ีดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดระยะเวลา 3 ปี  

 (3) มีการรายงานผลการดําเนินการเพ่ือขอรับรางวัลในรูปแบบท่ี ก.พ.ร. กําหนด 
ต่อเน่ืองเป็นเวลา 3 ปี (รายงานผลการดําเนินการครั้งท่ี 1 ในปี พ.ศ. 2559 ครั้งท่ี 2 ในปี พ.ศ. 2560 และครั้ง
ท่ี 3 ในปี พ.ศ. 2561) 
 หมายเหตุ การมอบรางวัลในประเภทนี้เป็นปีสุดท้าย เนื่องจากต้องการให้หน่วยงานนํา
รูปแบบการดําเนินการท่ีเป็นเลิศ ขยายผลในเชิงพ้ืนท่ี และส่งสมัครขอรับรางวัลฯ ประเภทมาตรฐาน 
การบริการ 
 

เกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครฐั 

 เกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ จําแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

 กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ ประเภทมาตรฐานการบริการ ประเภท
นวัตกรรมการบริการ และประเภทพัฒนาการบริการ ซ่ึงมีประเด็นการประเมินออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่  
การวิเคราะห์ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา การนําไปปฏิบัติ และผลผลิต/ผลลัพธ์ และความยั่งยืนของ
โครงการ ประกอบด้วยคําถาม จํานวน 13 ข้อ และมีสัดส่วนของคะแนน ดังน้ี 
 

ประเด็น ข้อคําถาม คะแนนเต็ม

1. การวิเคราะห์ปัญหา (5 คะแนน) 
 1. มีความเป็นมา ปัญหาและความสําคัญที่นํามาสู่การดําเนินโครงการตามพันธกิจของ

หน่วยงาน อย่างไร 
อธิบายความสําคัญปัญหา ท่ีเช่ือมโยงกับภารกิจหลักของหน่วยงานต้นสังกัด และ

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน/ประเทศ 

5 

2. แนวทางการแก้ไขปัญหา (25 คะแนน) 
 2. มีวิธีการอย่างไรในการแกไ้ขปัญหา  

อธิบายแนวทางการแก้ไขปัญหาในภาพรวม 
10 

3. มีวิธีการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการบริการ/คุณภาพชีวิตของผู้รับบริการได้
อย่างไร 

อธิบายกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา ซ่ึงประกอบด้วยกลยุทธ์และกลุ่มเป้าหมายของ

10 
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หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจําปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ 

ประเด็น ข้อคําถาม คะแนนเต็ม
การดําเนินโครงการ (เช่ือมโยงกับข้อ 10.) และระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการ
ดําเนินการ (เช่ือมโยงกับข้อ 6.) 
4. แนวคิดใหม่ท่ีนําเสนอคืออะไร 

สิ่งท่ีแตกต่างไปจากเดิมคืออะไร อาจเปรียบเทียบสิ่งเดิมกับสิ่งใหม่ (เช่ือมโยงกับ
ข้อ 2.) 

5 

3. การนําไปปฏิบัต ิ (30 คะแนน) 
 5. ใครเป็นผู้ริเริ่มและผู้ดําเนินโครงการ และมีผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการดําเนิน

โครงการน้ีมากน้อยเพียงใด  
ระบุผู้ริเริ่ม และผู้ดําเนินโครงการ และระบุขนาดของผู้รับบริการท่ีได้รับ

ผลกระทบทัง้ทางบวกและทางลบ 

10 

6. มีการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติอย่างไร และใช้ทรัพยากรอะไรบ้างในการดําเนินการ 
ขยายความกลยุทธ์จากข้อ 3. ท่ีได้นําไปปฏิบัติ และระบุทรัพยากรท่ีใช้ในการ

ดําเนินการตลอดจนวิธีการจัดสรรทรัพยากรดังกล่าว 

5 

7. ใครเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการออกแบบการพัฒนาการ
บริการ และผูมี้ส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ 

ระบุผู้มีส่วนร่วมในการดําเนินการ ท้ังร่วมออกแบบ และดําเนินโครงการ 

5 

8. ผลผลิตทีส่ําคัญจากการดําเนินโครงการคอือะไร และมีความเช่ือมโยงกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs)  

ระบุผลผลิตที่สาํคัญของการดําเนินการ (สอดคล้องกับข้อ 4. หรือไม่ อย่างไร) 
ตลอดจนความความเช่ือมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนขององค์การ
สหประชาชาติ อย่างน้อย 1 ประเด็น 

5 

9. มีปัญหาและอุปสรรคที่เกดิขึ้นระหว่างการดําเนินโครงการอะไรบ้าง และวิธีการใน
การบริหารจัดการอย่างไร 

5 

4. ผลผลิต/ผลลัพธ์ และความย่ังยืนของโครงการ  (40 คะแนน) 
 10. ผู้รับบริการได้รับประโยชน์อะไรจากโครงการน้ีบ้าง 

อธิบายประโยชน์ที่ได้จากการดําเนินโครงการที่เช่ือมโยงกับข้อ 3. 
20 

11. การดําเนินโครงการ มีการประเมินผลท่ีเป็นทางการ และนําผลการประเมินมาใช้ใน
การพัฒนางานบริการหรือไม่ อย่างไร 

ระบุวิธีการและผลการประเมินอย่างเป็นทางการจากผู้รับบริการ และวิธีการนําผล
การประเมินนั้นไปใช้ในการปรับปรุงงานบรกิาร 

 

5 
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หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจําปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ 

ประเด็น ข้อคําถาม คะแนนเต็ม

12. โครงการมีความย่ังยืน และสามารถขยายรูปแบบการดําเนินการไปยังหน่วยงาน
อ่ืนๆ ได้หรือไม่ อย่างไร 

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

10 

13. บทเรียนท่ีได้รับจากการดําเนินโครงการ มีอะไรบ้าง และมีแนวทางให้เกิดการ
พัฒนาอย่างย่ังยืนอย่างไร 

อธิบายบทเรียนท่ีได้รับท่ีจะผลักดันให้เกิดความยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่
ย่ังยืนขององคก์ารสหประชาชาติ 

5 

รวมคะแนนเต็ม 100 
  

กลุ่มท่ี 2 ประเภทการบริการที่เป็นเลิศ ประกอบด้วยประเด็นในการประเมิน จํานวน 6 ประเด็น และ
มีสัดส่วนของคะแนน ดังน้ี 

ประเด็น คะแนนเต็ม 
1. ความสําคัญ และการเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของประเทศ/หน่วยงาน 10 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือการแก้ไขปัญหา/ส่งเสริมการดําเนินการ   10 

3. กระบวนการดําเนินการท่ีดี 20 

4. ปัญหาอุปสรรค และกระบวนการบริหารจัดการที่ดี 10 

5. ระดับของผลผลิต/ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เป็นรูปธรรม ซ่ึงแสดงให้เห็นการแก้ไขปัญหา 
หรือส่งผลต่อความสําเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์สําคัญ/การแก้ไขปัญหาสําคัญของประเทศ 

30 

6. ความย่ังยืนของโครงการ โดยเช่ือมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยนื (Sustainable 
Development Goals : SDGs) ขององคก์ารสหประชาชาติ รวมถึงแนวทางการขยายผลการ
ดําเนินการ 

20 

คะแนนเต็ม 100 

 กลุ่มที่ 3 ประเภทพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงหน่วยงานท่ีจะพิจารณาให้ได้รับรางวัล
ประเภทพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเน่ือง ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ ดังน้ี    

1. ต้องมีผลการดําเนินการผ่านเกณฑ์การพิจารณาของแต่ละประเภทรางวัล 

 2. ต้องมีผลของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานที่เคยได้รับรางวัล ใน 2 ส่วน คือ 
(1) กระบวนการให้บริการต้องมีประสิทธิภาพและคุณภาพไม่ตํ่ากว่ากระบวนการให้บริการท่ีเคย

ได้รับรางวัล 
(2) ผลผลิต/ผลลัพธ์ของการให้บริการต้องไม่ตํ่ากว่าผลผลิต/ผลลัพธ์ท่ีเคยได้รบัรางวัล 
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หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจําปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ 

 3. ต้องแสดงให้เห็นว่ามีการบริการท่ีดีขึ้น 

 ระดับของรางวัล  
  ระดับของรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ จําแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

  กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ ประเภทมาตรฐานการบริการ ประเภท
นวัตกรรมการบริการ และประเภทพัฒนาการบริการ แบ่งระดับรางวัลออกเป็น 2 ระดับ ดังน้ี 

  1. ระดับดีเด่น จะพิจารณาให้แก่หน่วยงานท่ีสมัครขอรับรางวัล ที่ มีผลคะแนนรวม  
85 คะแนนขึ้นไป  

  2. ระดับดี จะพิจารณาให้แก่หน่วยงานที่สมัครขอรับรางวัล ท่ีมีผลคะแนนรวม มากกว่า  
75 คะแนน แต่ไม่ถึง 85 คะแนน 

  กลุ่มท่ี 2 ประเภทการบริการท่ีเป็นเลิศ มี 1 ระดับ คือ ระดับดีเด่น โดยจะพิจารณาให้แก่
หน่วยงานท่ีสมัครขอรับรางวัล ที่มีผลคะแนนรวม 85 คะแนนขึ้นไป 

  กลุ่มท่ี 3 ประเภทพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง ไม่มีระดับรางวัล 
   

เงื่อนไขการสมัครขอรับรางวัล 
 
คุณสมบัติเบื้องต้น 
 กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 3 (ประเภทมาตรฐานการบริการ ประเภทนวัตกรรมการบริการ ประเภท
พัฒนาการบริการ และประเภทพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง) หน่วยงานที่มีสิทธิสมัครขอรับรางวัล 
ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐ  หมายถึง ส่วนราชการระดับกระทรวง/กรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ 

 กลุ่มที่ 2 (ประเภทการบริการท่ีเป็นเลิศ) หน่วยงานท่ีมีสิทธิสมัครขอรับรางวัล ต้องเป็นส่วนราชการ
ระดับกระทรวง/กรม และจังหวัด โดยสามารถส่งสมัครขอรับรางวัลประเภทน้ีได้กระทรวงละ 1 ผลงานเท่านั้น 

วิธีการสมัคร 
 ส่วนราชการสามารถย่ืนสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ได้ตามประเภทรางวัลที่เข้าเงื่อนไข 
ท่ีกําหนด โดยจําแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

 กลุ่มท่ี 1 (ประเภทมาตรฐานการบริการ ประเภทนวัตกรรมการบริการ และประเภทพัฒนาการ
บริการ) หน่วยงานต้องจัดทําเอกสารการสมัครขอรับรางวัลตามแบบฟอร์มท่ีกําหนด (สามารถดาวน์โหลดไฟล์
แบบฟอร์มได้จาก http://awards.opdc.go.th) พร้อมแนบไฟล์หนังสือนําส่งท่ีลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการ/
หน่วยงาน ส่งผ่านระบบมายังสํานักงาน ก.พ.ร. โดยเอกสารการสมัครขอรับรางวัลฯ รวมท้ังหมดไม่เกิน  
15 หน้ากระดาษ A4  ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 และอยู่ในรูปแบบ .doc และ .pdf เท่านั้น 

 กลุ่มท่ี 2 (ประเภทการบริการที่เป็นเลิศ) ซ่ึงมีช่องทางในการส่งสมัคร 2 ช่องทาง ได้แก่ 
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  1. หน่วยงานส่งสมัครขอรับรางวัลด้วยตนเอง ซ่ึงสามารถดําเนินการได้ 2 รูปแบบ ดังน้ี 

1.1 ส่งรายงานผลการดําเนินการในรูปแบบการเขียน หน่วยงานต้องจัดทําเอกสารการสมัคร
ขอรับรางวัลตามแบบฟอร์มที่กําหนด พร้อมแนบไฟล์หนังสือนําส่งท่ีลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน โดย
เอกสารการสมัครขอรับรางวัลฯ รวมท้ังหมดไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ A4  ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 
16 พร้อมไฟล์เอกสารนามสกุล .doc และ .pdf  ส่งผ่านระบบมายังสํานักงาน ก.พ.ร. หรือ 

1.2 นําเสนอผลการดําเนินการในรูปแบบวีดิทัศน์ (VDO Clip) หน่วยงานต้องจัดทํา
เอกสารการสมัครขอรับรางวัลตามแบบฟอร์มท่ีกําหนด พร้อมแนบไฟล์หนังสือนําส่งท่ีลงนามโดยหัวหน้า 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน และแนบวีดิทัศน์ความยาวไม่เกิน 3 นาที (ซ่ึงเป็นไฟล์นามสกุล .mp4 เท่านั้น) ที่มี
เน้ือหาครอบคลุมเน้ือหาตามแบบฟอร์มท่ี 4 ส่งผ่านระบบมายังสํานักงาน ก.พ.ร. 

  2. ผู้ตรวจราชการกระทรวง คัดเลือกผลงานจากหน่วยงานระดับกระทรวง/กรม และจังหวัด 
ในขอบเขตความรับผิดชอบ ซ่ึงเป็นงานบริการภาครัฐท่ีมีผลกระทบสูงต่อผู้รับบริการ หรืองานบริการที่เป็นที่
ยอมรับอย่างกว้างขวาง ภายในประเทศ หรือต่างประเทศ กระทรวงละ 1 ผลงาน โดยเสนอรายละเอียดของ
ผลงานโดยสังเขป ตามแบบฟอร์มท่ีกําหนด มายังสํานักงาน ก.พ.ร. ท้ังนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะช้ีแจง
รายละเอียดให้ทราบต่อไป 

 กลุ่มท่ี 3 (ประเภทพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเน่ือง) หน่วยงานต้องจัดทําเอกสารการสมัคร
ขอรับรางวัลตามแบบฟอร์มท่ีกําหนด พร้อมแนบไฟล์หนังสือนําส่งท่ีลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน  
โดยเอกสารการสมัครขอรับรางวัลฯ รวมทั้งหมดไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4  ตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด 16 และอยู่ในรูปแบบ .doc และ .pdf เท่านั้น ส่งผ่านระบบมายังสํานักงาน ก.พ.ร. 
 

ประเภทรางวัล แบบฟอรม์ท่ีต้องกรอก 
1. ประเภทมาตรฐานการบริการ แบบฟอร์มท่ี 1, 2 และ 3 
2. ประเภทนวัตกรรมการบริการ แบบฟอร์มท่ี 1, 2 และ 3 

3. ประเภทพัฒนาการบริการ แบบฟอร์มท่ี 1, 2 และ 3 

4. ประเภทการบริการท่ีเป็นเลิศ  

 กรณีส่งสมัครในรูปแบบการเขียน แบบฟอร์มท่ี 1, 2 และ 4 

 กรณีส่งสมัครในรูปแบบวีดิทัศน์ แบบฟอร์มท่ี 1 และ 2 
5. ประเภทพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเน่ือง แบบฟอร์มท่ี 1 และ 5 

                    

กระบวนการตรวจประเมินและมอบรางวัล 
  
 การพิจารณาตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประกอบด้วย  7 ขั้นตอน (ดังภาพที่ 1) 
 

ข้ันตอนท่ี 1 : การตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น 
 เป็นการตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของการจัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินการของหน่วยงานที่
เสนอมาเพ่ือขอรับการประเมิน โดยหน่วยงานต้องจัดทําเอกสารรายงานให้ถูกต้องและครบถ้วนตามแบบฟอร์ม
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และเงื่อนไขที่กําหนด หากส่วนราชการจัดทํารายงานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จะไม่รับพิจารณาตรวจประเมิน
ในขั้นตอนต่อไป 
  

ข้ันตอนท่ี 2 : การตรวจประเมินจากเอกสารรายงาน (Independent Review) 
 เป็นการประเมินผลจากเอกสารรายงานผลการดําเนินการที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและ
สมบูรณ์ ในขั้นตอนท่ี 1 โดยทีมผู้ตรวจประเมินฯ ทั้งน้ี ในแต่ละประเภทรางวัลจะมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
ผลงานใดได้คะแนนต้ังแต่ 75 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการตรวจประเมินในขั้นตอนต่อไป 

ข้ันตอนท่ี 3 : การกล่ันกรองผลการตรวจประเมิน (Consensus Review) 
เป็นการพิจารณาผลการตรวจประเมินประเภทมาตรฐานการบริการ ประเภทนวัตกรรมการบริการ  

และประเภทพัฒนาการบริการที่ผ่านการพิจารณาจากขั้นตอนที่ 2 โดยคณะทํางานตรวจประเมินรางวัลฯ ซ่ึงเป็น
ทีมผู้ทรงคุณวุฒิจากสํานักงาน ก.พ.ร. โดยแนวทางในการกลั่นกรองมี 2 แนวทาง ตามประภทของรางวัลที่ส่งสมัคร
ขอรับรางวัล ดังน้ี 

แนวทางที่ 1 เป็นแนวทางท่ีใช้กับผลงานที่ส่งสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภท
มาตรฐานการบริการ ประเภทนวัตกรรมบริการ และประเภทพัฒนาการบริการ โดยการพิจารณาจาก
เอกสารรายงานที่ส่งสมัครในเชิงคุณภาพ ซ่ึงผลการกลั่นกรอง มี 2 กรณี ได้แก่ 

1.  ผลงานที่ได้รับการยืนยันผลคะแนนรวมมากกว่า 75 คะแนน แต่ไม่ถึง 85 คะแนน  
จะพิจารณาให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้รับรางวัลในระดับดี  

2.  ผลงานท่ีได้รับการยืนยันผลคะแนนรวมต้ังแต่ 85 คะแนนขึ้นไป จะพิจารณาให้อยู่ในเกณฑ์ 
ท่ีจะได้รับรางวัลระดับดีเด่น และได้รับการตรวจประเมนิการปฏิบัติงานจริงในพ้ืนท่ีต่อไป  

แนวทางที่ 2 เป็นแนวทางท่ีใช้กับผลงานที่ส่งสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภท 
การบริการท่ีเป็นเลิศ โดยการพิจารณาจากเอกสารผลงาน หรือวีดิทัศน์ (VDO Clip) ท่ีส่งสมัคร ประกอบกับ 
การสัมภาษณ์ผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ซ่ึงผลงานท่ีได้รับการยืนยันผลคะแนนรวมต้ังแต่  
85 คะแนนขึ้นไป จะพิจารณาให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้รับรางวัลระดับดีเด่น และได้รับการตรวจประเมิน 
การปฏิบัติงานจริงในพื้นท่ีต่อไป 

หมายเหตุ ประเภทพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง จะพิจารณาจากรายงานผลการดําเนินการที่ส่งมายัง
สํานักงาน ก.พ.ร. อย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 3 ปี หากเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนด จะได้รับการตรวจประเมิน 
การปฏิบัติงานจริงในพื้นท่ีต่อไป  

ข้ันตอนท่ี 4 : ยืนยันผลการพิจารณาตรวจประเมิน (Site Visit Review)  
เป็นการยืนยันผลการกลั่นกรองประเภทมาตรฐานการบริการ ประเภทนวัตกรรมการบริการ  และ

ประเภทพัฒนาการบริการ ท่ีผ่านการพิจารณาจากขั้นตอนท่ี 3 โดยคณะทํางานตรวจประเมินรางวัลฯ ซ่ึงจําแนก
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

1. ผลงานที่ได้รับการพิจารณาให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้รับรางวัลในระดับดี (กรณีส่งสมัคร
ขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทมาตรฐานการบริการ ประเภทนวัตกรรมบริการ และประเภท
พัฒนาการบริการ) จะพิจารณาจากข้อมูลที่ส่งมาเพ่ิมเติม หากข้อมูลสนับสนุนให้ผลงานได้รับการพิจารณาเพ่ิม
คะแนน โดยมีคะแนนรวมต้ังแต่ 85 คะแนนขึ้นไป ผลงานจะได้รับการตรวจประเมิน ณ พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน  
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(Site Visit) แต่หากข้อมูลไม่เพียงพอให้เพ่ิมคะแนนได้ จะได้รับการพิจารณาให้อยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัล 
ในระดับดีเช่นเดิม 

2. ผลงานที่ได้รับการพิจารณาให้อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัลในระดับดีเด่น จะมีการ
ตรวจประเมินในพื้นที่ปฏิบัติงานจริงของส่วนราชการ โดยทีมผู้ตรวจประเมินฯ เพ่ือยืนยันผลการพิจารณาตรวจ
ประเมิน อันนําไปสู่การมอบรางวัลระดับดีเด่น  

ข้ันตอนที่ 5 : เสนอ อ.ก.พ.ร. เก่ียวกับการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ
อนุมัติรางวัล 

 นําเสนอผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจําปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ ต่อ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับ
การยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ เพ่ืออนุมัติรางวัล 

ข้ันตอนที่ 6 : ประกาศรางวัล 
 ประกาศผลการพิจารณารางวัล เลิศรัฐ  ประจําปี  พ .ศ .  2561 สาขาบริการภาครัฐ  ผ่าน 
www.opdc.go.th  ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

ข้ันตอนที่ 7: มอบรางวัล 
 จัดพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจําปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ 

 

 
 

ภาพที ่1 ขั้นตอนกระบวนการตรวจประเมินและมอบรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ 
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ปฏิทินการดําเนินการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครฐั 

วันเดือนป ี กิจกรรม 
8 ธันวาคม 2560  ช้ีแจงเกณฑ์รางวัลฯ 
12 ธันวาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 เปิดรับสมัครรางวัลฯ 
มีนาคม 2561 ผู้ตรวจประเมินฯ ตรวจประเมินจากเอกสารรายงาน 

(Independent Review) 
เมษายน 2561 คณะทํางานตรวจประเมินรางวัลฯ กลั่นกรองผลการตรวจ

ประเมิน (Consensus Review)   
เมษายน 2561  เสนอผลการกลั่นกรองผลการตรวจประเมิน ต่อ อ.ก.พ.ร.ฯ 
พฤษภาคม 2561  ประกาศผลการตรวจประเมินรอบแรกผ่าน  website 

สํานักงาน ก.พ.ร. 
พฤษภาคม – มิถุนายน 2561 ยืนยันผลการพิจารณาตรวจประเมิน (Site Visit Review) 
กรกฎาคม 2561 เสนอผลการตรวจประเมิน ณ พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน ต่อ อ.ก.พ.ร.ฯ 
สิงหาคม 2561 ประกาศผลการพิจารณารางวัลฯ ผ่าน website สํานักงาน 

ก.พ.ร. 
กันยายน 2561 พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจําปี พ.ศ. 2561 
หมายเหตุ  ปฏิ ทินการดําเ นินการมอบรางวัลเลิศรัฐ  ประจําปี  พ .ศ .  2561 สาขาบริการภาครัฐ  

อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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ภาคผนวก 
แบบฟอร์มท่ีใช้ในการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจําปี พ.ศ. 2561  

สาขาบริการภาครัฐ 
 

 แบบฟอร์มท่ี 1 ใบสมัคร 
 แบบฟอร์มท่ี 2 สรุปสาระสําคัญของผลงานท่ีสมัครขอรับรางวัล 
 แบบฟอร์มท่ี 3 รายงานผลการดําเนินการ 
 แบบฟอร์มท่ี 4 รายงานผลการดําเนินการภาพรวมของกระทรวง 
 แบบฟอร์มท่ี 5 รายงานผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริการ

อย่างต่อเนื่อง 
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ประเภทมาตรฐานการบรกิาร 

โปรดกรอกรายละเอียดเก่ียวกับผลงานท่ีขอรับรางวัล ดังน้ี 
 เป็นผลงานที่เคยได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ หรือรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ 
ระดับ “ดีเด่น” ไม่เกิน 3 ปี (ปี พ.ศ. 2558 – 2560) 

- ช่ือผลงาน............................................................................................................................. 
- ประเภทรางวัล............................................................... ประจําปี พ.ศ. ............................. 
 

 สามารถขยายผลในหน่วยบริการสาขา ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหน่วยบริการท้ังหมด 
โดยใช้มาตรฐานการให้บริการเดียวกันกับผลงานท่ีได้รับรางวัลฯ ตามข้อ 1. 

- มีจํานวนหน่วยบริการสาขาทั้งหมด จํานวน..................................แห่ง  
- สามารถขยายผลหน่วยบริการสาขาได้ จํานวน.................................แห่ง 
- คิดเป็นร้อยละ............................ของหน่วยบริการสาขาทั้งหมด 

 

 หน่วยบริการสาขาท่ีขยายผลอย่างเป็นรูปธรรม มีการดําเนินงานแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า 
1 ปี (ในวันท่ีเปิดรับสมัคร) 

- เริ่มขยายผลเม่ือ................................................................................................................. 

แบบฟอร์มที่ 1 ใบสมัคร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ช่ือส่วนราชการ :  …………………………………………………………………………………………………………….….

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบผลงาน : ………………………………………………………………………………………… 

ช่ือผู้ประสานงาน…………………………………………. ตําแหน่ง …………………………………………

สํานัก/กอง ………………………………………………… เบอร์โทรศัพท์ ……………………………….…

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

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

โปรดกรอกรายละเอียดเก่ียวกับผลงานท่ีขอรับรางวัล ดังน้ี 
 เป็นผลงานการให้บริการท่ีเป็นการสร้างบริการใหม่ การให้บริการในรูปแบบใหม่ สร้าง

กระบวนงานใหม่ การออกแบบนโยบายหรือประยุกต์ใช้เครื่องมือนโยบายใหม่ หรือเป็นการ
วางระบบใหม่ท่ีไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อน มาใช้ในการให้บริการ 

 
 เป็นผลงานที่คิดค้นมาไม่เกิน 3 ปี (ในวันท่ีเปิดรับสมัคร) และมีการนําผลงานไปใช้แล้วจริงเป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี (ในวันท่ีเปิดรับสมัคร) 
- เริ่มคิดค้นเม่ือ................................................................................................................. 
- นําผลงานไปใช้แล้วจริงเม่ือ............................................................................................ 

แบบฟอร์มที่ 1 ใบสมัคร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ช่ือส่วนราชการ :  …………………………………………………………………………………………………………….….

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบผลงาน : ………………………………………………………………………………………… 

ช่ือผู้ประสานงาน…………………………………………. ตําแหน่ง …………………………………………

สํานัก/กอง ………………………………………………… เบอร์โทรศัพท์ ……………………………….…

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

e – Mail…………………………………………………………………………………………………………………
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หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจําปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ 

ประเภทพัฒนาการบริการ 

โปรดกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานที่ขอรับรางวัล ดังน้ี 
 เป็นผลงานการให้บริการที่เป็นการพัฒนา/ปรับปรุงงานบริการ หรือเปลี่ยนแปลงแบบแผนการ

ประสานงานเช่ือมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ ท่ีแตกต่างไปจากเดิม 
  
 ผลงานท่ีเสนอไม่เป็นรูปแบบเดียวกับผลงานที่เคยได้รับรางวัลแล้ว  
 ผลงานมีรูปแบบคล้ายคลึงกับผลงานที่เคยได้รับรางวัล (โปรดระบุ) 

- ช่ือผลงานท่ีได้เคยรับรางวัล และนํามาพัฒนาต่อยอด)....................................................................
............................................................................................................................................... 
 

 เป็นผลงานท่ีพัฒนามาไม่เกิน 3 ปี (ในวันท่ีเปิดรับสมัคร) และมีการนําผลงานไปใช้แล้วจริง 
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี (ในวันท่ีเปิดรับสมัคร) 
- เร่ิมพัฒนาเม่ือ...................................................................................................................... 
- นําผลงานไปใช้แล้วจริงเม่ือ................................................................................................... 

แบบฟอร์มที่ 1 ใบสมัคร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ช่ือส่วนราชการ :  …………………………………………………………………………………………………………….….

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบผลงาน : ………………………………………………………………………………………… 

ช่ือผู้ประสานงาน…………………………………………. ตําแหน่ง …………………………………………

สํานัก/กอง ………………………………………………… เบอร์โทรศัพท์ ……………………………….…

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

e – Mail…………………………………………………………………………………………………………………
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หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจําปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ 

แบบฟอร์มที่ 1 ใบสมัคร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 

 

 

 

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

ช่ือส่วนราชการ :  …………………………………………………………………………………………………………….….

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบผลงาน : ………………………………………………………………………………………… 

ช่ือผู้ประสานงาน…………………………………………. ตําแหน่ง …………………………………………

สํานัก/กอง ………………………………………………… เบอร์โทรศัพท์ ……………………………….…
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หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจําปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ 

  

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

e – Mail…………………………………………………………………………………………………………………
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หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจําปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ 

แบบฟอร์มที่ 1 ใบสมัคร 

 

 

 
 

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

ช่ือส่วนราชการ :  …………………………………………………………………………………………………………….….

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบผลงาน : ………………………………………………………………………………………… 

ช่ือผู้ประสานงาน…………………………………………. ตําแหน่ง …………………………………………

สํานัก/กอง ………………………………………………… เบอร์โทรศัพท์ ……………………………….…

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

e – Mail…………………………………………………………………………………………………………………
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หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจําปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ 

แบบฟอร์มที่ 2 สรุปสาระสําคัญของผลงานที่สมัครขอรับรางวัล 

โปรดสรุปสาระสําคัญของผลงานท่ีเสนอขอรับรางวัล (Executive Summary) โดยมีความยาวไม่เกิน 
3 หน้ากระดาษ A4  ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 และอยู่ในรูปแบบ .doc และ .pdf เท่าน้ัน 
โดยครอบคลุม 5 หัวข้อ  

 
 

 

 

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

ช่ือส่วนราชการ :  …………………………………………………………………………………………………………………...….. 

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบผลงาน : ……………………………………………………………………………………………………… 
 

สาระสําคัญของผลงานท่ีเสนอขอรับรางวัล (Executive Summary) 
 

1. สภาพการปฏบิัติงานเดิม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. แนวทางในการดําเนินการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3. สภาพการปฏบิัติงานหลังการดําเนินการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ประโยชน์ท่ีไดร้ับ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจําปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ 

 
5. จุดเด่นของผลงาน และปัจจัยความสําเร็จ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

------------------------------------------------------- 
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หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจําปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ 

โปรดสรุปรายงานผลการดําเนินการ โดยมีความยาวไม่เกิน 12 หน้ากระดาษ A4  ตัวอักษร 
TH SarabunPSK ขนาด 16 และอยู่ในรูปแบบ .doc และ .pdf เท่านั้น โดยครอบคลุมประเด็นการประเมิน 
4 ส่วน ประกอบด้วยคําถาม จํานวน 13 ข้อ 

แบบฟอร์มที่ 3 รายงานผลการดําเนินการ 

 

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

ช่ือส่วนราชการ :  …………………………………………………………………………………………………………………...….. 

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบผลงาน : ……………………………………………………………………………………………………… 
 
ประเด็นท่ี 1 การวิเคราะห์ปัญหา (5 คะแนน) 

1. มีความเป็นมา ปัญหาและความสําคัญท่ีนํามาสู่การดําเนินโครงการตามพันธกิจของหน่วยงาน อย่างไร  
(อธิบายความสําคัญปัญหา ท่ีเช่ือมโยงกับภารกิจหลักของหน่วยงานต้นสังกัด และยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน/ประเทศ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ประเด็นท่ี 2 แนวทางการแก้ไขปัญหา (25 คะแนน) 

2. มีวิธีการอยา่งไรในการแก้ไขปัญหา  
(อธิบายแนวทางการแก้ไขปัญหาในภาพรวม) 

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

3. มีวิธีการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการบริการ/คุณภาพชีวิตของผู้รับบริการได้อย่างไร  
(อธิบายกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา ซ่ึงประกอบด้วยกลยุทธ์และกลุ่มเป้าหมายของการดําเนินโครงการ 
(เช่ือมโยงกับข้อ 10.) และระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดําเนินการ (เช่ือมโยงกับข้อ 6.)) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจําปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ 

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

4. แนวคิดใหม่ท่ีนําเสนอคืออะไร  

(สิ่งท่ีแตกต่างไปจากเดิมคืออะไร อาจเปรียบเทียบสิ่งเดิมกับสิ่งใหม่ (เช่ือมโยงกับข้อ 2.)) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ประเด็นท่ี 3 การนําไปปฏิบตัิ  (30 คะแนน) 

5. ใครเปน็ผู้ริเร่ิมและผู้ดําเนนิโครงการ และมีผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการดําเนนิโครงการนีม้ากนอ้ยเพียงใด  
(ระบุผู้ริเริ่ม และผู้ดําเนินโครงการ และระบุขนาดของผู้รับบริการที่ได้รับผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบ) 

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

6. มีการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติอย่างไร และใช้ทรัพยากรอะไรบ้างในการดําเนินการ  
(ขยายความกลยุทธ์จากข้อ 3. ท่ีได้นําไปปฏิบัติ และระบุทรัพยากรที่ใช้ในการดําเนินการตลอดจนวิธีการ
จัดสรรทรัพยากรดังกล่าว) 

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

7. ใครเปน็ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องมส่ีวนร่วมในการออกแบบการพัฒนาการบริการ และผู้มีส่วนร่วม
ในการดําเนินโครงการ  

(ระบุผู้มีส่วนร่วมในการดําเนินการ ท้ังร่วมออกแบบ และดําเนินโครงการ)   
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจําปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ 

8. ผลผลิตท่ีสําคัญจากการดําเนินโครงการคืออะไร และมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable Development Goals หรือ SDGs)  

(ระบุผลผลิตที่สําคัญของการดําเนินการ (สอดคล้องกับข้อ 4. หรือไม่ อย่างไร) ตลอดจนความความ
เช่ือมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนขององค์การสหประชาชาติ อย่างน้อย 1 ประเด็น) 

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

9. มีปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นระหว่างการดําเนินโครงการอะไรบ้าง และวิธีการในการบริหารจัดการ
อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ประเด็นท่ี 4 ผลผลิต/ผลลัพธ ์และความย่ังยืนของโครงการ  (40 คะแนน) 

10. ผู้รับบริการได้รับประโยชน์อะไรจากโครงการนี้บ้าง  
(อธิบายประโยชน์ท่ีได้จากการดําเนินโครงการท่ีเช่ือมโยงกับข้อ 3.) 

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

11. การดําเนินโครงการ มีการประเมินผลท่ีเป็นทางการ และนําผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนา 
งานบริการหรือไม่ อย่างไร  

(ระบุวิธีการและผลการประเมินอย่างเป็นทางการจากผู้รับบริการ และวิธีการนําผลการประเมินนั้นไปใช้
ในการปรับปรุงงานบริการ) 

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

12. โครงการมีความย่ังยืน และสามารถขยายรูปแบบการดําเนินการไปยังหน่วยงานอ่ืนๆ ได้หรือไม่ อย่างไร  
(อธิบายความยั่งยืนในประเด็นต่างๆ เช่น การเงิน เศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และ
กฎระเบียบ เป็นต้น รวมถึงอธิบายความสามารถและวิธีการขยายรูปแบบไปยังหน่วยงานอ่ืนระดับชาติ/
นานาชาติ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจําปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ 

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

13. บทเรียนที่ได้รับจากการดําเนินโครงการ มีอะไรบ้าง และมีแนวทางให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างไร  
(อธิบายบทเรียนที่ได้รับท่ีจะผลักดันให้เกิดความยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนขององค์การ
สหประชาชาติ) 

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

------------------------------------------------------- 
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โปรดสรุปรายงานผลการดําเนินการ โดยครอบคลุม 6 หัวข้อ ซ่ึงมีแนวทางในการส่งสมัคร 2 แนวทาง  
(แนวทางใดแนวทางหน่ึง) คือ 

1. ส่งรายงานผลการดําเนินการในรูปแบบการเขียน ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4  ตัวอักษร TH 
SarabunPSK ขนาด 16 พร้อมไฟล์เอกสารนามสกุล .doc และ .pdf   

2. นําเสนอผลการดําเนินการในรูปแบบวีดิทัศน์ (VDO Clip) ความยาวไม่เกิน 3 นาที พร้อมไฟล์นามสกุล 
.mp4 (ไม่ต้องจัดทํารายงาน ตามแบบฟอร์มท่ี 4) 

แบบฟอร์มที่ 4 รายงานผลการดําเนินการภาพรวมของกระทรวง 

 

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

ช่ือส่วนราชการ :  …………………………………………………………………………………………………………………...….. 

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบผลงาน : ……………………………………………………………………………………………………… 
 

1. ความสําคัญ และการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของประเทศ/หน่วยงาน (10 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อการแก้ไขปัญหา/ส่งเสริมการดําเนินการ (10 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3. กระบวนการดําเนินการท่ีดี (20 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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4. ปญัหาอุปสรรค และกระบวนการบริหารจัดการท่ีดี (10 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
5. ระดับของผลผลิต/ผลลัพธ์ และผลกระทบท่ีเป็นรปูธรรม ซ่ึงแสดงให้เห็นการแก้ไขปัญหา หรือส่งผลต่อ
ความสําเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์สําคัญ/การแก้ไขปัญหาสําคัญของประเทศ (30 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
6. ความย่ังยนืของโครงการ โดยเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยนื (Sustainable Development 
Goals : SDGs) ขององการสหประชาชาติ รวมถึงแนวทางการขยายผลการดําเนินการ (20 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

------------------------------------------------------- 
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โปรดสรุปรายงานผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเน่ืองโดยมีความยาวไม่เกิน 
5 หน้ากระดาษ A4  ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 และอยู่ในรูปแบบ .doc และ .pdf เท่าน้ัน 
โดยครอบคลุม 6 หัวข้อ 

แบบฟอร์มที่ 5 รายงานผลการดําเนินการพัฒนาคณุภาพการบริการอย่างต่อเน่ือง 

 

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

ช่ือส่วนราชการ :  …………………………………………………………………………………………………………………...….. 

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบผลงาน : ……………………………………………………………………………………………………… 
 

1. สรุปสาระสําคัญของผลงานในการพัฒนาคุณภาพการบริการ 
    (อธิบายให้เห็นถึงลักษณะของกระบวนการให้บริการที่มีคุณภาพไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานความสําเร็จที่เคยได้รับ 
     รางวัล อาทิ ขั้นตอน ระยะเวลา ความพึงพอใจ ข้อร้องเรียน เป็นต้น)   
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. สรุปผลการดําเนินงานในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา 
   (นําเสนอให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมถึงกลยุทธ์หรือวิธีการดําเนินการเพ่ือรักษาคุณภาพ และมาตรฐานการ 
   ให้บริการของหน่วยงานให้ได้อย่างต่อเน่ือง)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบริการ 
   (อธิบายวิธีการในการตรวจสอบและประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินการ และผลการตรวจประเมินท่ี

แสดงให้เห็นได้ว่าการให้บริการดีขึ้นกว่าปีท่ีเคยได้รับรางวัล)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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4. ปัญหา อุปสรรค รวมถึงวิธีการบริหารจัดการ 
   (ระบุปัญหา อุปสรรคหลักที่พบระหว่างการดําเนินการและวิธีการจัดการกับปัญหา)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการดําเนินการพัฒนาบริการ 
(อธิบาย ผลลัพธ์ ผลสําเร็จ/ผลกระทบเชิงบวก และวิธีการวัดผลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และ ใครคือ
ผู้ได้รับประโยชน์) 

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

6. ทิศทางในการพัฒนาการบริการในอนาคตที่ดีขึ้น 
    (อธิบายถึงข้อเสนอ/แนวคิด/แผนการในการดําเนินการที่จะส่งผลให้การพัฒนาการให้บริการมีแนวโน้มดีขึ้นได้)   
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

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

 


