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สัญลักษณ 
สองมือบริการ สีทองอราม ประคองใจสีแดง อักษรขางลาง “บริการดวยใจ” 

ความหมาย 

สองมือทอง   ส่ือใหเห็นถึงความเปนเลิศในการใหบริการ 

     ใจสีแดง     เปนใจที่เปยมดวยความต้ังใจและมุงมั่นในการ 

       ใหบริการประชาชน 

วัตถุประสงคของรางวัล 

รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ เปนรางวัลอันทรงเกียรติท่ีมอบใหกับสวนราชการ จังหวัด 

สถาบันอุดมศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนท่ีองคการมหาชนท่ีมีผลการพัฒนา

คุณภาพการใหบริการ เพ่ือประชาชนไดรับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว โปรงใส เปนธรรม และ 

เปนท่ีพึงพอใจ การไดรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ จึงถือวาเปนการยอมรับในผลการทํางาน

ของหนวยงานภาครัฐท่ีประสบความสําเร็จในการยกระดับคุณภาพการใหบริการ ซึ่งจะสราง 

ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน รวมท้ัง กระตุนใหหนวยงานมีความมุงมั่น 

และตั้งใจในการทําหนาท่ีใหดียิ่งขึ้น 
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คํานํา 

   

นับตั้งแตป พ.ศ. 2546 เปนตนมา คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดมอบรางวัล

คุณภาพการใหบริการประชาชนแกหนวยงานของรัฐท้ังสวนราชการ จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน และองคการมหาชนเพ่ือเชิดชูเกียรติ และเปนขวัญกําลังใจใหแกเจาหนาท่ีและหนวยงานท่ีมีความโดดเดน

ในการพัฒนาหรือปรับปรุงบริการจนสามารถตอบสนองและสรางความพึงพอใจใหแกผูรับบริการ ซ่ึงผลงานของ

หนวยงานท่ีไดรับรางวัลไมเพียงแตแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพการใหบริการของภาครัฐท่ีไดรับการยอมรับจาก

ประชาชนในระดับประเทศแลว ยังเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติดวย โดยมีหลายหนวยงานไดพัฒนาตอยอด

ผลงานการพัฒนาคุณภาพการใหบริการจนไดรับรางวัล United Nations Public Service Awards ของ

องคการสหประชาชาติ  

ในป พ.ศ. 2555 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจเก่ียวกับการยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานและลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ไดมีมติใหปรับปรุงเกณฑรางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชน ไปสูแนวทางการมอบรางวัลใน
ระดับสากล เพ่ือเปนการยกระดับรางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชน และสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐไทย
พัฒนาคุณภาพการใหบริการใหมีประสิทธิภาพ เปนมาตรฐาน และไดรับรางวัลในระดับสากล โดยการเปลี่ยนชื่อ
รางวัลและปรับเกณฑการพิจารณารางวัลใหม เปน รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ (Thailand Public 
Service Awards) 

ดังนั้น สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดจัดทําเอกสารแนวทางการพิจารณารางวัลคุณภาพการใหบริการ
ประชาชนฉบับนี้ข้ึน เพ่ือเปนแนวทางใหสวนราชการใชในการขอรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติตอไป  

 

สํานักงาน ก.พ.ร. 

มีนาคม 2556 
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หนา 

 

สารบัญ 

 

ความเปนมา 1 

รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ 

ประเภทรางวัล 

เกณฑการประเมินรางวัล 

 ระดับรางวัล 

 เกณฑการพิจารณามอบรางวัล 

 การสมัครขอรับรางวัล 

          กระบวนการตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2556 

ปฏิทินการรับสมัครและพิจารณารางวัล 

 

 

     

    3 

    5 

    11 

    11 

    12 

    13 

    15 

    

ภาคผนวก   

1.  แนวทางการใหคะแนนของแตละประเภทรางวัล 

1.1 ประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการท่ีเปนเลิศ 

1.2 ประเภทรางวัลบูรณาการการบริการท่ีเปนเลิศ  

1.3 ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการท่ีเปนเลิศ  

1.4 ประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการท่ีเปนเลิศ 

1.5 ประเภทรางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยม 

2.  แบบฟอรมการสมัครขอรับรางวัล 

              แบบฟอรม 1 ใบสมัครขอรับรางวัล  

              แบบฟอรม 2 แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการ  

              แบบฟอรม 3 แบบฟอรมรายงานการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการ  
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พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ไดกําหนด

แนวทางในการปรับปรุงงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นไวในหลายมาตรา กลาวคือ หมวด 5 การลด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรา 27 กําหนดให “สวนราชการตองจัดใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ

เก่ียวกับการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอ่ืนใดใหแกผูปฏิบัติงานท่ี

รับผิดชอบการดําเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง เพ่ือใหเกิดความรวดเร็ว และลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ” และ

มาตรา 29 กําหนดให “สวนราชการแตละแหงท่ีตองปฏิบัติงานเก่ียวของกับการใหบริการประชาชนหรือการ

ติดตอประสานงานระหวางสวนราชการดวยกันตองจัดทําแผนภูมิข้ันตอน ระยะเวลาการดําเนินการ แลว

เผยแพรเพ่ือใหประชาชนหรือผูเก่ียวของตรวจสอบได” 

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาว สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดดําเนินการสงเสริม สนับสนุน และผลักดันให

สวนราชการตาง ๆ พัฒนาคุณภาพการใหบริการดวยการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ โดยได

ดําเนินการเปน 2 มาตรการ กลาวคือ 

1. มาตรการภาคบังคับ ไดกําหนดเปนตัวชี้วัดภาคบังคับตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ใหทุก

สวนราชการดําเนินการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการลงรอยละ 30 – 50 โดยไดดําเนินการตั้งแตป 

พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ. 2553 (กรณีสวนราชการระดับกรม) และถึงป พ.ศ. 2554 (กรณีสวนราชการระดับจังหวัด) 

2. มาตรการสมัครใจ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. ไดสงเสริม สนับสนุนและผลักดันใหทุกสวนราชการ

ดําเนินการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการตอเนื่องมาตั้งแตป พ.ศ. 2546 และคณะกรรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจเก่ียวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน

และลดข้ันตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของ

ประชาชน ไดกําหนดใหมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือมอบ “รางวัลคุณภาพการใหบริการ

ประชาชน” แกสวนราชการท่ีสามารถพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพตามเกณฑ

มาตรฐานท่ีกําหนดตอเนื่อง 

สําหรับหนวยงานท่ีไดรับรางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชนในระดับดีเดน สํานักงาน ก.พ.ร. ได
เชิญชวนใหยื่นสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards ซ่ึงเปนรางวัลท่ีองคการ
สหประชาชาติมอบใหแกหนวยงานรัฐของประเทศสมาชิกท่ีมีการใหบริการสาธารณะดวยความเปนมืออาชีพ 
ตั้งแตป พ.ศ. 2550  ซ่ึงท่ีผานมา หนวยงานภาครัฐไทยไดปรากฏผลงานเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ อัน
ไดแก โรงพยาบาลยโสธร ไดรับรางวัล UN Awards ระดับชมเชย ในป พ.ศ. 2551 โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม ไดรับรางวัล UN Awards ระดับดีเยี่ยม ในป ในป พ.ศ. 2551 สํานักงานสรรพากรภาค 7 
กรมสรรพากร ไดรับรางวัลชนะเลิศ และกรมชลประทาน ไดรับ รางวัลรองชนะเลิศ ในป พ.ศ. 2554 
กรมชลประทาน ไดรับรางวัลชนะเลิศ และโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ        
ในป พ.ศ. 2555 
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ดังนั้นเพื่อเปนการยกระดับรางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชน และสงเสริมใหหนวยงาน

ภาครัฐไทยพัฒนาคุณภาพการใหบริการใหมีประสิทธิภาพ เปนมาตรฐาน และไดรับรางวัลในระดับสากล  
ในป พ.ศ. 2555 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
และลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน จึงเห็น
ควรปรับปรุงเกณฑรางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชน โดยการเปลี่ยนชื่อรางวัลและปรับเกณฑการ
พิจารณารางวัลใหม เปน รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ (Thailand Public Service Awards) 
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รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ (Thailand Public Service Awards) 

 

 

 

  รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ เปนรางวัลอันทรงเกียรติท่ีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
มอบใหสําหรับสวนราชการท่ีมีความมุงม่ัน ตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชน และสามารถ
ใหบริการประชาชนอยางเปนเลิศ  
 

  ประเภทรางวัล 

   

รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ประกอบดวย 6 ประเภทรางวัล ดังนี้ 

1) รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการท่ีเปนเลิศ  

      รางวัลท่ีพิจารณาจากผลการดําเนินการขยายผลการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนของ
กระบวนงานบริการหนึ่ง แลวสงผลใหการใหบริการนั้น ๆ เปนมาตรฐานเดียวกันในทุกหนวยบริการสาขา 

 เง่ือนไขการเสนอกระบวนงานเพ่ือขอรับรางวัล ดังนี้ 

(1) เปนผลงานท่ีมีการพัฒนาอยางโดดเดน 
- ไดรับรางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชน หรือ รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติระดับ

ดีเดนหรือรางวัลอ่ืน ๆ ท้ังในและตางประเทศ หรือ 

- เปนผลงานท่ีไดรับการยอมรับจากสาธารณะ และไมเคยไดรับการรองเรียน  

(2) เปนผลงานท่ีเปนภารกิจหลักท่ีมีความสําคัญของหนวยงาน  
(3) เปนผลงานท่ีมีการใหบริการในหนวยบริการไมนอยกวา 5 แหง  
(4) เปนผลงานท่ีสามารถแสดงผลการใหบริการท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันในทุกหนวยบริการได

ไมนอยกวารอยละ 80 

2) รางวัลบูรณาการการบริการท่ีเปนเลิศ  

  รางวัลท่ีพิจารณาจากผลการดําเนินการปรับปรุงกระบวนการใหบริการรวมกันระหวางหนวยงาน
ของรัฐ  (สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) ท่ีมีความเก่ียวของกับการ
ปรับปรุงบริการและมีสถานะเปนนิติบุคคล องคกร หรือหนวยงานอิสระ อยางนอย 3 หนวยงาน ท่ีรวมกันวางแผน 
รวมมือพัฒนาบริการภายใตเปาหมายเดียวกัน  

 เง่ือนไขการเสนอกระบวนงานเพ่ือขอรับรางวัล ดังนี้ 

(1) เปนการทํางานรวมกันของหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล องคกร หรือหนวยงานอิสระ 
อยางนอย 3 หนวยงาน  

(2) มีการจัดทําเปนขอตกลงการดําเนินการรวมกัน  
(3) มีผลการดําเนินการท่ีบรรลุตามวัตถุประสงคของขอตกลงและเปาหมายของการปรับปรุง

บริการ  
(4) เปนผลงานท่ีพัฒนาจนสําเร็จมาแลวไมเกิน 3 ป 
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3) รางวัลนวัตกรรมการบริการท่ีเปนเลิศ  

   รางวัลท่ีพิจารณาจากผลการพัฒนาการใหบริการประชาชน ดวยการสรางสรรคงานบริการ หรือ
ผลิตภัณฑ หรือรูปแบบการใหบริการใหม อันนําไปสูการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของ
ประชาชน  

 เง่ือนไขการเสนอกระบวนงานเพ่ือขอรับรางวัล ดังนี้ 

(1) เปนผลงานท่ีสรางสรรคข้ึนใหม 
- มีการจดสิทธิบัตร หรือ 

- มีการจดลิขสิทธิ์ หรือ 

- นําเทคนิคการบริหารจัดการ เครื่องมือ หลักการใหมมาใชแลวกอใหเกิดงานบริการ

หรือผลิตภัณฑ หรือรูปแบบการใหบริการใหม  

(2) เปนผลงานท่ีคิดคนมาไมเกิน 3 ป  
(3) มีการนําผลงานไปใชแลวจริง และไดรับการยอมรับจากสาธารณะ 

4) รางวัลการพัฒนาการบริการท่ีเปนเลิศ 

            รางวัลท่ีพิจารณาจากผลการพัฒนาการใหบริการประชาชน ดวยการนําหลักการ แนวคิด เทคนิค 
เครื่องมือตาง ๆ มาประยุกตใชในการพัฒนาบริการ เพ่ือใหเกิดรูปแบบการบริการใหม การใหบริการท่ีทันสมัย การ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคการ อันนําไปสูการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 

 เง่ือนไขการเสนอกระบวนงานเพ่ือขอรับรางวัล ดังนี้ 

(1) เปนการพัฒนาบริการ โดยการนําหลักการ แนวคิด เทคนิค เครื่องมือมาประยุกตใช 
(2) เปนผลงานท่ีพัฒนาจนสําเร็จมาไมเกิน 3 ป 

5) รางวัลบริการภาครัฐยอดเย่ียม 

  รางวัลท่ีพิจารณาจากผลการดําเนินการพัฒนาการใหบริการท่ีมีความโดดเดนโดยไดรับรางวัล
บริการภาครัฐแหงชาติ อยางนอย 3 ประเภทรางวัล ในระดับดีเดน ไดแก รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการท่ี
เปนเลิศ รางวัลบูรณาการการบริการท่ีเปนเลิศ รางวัลนวัตกรรมการบริการท่ีเปนเลิศ และรางวัลการพัฒนาการ
บริการท่ีเปนเลิศ 

 เง่ือนไขการเสนอกระบวนงานเพ่ือขอรับรางวัล ดังนี้ 

(1) เปนผลงานท่ีพัฒนาครอบคลุมอยางนอย 3 ดาน ไดแก  
- ดานภาพรวมมาตรฐานการบริการท่ีเปนเลิศ มีการขยายผลครอบคลุมอยางนอย 

รอยละ 80 ของหนวยบริการ  

- ดานการบูรณาการการบริการท่ีเปนเลิศ มีการทํางานรวมกันของหนวยงานของรัฐท่ี

เปนนิติบุคคล อยางนอย 3 หนวยงาน  

- ดานนวัตกรรมการบริการท่ีเปนเลิศ มีการสรางสรรคงานบริการ หรือผลิตภัณฑ หรือ

รูปแบบการใหบริการใหม หรือ 
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- ดานการพัฒนาการบริการท่ีเปนเลิศ มีการนําเทคนิคการบริหารจัดการ เครื่องมือ 

หลักการใหมมาประยุกตใช และกอใหเกิดงานบริการ หรือผลิตภัณฑ หรือรูปแบบ 

การใหบริการใหม  

(2) มีการนําผลงานไปใชแลวจริง และไดรับการยอมรับจากสาธารณะ  
(3) เปนผลงานท่ีพัฒนาจนสําเร็จมาแลวไมเกิน 3 ป 

6) รางวัลการบริการอยางย่ังยืน 

  รางวัลท่ีพิจารณาจากการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานการใหบริการของหนวยงานท่ีไดรับ
รางวัลไปแลว 3 ป  และแจงความจํานงท่ีจะขอรับรางวัลนี้ ตองไดรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ระดับดีเดน 
และสามารถดําเนินการรักษามาตรฐานการใหบริการไมนอยกวา 3 ป นับตั้งแตไดรับรางวัล โดยหนวยงานจะตอง
แสดงผลการดําเนินงานมายังสํานักงาน ก.พ.ร. ทุกป นับตั้งแตไดรับรางวัล 

 

   เกณฑการประเมินรางวัล  

 

 เกณฑการพิจารณารางวัล แบงเกณฑการประเมินออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 พิจารณาท่ีกระบวนการจัดการเพ่ือใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ มีคะแนน
เต็ม 600 คะแนน โดยกําหนดประเด็นการพิจารณาใหมีความเหมาะสมกับรางวัลในแตละประเภท เนื่องจากใน
แตละรางวัลมีจุดมุงเนนท่ีตางกัน ท้ังนี้ ไดกําหนดประเด็นในการพิจารณารางวัลใหมในแตละประเภทรางวัล 
ดังนี้  

1) รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการท่ีเปนเลิศ 

2) รางวัลบูรณาการการบริการท่ีเปนเลิศ 

3) รางวัลนวัตกรรมการบริการท่ีเปนเลิศ 

4) รางวัลการพัฒนาการบริการท่ีเปนเลิศ 

5) รางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยม 

 

สวนท่ี 2 พิจารณาท่ีผลลัพธของการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ ใน 4 มิติ คะแนนเต็ม 400 คะแนน 
โดยมีมิติในการพิจารณา ดังนี้ 

1) มิติดานความสําเร็จตามวัตถุประสงคโครงการ 

2) มิติดานคุณภาพและประสิทธิภาพการใหบริการ   

3) มิติดานความคุมคา 

4) มิติดานการพัฒนาท่ียั่งยืนและภาพลักษณองคการ 
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ภาพแสดง รายละเอียดเกณฑการพิจารณารางวัล ประจําป พ.ศ. 2556 

รายละเอียดในแตละประเด็นพิจารณาประกอบดวย  

สวนท่ี 1 การจัดการเพ่ือใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ ประกอบดวย 

1) รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการท่ีเปนเลิศ 

1.1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ 
1.2) การใหบริการท่ีมีคุณภาพ 
1.3) การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ 

2) รางวัลบูรณาการการบริการท่ีเปนเลิศ 

2.1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ 
2.2) การใหบริการท่ีมีคุณภาพ 
2.3) การสงเสริมการทํางานแบบหุนสวน 
2.4) การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ 
2.5) การเขาถึงบริการ และการสงเสริมใหเกิดความเสมอภาคในการรับบริการ 

 

การจัดการเพ่ือใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพการใหบริการ 

ผลลัพธการดําเนินการ 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ 

2. การใหบริการท่ีมีคุณภาพ 

3. การสงเสริมการทํางานแบบหุนสวน 

4. การเขาถึงบริการ และการสงเสริมให
เกิดความเสมอภาคในการรับบริการ 

5. การเปล่ียนแปลงระบบบริหารจัดการ 

6. การเสนอแนวคิด 

(600 คะแนน) (400 คะแนน) 

มิติดานความคุมคา 

มิติดานการพัฒนาที่ยั่งยืนและภาพลักษณองคการ 

 ประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการทีส่งผลตอ
ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย องคการ สังคม 

มิติดานความสําเร็จตามวัตถุประสงคโครงการ 

มิติดานคุณภาพและประสิทธิภาพการ

  การลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
 ความพึงพอใจ 
 ขอรองเรียน 

 ความประหยัด การลดตนทุน 

 ความตอเนือ่งในการสงสมัครขอรับรางวัล 
 ผลคะแนนจากคํารับรองการปฏิบัติราชการในมิติคุณภาพ 

การใหบรกิาร 
 ความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ  

(กรณีสวนราชการใชขอมูลความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชขอมูลผลคะแนน
จากการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการดานการบริหาร
จัดการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) 
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3) รางวัลนวัตกรรมการบริการท่ีเปนเลิศ 

3.1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ 

3.2) การใหบริการท่ีมีคุณภาพ 

3.3) การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ 

3.4) การเสนอแนวคิดใหม 

4) รางวัลการพัฒนาการบริการท่ีเปนเลิศ 

4.1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ 

4.2) การใหบริการท่ีมีคุณภาพ 

4.3) การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ 

4.4) การเสนอแนวคิดใหม 

5) รางวัลบริการภาครัฐยอดเย่ียม 

5.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ 

5.2 การใหบริการท่ีมีคุณภาพ 

5.3 การสงเสริมการทํางานแบบหุนสวน 

5.4 การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ 

5.5 การเขาถึงบริการ และการสงเสริมใหเกิดการเสมอภาคในการรับบริการ 

5.6 การเสนอแนวคิดใหม 

  สวนท่ี 2 ผลลัพธการดําเนินการ ประกอบดวย 

1) มิติดานความสําเร็จตามวัตถุประสงคโครงการ 

ประโยชนของการดําเนินโครงการท่ีสงผลตอกลุมเปาหมายตามวัตถุประสงคของโครงการ 

2) มิติดานคุณภาพและประสิทธิภาพการใหบริการ 

2.1) การลดข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการ 

2.2) ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

2.3) ความไมพึงพอใจ/ขอรองเรียนของผูรับบริการ 

3) มิติดานความคุมคา  

3.1) การลดคาใชจายในการเขาถึงบริการของประชาชน 

3.2) การลดตนทุน/ผลิตภาพการใหบริการของหนวยงาน 

3.3) ความคุมคาทางเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน โดยรวม  
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4) มิติดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนและภาพลักษณองคการ 

พิจารณาจากผลการจัดอันดับประสิทธิภาพการใหบริการของหนวยงานภาครฐั ในประเด็น ดังนี้ 

4.1) ความตอเนื่องในการสงสมัครขอรับรางวัล 

4.2) ผลคะแนนจากคํารับรองการปฏิบัติราชการในมิติคุณภาพการใหบริการ 

4.3) ความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ  

(กรณีสวนราชการใชขอมูลความโปรงใสในการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรณีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใชขอมูลผลคะแนนจากการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
ดานการบริหารจัดการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) 

 

เกณฑการใหคะแนน 

 

สวนท่ี 1 การจัดการเพ่ือใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ (600 คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1) รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการท่ีเปนเลิศ 600 

1.1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ 200 

1.2) การใหบริการท่ีมีคุณภาพ 200 

1.3) การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ 200 

2) รางวัลบูรณาการการบริการท่ีเปนเลิศ 600 

2.1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ 100 

2.2) การใหบริการท่ีมีคุณภาพ 150 

2.3) การสงเสริมการทํางานแบบหุนสวน 150 

2.4) การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ 100 

2.5) การเขาถึงบริการ และการสงเสริมใหเกิดความเสมอภาคในการรับบริการ 100 
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ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

3) รางวัลนวัตกรรมการบริการท่ีเปนเลิศ 600 

3.1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ 150 

3.2) การใหบริการท่ีมีคุณภาพ 150 

3.3) การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ 150 

3.4) การเสนอแนวคิดใหม 150 

4) รางวัลการพัฒนาการบริการท่ีเปนเลิศ 600 

4.1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ 150 

4.2) การใหบริการท่ีมีคุณภาพ 150 

4.3) การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ 150 

4.4) การเสนอแนวคิดใหม 150 

5) รางวัลบริการภาครัฐยอดเย่ียม 600 

5.1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ 100 

5.2) การใหบริการท่ีมีคุณภาพ 100 

5.3) การสงเสริมการทํางานแบบหุนสวน 100 

5.4) การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ 100 

5.5) การเขาถึงบริการ และการสงเสริมใหเกิดการเสมอภาคในการรับบริการ 100 

5.6) การเสนอแนวคิดใหม 100 
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สวนท่ี 2 ผลลัพธการดําเนินการ (400 คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1) มิติดานความสําเร็จตามวัตถุประสงคโครงการ 100 

ประโยชนของการดําเนินโครงการท่ีสงผลตอกลุมเปาหมายตามวัตถุประสงคของ
โครงการ 

100 

2) มิติดานคุณภาพและประสิทธิภาพการใหบริการ 100 

2.1) การลดข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการ 40 

2.2) ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 30 

2.3) ความไมพึงพอใจ/ขอรองเรียนของผูรับบริการ 30 

3) มิติดานความคุมคา  100 

3.1) การลดคาใชจายในการเขาถึงบริการของประชาชน 40 

3.2) การลดตนทุน/ผลิตภาพการใหบริการของหนวยงาน 30 

3.3) ความคุมคาทางเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน โดยรวม  30 

4) มิติดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนและภาพลักษณองคการ 100 

4.1) ความตอเนื่องในการสงสมัครขอรับรางวัล 30 

4.2) ผลคะแนนจากคํารับรองการปฏิบัติราชการในมิติคุณภาพการใหบริการ 30 

4.3) ความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ  

(กรณีสวนราชการใชขอมูลความโปรงใสในการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรณีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใชขอมูลผลคะแนนจากการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ดานการบริหารจัดการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) 

40 
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   ระดับรางวัล  

   

 ระดับรางวัลมี 3 ระดับ คือ  

 ระดับยอดเยี่ยม  

 ระดับดีเดน   

 ระดับดี 

 

  

 เกณฑการพิจารณามอบรางวัล 

  

 ระดับยอดเย่ียม หนวยงานท่ีจะพิจารณาใหไดรับรางวัลตองมีการดําเนินการท่ีโดดเดนครบท้ัง 3 ดาน
ไดแก ดานมาตรฐานการบริการ ดานการบูรณาการการบริการ และดานนวัตกรรมการบริการ หรือดานการ
พัฒนาบริการ 

 ระดับดีเดน หนวยงานท่ีจะพิจารณาใหไดรับรางวัลตองมีผลคะแนนรวมของกระบวนการจัดการ
เพ่ือใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการใหบริการและผลลัพธการดําเนินการ ไมนอยกวา 800 คะแนน 

 ระดับด ีหนวยงานท่ีจะพิจารณาใหไดรับรางวัลตองมีผลคะแนนรวมของกระบวนการจัดการเพ่ือให
เกิดการพัฒนาคุณภาพการใหบริการและผลลัพธการดําเนินการ ไดคะแนนมากกวา 750 คะแนน แตไมถึง 800 
คะแนน 

 ท้ังนี้ ระดับของรางวัลมีขอกําหนดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการไดรับรางวัลในแตละประเภทรางวัล ดังนี้ 

 1. รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการท่ีเปนเลิศ 

 ระดับดีเดน ตองไดคะแนนสวนท่ี 1 ดานการใหบริการท่ีมีคุณภาพ ไมนอยกวารอยละ 80 
และสวนท่ี 2 ผลลัพธการดําเนินการไมนอยกวารอยละ 80 และคะแนนท้ังสองสวนรวมกัน
ตองไมนอยกวา 800  คะแนน 

 ระดับดี ตองไดคะแนนสวนท่ี 1 ดานการใหบริการท่ีมีคุณภาพ ไมนอยกวารอยละ 75 และ
สวนท่ี 2 ผลลัพธการดําเนินการไมนอยกวารอยละ 75 และคะแนนท้ังสองสวนรวมกันตองไม
นอยกวา 750 คะแนน 

 2. รางวัลบูรณาการการบริการท่ีเปนเลิศ 

 ระดับดีเดน ตองไดคะแนนสวนท่ี 1 ดานการสงเสริมการทํางานแบบหุนสวนและการสงเสริม
ใหเกิดความเสมอภาคในการรับบริการ ไมนอยกวารอยละ 80 และสวนท่ี 2 ผลลัพธการ
ดําเนินการไมนอยกวารอยละ 80 และคะแนนท้ังสองสวนรวมกันตองไมนอยกวา 800 คะแนน 
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 ระดับดี ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้านการส่งเสริมการทํางานแบบหุ้นส่วนและการส่งเสริมให้เกิด
ความเสมอภาคในการรับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และส่วนที่ 2 ผลลัพธ์การดําเนินการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่า 750 คะแนน 

 3. รางวัลนวัตกรรมการบริการท่ีเป็นเลิศ 

 ระดับดีเด่น ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้านการเสนอแนวคิดใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ
ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์การดําเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่
น้อยกว่า 800 คะแนน 

 ระดับดี ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้านการเสนอแนวคิดใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และส่วนที่ 
2 ผลลัพธ์การดําเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อย
กว่า 750 คะแนน 

 4. รางวัลการพัฒนาการบริการท่ีเป็นเลิศ 

 ระดับดีเด่น ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้านการให้บริการที่มีคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
และส่วนที่ 2 ผลลัพธ์การดําเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกัน
ต้องไม่น้อยกว่า 800  คะแนน 

 ระดับดี ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้านการให้บริการท่ีมีคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และ
ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์การดําเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่
น้อยกว่า 750 คะแนน 

 

 การสมัครขอรับรางวัล 

คุณสมบัติเบื้องต้น 

 องค์กรภาครัฐ ประกอบด้วย ส่วนราชการระดับกรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ 

วิธีการสมัคร 

 ส่งใบสมคัรพร้อมเอกสารประกอบการรับสมัครมายังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556  

เอกสารที่ต้องจัดส่ง 

 จัดส่งเอกสาร จํานวน 3 ชุด พร้อมไฟล์บรรจุข้อมูลในแผ่นซีดี จํานวน 1 ชุด ดังน้ี 

 แบบฟอร์ม 1  ใบสมัครขอรับรางวัล  

แบบฟอร์ม 2  แบบฟอร์มรายงานผลการดําเนินการ 

แบบฟอร์ม 3  แบบฟอร์มรายงานการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ  
    (กรณีสมคัรรบัรางวัลการบริการอย่างย่ังยืน) 
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กระบวนการตรวจประเมินและมอบรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2556 

 
 การพิจารณาตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชน ประจําป พ.ศ. 2556 ประกอบดวย  

7 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 : การตรวจสอบเอกสารเบ้ืองตน 

 เปนการตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณของการจัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินการของสวนราชการท่ี
เสนอมาเพ่ือขอรับการประเมิน โดยเง่ือนไขการพิจารณา ดังนี้ 

 การจัดทําเอกสารรายงานตองถูกตองและครบถวนตามแบบฟอรมท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. หาก
สวนราชการจัดทํารายงานไมถูกตองหรือไมครบถวนตามแบบฟอรมดังกลาว จะไมพิจารณาตรวจประเมินในข้ัน
ตอไป 
  

ข้ันตอนท่ี 2 : การตรวจประเมินจากเอกสารรายงาน (Independent Review) 

 เปนการประเมินผลจากเอกสารรายงานผลการดําเนินการท่ีสวนราชการเสนอขอรับการประเมิน
มายังสํานักงาน ก.พ.ร. โดยทีมผูตรวจประเมิน ท้ังนี้ ในแตละประเภทรางวัลจะมีคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน 
ผลงานใดไดคะแนนมากกวา 750 คะแนน จะไดรับการตรวจประเมินในข้ันตอไป 

 

ข้ันตอนท่ี 3 : การกล่ันกรองผลการตรวจประเมิน (Consensus Review) 

 เปนการประชุมกลั่นกรองผลการตรวจประเมิน ท่ีผานการพิจารณาจากข้ันท่ี 1 โดยทีมผูทรงคุณวุฒิ
จากสํานักงาน ก.พ.ร. ท้ังนี้ หากกระบวนงานบริการใดไดรับการยืนยันผลคะแนนมากกวา 750 คะแนน แตไมถึง 
800 คะแนน จะพิจารณาใหไดรับรางวัลในระดับดี สําหรับกระบวนงานบริการใดไดรับการยืนยันผลคะแนน
ตั้งแต 800 คะแนน ข้ึนไป จะไดรับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานจริงในพ้ืนท่ีตอไป เพ่ือรับรางวัลในระดับ
ดีเดน 

ข้ันตอนท่ี 4 : ยืนยันผลการพิจารณาตรวจประเมิน (Site Visit Review)  

เปนการตรวจประเมินในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานจริงของสวนราชการ โดยทีมผูตรวจประเมิน สําหรับ
ผลงานท่ีมีคะแนนตั้งแต 800 คะแนน ข้ึนไป เพ่ือยืนยันผลการพิจารณาตรวจประเมิน อันนําไปสูการมอบรางวัล
ระดับดีเดน  

 



 

14 

 

หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครฐัแหงชาติ  ป พ.ศ. 2556 

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

การปฏิบัติราชการ เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการประชาชนอนุมัติรางวัล 

  นําเสนอผลการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแหงชาติตอ อ.ก.พ.ร. เก่ียวกับการยกระดับและ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและลดข้ันตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความตองการประชาชน เพ่ืออนุมัติรางวัล 

ข้ันตอนท่ี 6 : ประกาศรางวัล 

ประกาศรายชื่อสวนราชการท่ีไดรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ 

ข้ันตอนท่ี 7: มอบรางวัล 

จัดพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ  

โดยมีรายละเอียดกระบวนการตัดสินรางวัลและมอบรางวัลดังภาพ 

 

ตรวจสอบเอกสาร

เบื้องตน

ตรวจประเมินจาก

เอกสารรายงาน

< 750 คะแนน

ไมรับพิจารณา

ขอมูลไม

ครบถวน

ไมผานการตรวจ

ประเมิน

> 750 < 800 คะแนน

กลัน่กรองผลการตรวจ

ประเมิน

พิจาณาใหรบัรางวัล

ระดับดี
ตรวจประเมิน 

ณ พื้นที่

≥ 800  คะแนน

ประกาศผลการ

พิจาณา

มอบรางวัล

เสนอ อ.ก.พ.ร. ฯ 

พิจารณา

No

รับสมัคร

yes

yes
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หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครฐัแหงชาติ  ป พ.ศ. 2556 

 

ปฏิทินการรับสมัครรางวัล ป พ.ศ. 2556 
 
 

วัน เดือน ป กิจกรรม 

20 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2556 สวนราชการยื่นสมัครขอรับการประเมินเพ่ือรับรางวัล 

15 – 31 พฤษภาคม 2556 พิจารณาคัดเลือกเอกสารรายงานท่ีมีความสมบูรณตามเง่ือนไข 
ท่ีกําหนด 

1 – 15 มิถุนายน 2556 ผูตรวจประเมินพิจารณาเอกสารรายงานผลการดําเนินการของ 
สวนราชการ 

16 – 30 มิถุนายน 2556 ทีมผูตรวจประเมินพิจารณากลั่นกรองผลการตรวจประเมิน 

1 – 31 กรกฎาคม 2556 ทีมผูตรวจประเมินพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ณ พ้ืนท่ี 

สิงหาคม  2556 พิจารณาผลการตัดสิน และประกาศรายชื่อสวนราชการท่ีไดรับรางวัล
บริการภาครัฐแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2556 

กันยายน  2556 * พิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2556 

 
* กําหนดจัดพิธีมอบรางวัลฯ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 



 

  

 

หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครฐัแหงชาติ  ภาคผนวก 1 

 

 

 

  

ภาคผนวก 1   แนวทางการใหคะแนนรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ 

 

        1.1 ประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เปนเลิศ 

            1.2 ประเภทรางวัลบูรณาการการบรกิารที่เปนเลศิ 

             1.3 ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เปนเลศิ 

             1.4 ประเภทรางวัลการพัฒนาการบรกิารที่เปนเลศิ 

             1.5 ประเภทรางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครฐัแหงชาติ  ภาคผนวก 1.1 

 

 

 

 

 

     1.1 ประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการท่ีเปนเลิศ 
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หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ   ภาคผนวก 1.1 

ประเด็นพิจารณา คะแนน

คะแนน 200

       1.1) มีการปรับปรุง/ลดขั้นตอน 

หรือปรับปรุงกระบวนการทํางาน/

กระบวนการใหบริการ หรือดําเนินการ

อื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ

มีแนวทางในการ

ปรับปรุง/ลดขั้นตอนใน

การทํางาน/บริการแต

ยังไมมีระบบที่ชัดเจน

มีแนวทางในการ

ปรับปรุง/ลดขั้นตอนใน

การทํางาน/บริการ 

อยางเปนระบบ

(ขั้นตอนการปรับปรุง 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

ดําเนินการ หนวยงานที่

จะดําเนินการ)

มีแนวทางในการ

ปรับปรุง/ลดขั้นตอน

ในการทํางาน/บริการ 

อยางเปนระบบ และ

มีการนําแนวทางไป

ปรับปรุงบางขั้นตอน

มีแนวทางในการ

ปรับปรุง/ลดขั้นตอนใน

การทํางาน/บริการ 

อยางเปนระบบ และมี

การนําแนวทางไป

ปรับปรุงครบทุกขั้นตอน

คะแนน 40 30 40

       2.1) มีการใหความสําคัญกับพัฒนา

คุณภาพการใหบริการ เชน การกําหนด

นโยบาย หรือกลยุทธขององคการ โดย

คํานึงถึงผูรับบริการเปนศูนยกลาง

มีการสํารวจความ

คิดเห็นความตองการ 

ความคาดหวังของ

ผูรับบริการ

มีวิสัยทัศน/กลยุทธใน

การปรับปรุงการ

ทํางาน/บริการ 

มีการกําหนดแผนงาน/

โครงการที่สอดคลองกับ

วิสัยทัศน/กลยุทธใน

การปรับปรุงการ

ทํางาน/บริการ 

ผูบริหารมีสวนรวมใน

การปรับปรุงและพัฒนา

 คุณภาพการทํางาน/ 

บริการ อยางตอเนื่อง

แนวทางการใหคะแนนรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ (Thailand Public Service Awards)

ประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เปนเลิศ

เกณฑการใหคะแนน

1. การจัดการเพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ (600 คะแนน)

   1) การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ

50 100 150 200

   2) การใหบริการที่มีคุณภาพ

10 20
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หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ   ภาคผนวก 1.1 

 

คะแนน 40 10 20 30 40

      2.2) มีการกระจายอํานาจการ

ตัดสินใจ (ทําใหกระบวนการใหบริการมี

ความคลองตัวมากขึ้น)

มอบอํานาจรอยละ 50

 ของจํานวนเรื่องที่ควร

มอบอํานาจเพื่อให

การทํางานเกิด

ความคลองตัว

มอบอํานาจรอยละ 60 

ของจํานวนเรื่องที่ควร

มอบอํานาจเพื่อให

การทํางานเกิด

ความคลองตัว

มอบอํานาจรอยละ 80

 ของจํานวนเรื่องที่ควร

มอบอํานาจเพื่อให

การทํางานเกิด

ความคลองตัว

มอบอํานาจรอยละ 

100 ของจํานวนเรื่องที่

ควรมอบอํานาจเพื่อให

การทํางานเกิด

ความคลองตัว

คะแนน 100

      2.3) มีมาตรฐานในการใหบริการของ

ทุกหนวยบริการ (คูมือการปฏิบัติงาน/

การใหบริการ ระยะเวลาที่ชัดเจน และ

พฤติกรรมการใหบริการของเจาหนาที่ )

มีการกําหนดมาตรฐาน

ขั้นตอนการทํางาน/

บริการ (work flow) 

รายละเอียดของงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ขอกําหนด)

มีการนํามาตรฐานไปใช

ไมนอยกวารอยละ 40 

ของหนวยบริการ

มีการนํามาตรฐานไปใช

ไมนอยกวารอยละ 60

ของหนวยบริการ

มีการนํามาตรฐานไปใช

ไมนอยกวารอยละ 80 

ของหนวยบริการ

มีการนํามาตรฐาน

ไปใชอยางทั่วถึง

ทุกหนวยบริการ

รอยละ 100

มีการจัดทําคูมือการ

ใหบริการของเจาหนาที่

มีการนํามาตรฐานไปใช

ไมนอยกวารอยละ 50 

ของหนวยบริการ

มีการนํามาตรฐานไปใช

ไมนอยกวารอยละ 70

ของหนวยบริการ

มีการนํามาตรฐานไปใช

ไมนอยกวารอยละ 90 

ของหนวยบริการ

มีการกําหนดระบบใน

การติดตามประเมินผล

การนํามาตรฐานงาน

ไปปฏิบัติ

 10 - 20 30 - 50 60 - 70 80 - 90 100
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หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ   ภาคผนวก 1.1 

คะแนน 20

      2.4) มีความเปนเอกลักษณของหนวย

บริการทั้งหมด เชน แผนผังสํานักงาน 

เครื่องแตงกาย การใหบริการนอกเวลา

ทําการ ปาย สัญลักษณตางๆ

มีความเปนเอกลักษณ

เดียวกันไมนอยกวา

รอยละ 50 

ของหนวยบริการ

มีความเปนเอกลักษณ

เดียวกันไมนอยกวา

รอยละ 70 

ของหนวยบริการ

มีความเปนเอกลักษณ

เดียวกันไมนอยกวา

รอยละ 90

ของหนวยบริการ

มีความเปนเอกลักษณ

เดียวกันไมนอยกวา

รอยละ 60 

ของหนวยบริการ

มีความเปนเอกลักษณ

เดียวกันไมนอยกวา

รอยละ 80 

ของหนวยบริการ

มีความเปนเอกลักษณ

เดียวกันทุกหนวยบริการ

คะแนน 60

        3.1) มีการสรางวัฒนธรรมองคการ 

ใหมี Service mind

มีแนวทางในการสราง

วัฒนธรรมองคการใหมี

Service mind อยาง

เปนระบบ

มีการอบรม/จัดกิจกรรม

เพื่อสงเสริม Service 

mind ใหกับเจาหนาที่

บางกลุมเปาหมาย

มีการติดตาม

ประเมินผลความสําเร็จ

ของการสราง

วัฒนธรรมองคการใหมี 

Service mind 

มีการสื่อสารเกี่ยวกับ

วัฒนาธรรมองคการ

ดาน Service Mind 

อยางตอเนื่อง

มีการอบรม/จัดกิจกรรม

เพื่อสงเสริม Service 

mind ใหกับเจาหนาที่

ครบทุกกลุมเปาหมาย

มีการสรางวัตนธรรม

องคการดาน Service

 mind อยางตอเนื่อง

5 10 20

    3) การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ

 10 - 20 30 - 40 50 - 60
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หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ   ภาคผนวก 1.1 

 

คะแนน 60

       3.2) มีการสรางการมีสวนรวมของ

บุคลากรในองคการในการปรับปรุง

คุณภาพการปฏิบัติงาน/บริการ

มีการสรางแรงจูงใจให

บุคลากรมีสวนรวมใน

การปรับปรุงคุณภาพ

การทํางาน/บริการ

มีการจัดกิจกรรม KM 

ของบุคลากรในองคการ

อยางเปนระบบในการ

ปรับปรุงคุณภาพการ

ทํางาน/บริการ เพียง

บางสวน

มีการนําความคิดเห็น

ของบุคคลากรไปใชใน

การปรับปรุงการทํางาน

 /บริการ

มีการเปดโอกาสให

บุคลากรเสนอความ

คิดเห็นในการปรับปรุง

การทํางาน /บริการ

มีการจัดกิจกรรม KM 

ของบุคลากรในองคการ

อยางเปนระบบในการ

ปรับปรุงคุณภาพการ

ทํางาน/บริการ ทั่วทั้ง

องคการ

มีการนําองคความรูไปสู

การปรับปรุงคุณภาพ

การทํางาน/บริการ

คะแนน 80

       3.3) มีการบริหารจัดการโดยใช

ขอมูลสารสนเทศ

มีการเก็บรวบรวม

ขอมูลสารสนเทศเพื่อใช

เปนขอมูลในการทํางาน

 /บริการ

มีการนําขอมูล

สารสนเทศมาใชในการ

ทํางาน/ บริการ

 10 - 20 30 - 40 50 - 60

10 - 40 50 - 80
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หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ   ภาคผนวก 1.1 

 

คะแนน 100

      ประโยชนของการดําเนินโครงการที่

สงผลตอกลุมเปาหมายตามวัตถุประสงค

ของโครงการ

รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 95 รอยละ 100

คะแนน 40

       2.1) การลดขั้นตอน และระยะเวลา

ในการใหบริการ 

    

      

ลดขั้นตอนและ

ระยะเวลาไดไมนอยกวา

 รอยละ 60

ลดขั้นตอนและ

ระยะเวลาไดไมนอยกวา

รอยละ 70

ลดขั้นตอนและ

ระยะเวลาไดไมนอยกวา

 รอยละ 80

ลดขั้นตอนและ

ระยะเวลาไดไมนอยกวา

 รอยละ 90

มีการปรับเปลี่ยน

รูปแบบการทํางานใหดี

ขึ้นอยางกาวกระโดด

คะแนน 30

      2.2) ความพึงพอใจของผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสีย

รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 95 รอยละ 100

คะแนน 30

      2.3) ความไมพึงพอใจของผูรับบริการ

 หรือ

นอยกวารอยละ 8 นอยกวารอยละ 6 นอยกวารอยละ 4 นอยกวารอยละ 2 ความไมพึงพอใจ

รอยละ 0

           การจัดการขอรองเรียน รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 95 รอยละ 100

80 85 90 95

10 15 20 25 30

20 25 30 35

    2) มิติดานคุณภาพและประสิทธิภาพการใหบริการ

10 15 20 25 30

40

100

2. ผลลัพธการดําเนินการ (400 คะแนน)

    1) มิติดานความสําเร็จตามวัตถุประสงคโครงการ
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หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ   ภาคผนวก 1.1 

คะแนน 30

      3.1) การลดคาใชจายในการเขาถึง

บริการของประชาชน

คาใชจายของประชาชน

ในการเขาถึงบริการ

ลดลงรอยละ 20

คาใชจายของประชาชน

ในการเขาถึงบริการ

ลดลงรอยละ 30

คาใชจายของประชาชน

ในการเขาถึงบริการ

ลดลงรอยละ 40

คะแนน 30

      3.2) การลดตนทุน/ผลิตภาพ

การใหบริการของหนวยงาน

ผลิตภาพเทากับ

เปาหมายที่กําหนด

ผลิตภาพมากกวา

เปาหมายที่กําหนด

คะแนน 40

      3.3) ความคุมคาทางเศรษฐกิจ สังคม

 และชุมชน โดยรวม

B/C ratio = 1.00 B/C ratio 

อยูระหวาง 1.01 - 5.00

B/C ratio 

อยูระหวาง 5.01 - 

10.00

B/C ratio 

มากกวา 10

คะแนน 30 30

      4.1) ความตอเนื่องในการสงสมัคร

ขอรับรางวัล

สงสมัครขอรับรางวัล

ครั้งแรก

เคยสงสมัครขอรับรางวัล

 (แมไมตอเนื่อง)

สงสมัครขอรับรางวัล

ตอเนื่อง 2 ป

สงสมัครขอรับรางวัล

ตอเนื่อง 3 ป

สงสมัครขอรับรางวัล

ทุกป

   3) มิติดานความคุมคา

10 20 30 40

   4) มิติดานการพัฒนาที่ยั่งยืนและภาพลักษณองคการ

10 15 20 25

10 20 30

10 20 - 30
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หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ   ภาคผนวก 1.1 

คะแนน 30 24 30

      4.2) ผลคะแนนจากคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการในมิติคุณภาพการใหบริการ

3.00 - 3.40 คะแนน 3.41 - 3.80 คะแนน 3.81 - 4.20 คะแนน 4.21 - 4.60 คะแนน 4.61 - 5.00 คะแนน

            กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ใชขอมูลผลคะแนนจากการประเมิน

มาตรฐานการปฏิบัติราชการดานการ

บริการสาธารณะของกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น

รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 รอยละ 100

คะแนน 40 40

      4.3) ความโปรงใสในการปฏิบัติ

ราชการ

           กรณีสวนราชการใชขอมูลความ

โปรงใสในการปฏิบัติราชการของ

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

49.99 คะแนน ลงมา 50 - 62.50 คะแนน 62.51 - 75 คะแนน 75.10 - 87.50 คะแนน 87.51 - 100 คะแนน

           กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ใชขอมูลผลคะแนนจากการประเมิน

มาตรฐานการปฏิบัติราชการดานการ

บริหารจัดการของกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น

รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 รอยละ 100

หมายเหตุ

 - แนวทางการใหคะแนนอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

18

 - รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เปนเลิศ ระดับดีเดน ตองไดคะแนนสวนที่ 1 ดานการใหบริการที่มีคุณภาพ ไมนอยกวารอยละ 80 และสวนที่ 2 ผลลัพธการดําเนินการไมนอยกวา

รอยละ 80 และคะแนนทั้งสองสวนรวมกันตองไมนอยกวา 800  คะแนน

6 12

8 16 24 32

 



 

  

 

หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครฐัแหงชาติ  ภาคผนวก 1.2 

 

 

 

 

             1.2 ประเภทรางวัลบูรณาการการบริการท่ีเปนเลิศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1 

 

หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครฐัแหงชาติ   ภาคผนวก 1.2 

ประเด็นพิจารณา คะแนน

คะแนน 100

       1.1) มีการปรับปรุง/ลดขั้นตอน 

หรือปรับปรุงกระบวนการทํางาน/

กระบวนการใหบริการ หรือดําเนินการ

อื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ

มีแนวทางในการ

ปรับปรุง/ลดขั้นตอนใน

การทํางาน/บริการแต

ยังไมมีระบบที่ชัดเจน

มีแนวทางในการปรับปรุง/

ลดขั้นตอนในการทํางาน/

บริการ อยางเปนระบบ

(ขั้นตอนการปรับปรุง 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

ดําเนินการ หนวยงานที่จะ

ดําเนินการ)

มีแนวทางในการ

ปรับปรุง/ลดขั้นตอน

ในการทํางาน/บริการ 

อยางเปนระบบ และ

มีการนําแนวทางไป

ปรับปรุงบางขั้นตอน

มีแนวทางในการ

ปรับปรุง/ลดขั้นตอนใน

การทํางาน/บริการ 

อยางเปนระบบ และมี

การนําแนวทางไป

ปรับปรุงครบทุกขั้นตอน

คะแนน 40 30 40

       2.1) มีการใหความสําคัญกับพัฒนา

คุณภาพการใหบริการ เชน การกําหนด

นโยบาย หรือกลยุทธขององคการ โดย

คํานึงถึงผูรับบริการเปนศูนยกลาง

มีการสํารวจความ

คิดเห็นความตองการ 

ความคาดหวังของ

ผูรับบริการ

มีวิสัยทัศน/กลยุทธใน

การปรับปรุงการ

ทํางาน/บริการ 

มีการกําหนดแผนงาน/

โครงการที่สอดคลองกับ

วิสัยทัศน/กลยุทธใน

การปรับปรุงการ

ทํางาน/บริการ 

ผูบริหารมีสวนรวมใน

การปรับปรุงและพัฒนา

 คุณภาพการทํางาน/ 

บริการ อยางตอเนื่อง

แนวทางการใหคะแนนรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ (Thailand Public Service Awards)

ประเภทรางวัลบูรณาการการบริการที่เปนเลิศ

เกณฑการใหคะแนน

1. การจัดการเพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ (600 คะแนน)

   1) การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ

10 - 20 30 - 50 50 - 70 80 - 100

   2) การใหบริการที่มีคุณภาพ

10 20
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หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครฐัแหงชาติ   ภาคผนวก 1.2 

 

คะแนน 40 10 20 30 40

      2.2) มีการกระจายอํานาจการ

ตัดสินใจ (ทําใหกระบวนการใหบริการมี

ความคลองตัวมากขึ้น)

มอบอํานาจรอยละ 50

 ของจํานวนเรื่องที่ควร

มอบอํานาจเพื่อให

การทํางานเกิด

ความคลองตัว

มอบอํานาจรอยละ 60 

ของจํานวนเรื่องที่ควร

มอบอํานาจเพื่อให

การทํางานเกิด

ความคลองตัว

มอบอํานาจรอยละ 80

 ของจํานวนเรื่องที่ควร

มอบอํานาจเพื่อให

การทํางานเกิด

ความคลองตัว

มอบอํานาจรอยละ 

100 ของจํานวนเรื่องที่

ควรมอบอํานาจเพื่อให

การทํางานเกิด

ความคลองตัว

คะแนน 40

      2.3) มีมาตรฐานในการใหบริการของ

ทุกหนวยบริการ (คูมือการปฏิบัติงาน/

การใหบริการ ระยะเวลาที่ชัดเจน และ

พฤติกรรมการใหบริการของเจาหนาที่ )

มีการกําหนดมาตรฐาน

ขั้นตอนการทํางาน/

บริการ (work flow) 

รายละเอียดของงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ขอกําหนด)

มีการจัดทําคูมือการ

ใหบริการของเจาหนาที่

มีการกําหนดระบบใน

การติดตามประเมินผล

การนํามาตรฐานงาน

ไปปฏิบัติ

มีการนํามาตรฐานไปใช

ไมนอยกวารอยละ 40 

ของหนวยบริการ

คะแนน 30

      2.4) มีความเปนเอกลักษณของหนวย

บริการทั้งหมด เชน แผนผังสํานักงาน 

เครื่องแตงกาย การใหบริการนอกเวลา

ทําการ ปาย สัญลักษณตางๆ

มีความเปนเอกลักษณ

เดียวกันไมนอยกวา

รอยละ 50 

ของหนวยบริการ

มีความเปนเอกลักษณ

เดียวกันไมนอยกวา

รอยละ 60 

ของหนวยบริการ

10 20 30 40

15 30

 
 

 



 

 3 

 

หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครฐัแหงชาติ   ภาคผนวก 1.2 

 

คะแนน 150

       3.1) มีกลไกในการเปดโอกาส/

สนับสนุนใหภาคสวนอื่นๆ เขามามีสวนรวม

ในการปฏิบัติงาน/บริการ (เชน จัดชองทาง

ใหประชาชนเขามีสวนรวมในบริการภาครัฐ

 การใหคําปรึกษาแนะนํา การสรางความรู

ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน)

มีกลไกในการเปดโอกาส

ใหภาคสวนอื่นเขามา

เสนอความคิดเห็น

มีกลไกใหภาคสวนอื่น

เขามาปฏิบัติงานรวมกัน

มีการนําความคิดเห็น

จากการเปดโอกาสให

ภาคสวนอื่นเขามามี

สวนรวมมาใชในการ

พัฒนางานใหดีขึ้น

มีการจัดกิจกรรมสราง

ความสัมพันธกับภาค

สวนอื่นๆ 

มีการติดตาม

ประเมินผลความสําเร็จ

ของการใหภาคสวนอื่น

เขามามีสวนรวมในการ

ทํางาน /บริการ

มีชองทางในการให

ขอมูลขาวสารและรับ

ฟงความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะที่สามารถ

เขาถึงกลุมเปาหมายได

อยางนอย 3 ชองทาง

มีการจัดกิจกรรมในการ

เปดโอกาสใหภาคสวน

อื่นเขามามีสวนรวม

อยางสม่ําเสมอ

มีการสงเสริม/และ

สนับสนุนใหภาคสวน

อื่นมาปฏิบัติงานรวมกัน

มีการประชาสัมพันธ 

หรือเผยแพรผลการ

ดําเนินงานใหกับ

ประชาชนรับทราบ

มีการพัฒนา

การเปดโอกาสให

ภาคสวนอื่นเขามามี

สวนรวมในการ

ใหบริการอยางตอเนื่อง

    3) การสงเสริมการทํางานแบบหุนสวน

30 60 90 120 150
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หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครฐัแหงชาติ   ภาคผนวก 1.2 

 

 

คะแนน 30

        4.1) มีการสรางวัฒนธรรมองคการ 

ใหมี Service mind

มีแนวทางในการสราง

วัฒนธรรมองคการใหมี

Service mind อยาง

เปนระบบ

มีการอบรม/จัดกิจกรรม

เพื่อสงเสริม Service 

mind ใหกับเจาหนาที่

บางกลุมเปาหมาย

มีการติดตาม

ประเมินผลความสําเร็จ

ของการสราง

วัฒนธรรมองคการใหมี 

Service mind 

มีการสื่อสารเกี่ยวกับ

วัฒนาธรรมองคการ

ดาน Service Mind 

อยางตอเนื่อง

มีการอบรม/จัดกิจกรรม

เพื่อสงเสริม Service 

mind ใหกับเจาหนาที่

ครบทุกกลุมเปาหมาย

มีการสรางวัตนธรรม

องคการดาน Service

 mind อยางตอเนื่อง

    4) การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ

10 20 30
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หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครฐัแหงชาติ   ภาคผนวก 1.2 

 

คะแนน 30

       4.2) มีการสรางการมีสวนรวมของ

บุคลากรในองคการในการปรับปรุง

คุณภาพการปฏิบัติงาน/บริการ

มีการสรางแรงจูงใจให

บุคลากรมีสวนรวมใน

การปรับปรุงคุณภาพ

การทํางาน/บริการ

มีการจัดกิจกรรม KM 

ของบุคลากรในองคการ

อยางเปนระบบในการ

ปรับปรุงคุณภาพการ

ทํางาน/บริการ เพียง

บางสวน

มีการนําความคิดเห็น

ของบุคคลากรไปใชใน

การปรับปรุงการทํางาน

 /บริการ

มีการเปดโอกาสให

บุคลากรเสนอความ

คิดเห็นในการปรับปรุง

การทํางาน /บริการ

มีการจัดกิจกรรม KM 

ของบุคลากรในองคการ

อยางเปนระบบในการ

ปรับปรุงคุณภาพการ

ทํางาน/บริการ ทั่วทั้ง

องคการ

มีการนําองคความรูไปสู

การปรับปรุงคุณภาพ

การทํางาน/บริการ

คะแนน 40

       4.3) มีการบริหารจัดการโดยใช

ขอมูลสารสนเทศ

มีการเก็บรวบรวม

ขอมูลสารสนเทศเพื่อใช

เปนขอมูลในการทํางาน

 /บริการ

มีการนําขอมูล

สารสนเทศมาใชในการ

ทํางาน/ บริการ

10 - 20 30 - 40

10 20 30
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หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครฐัแหงชาติ   ภาคผนวก 1.2 

 

คะแนน 70

       5.1) ผูรับบริการสามารถเขาถึง

บริการไดหลายชองทาง หรือสามารถ

เขาถึงบริการของทุกหนวยที่เกี่ยวของไดใน

จุดเดียว (จํานวนจุดบริการที่ลดลงจากการ

บูรณาการการทํางาน )

มีการกําหนด

แนวทางการทํางาน

รวมกันระหวาง

หนวยงานที่เกี่ยวของใน

การพัฒนาการ

ใหบริการอยางเปนระบบ

มีระบบในการติดตาม

ประเมินผลการทํางาน

รวมกัน

มีการใชทรัพยากร

รวมกันในการทํางาน /

บริการ

สามารถลดจุด/เวลาใน

การใหบริการ

สามารถใหบริการ 

ณ จุดเดียว

มีการจัดทําขอตกลงใน

การปฎิบัติงานรวมกัน

ระหวางหนวยงานที่

เกี่ยวของ

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู

รวมกันระหวาง

หนวยงานที่เกี่ยวของ

เพื่อพัฒนาการทํางาน/

บริการใหดีขึ้น

มีการเพิ่มชองทางใน

เขาถึงบริการ

สามารถลดจุด/เวลาใน

การใหบริการและ

สามารถทํางานแทน

หนวยงานอื่นได

สามารถใหบริการ 

ณ จุดเดียว และ

สามารถทํางานแทน

หนวยงานอื่นได

คะแนน 30

        5.2) ขยายการใหบริการไปยังกลุม

ผูดอยโอกาส เชน คนยากจน คนพิการ 

เปนตน และประชาชนมากขึ้น

มีการกําหนดแนวทาง

ในการขยายการ

ใหบริการอยางเปนระบบ

มีการกําหนดแนวทางใน

การขยายการใหบริการ

อยางเปนระบบและมี

การขยายการใหบริการ

ไปยังกลุมตาง ๆ

15 30

    5) การเขาถึงบริการ และการสงเสริมใหเกิดความเสมอภาคในการรับบริการ

 10 - 20  30 - 40 50 - 60 70 90 - 100
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หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครฐัแหงชาติ   ภาคผนวก 1.2 

 

คะแนน 100

      ประโยชนของการดําเนินโครงการที่

สงผลตอกลุมเปาหมายตามวัตถุประสงค

ของโครงการ

รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 95 รอยละ 100

คะแนน 40

       2.1) การลดขั้นตอน และระยะเวลา

ในการใหบริการ 

    

      

ลดขั้นตอนและ

ระยะเวลาไดไมนอยกวา

 รอยละ 60

ลดขั้นตอนและ

ระยะเวลาไดไมนอยกวา

รอยละ 70

ลดขั้นตอนและ

ระยะเวลาไดไมนอยกวา

 รอยละ 80

ลดขั้นตอนและ

ระยะเวลาไดไมนอยกวา

 รอยละ 90

มีการปรับเปลี่ยน

รูปแบบการทํางานใหดี

ขึ้นอยางกาวกระโดด

คะแนน 30

      2.2) ความพึงพอใจของผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสีย

รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 95 รอยละ 100

คะแนน 30

      2.3) ความไมพึงพอใจของผูรับบริการ

 หรือ

นอยกวารอยละ 8 นอยกวารอยละ 6 นอยกวารอยละ 4 นอยกวารอยละ 2 ความไมพึงพอใจ

รอยละ 0

           การจัดการขอรองเรียน รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 95 รอยละ 100

20 25 30 35 40

80 85 90

    1) มิติดานความสําเร็จตามวัตถุประสงคโครงการ

    2) มิติดานคุณภาพและประสิทธิภาพการใหบริการ

95 100

2. ผลลัพธการดําเนินการ (400 คะแนน)

15 20 25 3010

10 15 20 25 30

 



 

 8 

 

หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครฐัแหงชาติ   ภาคผนวก 1.2 

คะแนน 30

      3.1) การลดคาใชจายในการเขาถึง

บริการของประชาชน

คาใชจายของประชาชน

ในการเขาถึงบริการ

ลดลงรอยละ 20

คาใชจายของประชาชน

ในการเขาถึงบริการ

ลดลงรอยละ 30

คาใชจายของประชาชน

ในการเขาถึงบริการ

ลดลงรอยละ 40

คะแนน 30

      3.2) การลดตนทุน/ผลิตภาพ

การใหบริการของหนวยงาน

ผลิตภาพเทากับ

เปาหมายที่กําหนด

ผลิตภาพมากกวา

เปาหมายที่กําหนด

คะแนน 40

      3.3) ความคุมคาทางเศรษฐกิจ สังคม

 และชุมชน โดยรวม

B/C ratio = 1.00 B/C ratio 

อยูระหวาง 1.01 - 5.00

B/C ratio 

อยูระหวาง 5.01 - 

10.00

B/C ratio 

มากกวา 10

คะแนน 30 30

      4.1) ความตอเนื่องในการสงสมัคร

ขอรับรางวัล

สงสมัครขอรับรางวัล

ครั้งแรก

เคยสงสมัครขอรับรางวัล

 (แมไมตอเนื่อง)

สงสมัครขอรับรางวัล

ตอเนื่อง 2 ป

สงสมัครขอรับรางวัล

ตอเนื่อง 3 ป

สงสมัครขอรับรางวัล

ทุกป

20

10 20 30 40

10

   4) มิติดานการพัฒนาที่ยั่งยืนและภาพลักษณองคการ

10 15 20 25

10 20 - 30

30

   3) มิติดานความคุมคา
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หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครฐัแหงชาติ   ภาคผนวก 1.2 

คะแนน 30 24 30

      4.2) ผลคะแนนจากคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการในมิติคุณภาพการใหบริการ

3.00 - 3.40 คะแนน 3.41 - 3.80 คะแนน 3.81 - 4.20 คะแนน 4.21 - 4.60 คะแนน 4.61 - 5.00 คะแนน

            กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ใชขอมูลผลคะแนนจากการประเมิน

มาตรฐานการปฏิบัติราชการดานการ

บริการสาธารณะของกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น

รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 รอยละ 100

คะแนน 40 40

      4.3) ความโปรงใสในการปฏิบัติ

ราชการ

           กรณีสวนราชการใชขอมูลความ

โปรงใสในการปฏิบัติราชการของ

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

49.99 คะแนน ลงมา 50 - 62.50 คะแนน 62.51 - 75 คะแนน 75.10 - 87.50 คะแนน 87.51 - 100 คะแนน

           กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ใชขอมูลผลคะแนนจากการประเมิน

มาตรฐานการปฏิบัติราชการดานการ

บริหารจัดการของกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น

รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 รอยละ 100

หมายเหตุ

32

12 18

8 16 24

6

 - รางวัลบูรณาการการบริการที่เปนเลิศ ระดับดีเดน ตองไดคะแนนสวนที่ 1 ดานการสงเสริมการทํางานแบบหุนสวนและการสงเสริมใหเกิดความเสมอภาคในการรับบริการ ไมนอยกวา

รอยละ 80 และสวนที่ 2 ผลลัพธการดําเนินการไมนอยกวารอยละ 80 และคะแนนทั้งสองสวนรวมกันตองไมนอยกวา 800 คะแนน

 - แนวทางการใหคะแนนอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม  
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             1.3 ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการท่ีเปนเลิศ 
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หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครฐัแหงชาติ   ภาคผนวก 1.3 

ประเด็นพิจารณา คะแนน

คะแนน 150

       1.1) มีการปรับปรุง/ลดขั้นตอน 

หรือปรับปรุงกระบวนการทํางาน/

กระบวนการใหบริการ หรือดําเนินการ

อื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ

มีแนวทางในการ

ปรับปรุง/ลดขั้นตอนใน

การทํางาน/บริการแต

ยังไมมีระบบที่ชัดเจน

มีแนวทางในการ

ปรับปรุง/ลดขั้นตอน

ในการทํางาน/บริการ 

อยางเปนระบบ และ

มีการนําแนวทางไป

ปรับปรุงบางขั้นตอน

มีแนวทางในการ

ปรับปรุง/ลดขั้นตอนใน

การทํางาน/บริการ 

อยางเปนระบบ และมี

การนําแนวทางไป

ปรับปรุงครบทุก

ขั้นตอนและบาง

หนวยงาน (มีการขยาย

ผลแตยังไมครบ

ทุกหนวยงาน)

มีการติดตามทบทวน

ผลของการปรับปรุง

ในแตละป

มีแนวทางในการ

ปรับปรุง/ลดขั้นตอนใน

การทํางาน/บริการ 

อยางเปนระบบ

(ขั้นตอนการปรับปรุง 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

ดําเนินการ หนวยงาน

ที่จะดําเนินการ)

มีแนวทางในการ

ปรับปรุง/ลดขั้นตอนใน

การทํางาน/บริการ 

อยางเปนระบบ และมี

การนําแนวทางไป

ปรับปรุงครบทุกขั้นตอน

มีแนวทางในการ

ปรับปรุง/ลดขั้นตอนใน

การทํางาน/บริการ 

อยางเปนระบบ และมี

การนําแนวทางไป

ปรับปรุงครบทุก

ขั้นตอนและครบทุก

หนวยงาน

มีการพัฒนาเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

อยางตอเนื่อง ทุกป 

(มีผลการปรับปรุง

ที่ผานมา)

แนวทางการใหคะแนนรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ (Thailand Public Service Awards)

ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เปนเลิศ

เกณฑการใหคะแนน

1. การจัดการเพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ (600 คะแนน)

   1) การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ

 10 - 30  40 - 70 80 - 110 120 - 150
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หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครฐัแหงชาติ   ภาคผนวก 1.3 

 

คะแนน 40 30 40

       2.1) มีการใหความสําคัญกับพัฒนา

คุณภาพการใหบริการ เชน การกําหนด

นโยบาย หรือกลยุทธขององคการ โดย

คํานึงถึงผูรับบริการเปนศูนยกลาง

มีการสํารวจความ

คิดเห็นความตองการ 

ความคาดหวังของ

ผูรับบริการ

มีวิสัยทัศน/กลยุทธใน

การปรับปรุงการ

ทํางาน/บริการ 

มีการกําหนดแผนงาน/

โครงการที่สอดคลองกับ

วิสัยทัศน/กลยุทธใน

การปรับปรุงการ

ทํางาน/บริการ 

ผูบริหารมีสวนรวมใน

การปรับปรุงและพัฒนา

 คุณภาพการทํางาน/ 

บริการ อยางตอเนื่อง

คะแนน 40 20 40

      2.2) มีการกระจายอํานาจการ

ตัดสินใจ (ทําใหกระบวนการใหบริการมี

ความคลองตัวมากขึ้น)

มอบอํานาจรอยละ 50

 ของจํานวนเรื่องที่ควร

มอบอํานาจเพื่อให

การทํางานเกิด

ความคลองตัว

มอบอํานาจรอยละ 60 

ของจํานวนเรื่องที่ควร

มอบอํานาจเพื่อให

การทํางานเกิด

ความคลองตัว

คะแนน 40

      2.3) มีมาตรฐานในการใหบริการของ

ทุกหนวยบริการ (คูมือการปฏิบัติงาน/

การใหบริการ ระยะเวลาที่ชัดเจน และ

พฤติกรรมการใหบริการของเจาหนาที่ )

มีการกําหนดมาตรฐาน

ขั้นตอนการทํางาน/

บริการ (work flow) 

รายละเอียดของงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ขอกําหนด)

มีการจัดทําคูมือการ

ใหบริการของเจาหนาที่

   2) การใหบริการที่มีคุณภาพ

10 20

20 40
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หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครฐัแหงชาติ   ภาคผนวก 1.3 

คะแนน 30

      2.4) มีความเปนเอกลักษณของหนวย

บริการทั้งหมด เชน แผนผังสํานักงาน 

เครื่องแตงกาย การใหบริการนอกเวลา

ทําการ ปาย สัญลักษณตางๆ

มีความเปนเอกลักษณ

เดียวกันไมนอยกวา

รอยละ 50 

ของหนวยบริการ

มีความเปนเอกลักษณ

เดียวกันไมนอยกวา

รอยละ 60 

ของหนวยบริการ

คะแนน 50

        3.1) มีการสรางวัฒนธรรมองคการ 

ใหมี Service mind

มีแนวทางในการสราง

วัฒนธรรมองคการใหมี

Service mind อยาง

เปนระบบ

มีการสื่อสารเกี่ยวกับ

วัฒนาธรรมองคการดาน

 Service Mind อยาง

ตอเนื่อง

คะแนน 50

       3.2) มีการสรางการมีสวนรวมของ

บุคลากรในองคการในการปรับปรุง

คุณภาพการปฏิบัติงาน/บริการ

มีการสรางแรงจูงใจให

บุคลากรมีสวนรวมใน

การปรับปรุงคุณภาพ

การทํางาน/บริการ

มีการเปดโอกาสให

บุคลากรเสนอความ

คิดเห็นในการปรับปรุง

การทํางาน /บริการ

คะแนน 50

       3.3) มีการบริหารจัดการโดยใช

ขอมูลสารสนเทศ

มีการเก็บรวบรวม

ขอมูลสารสนเทศเพื่อใช

เปนขอมูลในการทํางาน

 /บริการ

มีการนําขอมูล

สารสนเทศมาใชในการ

ทํางาน/ บริการ

15 30

    3) การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ

25 50

25 50

25 50
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หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครฐัแหงชาติ   ภาคผนวก 1.3 

คะแนน 40 30 40

       4.1) มีการใหความสําคัญกับ

สิ่งทาทาย (เนนปจจัยภายนอกที่ถือเปน

Big Change) ขององคการ (ซึ่งเปน

แรงผลักดันใหเกิดการสรางนวัตกรรมใน

การใหบริการ)

มีการวิเคราะหความ

ทาทายขององคการที่

สงผลตอการพัฒนาการ

ทํางาน/บริการ

มีการนําความทาทาย

มาใชเปนปจจัยในการ

พัฒนาการทํางาน/

บริการ

นวัตกรรมใหมที่เกิดขึ้น

สามารถตอบสนอง

ความทายขององคกร

เปนบางสวน

นวัตกรรมใหมที่เกิดขึ้น

สามารถบรรลุความ

ทาทายขององคการ

คะแนน 70

       4.2) มีการสรางสรรคการใหบริการ

ใหม (รูปแบบ วิธีการ คุณลักษณะ) ที่สงผล

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

มีการปรับปรุง

กระบวนการทํางาน

เพียงเล็กนอย

มีการนํานวัตกรรมมาใช

ในการปรับปรุงการ

ทํางาน/บริการ

นวัตกรรมที่นํามาใช

ทําใหมีการปรับเปลี่ยน

รูปแบบการทํางาน/

บริการเพียงเล็กนอย

นวัตกรรมที่นํามาใช

ทําใหมีการปรับเปลี่ยน

รูปแบบการทํางาน/

บริการ และทําใหเกิด

คุณคาเพิ่มสูงขึ้น

มีการสรางสรรค

การใหบริการใหมและ

ทําใหการทํางาน/

บริการ มีคุณคาอยาง

กาวกระโดด

คะแนน 40 30 40

      4.3) มีการนําองคความรู/เทคโนโลยี

ใหม มาใชในการปฏิบัติงาน/บริการ

มีการนําองคความรู/

เทคโนโลยีใหมๆ มาใช

ในการทํางาน/บริการ

มีการนําองคความรู/

เทคโนโลยีใหมๆ มาใช

ในการบริการทําใหมี

การปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การทํางาน/บริการเพียง

เล็กนอย

มีการนําองคความรู/

เทคโนโลยีใหมๆ มาใช

ในการบริการทําใหมี

การปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การทํางาน/บริการ 

และทําใหเกิดคุณคา

เพิ่มสูงขึ้น

มีการนําองคความรู/

เทคโนโลยีใหมๆ มาใช

ในการบริการทําใหมี

การปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การทํางานงาน/บริการ

 และทําใหการทํางาน/

บริการมีคุณคาอยาง

กาวกระโดด

    4) การเสนอแนวคิดใหม

70

10 20

10 20

10 20 30 50
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หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครฐัแหงชาติ   ภาคผนวก 1.3 

คะแนน 100

      ประโยชนของการดําเนินโครงการที่

สงผลตอกลุมเปาหมายตามวัตถุประสงค

ของโครงการ

รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 95 รอยละ 100

คะแนน 40

       2.1) การลดขั้นตอน และระยะเวลา

ในการใหบริการ 

    

      

ลดขั้นตอนและ

ระยะเวลาไดไมนอยกวา

 รอยละ 60

ลดขั้นตอนและ

ระยะเวลาไดไมนอยกวา

รอยละ 70

ลดขั้นตอนและ

ระยะเวลาไดไมนอยกวา

 รอยละ 80

ลดขั้นตอนและ

ระยะเวลาไดไมนอยกวา

 รอยละ 90

มีการปรับเปลี่ยน

รูปแบบการทํางานใหดี

ขึ้นอยางกาวกระโดด

คะแนน 30

      2.2) ความพึงพอใจของผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสีย

รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 95 รอยละ 100

คะแนน 30

      2.3) ความไมพึงพอใจของผูรับบริการ

 หรือ

นอยกวารอยละ 8 นอยกวารอยละ 6 นอยกวารอยละ 4 นอยกวารอยละ 2 ความไมพึงพอใจ

รอยละ 0

           การจัดการขอรองเรียน รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 95 รอยละ 100

2. ผลลัพธการดําเนินการ (400 คะแนน)

    1) มิติดานความสําเร็จตามวัตถุประสงคโครงการ

80 85 90 95 100

10 15 20 25 30

    2) มิติดานคุณภาพและประสิทธิภาพการใหบริการ

20 25 30 35 40

10 15 20 25 30
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หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครฐัแหงชาติ   ภาคผนวก 1.3 

คะแนน 30

      3.1) การลดคาใชจายในการเขาถึง

บริการของประชาชน

คาใชจายของประชาชน

ในการเขาถึงบริการ

ลดลงรอยละ 20

คาใชจายของประชาชน

ในการเขาถึงบริการ

ลดลงรอยละ 30

คาใชจายของประชาชน

ในการเขาถึงบริการ

ลดลงรอยละ 40

คะแนน 30

      3.2) การลดตนทุน/ผลิตภาพ

การใหบริการของหนวยงาน

ผลิตภาพเทากับ

เปาหมายที่กําหนด

ผลิตภาพมากกวา

เปาหมายที่กําหนด

คะแนน 40

      3.3) ความคุมคาทางเศรษฐกิจ สังคม

 และชุมชน โดยรวม

B/C ratio = 1.00 B/C ratio 

อยูระหวาง 1.01 - 5.00

B/C ratio 

อยูระหวาง 5.01 - 

10.00

B/C ratio 

มากกวา 10

คะแนน 30 30

      4.1) ความตอเนื่องในการสงสมัคร

ขอรับรางวัล

สงสมัครขอรับรางวัล

ครั้งแรก

เคยสงสมัครขอรับรางวัล

 (แมไมตอเนื่อง)

สงสมัครขอรับรางวัล

ตอเนื่อง 2 ป

สงสมัครขอรับรางวัล

ตอเนื่อง 3 ป

สงสมัครขอรับรางวัล

ทุกป

10 20 30

   3) มิติดานความคุมคา

10 20 - 30

10 20 30 40

   4) มิติดานการพัฒนาที่ยั่งยืนและภาพลักษณองคการ

10 15 20 25
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หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครฐัแหงชาติ   ภาคผนวก 1.3 

คะแนน 30 24 30

      4.2) ผลคะแนนจากคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการในมิติคุณภาพการใหบริการ

3.00 - 3.40 คะแนน 3.41 - 3.80 คะแนน 3.81 - 4.20 คะแนน 4.21 - 4.60 คะแนน 4.61 - 5.00 คะแนน

            กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ใชขอมูลผลคะแนนจากการประเมิน

มาตรฐานการปฏิบัติราชการดานการ

บริการสาธารณะของกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น

รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 รอยละ 100

คะแนน 40 40

      4.3) ความโปรงใสในการปฏิบัติ

ราชการ

           กรณีสวนราชการใชขอมูลความ

โปรงใสในการปฏิบัติราชการของ

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

49.99 คะแนน ลงมา 50 - 62.50 คะแนน 62.51 - 75 คะแนน 75.10 - 87.50 คะแนน 87.51 - 100 คะแนน

           กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ใชขอมูลผลคะแนนจากการประเมิน

มาตรฐานการปฏิบัติราชการดานการ

บริหารจัดการของกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น

รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 รอยละ 100

หมายเหตุ

 - รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เปนเลิศ ระดับดีเดน ตองไดคะแนนสวนที่ 1 ดานการเสนอแนวคิดใหม ไมนอยกวารอยละ 80 และสวนที่ 2 ผลลัพธการดําเนินการไมนอยกวารอยละ 80 

และคะแนนทั้งสองสวนรวมกันตองไมนอยกวา 800 คะแนน

 - แนวทางการใหคะแนนอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

32

6 12 18

8 16 24

 



 

  

 

หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครฐัแหงชาติ  ภาคผนวก 1.4 

 

 

 

 

             1.4 ประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการท่ีเปนเลิศ 

 

 



 

 1 

 

หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครฐัแหงชาติ   ภาคผนวก 1.4 

ประเด็นพิจารณา คะแนน

คะแนน 150

       1.1) มีการปรับปรุง/ลดขั้นตอน 

หรือปรับปรุงกระบวนการทํางาน/

กระบวนการใหบริการ หรือดําเนินการ

อื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ

มีแนวทางในการ

ปรับปรุง/ลดขั้นตอนใน

การทํางาน/บริการแต

ยังไมมีระบบที่ชัดเจน

มีแนวทางในการ

ปรับปรุง/ลดขั้นตอน

ในการทํางาน/บริการ 

อยางเปนระบบ และ

มีการนําแนวทางไป

ปรับปรุงบางขั้นตอน

มีแนวทางในการ

ปรับปรุง/ลดขั้นตอนใน

การทํางาน/บริการ 

อยางเปนระบบ และมี

การนําแนวทางไป

ปรับปรุงครบทุก

ขั้นตอนและบาง

หนวยงาน (มีการขยาย

ผลแตยังไมครบ

ทุกหนวยงาน)

มีการติดตามทบทวน

ผลของการปรับปรุง

ในแตละป

มีแนวทางในการ

ปรับปรุง/ลดขั้นตอนใน

การทํางาน/บริการ 

อยางเปนระบบ

(ขั้นตอนการปรับปรุง 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

ดําเนินการ หนวยงาน

ที่จะดําเนินการ)

มีแนวทางในการ

ปรับปรุง/ลดขั้นตอนใน

การทํางาน/บริการ 

อยางเปนระบบ และมี

การนําแนวทางไป

ปรับปรุงครบทุกขั้นตอน

มีแนวทางในการ

ปรับปรุง/ลดขั้นตอนใน

การทํางาน/บริการ 

อยางเปนระบบ และมี

การนําแนวทางไป

ปรับปรุงครบทุก

ขั้นตอนและครบทุก

หนวยงาน

มีการพัฒนาเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

อยางตอเนื่อง ทุกป 

(มีผลการปรับปรุง

ที่ผานมา)

แนวทางการใหคะแนนรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ (Thailand Public Service Awards)

ประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการที่เปนเลิศ

เกณฑการใหคะแนน

1. การจัดการเพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ (600 คะแนน)

   1) การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ

 10 - 30  40 - 70 80 - 110 120 - 150
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หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครฐัแหงชาติ   ภาคผนวก 1.4 

คะแนน 40 30 40

       2.1) มีการใหความสําคัญกับพัฒนา

คุณภาพการใหบริการ เชน การกําหนด

นโยบาย หรือกลยุทธขององคการ โดย

คํานึงถึงผูรับบริการเปนศูนยกลาง

มีการสํารวจความ

คิดเห็นความตองการ 

ความคาดหวังของ

ผูรับบริการ

มีวิสัยทัศน/กลยุทธใน

การปรับปรุงการ

ทํางาน/บริการ 

มีการกําหนดแผนงาน/

โครงการที่สอดคลองกับ

วิสัยทัศน/กลยุทธใน

การปรับปรุงการ

ทํางาน/บริการ 

ผูบริหารมีสวนรวมใน

การปรับปรุงและพัฒนา

 คุณภาพการทํางาน/ 

บริการ อยางตอเนื่อง

คะแนน 40 20 40

      2.2) มีการกระจายอํานาจการ

ตัดสินใจ (ทําใหกระบวนการใหบริการมี

ความคลองตัวมากขึ้น)

มอบอํานาจรอยละ 50

 ของจํานวนเรื่องที่ควร

มอบอํานาจเพื่อให

การทํางานเกิด

ความคลองตัว

มอบอํานาจรอยละ 60 

ของจํานวนเรื่องที่ควร

มอบอํานาจเพื่อให

การทํางานเกิด

ความคลองตัว

คะแนน 40

      2.3) มีมาตรฐานในการใหบริการของ

ทุกหนวยบริการ (คูมือการปฏิบัติงาน/

การใหบริการ ระยะเวลาที่ชัดเจน และ

พฤติกรรมการใหบริการของเจาหนาที่ )

มีการกําหนดมาตรฐาน

ขั้นตอนการทํางาน/

บริการ (work flow) 

รายละเอียดของงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ขอกําหนด)

มีการจัดทําคูมือการ

ใหบริการของเจาหนาที่

   2) การใหบริการที่มีคุณภาพ

10 20

20 40
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หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครฐัแหงชาติ   ภาคผนวก 1.4 

คะแนน 30

      2.4) มีความเปนเอกลักษณของหนวย

บริการทั้งหมด เชน แผนผังสํานักงาน 

เครื่องแตงกาย การใหบริการนอกเวลา

ทําการ ปาย สัญลักษณตางๆ

มีความเปนเอกลักษณ

เดียวกันไมนอยกวา

รอยละ 50 

ของหนวยบริการ

มีความเปนเอกลักษณ

เดียวกันไมนอยกวา

รอยละ 60 

ของหนวยบริการ

คะแนน 50

        3.1) มีการสรางวัฒนธรรมองคการ 

ใหมี Service mind

มีแนวทางในการสราง

วัฒนธรรมองคการใหมี

Service mind อยาง

เปนระบบ

มีการสื่อสารเกี่ยวกับ

วัฒนาธรรมองคการดาน

 Service Mind อยาง

ตอเนื่อง

คะแนน 50

       3.2) มีการสรางการมีสวนรวมของ

บุคลากรในองคการในการปรับปรุง

คุณภาพการปฏิบัติงาน/บริการ

มีการสรางแรงจูงใจให

บุคลากรมีสวนรวมใน

การปรับปรุงคุณภาพ

การทํางาน/บริการ

มีการเปดโอกาสให

บุคลากรเสนอความ

คิดเห็นในการปรับปรุง

การทํางาน /บริการ

คะแนน 50

       3.3) มีการบริหารจัดการโดยใช

ขอมูลสารสนเทศ

มีการเก็บรวบรวม

ขอมูลสารสนเทศเพื่อใช

เปนขอมูลในการทํางาน

 /บริการ

มีการนําขอมูล

สารสนเทศมาใชในการ

ทํางาน/ บริการ

15 30

    3) การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ

25 50

25 50

25 50
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หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครฐัแหงชาติ   ภาคผนวก 1.4 

คะแนน 40 30 40

       4.1) มีการใหความสําคัญกับ

สิ่งทาทาย (เนนปจจัยภายนอกที่ถือเปน

Big Change) ขององคการ (ซึ่งเปน

แรงผลักดันใหเกิดการสรางนวัตกรรมใน

การใหบริการ)

มีการวิเคราะหความ

ทาทายขององคการที่

สงผลตอการพัฒนาการ

ทํางาน/บริการ

มีการนําความทาทาย

มาใชเปนปจจัยในการ

พัฒนาการทํางาน/

บริการ

นวัตกรรมใหมที่เกิดขึ้น

สามารถตอบสนอง

ความทายขององคกร

เปนบางสวน

นวัตกรรมใหมที่เกิดขึ้น

สามารถบรรลุความ

ทาทายขององคการ

คะแนน 70

       4.2) มีการสรางสรรคการใหบริการ

ใหม (รูปแบบ วิธีการ คุณลักษณะ) ที่สงผล

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

มีการปรับปรุง

กระบวนการทํางาน

เพียงเล็กนอย

มีการนํานวัตกรรมมาใช

ในการปรับปรุงการ

ทํางาน/บริการ

นวัตกรรมที่นํามาใช

ทําใหมีการปรับเปลี่ยน

รูปแบบการทํางาน/

บริการเพียงเล็กนอย

นวัตกรรมที่นํามาใช

ทําใหมีการปรับเปลี่ยน

รูปแบบการทํางาน/

บริการ และทําใหเกิด

คุณคาเพิ่มสูงขึ้น

มีการสรางสรรค

การใหบริการใหมและ

ทําใหการทํางาน/

บริการ มีคุณคาอยาง

กาวกระโดด

คะแนน 40 30 40

      4.3) มีการนําองคความรู/เทคโนโลยี

ใหม มาใชในการปฏิบัติงาน/บริการ

มีการนําองคความรู/

เทคโนโลยีใหมๆ มาใช

ในการทํางาน/บริการ

มีการนําองคความรู/

เทคโนโลยีใหมๆ มาใช

ในการบริการทําใหมี

การปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การทํางาน/บริการเพียง

เล็กนอย

มีการนําองคความรู/

เทคโนโลยีใหมๆ มาใช

ในการบริการทําใหมี

การปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การทํางาน/บริการ 

และทําใหเกิดคุณคา

เพิ่มสูงขึ้น

มีการนําองคความรู/

เทคโนโลยีใหมๆ มาใช

ในการบริการทําใหมี

การปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การทํางานงาน/บริการ

 และทําใหการทํางาน/

บริการมีคุณคาอยาง

กาวกระโดด

    4) การเสนอแนวคิดใหม

10 20

10 20 30 70

10 20

50
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หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครฐัแหงชาติ   ภาคผนวก 1.4 

คะแนน 100

      ประโยชนของการดําเนินโครงการที่

สงผลตอกลุมเปาหมายตามวัตถุประสงค

ของโครงการ

รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 95 รอยละ 100

คะแนน 40

       2.1) การลดขั้นตอน และระยะเวลา

ในการใหบริการ 

    

      

ลดขั้นตอนและ

ระยะเวลาไดไมนอยกวา

 รอยละ 60

ลดขั้นตอนและ

ระยะเวลาไดไมนอยกวา

รอยละ 70

ลดขั้นตอนและ

ระยะเวลาไดไมนอยกวา

 รอยละ 80

ลดขั้นตอนและ

ระยะเวลาไดไมนอยกวา

 รอยละ 90

มีการปรับเปลี่ยน

รูปแบบการทํางานใหดี

ขึ้นอยางกาวกระโดด

คะแนน 30

      2.2) ความพึงพอใจของผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสีย

รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 95 รอยละ 100

คะแนน 30

      2.3) ความไมพึงพอใจของผูรับบริการ

 หรือ

นอยกวารอยละ 8 นอยกวารอยละ 6 นอยกวารอยละ 4 นอยกวารอยละ 2 ความไมพึงพอใจ

รอยละ 0

           การจัดการขอรองเรียน รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 95 รอยละ 100

80 85 90 95 100

2. ผลลัพธการดําเนินการ (400 คะแนน)

    1) มิติดานความสําเร็จตามวัตถุประสงคโครงการ

30

    2) มิติดานคุณภาพและประสิทธิภาพการใหบริการ

20 25 30 35 40

10 15 20 25 30

10 15 20 25
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หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครฐัแหงชาติ   ภาคผนวก 1.4 

คะแนน 30

      3.1) การลดคาใชจายในการเขาถึง

บริการของประชาชน

คาใชจายของประชาชน

ในการเขาถึงบริการ

ลดลงรอยละ 20

คาใชจายของประชาชน

ในการเขาถึงบริการ

ลดลงรอยละ 30

คาใชจายของประชาชน

ในการเขาถึงบริการ

ลดลงรอยละ 40

คะแนน 30

      3.2) การลดตนทุน/ผลิตภาพ

การใหบริการของหนวยงาน

ผลิตภาพเทากับ

เปาหมายที่กําหนด

ผลิตภาพมากกวา

เปาหมายที่กําหนด

คะแนน 40

      3.3) ความคุมคาทางเศรษฐกิจ สังคม

 และชุมชน โดยรวม

B/C ratio = 1.00 B/C ratio 

อยูระหวาง 1.01 - 5.00

B/C ratio 

อยูระหวาง 5.01 - 

10.00

B/C ratio 

มากกวา 10

คะแนน 30 30

      4.1) ความตอเนื่องในการสงสมัคร

ขอรับรางวัล

สงสมัครขอรับรางวัล

ครั้งแรก

เคยสงสมัครขอรับรางวัล

 (แมไมตอเนื่อง)

สงสมัครขอรับรางวัล

ตอเนื่อง 2 ป

สงสมัครขอรับรางวัล

ตอเนื่อง 3 ป

สงสมัครขอรับรางวัล

ทุกป

10 20 - 30

   3) มิติดานความคุมคา

10 20 30

10 20 30 40

   4) มิติดานการพัฒนาที่ยั่งยืนและภาพลักษณองคการ

10 15 20 25
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หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครฐัแหงชาติ   ภาคผนวก 1.4 

คะแนน 30 24 30

      4.2) ผลคะแนนจากคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการในมิติคุณภาพการใหบริการ

3.00 - 3.40 คะแนน 3.41 - 3.80 คะแนน 3.81 - 4.20 คะแนน 4.21 - 4.60 คะแนน 4.61 - 5.00 คะแนน

            กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ใชขอมูลผลคะแนนจากการประเมิน

มาตรฐานการปฏิบัติราชการดานการ

บริการสาธารณะของกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น

รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 รอยละ 100

คะแนน 40 40

      4.3) ความโปรงใสในการปฏิบัติ

ราชการ

           กรณีสวนราชการใชขอมูลความ

โปรงใสในการปฏิบัติราชการของ

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

49.99 คะแนน ลงมา 50 - 62.50 คะแนน 62.51 - 75 คะแนน 75.10 - 87.50 คะแนน 87.51 - 100 คะแนน

           กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ใชขอมูลผลคะแนนจากการประเมิน

มาตรฐานการปฏิบัติราชการดานการ

บริหารจัดการของกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น

รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 รอยละ 100

หมายเหตุ

 - แนวทางการใหคะแนนอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

 - รางวัลการพัฒนาการบริการที่เปนเลิศ ระดับดีเดน ตองไดคะแนนสวนที่ 1 ดานการใหบริการที่มีคุณภาพ ไมนอยกวารอยละ 80 และสวนที่ 2 ผลลัพธการดําเนินการไมนอยกวารอยละ 

80 และคะแนนทั้งสองสวนรวมกันตองไมนอยกวา 800 คะแนน

32

6 12 18

8 16 24

 



 

  

 

หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครฐัแหงชาติ  ภาคผนวก 1.5 
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หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครฐัแหงชาติ   ภาคผนวก 1.5 

ประเด็นพิจารณา คะแนน

คะแนน 100

       1.1) มีการปรับปรุง/ลดขั้นตอน 

หรือปรับปรุงกระบวนการทํางาน/

กระบวนการใหบริการ หรือดําเนินการ

อื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ

มีแนวทางในการ

ปรับปรุง/ลดขั้นตอนใน

การทํางาน/บริการแต

ยังไมมีระบบที่ชัดเจน

มีแนวทางในการปรับปรุง/

ลดขั้นตอนในการทํางาน/

บริการ อยางเปนระบบ

(ขั้นตอนการปรับปรุง 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

ดําเนินการ หนวยงานที่จะ

ดําเนินการ)

มีแนวทางในการ

ปรับปรุง/ลดขั้นตอน

ในการทํางาน/บริการ 

อยางเปนระบบ และ

มีการนําแนวทางไป

ปรับปรุงบางขั้นตอน

มีแนวทางในการ

ปรับปรุง/ลดขั้นตอนใน

การทํางาน/บริการ 

อยางเปนระบบ และมี

การนําแนวทางไป

ปรับปรุงครบทุกขั้นตอน

คะแนน 20 15 20

       2.1) มีการใหความสําคัญกับพัฒนา

คุณภาพการใหบริการ เชน การกําหนด

นโยบาย หรือกลยุทธขององคการ โดย

คํานึงถึงผูรับบริการเปนศูนยกลาง

มีการสํารวจความ

คิดเห็นความตองการ 

ความคาดหวังของ

ผูรับบริการ

มีวิสัยทัศน/กลยุทธใน

การปรับปรุงการ

ทํางาน/บริการ 

มีการกําหนดแผนงาน/

โครงการที่สอดคลองกับ

วิสัยทัศน/กลยุทธใน

การปรับปรุงการ

ทํางาน/บริการ 

ผูบริหารมีสวนรวมใน

การปรับปรุงและพัฒนา

 คุณภาพการทํางาน/ 

บริการ อยางตอเนื่อง

แนวทางการใหคะแนนรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ (Thailand Public Service Awards)

ประเภทรางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยม

เกณฑการใหคะแนน

1. การจัดการเพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ (600 คะแนน)

   1) การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ

10 - 20 30 - 50 50 - 70 80 - 100

   2) การใหบริการที่มีคุณภาพ

5 10
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หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครฐัแหงชาติ   ภาคผนวก 1.5 

คะแนน 30 5 10 20 30

      2.2) มีการกระจายอํานาจการ

ตัดสินใจ (ทําใหกระบวนการใหบริการมี

ความคลองตัวมากขึ้น)

มอบอํานาจรอยละ 50

 ของจํานวนเรื่องที่ควร

มอบอํานาจเพื่อให

การทํางานเกิด

ความคลองตัว

มอบอํานาจรอยละ 60 

ของจํานวนเรื่องที่ควร

มอบอํานาจเพื่อให

การทํางานเกิด

ความคลองตัว

มอบอํานาจรอยละ 80

 ของจํานวนเรื่องที่ควร

มอบอํานาจเพื่อให

การทํางานเกิด

ความคลองตัว

มอบอํานาจรอยละ 

100 ของจํานวนเรื่องที่

ควรมอบอํานาจเพื่อให

การทํางานเกิด

ความคลองตัว

คะแนน 30

      2.3) มีมาตรฐานในการใหบริการของ

ทุกหนวยบริการ (คูมือการปฏิบัติงาน/

การใหบริการ ระยะเวลาที่ชัดเจน และ

พฤติกรรมการใหบริการของเจาหนาที่ )

มีการกําหนดมาตรฐาน

ขั้นตอนการทํางาน/

บริการ (work flow) 

รายละเอียดของงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ขอกําหนด)

มีการจัดทําคูมือการ

ใหบริการของเจาหนาที่

มีการกําหนดระบบใน

การติดตามประเมินผล

การนํามาตรฐานงาน

ไปปฏิบัติ

มีการนํามาตรฐานไปใช

ไมนอยกวารอยละ 40 

ของหนวยบริการ

คะแนน 20

      2.4) มีความเปนเอกลักษณของหนวย

บริการทั้งหมด เชน แผนผังสํานักงาน 

เครื่องแตงกาย การใหบริการนอกเวลา

ทําการ ปาย สัญลักษณตางๆ

มีความเปนเอกลักษณ

เดียวกันไมนอยกวา

รอยละ 50 

ของหนวยบริการ

มีความเปนเอกลักษณ

เดียวกันไมนอยกวา

รอยละ 60 

ของหนวยบริการ

5 10 20 30

10 20
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หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครฐัแหงชาติ   ภาคผนวก 1.5 

 

คะแนน 100

       3.1) มีกลไกในการเปดโอกาส/

สนับสนุนใหภาคสวนอื่นๆ เขามามีสวนรวม

ในการปฏิบัติงาน/บริการ (เชน จัดชองทาง

ใหประชาชนเขามีสวนรวมในบริการภาครัฐ

 การใหคําปรึกษาแนะนํา การสรางความรู

ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน)

มีกลไกในการเปดโอกาส

ใหภาคสวนอื่นเขามา

เสนอความคิดเห็น

มีกลไกใหภาคสวนอื่น

เขามาปฏิบัติงานรวมกัน

มีการนําความคิดเห็น

จากการเปดโอกาสให

ภาคสวนอื่นเขามามี

สวนรวมมาใชในการ

พัฒนางานใหดีขึ้น

มีการจัดกิจกรรมสราง

ความสัมพันธกับภาค

สวนอื่นๆ 

มีการติดตาม

ประเมินผลความสําเร็จ

ของการใหภาคสวนอื่น

เขามามีสวนรวมในการ

ทํางาน /บริการ

มีชองทางในการให

ขอมูลขาวสารและรับ

ฟงความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะที่สามารถ

เขาถึงกลุมเปาหมายได

อยางนอย 3 ชองทาง

มีการจัดกิจกรรมในการ

เปดโอกาสใหภาคสวน

อื่นเขามามีสวนรวม

อยางสม่ําเสมอ

มีการสงเสริม/และ

สนับสนุนใหภาคสวน

อื่นมาปฏิบัติงานรวมกัน

มีการประชาสัมพันธ 

หรือเผยแพรผลการ

ดําเนินงานใหกับ

ประชาชนรับทราบ

มีการพัฒนา

การเปดโอกาสให

ภาคสวนอื่นเขามามี

สวนรวมในการ

ใหบริการอยางตอเนื่อง

    3) การสงเสริมการทํางานแบบหุนสวน

10 - 20 30 - 40 50 - 60 70 - 80 90 - 100
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หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครฐัแหงชาติ   ภาคผนวก 1.5 

 

คะแนน 30

        4.1) มีการสรางวัฒนธรรมองคการ 

ใหมี Service mind

มีแนวทางในการสราง

วัฒนธรรมองคการใหมี

Service mind อยาง

เปนระบบ

มีการอบรม/จัดกิจกรรม

เพื่อสงเสริม Service 

mind ใหกับเจาหนาที่

บางกลุมเปาหมาย

มีการติดตาม

ประเมินผลความสําเร็จ

ของการสราง

วัฒนธรรมองคการใหมี 

Service mind 

มีการสื่อสารเกี่ยวกับ

วัฒนาธรรมองคการ

ดาน Service Mind 

อยางตอเนื่อง

มีการอบรม/จัดกิจกรรม

เพื่อสงเสริม Service 

mind ใหกับเจาหนาที่

ครบทุกกลุมเปาหมาย

มีการสรางวัตนธรรม

องคการดาน Service

 mind อยางตอเนื่อง

    4) การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ

10 20 30
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หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครฐัแหงชาติ   ภาคผนวก 1.5 

คะแนน 30

       4.2) มีการสรางการมีสวนรวมของ

บุคลากรในองคการในการปรับปรุง

คุณภาพการปฏิบัติงาน/บริการ

มีการสรางแรงจูงใจให

บุคลากรมีสวนรวมใน

การปรับปรุงคุณภาพ

การทํางาน/บริการ

มีการจัดกิจกรรม KM 

ของบุคลากรในองคการ

อยางเปนระบบในการ

ปรับปรุงคุณภาพการ

ทํางาน/บริการ เพียง

บางสวน

มีการนําความคิดเห็น

ของบุคคลากรไปใชใน

การปรับปรุงการทํางาน

 /บริการ

มีการเปดโอกาสให

บุคลากรเสนอความ

คิดเห็นในการปรับปรุง

การทํางาน /บริการ

มีการจัดกิจกรรม KM 

ของบุคลากรในองคการ

อยางเปนระบบในการ

ปรับปรุงคุณภาพการ

ทํางาน/บริการ ทั่วทั้ง

องคการ

มีการนําองคความรูไปสู

การปรับปรุงคุณภาพ

การทํางาน/บริการ

คะแนน 40

       4.3) มีการบริหารจัดการโดยใช

ขอมูลสารสนเทศ

มีการเก็บรวบรวม

ขอมูลสารสนเทศเพื่อใช

เปนขอมูลในการทํางาน

 /บริการ

มีการนําขอมูล

สารสนเทศมาใชในการ

ทํางาน/ บริการ

10 20 30

10 - 20 30 - 40
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หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครฐัแหงชาติ   ภาคผนวก 1.5 

คะแนน 60

       5.1) ผูรับบริการสามารถเขาถึง

บริการไดหลายชองทาง หรือสามารถ

เขาถึงบริการของทุกหนวยที่เกี่ยวของไดใน

จุดเดียว (จํานวนจุดบริการที่ลดลงจากการ

บูรณาการการทํางาน )

มีการกําหนด

แนวทางการทํางาน

รวมกันระหวาง

หนวยงานที่เกี่ยวของใน

การพัฒนาการ

ใหบริการอยางเปนระบบ

มีระบบในการติดตาม

ประเมินผลการทํางาน

รวมกัน

มีการใชทรัพยากร

รวมกันในการทํางาน /

บริการ

สามารถลดจุด/เวลาใน

การใหบริการ

สามารถใหบริการ 

ณ จุดเดียว

มีการจัดทําขอตกลงใน

การปฎิบัติงานรวมกัน

ระหวางหนวยงานที่

เกี่ยวของ

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู

รวมกันระหวาง

หนวยงานที่เกี่ยวของ

เพื่อพัฒนาการทํางาน/

บริการใหดีขึ้น

มีการเพิ่มชองทางใน

เขาถึงบริการ

สามารถลดจุด/เวลาใน

การใหบริการและ

สามารถทํางานแทน

หนวยงานอื่นได

สามารถใหบริการ 

ณ จุดเดียว และ

สามารถทํางานแทน

หนวยงานอื่นได

คะแนน 40

        5.2) ขยายการใหบริการไปยังกลุม

ผูดอยโอกาส เชน คนยากจน คนพิการ 

เปนตน และประชาชนมากขึ้น

มีการกําหนดแนวทาง

ในการขยายการ

ใหบริการอยางเปนระบบ

มีการกําหนดแนวทางใน

การขยายการใหบริการ

อยางเปนระบบและมี

การขยายการใหบริการ

ไปยังกลุมตาง ๆ

    5) การเขาถึงบริการ และการสงเสริมใหเกิดความเสมอภาคในการรับบริการ

 10 - 20 30 40 50 60

20 40
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หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครฐัแหงชาติ   ภาคผนวก 1.5 

คะแนน 20 15 20

       6.1) มีการใหความสําคัญกับ

สิ่งทาทาย (เนนปจจัยภายนอกที่ถือเปน

Big Change) ขององคการ (ซึ่งเปน

แรงผลักดันใหเกิดการสรางนวัตกรรมใน

การใหบริการ)

มีการวิเคราะหความ

ทาทายขององคการที่

สงผลตอการพัฒนาการ

ทํางาน/บริการ

มีการนําความทาทาย

มาใชเปนปจจัยในการ

พัฒนาการทํางาน/

บริการ

นวัตกรรมใหมที่เกิดขึ้น

สามารถตอบสนอง

ความทายขององคกร

เปนบางสวน

นวัตกรรมใหมที่เกิดขึ้น

สามารถบรรลุความ

ทาทายขององคการ

คะแนน 40

       6.2) มีการสรางสรรคการใหบริการ

ใหม (รูปแบบ วิธีการ คุณลักษณะ) ที่สงผล

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

มีการปรับปรุง

กระบวนการทํางาน

เพียงเล็กนอย

มีการนํานวัตกรรมมาใช

ในการปรับปรุงการ

ทํางาน/บริการ

นวัตกรรมที่นํามาใช

ทําใหมีการปรับเปลี่ยน

รูปแบบการทํางาน/

บริการเพียงเล็กนอย

นวัตกรรมที่นํามาใช

ทําใหมีการปรับเปลี่ยน

รูปแบบการทํางาน/

บริการ และทําใหเกิด

คุณคาเพิ่มสูงขึ้น

มีการสรางสรรค

การใหบริการใหมและ

ทําใหการทํางาน/

บริการ มีคุณคาอยาง

กาวกระโดด

คะแนน 40 30 40

      6.3) มีการนําองคความรู/เทคโนโลยี

ใหม มาใชในการปฏิบัติงาน/บริการ

มีการนําองคความรู/

เทคโนโลยีใหมๆ มาใช

ในการทํางาน/บริการ

มีการนําองคความรู/

เทคโนโลยีใหมๆ มาใช

ในการบริการทําใหมี

การปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การทํางาน/บริการเพียง

เล็กนอย

มีการนําองคความรู/

เทคโนโลยีใหมๆ มาใช

ในการบริการทําใหมี

การปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การทํางาน/บริการ 

และทําใหเกิดคุณคา

เพิ่มสูงขึ้น

มีการนําองคความรู/

เทคโนโลยีใหมๆ มาใช

ในการบริการทําใหมี

การปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การทํางานงาน/บริการ

 และทําใหการทํางาน/

บริการมีคุณคาอยาง

กาวกระโดด

20

    6) การเสนอแนวคิดใหม

5 10

5 10 20 30 40

10
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หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครฐัแหงชาติ   ภาคผนวก 1.5 

คะแนน 100

      ประโยชนของการดําเนินโครงการที่

สงผลตอกลุมเปาหมายตามวัตถุประสงค

ของโครงการ

รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 95 รอยละ 100

คะแนน 40

       2.1) การลดขั้นตอน และระยะเวลา

ในการใหบริการ 

    

      

ลดขั้นตอนและ

ระยะเวลาไดไมนอยกวา

 รอยละ 60

ลดขั้นตอนและ

ระยะเวลาไดไมนอยกวา

รอยละ 70

ลดขั้นตอนและ

ระยะเวลาไดไมนอยกวา

 รอยละ 80

ลดขั้นตอนและ

ระยะเวลาไดไมนอยกวา

 รอยละ 90

มีการปรับเปลี่ยน

รูปแบบการทํางานใหดี

ขึ้นอยางกาวกระโดด

คะแนน 30

      2.2) ความพึงพอใจของผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสีย

รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 95 รอยละ 100

คะแนน 30

      2.3) ความไมพึงพอใจของผูรับบริการ

 หรือ

นอยกวารอยละ 8 นอยกวารอยละ 6 นอยกวารอยละ 4 นอยกวารอยละ 2 ความไมพึงพอใจ

รอยละ 0

           การจัดการขอรองเรียน รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 95 รอยละ 100

    2) มิติดานคุณภาพและประสิทธิภาพการใหบริการ

2. ผลลัพธการดําเนินการ (400 คะแนน)

    1) มิติดานความสําเร็จตามวัตถุประสงคโครงการ

80 85 90 95 100

20 25 30 35 40

10 15 20 25 30

10 15 20 25 30
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หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครฐัแหงชาติ   ภาคผนวก 1.5 

คะแนน 30

      3.1) การลดคาใชจายในการเขาถึง

บริการของประชาชน

คาใชจายของประชาชน

ในการเขาถึงบริการ

ลดลงรอยละ 20

คาใชจายของประชาชน

ในการเขาถึงบริการ

ลดลงรอยละ 30

คาใชจายของประชาชน

ในการเขาถึงบริการ

ลดลงรอยละ 40

คะแนน 30

      3.2) การลดตนทุน/ผลิตภาพ

การใหบริการของหนวยงาน

ผลิตภาพเทากับ

เปาหมายที่กําหนด

ผลิตภาพมากกวา

เปาหมายที่กําหนด

คะแนน 40

      3.3) ความคุมคาทางเศรษฐกิจ สังคม

 และชุมชน โดยรวม

B/C ratio = 1.00 B/C ratio 

อยูระหวาง 1.01 - 5.00

B/C ratio 

อยูระหวาง 5.01 - 

10.00

B/C ratio 

มากกวา 10

คะแนน 30 30

      4.1) ความตอเนื่องในการสงสมัคร

ขอรับรางวัล

สงสมัครขอรับรางวัล

ครั้งแรก

เคยสงสมัครขอรับรางวัล

 (แมไมตอเนื่อง)

สงสมัครขอรับรางวัล

ตอเนื่อง 2 ป

สงสมัครขอรับรางวัล

ตอเนื่อง 3 ป

สงสมัครขอรับรางวัล

ทุกป

   4) มิติดานการพัฒนาที่ยั่งยืนและภาพลักษณองคการ

10 15 20 25

10 20 30

10 20 - 30

10 20 30 40

   3) มิติดานความคุมคา

 

 

 

 



 

 10 

 

หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครฐัแหงชาติ   ภาคผนวก 1.5 

คะแนน 30 24 30

      4.2) ผลคะแนนจากคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการในมิติคุณภาพการใหบริการ

3.00 - 3.40 คะแนน 3.41 - 3.80 คะแนน 3.81 - 4.20 คะแนน 4.21 - 4.60 คะแนน 4.61 - 5.00 คะแนน

            กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ใชขอมูลผลคะแนนจากการประเมิน

มาตรฐานการปฏิบัติราชการดานการ

บริการสาธารณะของกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น

รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 รอยละ 100

คะแนน 40 40

      4.3) ความโปรงใสในการปฏิบัติ

ราชการ

           กรณีสวนราชการใชขอมูลความ

โปรงใสในการปฏิบัติราชการของ

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

49.99 คะแนน ลงมา 50 - 62.50 คะแนน 62.51 - 75 คะแนน 75.10 - 87.50 คะแนน 87.51 - 100 คะแนน

           กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ใชขอมูลผลคะแนนจากการประเมิน

มาตรฐานการปฏิบัติราชการดานการ

บริหารจัดการของกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น

รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 รอยละ 100

หมายเหตุ

 - รางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยม พิจารณาจากผลการดําเนินการพัฒนาการใหบริการที่มีความโดดเดนโดยไดรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ อยางนอย 3 ประเภทรางวัล ในระดับดีเดน 

ไดแก รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เปนเลิศ รางวัลบูรณาการการบริการที่เปนเลิศ และรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เปนเลิศ หรือรางวัลการพัฒนาการบริการที่เปนเลิศ

 - แนวทางการใหคะแนนอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

6 12 18

8 16 24 32

 



 

  

 

หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครฐัแหงชาติ  ภาคผนวก 2 

 

 

 

  

ภาคผนวก 2   แบบฟอรมการสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ 

 

      แบบฟอรม 1   ใบสมัครขอรับรางวัลบรกิารภาครัฐแหงชาติ 
 

          แบบฟอรม 2   แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการ 
 

          แบบฟอรม 3   รายงานการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการ 
        (กรณีสมัครรับรางวัลการบริการอยางย่ังยืน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครฐัแหงชาติ  ภาคผนวก 2 

 

 

 

 

 

     แบบฟอรม 1   ใบสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ 
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หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครฐัแหงชาติ  ภาคผนวก 2 

 

          แบบฟอรม 1  ใบสมัครรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ  
                               (Thailand Public Service Awards)  
                                        ประจําป พ.ศ. 2556 

 

ประเภท            รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เปนเลิศ 

                               รางวัลบูรณาการการบริการที่เปนเลิศ 

               รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เปนเลิศ 

               รางวัลการพัฒนาการบริการที่เปนเลิศ 

               รางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยม 

               รางวัลการบริการอยางยั่งยืน 

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

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

 
 

 

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

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

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

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

e – Mail…………………………………………………….  

 



 

  

 

หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครฐัแหงชาติ  ภาคผนวก 2 

 

 

 

 

 

              แบบฟอรม 2   แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการ 
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หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครฐัแหงชาติ  ภาคผนวก 2 

 

แบบฟอรม 2 แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการ  

 

  
1. อธิบายปญหา และสภาพการปฏิบัติงานเดิมกอนท่ีจะริเริ่มการปรับปรุง  

(อธิบาย ความเปนมา ปญหา และความสําคัญท่ีนํามาสูการริเริ่มกิจกรรม/โครงการ เพ่ือการแกปญหา  
โดยใหเขียนประเด็นท่ีเปนหัวใจสําคัญ แนวโนม และเง่ือนไขของสถานการณ รวมท้ังกลุมท่ีไดรับผลกระทบดวย)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
 
 
 

--รูป-- 
 
 

แผนผังการปฏิบัติงานเดิม 
 
 
 
 
 
 

2. อธิบายแนวทางแกปญหาและประโยชนท่ีสําคัญท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครฐัแหงชาติ  ภาคผนวก 2 

 
3. กลยุทธท่ีนํามาใชใหโครงการประสบผลสําเร็จ 

(สรุปวัตถุประสงคหลักและกลยุทธท่ีใชวามีวิธีการอยางไร ใครเปนผูดําเนินการ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

 
4. ระบุผูนําเสนอแนวทางการแกปญหา ผูดําเนินการ และผูมีสวนไดสวนเสียของโครงการ  

(ระบุวาใครมีสวนรวมในการออกแบบและ/หรือดําเนินการ ใหรวมถึงผูเก่ียวของอ่ืน ๆ ท้ัง ขาราชการ 
หนวยงานของรัฐ สถาบัน ประชาชน องคกรเอกชน ภาคเอกชน ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

 
5. ประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการ 

(อธิบาย ผลลัพธ ผลสําเร็จ โดยอธิบายถึงวิธีการวัดผลท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ และ ใครคือผูไดรับ
ประโยชน) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
 
 

--รูป-- 
 
 

แผนผังการปฏิบัติงานใหม 
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หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครฐัแหงชาติ  ภาคผนวก 2 

 
6. อธิบายข้ันตอนสําคัญในการพัฒนาโครงการและการนําไปปฏิบัติคืออะไร 
 

6.1 ลําดับข้ันตอนในการพัฒนา  
(อธิบายข้ันตอนและลําดับเหตุการณการดําเนินงานหลักในการริเริ่มพัฒนาโครงการจนถึงข้ันวางแผน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
6.2  ลําดับข้ันตอนในการปฏิบัติ 
(อธิบายข้ันตอนและลําดับเหตุการณการดําเนินงานหลักในการปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
7. ปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไข 

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

 
8. ทรัพยากรท่ีใชในการดําเนินการ 

(ระบุทรัพยากรท้ังดานการเงิน เทคนิค ทรัพยากรบุคคล ตนทุน และอธิบาย วิธีการจัดสรรหรือกระจาย
ทรัพยากร)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
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หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครฐัแหงชาติ  ภาคผนวก 2 

 
 
 
 
9. การสรางความย่ังยืนและการขยายผลไปยังหนวยงานอ่ืน ๆ 

(อธิบายถึงวิธีการท่ีทําใหเกิดความยั่งยืน ตัวอยางเชน ในแงของดานการเงิน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
สิ่งแวดลอม สถาบันและกฎระเบียบ เปนตน และอธิบายวาหากโครงการหรือ ความคิดริเริ่มนี้ถูกจําลอง
แบบหรือเผยแพรสูการบริการสาธารณะท้ังระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ จะสามารถนําไปขยายผลได
อยางไร)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
 

 
10. บทเรียนท่ีไดรับ คืออะไร 

 (อธิบายถึงองคประกอบหลักท่ีทําใหประสบความสําเร็จ)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

 
 
 
หมายเหตุ โปรดตอบคําถามดวยตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 และไมเกิน 20 หนา  

            ท้ังนี้ หากการเขียนผลงานไมเปนไปตามท่ีกําหนดดังกลาว สํานักงาน ก.พ.ร. ขอสงวนสิทธิ์ไมรับ 
            พิจารณา 
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      แบบฟอรม 3   แบบฟอรมรายงานการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการ 
         (กรณีสมัครรับรางวัลการบริการอยางยั่งยืน) 
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หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครฐัแหงชาติ  ภาคผนวก 2 

 

แบบฟอรม 3 แบบฟอรมรายงานการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการ 
 (กรณีสมัครรับรางวัลการบริการอยางยั่งยืน) 

 

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

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

    รางวัลที่ไดรับ ……………………………………………………  (ประเภทดีเดน)  ป พ.ศ. …………………… 

    รายงานการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการ 

  คร้ังที่ 1  
(ป พ.ศ. 2556) 

  คร้ังที่ 2 
(ป พ.ศ. 2557) 

  คร้ังที่ 3 
(ป พ.ศ. 2558) 

1. สรุปผลการดําเนินงานในปท่ีผานมา 

(อธิบายวิธีการในการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานการใหบริการของหนวยงาน พรอมกับแสดงผลสํารวจ 

ความพึงพอใจ และไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย) 

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

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

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

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

2. ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครฐัแหงชาติ  ภาคผนวก 2 

 

3. ปญหาอุปสรรคตอการดําเนินงาน 

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

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

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

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

4. แผนการดําเนินงานในปตอไป 

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

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

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

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

 
 
หมายเหตุ โปรดตอบคําถามดวยตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 และไมเกิน 4 หนา  

            ท้ังนี้ หากการเขียนผลงานไมเปนไปตามท่ีกําหนดดังกลาว สํานักงาน ก.พ.ร. ขอสงวนสิทธิ์ไมรับ 

            พิจารณา 



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ถนนพษิณโุลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศพัท์ 0 2356 9999 โทรสาร 0 2281 8169
www.opdc.go.th
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