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โดย อ.กิตติณัฐ  พนมฤทธิ์
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เจตนารมย์ของรางวัลบริการภาครัฐแหง่ชาติ

รางวัลบริการภาครัฐแหง่ชาติ (Thailand Public Service Awards)

                       สัญลักษณ์

  สองมือบริการ สีทองอร่าม ประคองใจสีแดง อักษรข้างล่าง “บริการด้วยใจ”
ความหมาย

สองมือทอง    สื่อให้เห็นถึงความเป็นเลิศในการให้บริการ

            ใจสีแดง     เป็นใจที่เปี่ยมด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นในการให้บริการประชาชน

เจตนารมณ์

เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะให้

ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ

                       สัญลักษณ์

  สองมือบริการ สีทองอร่าม ประคองใจสีแดง อักษรข้างล่าง “บริการด้วยใจ”
ความหมาย

สองมือทอง    สื่อให้เห็นถึงความเป็นเลิศในการให้บริการ

            ใจสีแดง     เป็นใจที่เปี่ยมด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นในการให้บริการประชาชน

เจตนารมณ์

เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะให้

ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ



3

การส่งสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติทีผ่่านมา

ตลอด 12 ปี ที่ผ่านมา มีผลงานที่หน่วยงาน
รัฐได้พัฒนาคุณภาพการให้บริการและส่ง
สมัครขอรับรางวัลฯ กว่า 2,800 ผลงาน 
ซึ่งเปน็ผลงานที่ครอบคลุมทั้งทางด้าน
สาธารณสุข เกษตร สังคม  เศรษฐกิจ 
และมีวิธีการพัฒนาบริการในหลากหลาย
รูปแบบ อาทิ 
  - -> กําหนดมาตรฐานบริการเดียวกันทั่ว
ทุกหน่วยบริการสาขา
  - -> การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  - -> พัฒนาระบบ IT ในการให้บริการ
  - -> ให้บริการเชิงรุก เพิ่มช่องทางบริการ
ที่หลากหลาย

- -> สร้างสรรค์งานบริการรูปแบบใหม่ ๆ

     ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาคุณภาพการ

ให้บริการประชาชน และจัดให้มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานเพื่อมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ

เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกําลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาหรือ

ปรับปรุงบริการจนสามารถตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ

ปี
กรม จังหวัด

สถาบัน
อุดมศึกษา

องค์กร
ปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น

รัฐวิสาหกิจ
และองค์การ

มหาชน
รวม

2546 169 0 - - - 169

2547 164 121 - - - 285
2548 74 113 1 - - 187
2549 97 157 15 - - 254
2550 51 58 8 16 - 133
2551 40 111 11 10 - 172
2552 51 81 21 9 - 162
2553 104 141 44 12 - 301
2554 92 162 48 17 - 314

2555 107 128 27 10 - 275
2556 177 92 33 8 12 322
2557 181 71 29 10 25 316

สถิติการสง่สมัครรางวัลบรกิารภาครฐัแห่งชาติ (ผลงาน)
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ประเภทรางวัลบริการภาครัฐแหง่ชาติ พ.ศ. 2558

รางวัลบริการภาครัฐแหง่ชาติ พ.ศ. 2558  ประกอบด้วย 6 ประเภทรางวัล 

1) รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการทีเ่ป็นเลิศ 

2) รางวัลบูรณาการการบริการทีเ่ป็นเลิศ 

3) รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ

4) รางวัลการพัฒนาการบริการทีเ่ป็นเลิศ

5) รางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยม

6) รางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง
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พิจารณาจากการนํามาตรฐานการให้บริการของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ

แล้วไปขยายผลในทุกหน่วยบริการสาขาเพื่อให้การบริการเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีเจตนารมย์เพื่อให้

ประชาชนได้รับการบริการที่ดี มีมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยบริการ

1) รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ

(1) เป็นผลงานที่เป็นภารกิจหลักที่มีความสําคัญของหน่วยงาน และเคยได้รับรางวัลคุณภาพ

        การให้บริการประชาชน หรือ รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติระดับดีเด่นหรือรางวัลอื่น ๆ ทั้งใน

        และต่างประเทศ หรือเป็นผลงานที่ได้รับการยอมรับจากสาธารณะ และไม่เคยได้รับการร้องเรียน  

(2) เป็นผลงานที่มีการให้บริการในหน่วยบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหน่วยบริการทั่วประเทศ

(3) เป็นผลงานที่สามารถแสดงผลการให้บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกหน่วยบริการได้

       ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

(4) มีการนําผลงานไปใช้แล้วจริงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

เงื่อนไขการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล

ประเภทรางวัลบริการภาครัฐแหง่ชาติ พ.ศ. 2558
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พิจารณาจากผลการดําเนินการปรับปรุงกระบวนการให้บริการที่เป็นความร่วมมือกันระหว่าง

หน่วยงานของรัฐ อย่างน้อย 3 หน่วยงาน เพื่อพัฒนาบริการภายใต้เป้าหมายเดียวกัน โดยมีเจตนารมย์เพื่อ

ผลักดันให้หน่วยงานเกิดความร่วมมือกันปรับปรุงบริการ ลดขอบเขตอํานาจเพื่ออํานวยความสะดวกในการ

ให้บริการประชาชน

2) รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ

(1) เป็นการปรับปรุงบริการที่เกิดจากการทํางานร่วมกันไม่น้อยกว่า 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย
      (1.1) ส่วนราชการอย่างน้อย 2 ส่วนราชการ (กรม จังหวัด หรือสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ) 

โดยต้องระบุว่าส่วนราชการใดเป็นผู้ริเริ่ม (ตัวการ)
       (1.2) หน่วยงานของรัฐประเภทอื่น เช่น ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น 
              และ/หรือองค์กรต่าง ๆ เช่น ภาคเอกชน สถาบันอุดมศึกษาที่ไม่อยู่ในกํากับของรัฐ กลุ่มชุมชน 
               ภาคประชาชน เป็นต้น 
(2) มีการจัดทําเป็นข้อตกลงการดําเนินการร่วมกัน 
(3) มีผลการดําเนินการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงและเป้าหมายของการปรับปรุงบริการ 
(4) เป็นผลงานที่มีการดําเนินการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
(5) มีแผนการดําเนินการร่วมกันตั้งแต่เริ่มโครงการที่ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน

เงื่อนไขการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล

ประเภทรางวัลบริการภาครัฐแหง่ชาติ พ.ศ. 2558
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    พิจารณาจากผลการดําเนินการที่แสดงถึงการสร้างสรรค์งานบริการ หรือคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่

ในการให้บริการประชาชน โดยมีเจตนารมย์เพื่อให้หน่วยงานสร้างสรรค์รูปแบบการให้บริการใหม่ ๆ ที่ต้อง

มีผลลัพธ์ของการดําเนินการอย่างชัดเจนในการให้บริการประชาชน

3) รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ

(1) เป็นผลงานการให้บริการที่เป็นการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ 

     (1.1) การนําเทคนิคการบริหารจัดการ เครื่องมือ หลักการใหม่ ๆ มาใช้ แล้วทําให้เกิดกระบวนการทํางานใหม่  หรือ

     (1.2) การนําเทคนิคการบริหารจัดการ เครื่องมือ หลักการใหม่ ๆ มาใช้ แล้วทําให้เกิดงานบริการหรือรูปแบบ

            การให้บริการใหม่  หรือ

     (1.3) มีการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/จดลิขสิทธิ์

(2) เป็นผลงานที่คิดค้นมาไม่เกิน 3 ปี 

(3) มีการนําผลงานไปใช้แล้วจริงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับการยอมรับจากสาธารณะ

(4) นวัตกรรมการบริการจะต้องมีผลต่อประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน

* หมายเหตุ  ผลงานสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ หมายถึง เป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในเมืองไทยมาก่อน 

เงื่อนไขการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล

ประเภทรางวัลบริการภาครัฐแหง่ชาติ พ.ศ. 2558
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    พิจารณาจากผลการดําเนินการปรับปรุงการให้บริการประชาชนแล้วส่งผลให้เกิดการพัฒนาการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนําหลักการ แนวคิด เทคนิค เครื่องมือต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการ
ให้บริการ โดยมีเจตนารมย์เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานพัฒนาคุณภาพการบริการที่ตอบสนองและทันต่อความ
ต้องการของประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีขึ้น

4) รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ

(1) เป็นการพัฒนาการให้บริการ โดยการนําหลักการ แนวคิด เทคนิค เครื่องมือมาประยุกต์ใช้
(2) มีการนําผลงานไปใช้แล้วจริงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
(3) ลักษณะผลงานที่เสนอจะต้องไม่เป็นรูปแบบเดียวกับผลงานที่เคยได้รับรางวัลแล้ว หรือหากมีรูปแบบ
       คล้ายคลึงกับผลงานที่เคยได้รับรางวัล ต้องมีการต่อยอดการพัฒนาที่ดีขึ้น 

เงื่อนไขการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล

    พิจารณาให้แก่หน่วยงานที่มีผลงานได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติในระดับดีเด่นในปี

เดียวกัน อย่างน้อย 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ รางวัลบูรณาการ

การบริการที่เป็นเลิศ และรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ หรือรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ

5) รางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยม

ประเภทรางวัลบริการภาครัฐแหง่ชาติ พ.ศ. 2558
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    พิจารณาจากการดําเนินการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานการให้บริการของหน่วยงานไม่น้อยกว่า 

3 ปี  นับตั้งแต่ผลงานได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555) 

6) รางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง

(1) เป็นผลงานที่เคยได้รับรางวัลบริการภาครัฐแหง่ชาติ ระดับดีเด่นประเภทใดประเภทหนึ่ง ใน 4 ประเภทรางวัล  

ได้แก่ รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ 

รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ และรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ

(2) สามารถให้บริการได้ไม่ต่ํากว่ามาตรฐานที่เคยได้รับรางวัล อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี (นับย้อนหลัง

จากปีที่สมัครขอรับรางวัล) โดยต้องนําเสนอให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมถึงวิธีการในการรักษาคุณภาพ และ

มาตรฐานการให้บริการของหน่วยงาน

(3) หน่วยงานต้องแจง้ความจํานง โดยจัดส่งรายงานผลการดําเนินการรักษามาตรฐานการให้บริการของ

หน่วยงาน มายังสํานักงาน ก.พ.ร. ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี จนถึงปีที่สมัครขอรับรางวัล

เงื่อนไขการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล 

ประเภทรางวัลบริการภาครัฐแหง่ชาติ พ.ศ. 2558
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1. เกณฑ์การประเมินรางวัลภาพรวม/บูรณาการ/นวัตกรรม/พัฒนาบริการ

การพิจารณารางวัล ได้แบ่งการประเมิน
เป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 พิจารณาที่กระบวนการ
จัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ (600 คะแนน) 

ส่วนที่ 2 พิจารณาผลลัพธ์ของการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
(400 คะแนน) 

เกณฑ์การประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ พ.ศ. 2558
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เกณฑ์การพิจารณาใหค้ะแนนเพิ่มเติม

ผลงานพัฒนาการให้บริการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ

ราชการไทย จะได้รับคะแนนในส่วนที่ 1 เพิ่มเติมจากคะแนนที่ได้รับอีก 50 คะแนน  ในประเด็น

ดังต่อไปนี้

1) บูรณาการงานบริการจากหลายหน่วยงานมาให้บริการได้ในสถานที่เดียว

2) การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการให้บริการ (e-Service)

3) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการ

4) การพัฒนาระบบจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพและการให้บริการเชิงรุก

5) ผลการดําเนินงานสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

เกณฑ์การประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ พ.ศ. 2558
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2. เกณฑ์การประเมินรางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง

เกณฑ์การประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ พ.ศ. 2558

2.1 ต้องมีผลการดําเนินการผา่นเกณฑ์การพจิารณาของแต่ละประเภทรางวัล

2.2 ต้องมีผลการดําเนินการไม่ต่ํากว่ามาตรฐานที่เคยได้รับรางวัล ใน 2 ส่วน คือ

 (1) กระบวนการให้บริการต้องมีประสิทธิภาพและคณุภาพไม่ต่ํากว่า

กระบวนการให้บริการทีเ่คยได้รับรางวัล

 (2) ผลผลติ/ผลลพัธ์ของการให้บริการต้องไม่ต่ํากว่าผลผลติ/ผลลพัธ์ทีเ่คย

ได้รับรางวัล

2.3 ต้องแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการพฒันาการบริการในอนาคตทีด่ีขึ้นได้
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ระดับรางวัลบริการภาครัฐแหง่ชาติ พ.ศ. 2558

ประเภทรางวัล ระดับ

1) รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น / ระดับดี

2) รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น / ระดับดี

3) รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น / ระดับดี

4) รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น / ระดับดี

5) รางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม

6) รางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง ไม่มีระดับ



14

ข้อกําหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการได้รับรางวัลในแต่ละประเภท  

1. รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ
ระดับดีเด่น ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้านการให้บริการที่มีคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

และส่วนที่ 2 ผลลัพธ์การดําเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกวา่ 
800 คะแนน

ระดับดี ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้านการให้บริการที่มีคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และ
ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์การดําเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่า 750 
คะแนน
2. รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ

ระดับดีเด่น ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้านการส่งเสริมการทํางานแบบหุ้นส่วนและการ
ส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคในการรับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และส่วนที่ 2 ผลลัพธ์การดําเนินการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่า 800 คะแนน

ระดับดี ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้านการส่งเสริมการทํางานแบบหุ้นส่วนและการส่งเสริม
ให้เกิดความเสมอภาคในการรับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และส่วนที่ 2 ผลลัพธ์การดําเนินการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกวา่ 750 คะแนน

ระดับรางวัลบริการภาครัฐแหง่ชาติ พ.ศ. 2558
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รางวัลบริการภาครัฐแหง่ชาติ ประจําปี พ.ศ. 2557

ระดับรางวัล : ข้อกําหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการได้รับรางวัลในแต่ละประเภท (ต่อ)  

3. รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ

 ระดับดีเด่น ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้านการเสนอแนวคิดใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ

ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์การดําเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่า 800 
คะแนน

ระดับดี ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้านการเสนอแนวคิดใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และส่วนที่ 2 
ผลลัพธ์การดําเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่า 750 คะแนน

4. รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ

ระดับดีเด่น ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้านการให้บริการที่มีคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

และส่วนที่ 2 ผลลัพธ์การดําเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกวา่      
800 คะแนน

ระดับดี ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้านการให้บริการที่มีคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และ

ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์การดําเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่นอ้ยกว่า          
750 คะแนน



กระบวนการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ พ.ศ. 2558
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วิธีการสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแหง่ชาติ พ.ศ. 2558

17

คุณสมบัติเบื้องต้น

หน่วยงานที่มีสิทธิสมัครขอรับรางวัล ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐ  หมายถึง ส่วนราชการ

ระดับกรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ

วิธีการสมัคร

ส่วนราชการยื่นสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ดังนี้

จัดทําเอกสารการสมัครขอรับรางวัลตามแบบฟอร์มที่กําหนด 

หนังสือนําส่งที่ลงนามโดยหัวหน้าสว่นราชการ/หน่วยงาน

      ไฟล์บรรจุข้อมูลในแผ่นซีดี จํานวน 1 ชุด 



แบบฟอร์มการสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ พ.ศ. 2558
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แบบฟอร์มที่ 1 แบบฟอร์มที่ 2 แบบฟอร์มที่ 3 แบบฟอร์มที่ 4 แบบฟอร์มที่ 5

ใบสมัครขอรับรางวัล

บริการภาครัฐแห่งชาติ

แบบมประเมินลักษณะ

ของผลงานที่สมัคร

ขอรับรางวัลเบื้องต้น

แบบฟอร์มรายงานผล

การดําเนินการ

แบบรายงานผลการ

ดําเนินการรักษาคุณภาพ

และมาตรฐานการให้บริการ

แบบแจ้งความจํานง
สมัครรางวัลพัฒนา
คุณภาพการบริการ

อย่างต่อเนื่อง

ประเภทรางวัล แบบฟอร์มที่ต้องกรอก
1. รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ แบบฟอร์มที่ 1, 2 และ 3
2. รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ แบบฟอร์มที่ 1, 2 และ 3
3. รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ แบบฟอร์มที่ 1, 2 และ 3
4. รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ แบบฟอร์มที่ 1, 2 และ 3
5. รางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง

- กรณีหน่วยงานเสนอผลงานที่เคยได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ระดับดีเด่น มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี แบบฟอร์มที่ 1 และ 4
- กรณีหน่วยงานแจ้งความจํานงเพื่อขอรับรางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง

      ตั้งแต่ปีที่ได้รับรางวัลต่อเนื่องทุกปี ไม่น้อยกว่า 3 ปี
แบบฟอร์มที่ 1 และ 5
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การตอบคําถาม 10 ข้อ

กลุ่มคําถาม คําถาม

A : Problem Analysis 1. ปัญหาคืออะไร

B : Strategic Approach 2.ใครเกี่ยวข้องบ้าง

3. โครงการคืออะไร

4. กลยุทธ์คืออะไร

C : Execution & Implementation 5.ทรัพยากรที่ใช้มีอะไรบ้าง

6. ขั้นตอนการดําเนินงาน

7.ปัญหามีอะไรบ้าง แก้ปัญหาได้ยังไง

D : Impact & Sustainability 8. ผลลัพธ์คืออะไร

9. สร้างความยั่งยืน หรือขยายผลอย่างไร

10. บทเรียนที่ได้รับคืออะไร

แนวทางการเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแหง่ชาติ 



ประเด็นพิจารณาสําคัญ

1.  คุณประโยชน์หรือคุณค่าที่โครงการได้ส่งมอบให้กับประชาชน สังคม 

กลุ่มเป้าหมาย

2.  ความสอดคล้อง เชื่อมโยงของคําตอบทุกข้อ

3.  ความยั่งยืนของแนวทางใหม่ และการขยายผล

20

แนวทางการเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแหง่ชาติ 
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ประเด็นการตอบคําถาม 10 ข้อ

คําถาม คําอธิบาย

1. ปัญหา และสภาพการปฏิบัติงาน
เดิม ก่อนที่จะริเริ่มการปรับปรุง 

อธิบาย ความเป็นมา ปัญหา และความสําคัญที่นํามาสู่การริเริ่มกิจกรรม/
โครงการ เพื่อการแก้ปัญหา เขียนประเด็นที่เป็นหัวใจสําคัญ แนวโน้ม และ
เงื่อนไขของสถานการณ์ รวมทั้งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ  (ความยาวไม่เกิน 700 คํา)

2. ผู้นําเสนอแนวทางการแก้ปัญหา
   ดําเนินการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
    ของโครงการ

ระบุว่าใครมีส่วนร่วมในการออกแบบและ/หรือดําเนินการ ให้รวมถึง
ผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทั้งข้าราชการ หน่วยงานของรัฐ สถาบัน ประชาชน 
องค์กรเอกชน ภาคเอกชน ฯลฯ (ความยาวไม่เกิน 700 คํา)

3. ผลงานที่เป็นความคิดริเริ่มใน
    การพัฒนาคุณภาพการบริการ
    

อธิบายให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นความคิดริเริ่มในการพัฒนาบริการ และแนวทาง
การแก้ปัญหาที่เป็นรูปแบบใหม่ ระบุแนวคิด/แรงบันดาลใจที่ก่อให้เกิด
ความคิดริเริ่มที่ทําให้การปรับปรุงบริการประสบความสําเร็จ
(ความยาวไม่เกิน 1,400 คํา) 

4. กลยุทธ์ที่นํามาใช้ให้การพัฒนา
บริการประสบผลสําเร็จ

สรุปวัตถุประสงค์หลักและกลยุทธ์ที่ใช้ว่ามีวิธีการอย่างไร และแผนปฏิบัติ
การในการนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ใครเป็นผู้ดําเนินการ (ความยาวไม่เกิน 
1,400 คํา)

แนวทางการเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแหง่ชาติ 



ประเด็นการตอบคําถาม 10 ข้อ (ต่อ)

คําถาม คําอธิบาย

5. ทรัพยากรที่ใช้ในการ
    ดําเนินการ

ระบุทรัพยากรทั้งด้านการเงิน เทคนิค ทรัพยากรบุคคล ผู้สนับสนุนทาง
การเงินของการดําเนินโครงการและ อธิบายวิธีการจัดสรรหรือกระจาย
ทรัพยากร (ความยาวไม่เกิน 700 คํา)

6. ขั้นตอนสําคัญในการ
พัฒนาการบริการและการ
นําไปปฏิบัติ

6.1 ลําดับขั้นตอนในการพัฒนา 
อธิบายขั้นตอนและลําดับเหตุการณ์การดําเนินงานหลักในการริเริ่ม

พัฒนาการบริการจนถึงขั้นวางแผนการพัฒนา) (ความยาวไม่เกิน 700 คํา)
6.2 ลําดับขั้นตอนในการปฏิบัติ
     อธิบายขั้นตอนและลําดับเหตุการณ์การดําเนินงานหลักในการปฏิบัติตาม
แผนงาน โครงการ (ความยาวไม่เกิน 700 คํา)
6.3 ระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบริการ
     อธิบายวิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการตาม
กลยุทธ์ (ความยาวไม่เกิน 700 คํา)

7. ปัญหา อุปสรรค รวมถึง
   วิธีการบริหารจัดการ

ระบุปัญหา อุปสรรคหลักที่พบระหว่างการดําเนินการและวิธีการจัดการกับ
ปัญหา (ความยาวไม่เกิน 700 คํา)

แนวทางการเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแหง่ชาติ 
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ประเด็นการตอบคําถาม 10 ข้อ (ต่อ)

คําถาม คําอธิบาย

8. ประโยชน์ที่ได้รับจากการ
    ดําเนินการพัฒนาบริการ

อธิบาย ผลลัพธ์ ผลสําเร็จ/ผลกระทบเชิงบวก และวิธีการวัดผลทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ และ ใครคือผู้ได้รับประโยชน์ (ความยาวไม่เกิน 1,400 คํา)

9. การสร้างความยั่งยืนและ

    การขยายผลไปยัง

    หน่วยงานอื่น ๆ

อธิบายถึงวิธีการที่ทําให้เกิดความยั่งยืนในแง่ต่าง ๆ เช่น การเงิน เศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม สถาบันและกฎระเบียบ เป็นต้น อธิบายว่าหาก

การพัฒนาการบริการหรือ ความคิดริเริ่มนี้ถูกจําลองแบบหรือเผยแพร่สู่การ

บริการสาธารณะในระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ จะสามารถนําไปขยาย

ผลได้อย่างไร (ความยาวไม่เกิน 700 คํา)

10. บทเรียนที่ได้รับจากการ

     ดําเนินการพัฒนาบริการ 

     คืออะไร

อธิบายถึงองค์ประกอบหลักที่ทําให้ประสบความสําเร็จ และสิ่งที่ได้เรียนรู้จาก

การดําเนินการพัฒนาบริการ และข้อเสนอแนะเพื่อการดําเนินการต่อไป

ในอนาคต (ความยาวไมเ่กิน 700 คํา)

แนวทางการเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแหง่ชาติ 
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ประเด็นปญัหา

ผลลัพธ์

ผลผลิต 1 ผลผลิต 2 ผลผลิต 3

กลยุทธ์/

กิจกรรม 1

กลยุทธ์/

กิจกรรม 2

กลยุทธ์/

กิจกรรม 3

โครงการ/คุณค่าใหม่ที่นําเสนอ

1. ปัญหาคืออะไร

2. ใครเกี่ยวข้องบ้าง

3. โครงการคืออะไร

4. กลยุทธ์คืออะไร

5. ทรัพยากรที่ใช้มีอะไรบา้ง

6. ขั้นตอนการดาํเนนิการ

7. ปัญหามีอะไรบ้าง แก้ปัญหาไดย้ังไง

8. ผลลัพธ์คืออะไร

9. สร้างความยั่งยืน หรือขยายผลอย่างไร

10. บทเรียนที่ได้รบัคืออะไร

ความเชื่อมโยง สอดคล้องของการตอบคําถาม 10 ข้อ

แนวทางการเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแหง่ชาติ 



แนวคิดทั่วไป

 ร่างคําตอบแต่ละข้อก่อน โดยกําหนดประเด็นสําคัญ ๆ ให้ครบ (อาจเขียนเป็นข้อ ๆ ) 

แล้วค่อยนํามาเรียบเรียงเป็นบทความ

 ใช้ตัวเลขเชิงสถิติสนับสนุนการอธิบาย แต่อย่าใช้มากเกินไป

 อธิบายในมิติของประชาชน ผู้รับบริการ มากกว่ามิติของภาครัฐ

 ใช้ภาษาง่ายๆ

 แสดงให้เห็นว่าแนวทางการปรับปรุงทีเ่สนอมีผลกระทบกับกลุม่ประชาชนจํานวนมาก

 ไม่จําเป็นต้องเขียนให้ครบจํานวนคําตามที่กําหนดไว้

 อย่าเขียนประเด็นเดิมซ้ําไปซ้ํามา

 แสดงให้เห็นชัดว่าแนวทางการปรับปรุงทีเ่สนอ จะมีความยั่งยืนในระยะยาว 

และขยายผลไปยังส่วนอื่นได้

 แสดงตัวเลขข้อเทจ็จริงจะมีน้ําหนักมากกว่าใช้ความคิดเห็นส่วนตัว
25

แนวทางการเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแหง่ชาติ 



การพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เงื่อนไขหลักฯ   มีการให้บริการในหน่วยบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหน่วยบริการทั่วประเทศ

                  ผลการให้บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกหน่วยบริการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

                  ผลงานเป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน

นักเรียนในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร  เป็นกลุ่มที่มีการตกหล่นที่ขาดโอกาสทางการศึกษา จากข้อจํากัดเรื่องความยากจนและ

การเดินทางไปกลับ การจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร เป็นการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพชุมชน เพื่อให้

ตอบสนองต่อข้อจํากัดและสร้างทางเลือกในการศึกษาให้หลากหลายมากขึ้น   มุ่งเน้นการประกอบอาชีพ และพัฒนาทักษะการชีวิต จึง

เข้ามาแทนที่วิชาการบางวิชาที่มีความจําเป็นน้อยในชีวิตประจําวัน  การเลือกการเรียนการสอนให้เหมาะกับพื้นที่ สร้างรายได้ในระหว่าง

เรียน การจัดที่พักแบบประจําในโรงเรียน การสอนทวิภาษา คือ ภาษาไทย และ ภาษาชนเผ่า การสอนแบบคละชั้น การจัดห้องเรียน

เคลื่อนที่  ปัจจุบันรูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าวได้ขยายผลไปถึง 2,145 โรงเรียน เป็นการสร้างโอกาสทางการเพื่อสร้างอนาคตให้กับ

เยาวชนในถิ่นทุรกันดารอย่างแท้จริง
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ตัวอย่างผลงานรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ



สรุปผลงาน

เป็นการให้บริการรากฟันเทียมแก่ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสให้มีสุขภาพและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดย

ความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงาน  อาทิ  กระทรวงวิทยาศาสตร์ : ศึกษาวิจัยออกแบบและผลิต

รากฟันเทียม   สถาบันทันตกรรม : บริหารจัดการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการรากฟันเทียม โดย

ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ โรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข 

โรงพยาบาลในสั งกั ดกระทรวงมหาดไทย  กระทรวงกลาโหม  คณะทันตแพทย์จาก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสภากาชาดไทย 

รวมสถานบริการทั้งสิ้น 117 แห่ง ภาคเอกชน  : ผลิตรากฟันเทียม อบต./อบจ. : ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารไปยังผู้สูงอายุ   นําไปให้บริการฟรีแก่ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส และได้มีการวิจัยและ

พัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทของคนไทย และใช้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการอบรมบุคลากร

ทันตแพทย์ทั่วประเทศ ให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้รากฟันเทียม โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการรักษาโดยการใช้รากฟันเทียมในปัจจุบันมีราคาที่ถูกลง เนื่องจากรากฟันเทียม 

เป็นวัสดุทางการแพทย์ที่ผลิตได้ในประเทศไทยเอง
27

ตัวอย่างผลงานรางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ

การพัฒนาระบบบริการรากฟันเทียมในประเทศไทย สถาบันทันตกรรม  กรมการแพทย์

เงื่อนไขหลักฯ  เป็นการปรับปรุงบริการที่เกิดจากการทํางานร่วมกันไม่น้อยกว่า 3 หน่วยงาน 

 มีการจัดทําเป็นข้อตกลงการดําเนินการร่วมกัน

                   มีผลการดําเนินการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงและเป้าหมายของการปรับปรุงบริการ

 เป็นผลงานที่มีการดําเนินการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

 มีแผนการดําเนินการร่วมกันตั้งแต่เริ่มโครงการที่ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน



28

ตัวอย่างผลงานนวัตกรรมการบริการทีเ่ป็นเลิศ

อุปกรณ์ช่วยพ่นยาที่สามารถประดิษฐ์ได้ด้วยตนเอง 

(DIY SPACER)

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เงื่อนไขหลักฯ   เป็นผลงานการให้บริการที่เป็นการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่

 เป็นผลงานที่คิดค้นมาไม่เกิน 3 ปี 

                   มีการนําผลงานไปใช้แล้วจริงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับการยอมรับจากสาธารณะ

 เป็นนวัตกรรมการบริการที่มีผลต่อประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน

ปัจจุบันจํานวนผู้ป่วยโรคหืดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และส่วนใหญ่พบในเด็กและผู้สูงอายุซึ่งต้อง

ใช้อุปกรณ์พ่นยา :ซึ่งอุปกรณ์ที่มีขายอยู่ในปัจจุบันมีราคาค่อนข้างแพงและต้องนําเข้าจาก

ต่างประเทศ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจึงได้ริเริ่มทํา spacer ขึ้นมาโดยใช้

อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายตามครัวเรือนและท้องตลาด เช่น ขวดน้ํา ไซฟอนปั๊ม เป็นต้น หลังจากนั้น

จึงได้นําไปใช้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์และใกล้เคียง ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวจะช่วย

ให้ผู้ป่วยไม่ต้องนอนโรงพยาบาลด้วยอาการหืดกําเริบ เป็นการลดค่าใช้จ่ายและเศรษฐกิจของ

ครอบครัว อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ง่ายขึ้นจากนวัตกรรม DIY 

Spacer ทําให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ดีขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปัจจุบันได้พัฒนามาเป็น 

DIY Spacer ที่หน่วยงานโครงการฝึกอบรมให้แก่เครือข่าย และมีการประดิษฐ์ DIY Spacer 

แจกฟรีให้แก่ผู้ป่วยโรคหอบหืดทั่วประเทศ โดยมีเหล่าจิตอาสาจากหน่วยงานต่างๆรวมตัวกัน 

และช่วยผลิต เพื่อเดินสายแจกจ่าย และยังได้มีการจดงานออกบู๊ชต่างๆ เพื่อเผยแพร่

นวัตกรรมชิ้นนี้ ให้เป็นที่รู้จัก และใช้อย่างแพร่หลาย



29

ตัวอย่างผลงานการพัฒนาการบริการทีเ่ป็นเลิศ

Mobile pap smear เคลื่อนที่สู่ชุมชน โรงพยาบาลตากใบ จังหวัดนราธิวาส

เงื่อนไขหลักฯ   เป็นการพัฒนาการให้บริการ โดยการนําหลักการ แนวคิด เทคนิค เครื่องมือมาประยุกต์ใช้

 มีการนําผลงานไปใช้แล้วจริงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

                   ลักษณะผลงานที่เสนอจะต้องไม่เป็นรูปแบบเดียวกับผลงานที่เคยได้รับรางวัลแล้ว หรือหากมีรูปแบบคล้ายคลึงกับ

ผลงานที่เคยได้รับรางวัล ต้องมีการต่อยอดการพัฒนาที่ดีขึ้น

เนื่องจากปัจจุบันจํานวนของผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งปากมดลูกชาวมุสลิมมีเพิ่มมาก

ขึ้น ประกอบกับสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ และหลักปฏบิตัิในศาสนามุสลิมมี

ความเคร่งครัด รพ.ตากใบได้ตระหนักถึงปัญหาและความสําคัญดังกล่าว จึงอํานวย

ความสะดวกโดยจัดหน่วยเคลื่อนที่ทํางานเชิงรุก ด้วยการนําmobile pap smear 

ประกอบด้วยเตียง mobile,โคมไฟ mobile,เก้าอี้ mobile, ม่าน กางเกงตรวจ

มะเร็งปากมดลูก อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ตรวจมะเร็งปากมดลูก ลงไปยังพื้นที่ 

และยังมีการอาศัยความมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้นําความคิด เพื่อป้องกันการเกิด

มะเร็งปากมดลูกในกลุ่มสตรีที่นับถือศาสนาอิสลาม และสร้างความตระหนักให้สตรี

ทุกคนมีความเข้าใจ สร้างความเข้าใจกับชุมชนให้รับรู้ปัญหาของการละเลย และ

ประโยชน์ของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ซึ่งจะส่งผลต่อสตรีมุสลิมให้มีการ

เดินทางมารับบริการเพิ่มมากขึ้น สามารถลดระยะเวลาการให้บริการ การเดินทาง 

และค่าใช้จ่าย และที่สําคัญ คือ อัตราการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกรายใหม่

เพิ่มขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาการลุกลามของโรคมะเร็งปากมดลูกได้



ปฏิทินการสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแหง่ชาติ ประจําปี พ.ศ. 2558

30

วัน เดือน ปี กิจกรรม

ธันวาคม 2557 – 13 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศรับสมัคร

16 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2558 ผู้ตรวจประเมินพิจารณาเอกสารรายงานผลการดําเนินการของส่วนราชการ 

23 – 31 มีนาคม 2558 คณะกรรมการกลั่นกรองผลการตรวจประเมินรางวัล

เมษายน 2558 เสนอผลการกลั่นกรองรางวัลต่อ อ.ก.พ.ร.ฯ

24 เมษายน 2558 แจ้งผลการประเมินรอบแรก

11 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2558 ตรวจประเมิน ณ  พื้นที่ปฏิบัติงาน

กรกฎาคม 2558 เสนอผลการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน ต่อ อ.ก.พ.ร.ฯ

31 กรกฎาคม 2558 ประกาศรายชื่อส่วนราชการที่ได้รับรางวัลฯ 

สิงหาคม 2558 พิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2558

* กําหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
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