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ตราสัญลักษณ

สัญลักษณ
สองมือบริการ สีทองอราม ประคองใจสีแดง อักษรขางลาง “บริการดวยใจ”

ความหมาย
สองมือทอง
ใจสีแดง

สื่อใหเห็นถึงความเปนเลิศในการใหบริการ
เปนใจที่เปยมดวยความตั้งใจและมุงมั่นในการ
ใหบริการประชาชน

วัตถุประสงคของรางวัล
รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ เปนรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบใหกับหนวยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนา
คุณภาพการใหบริการ เพื่อประชาชนไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปรงใส เปนธรรม และเปนที่พึงพอใจ ดังนั้น
หนวยงานที่ไดรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติจึงถือไดวาเปนหนวยงานที่มีผลการทํางานในการยกระดับคุณภาพ
การใหบริการที่ประสบผลสําเร็จ ซึ่งจะสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง กระตุนใหหนวยงานมีความ
มุงมั่นและตั้งใจในการทําหนาที่ใหดียิ่งขึ้น
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คํานํา
นับตั้งแตป พ.ศ. 2546 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานของรัฐพัฒนา
คุณภาพการใหบริการประชาชน และจัดใหมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานเพื่อมอบรางวัลบริการ
ภาครัฐแหงชาติใหแกหนวยงานของรัฐ เพื่อเชิดชูเกียรติและเปนขวัญกําลังใจใหแกเจาหนาที่และหนวยงาน
ที่ มี ความโดดเด น ในการพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุง บริ การจนสามารถตอบสนองและสร างความพึง พอใจให แ ก
ผูรับบริการ ซึ่งผลงานของหนวยงานที่ไดรับรางวัลไมเพียงแตแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพการใหบริการของ
ภาครัฐที่ไดรับการยอมรับจากประชาชนในระดับประเทศแลว ยังเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติดวย โดยมี
หลายหนวยงานไดพัฒนาตอยอดผลงานการพัฒนาคุณภาพการใหบริการจนไดรับรางวัล United Nations
Public Service Awards ขององคการสหประชาชาติ
ในป พ.ศ. 2559 เพื่อเปนการสงเสริมใหหนว ยงานของรัฐยกระดับคุณภาพการใหบริการ
ประชาชนและสรางความเขาใจในการเสนอผลงานสมัครขอรับรางวัล สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดปรับปรุงเกณฑ
การสมัครขอรับรางวัลในบางประเภทใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น อีกทั้งเปนปแรกที่สํานักงาน ก.พ.ร. จะพิจารณามอบ
รางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอยางตอเนื่องใหแกหนวยงานที่เคยไดรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติระดับดีเดน
ในประเภทตาง ๆ ที่ยังคงมีการดําเนินการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานการใหบริการของหนวยงานไวอยางตอเนื่อง
ดังนั้น สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดจัดทําเอกสารเกณฑการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ
พ.ศ. 2559 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเปนแนวทางใหสวนราชการใชในการขอรับรางวัลตอไป

สํานักงาน ก.พ.ร.
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บทนํา
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ไดกําหนด
แนวทางในการปรับ ปรุง งานของรัฐ ใหมีป ระสิท ธิภ าพมากขึ้น ไวใ นหลายมาตรา กลาวคือ หมวด 5 การ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรา 27 กําหนดให “สวนราชการตองจัดใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่นใดใหแกผูปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบการดําเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง เพื่อใหเกิดความรวดเร็ว และลดขั้นตอนการปฏิบัติร าชการ”
และมาตรา 29 กําหนดให “สว นราชการแตล ะแหงที่ตองปฏิบัติงานเกี่ย วของกับการใหบริการประชาชน
หรือการติดตอประสานงานระหวางสวนราชการดวยกันตองจัดทําแผนภูมิขั้นตอน ระยะเวลาการดําเนินการ
แลวเผยแพรเพื่อใหประชาชนหรือผูเกี่ยวของตรวจสอบได”
เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดดําเนินการสงเสริม สนับสนุน และผลักดัน
ใหสวนราชการตาง ๆ พัฒนาคุณภาพการใหบริการดวยการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ โดยได
ดําเนินการเปน 2 มาตรการ กลาวคือ
1. มาตรการภาคบังคับ โดยกําหนดเปนตัวชี้วัดภาคบังคับตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ใหทุก
สวนราชการดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการลงรอยละ 30 – 50 รักษามาตรฐานระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ และปรับปรุงกระบวนงานการใหบริการ โดยไดดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2547 จนถึงปจจุบัน
2. มาตรการสมัครใจ คณะกรรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยอนุกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อ
อํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ไดกําหนดใหมีการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานปรับปรุงคุณภาพการใหบริการเพื่อมอบ “รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ” แกหนวยงานของรัฐที่
สามารถพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดมาตั้งแตป
พ.ศ. 2546
สําหรับหนวยงานที่ไดรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดสนับสนุนใหสงผลงาน
เสนอขอรั บรางวั ล United Nations Public Service Awards ซึ่งเปน รางวัล ที่องคการสหประชาชาติมอบ
ใหแกหนวยงานรัฐของประเทศสมาชิกที่มีการใหบริการสาธารณะไดอยางยอดเยี่ยม ตั้งแตป พ.ศ. 2550 ซึ่งที่ผานมา
หนวยงานของรัฐไทยไดรับรางวัลดังกลาวแลว 8 หนวยงาน ไดแก
- ป พ.ศ. 2550 โรงพยาบาลยโสธร ไดรบั รางวัลรองชนะเลิศ
- ป พ.ศ. 2551 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ไดรับรางวัลชนะเลิศ
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- ป พ.ศ. 2554 สํานักงานสรรพากรภาค 7 กรมสรรพากร ไดรับรางวัลชนะเลิศ และกรมชลประทาน
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ
- ป พ.ศ. 2555 กรมชลประทาน ไดรับรางวัลชนะเลิศ และโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ
- ป พ.ศ. 2556 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร กรมสุขภาพจิต ไดรับรางวัลชนะเลิศ
- ป พ.ศ. 2557 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 กรมควบคุมโรค และโรงพยาบาลขอนแกน
ไดรับรางวัลชนะเลิศ
- ป พ.ศ. 2558 สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี กรมการแพทย ไดรับรางวัลชนะเลิศ
และโรงพยาบาลขอนแกน ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ
ดังนั้น การไดรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ จึงเปนการยกระดับคุณภาพการใหบริการและการ
บริหารจัดการของหนวยงานของรัฐ ที่ทําใหประชาชนไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปรงใส เปนธรรม และ
เปนที่พึงพอใจ ที่สําคัญแสดงใหเห็นวาผลการทํางานของหนวยงานของรัฐเปนที่ยอมรับ ซึ่งจะชวยสรางขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปนแรงกระตุนใหหนวยงานของรัฐมีความมุงมั่น ตั้งใจในการทําหนาที่ใหดีขึ้น
และเปนสิ่งยืนยันความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการวาสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถเปนตนแบบที่ดีใหแกหนวยงานอื่น ๆ ใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบการใหบริการและระบบการ
บริหารของหนวยงานใหดียิ่งขึ้นตอไป
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รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ (Thailand Public Service Awards)
รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ เปนรางวัลอันทรงเกียรติที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
มอบใหสําหรับสวนราชการที่มีความมุงมั่น ตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชน และสามารถ
ใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประเภทรางวัล
รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ประกอบดวย 6 ประเภทรางวัล ดังนี้
1) รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เปนเลิศ
รางวัลที่พิจารณาจากผลการนํามาตรฐานการใหบริการไปดําเนินการขยายผลในทุกหนวย
บริการสาขา โดยเจตนารมยของรางวัลเพื่อใหประชาชนไดรับการบริการที่ดี มีมาตรฐานเดียวกันทุกหนวยบริการ
เงื่อนไขการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล ดังนี้
(1) เปนผลงานที่เคยไดรับรางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชน หรือ รางวัลบริการภาครัฐ
แหงชาติ ระดับดีเดนหรือรางวัลอื่น ๆ ทั้งในและตางประเทศ หรือเปนผลงานที่ไดรับการยอมรับจากสาธารณะ
(2) เปนผลงานที่มีการนําไปขยายผลในหนวยบริการสาขาไมนอยกวารอยละ 80 ของหนวย
บริการทั่วประเทศ
(3) เปนผลงานที่สามารถแสดงผลการใหบริการที่เปนมาตรฐานเดียวกันในทุกหนวยบริการได
ไมนอยกวารอยละ 80
(4) มีการนําผลงานไปใชแลวจริงเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1ป
2) รางวัลบูรณาการการบริการที่เปนเลิศ
รางวัลที่พิจารณาจากผลการดําเนินการปรับปรุงกระบวนการใหบริการที่เปนความรวมมือกัน
ระหวางหนวยงานของรัฐ เพื่ อพัฒนาบริการภายใตเปาหมายเดียวกัน โดยเจตนารมยของรางวั ลเพื่อผลักดันให
หนวยงานเกิดความรวมมือกันปรับปรุงบริการ และกาวขามขอจํากัดของขอบเขตอํานาจหนาที่เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการใหบริการประชาชน
เงื่อนไขการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล ดังนี้
(1) การปรับปรุงบริการตองเกิดจากการทํางานรวมกันไมนอยกวา 3 หนวยงาน ประกอบดวย
(1.1) สวนราชการอยางนอย 2 สวนราชการ (กรม จังหวัด หรือสถาบันอุดมศึกษาใน
กํากับของรัฐ) โดยตองระบุวาสวนราชการใดเปนผูริเริ่ม (ตัวการ)
(1.2) หนวยงานของรัฐอื่น เชน ราชการบริหารสวนทองถิ่น องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ เปนตน
และ/หรือองคกรตาง ๆ เชน ภาคเอกชน สถาบันอุดมศึกษาที่ไมอยูในกํากับของรัฐ กลุมชุมชน ภาคประชาชน เปนตน
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(2) มีการจัดทําเปนขอตกลงหรือแนวทางการทํางาน/โครงการ ที่แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา
เปนการดําเนินการรวมกัน
(3) มีผลการดําเนินการปรับปรุงบริการที่บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายของขอตกลง
หรือแนวทางการทํางาน/โครงการ
(4) เปนผลงานที่มีการดําเนินการเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป
(5) ผลงานตองแสดงใหเห็นอยางชัดเจนตั้งแตเริ่มตนวาแตละหนวยงานที่มารวมดําเนินการ
ทําอะไร ที่ไหน อยางไร (ระบุหนาที่ความรับผิดชอบของแตละหนวยงานใหชัดเจน)
3) รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เปนเลิศ
รางวัล ที่ พิจ ารณาจากผลการดําเนิน การที่แสดงถึงการสรางสรรคงานบริการ หรือคิดคน
ผลิตภัณฑใหมในการใหบริการประชาชน โดยเจตนารมยของรางวัลเพื่อใหหนวยงานสรางสรรครูปแบบการ
ใหบริการใหม ๆ ทีส่ อดคลอง ทันตอสถานการณและความตองการของประชาชน
เงื่อนไขการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล ดังนี้
(1) เปนผลงานการใหบริการที่เปนการสรางสรรคขึ้นใหม
(1.1) เกิดกระบวนการทํางานใหม หรือ
(1.2) เกิดงานบริการหรือรูปแบบการใหบริการใหม หรือหรือ
(1.3) มีการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/จดลิขสิทธิ์
(2) เปนผลงานที่คิดคนมาไมเกิน 3 ป
(3) มีการนําผลงานไปใชแลวจริงเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป และไดรับการยอมรับจากสาธารณะ
(4) นวัตกรรมการบริการจะตองมีผลตอประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบการบริหาร
จัดการและการใหบริการประชาชน
* หมายเหตุ ผลงานสรางสรรคขึ้นใหม หมายถึง เปนสิ่งใหมที่ไมเคยเกิดขึ้นในเมืองไทยมากอน
4) รางวัลการพัฒนาการบริการที่เปนเลิศ
รางวัลที่พิจารณาจากผลการดําเนินการปรับปรุงการใหบริการประชาชนแลวสงผลใหเกิดการ
พัฒนาการใหบริการอยางตอเนื่อง โดยเจตนารมยของรางวัลเพื่อใหประชาชนเพื่อใหประชาชนไดรับบริการที่ดีขึ้น
เงื่อนไขการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล ดังนี้
(1) เปนการพัฒนาการใหบริการ โดยการนําหลักการ แนวคิด เทคนิค เครื่องมือมาประยุกตใช
(2) มีการนําผลงานไปใชแลวจริงเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป
(3) ลักษณะผลงานที่เสนอจะตองไมเปนรูปแบบเดียวกับผลงานที่เคยไดรับรางวัลแลว หรือ
หากมีรูปแบบคลายคลึงกับผลงานที่เคยไดรับรางวัล ตองมีการตอยอดการพัฒนาที่ดีขึ้น
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5) รางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยม
รางวัลที่พิจารณาใหแกหนวยงานที่มีผลงานไดรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติในระดับดีเดน
ในปเดียวกัน อยางนอย 3 ใน 4 ประเภทรางวัล ไดแก รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการทีเ่ ปนเลิศ รางวัลบูรณาการ
การบริการที่เปนเลิศ รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เปนเลิศ และรางวัลการพัฒนาการบริการที่เปนเลิศ
6) รางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอยางตอเนื่อง
รางวัลที่พิจารณาจากผลการดําเนินการที่สามารถรักษาคุณภาพ และมาตรฐานการใหบริการ
ของหนวยงานไดเปนระยะเวลา 3 ป นับตั้งแตผลงานไดรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติจนถึงปจจุบัน
เงื่อนไขการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล ดังนี้
(1) เปนผลงานที่เคยไดรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ระดับดีเดนประเภทใดประเภทหนึ่ง ใน 4
ประเภทรางวัล ไดแก รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เปนเลิศ รางวัลบูรณาการการบริการที่เปนเลิศ รางวัล
นวัตกรรมการบริการที่เปนเลิศ และรางวัลการพัฒนาการบริการที่เปนเลิศ
(2) สามารถใหบริการไดไมตํ่ากวามาตรฐานที่เคยไดรับรางวัล อยางตอเนื่องเปนระยะเวลา 3 ป
(นับยอนหลังจากปที่สมัครขอรับรางวัล) โดยตองนําเสนอใหเห็นอยางเปนรูปธรรมถึงวิธีการในการรักษาคุณภาพ และ
มาตรฐานการใหบริการของหนวยงาน
(3) ต องมี ผลการให บริ การที่ ดีขึ้นกว าปที่ ได รับรางวัล มีการนํ าผลงานไปขยายผล มีจํานวน
ผูรับบริการเพิ่มขึ้น มีผลความพึงพอใจเพิ่มขึ้น มีการพัฒนาวิธีการใหบริการที่ดีขึ้น เปนตน
(4) หนวยงานตองแจงความจํานง โดยจัดสงรายงานผลการดําเนินการรักษามาตรฐานการใหบริการ
ของหนวยงาน มายังสํานักงาน ก.พ.ร. ตอเนื่องเปนระยะเวลา 3ป จนถึงปที่สมัครขอรับรางวัล
การมอบรางวัล
รางวั ลบริการภาครั ฐแหงชาติ ในประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เปน เลิศ
รางวัลบูรณาการการบริการที่เปนเลิศ รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เปนเลิศ และรางวัลการพัฒนาการบริการที่เปนเลิศ
แบงรางวัลออกเปน 2 ระดับ ไดแก ระดับดีเดน และ ระดับดี สําหรับรางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอยางตอเนื่อง
ไมมรี ะดับของรางวัล
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เกณฑการประเมินรางวัล
1. รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เปนเลิศ รางวัลบูรณาการการบริการที่เปนเลิศ
รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เปนเลิศ รางวัลการพัฒนาการบริการที่เปนเลิศ
รางวั ลบริการภาครั ฐแหงชาติ ในประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เปน เลิศ
รางวัลบูรณาการการบริการที่เปนเลิศ รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เปนเลิศ รางวัลการพัฒนาการบริการที่เปนเลิศ
แบงเกณฑการประเมินออกเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 พิจารณาที่กระบวนการจัดการเพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ มีคะแนนเต็ม
600 คะแนน โดยมีเกณฑการพิจารณาซึ่งมีจุดมุงเนนที่ตางกันในแตละประเภทรางวัล
สวนที่ 2 พิจารณาที่ผลลัพธของการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ คะแนนเต็ม 400 คะแนน โดยมี
มิติในการพิจารณา 4 มิติ ดังนี้
1) มิติดานความสําเร็จตามวัตถุประสงคโครงการ
2) มิติดานคุณภาพและประสิทธิภาพการใหบริการ
3) มิติดานความคุมคา
4) มิติดานการพัฒนาที่ยั่งยืนและภาพลักษณองคการ
ตารางแสดงรายละเอียดเกณฑการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ในสวนที่ 1 ของแตละประเภทรางวัล

เกณฑการพิจารณารางวัล

รางวัล
รางวัล
รางวัล
ภาพรวมฯ บูรณาการฯ นวัตกรรมฯ

สวนที่ 1 กระบวนการจัดการเพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ (600 คะแนน)
1) การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ


2) การใหบริการที่มีคุณภาพ


3) การสงเสริมการทํางานแบบหุนสวน/รวมกัน

4) การเขาถึงบริการ และการสงเสริมใหเกิด

ความเสมอภาคในการใหบริการ
5) การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ


6) การเสนอแนวคิดใหม
-

รางวัล
พัฒนา
บริการฯ



-



-

-

-
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รางวัล
รางวัล
รางวัล
ภาพรวมฯ บูรณาการฯ นวัตกรรมฯ

รางวัล
พัฒนา
บริการฯ

สวนที่ 2 ผลลัพธการดําเนินการ (400 คะแนน)
1) มิติดานความสําเร็จตามวัตถุประสงคของการปรับปรุงบริการ
(ประโยชนของการดําเนินการปรับปรุงบริการที่สงผลตอกลุมเปาหมาย
ตามวัตถุประสงคของการปรับปรุง)

































2) มิติดานคุณภาพและประสิทธิภาพการใหบริการ
(การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการ/ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย/ความไมพึงพอใจ/ขอรองเรียนของ
ผูรับบริการ)

3) มิติดานความคุมคา
(การลดคาใชจายในการเขาถึงบริการของประชาชน/การลดตนทุน/
ผลิตภาพการใหบริการของหนวยงาน/ความคุมคาทางเศรษฐกิจ สังคม
และชุมชน โดยรวม)

4) มิติการพัฒนาที่ยั่งยืนและภาพลักษณ
(ความตอเนื่องในการสงสมัครขอรับรางวัล/ภาพลักษณที่ดีของหนวยงานที่
ปรากฏแกสาธารณะ/ความโปรงใสของหนวยงานที่เกี่ยวของกับผลงานที่เสนอ
ขอรับรางวัล)

2. เกณฑการประเมินรางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอยางตอเนื่อง
2.1 ตองมีผลการดําเนินการผานเกณฑการพิจารณาของแตละประเภทรางวัล
2.2 ตองมีผลการดําเนินการไมต่ํากวามาตรฐานที่เคยไดรับรางวัล ใน 2 สวน คือ
(1) กระบวนการใหบริการตองมีประสิทธิภาพและคุณภาพไมต่ํากวากระบวนการ
ใหบริการที่เคยไดรับรางวัล
(2) ผลผลิต/ผลลัพธของการใหบริการตองไมต่ํากวาผลผลิต/ผลลัพธที่เคยไดรับรางวัล
2.3 ตองแสดงใหเห็นดวยวามีการบริการที่ดีขึ้น

11

เกณฑการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ

พ.ศ. 2559

เกณฑการใหคะแนน

สวนที่ 1 การจัดการเพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ (600 คะแนน)

1)

2)

3)

4)

ประเด็นการพิจารณา
รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เปนเลิศ
1.1) การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ
1.2) การใหบริการที่มีคุณภาพ
1.3) การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ
รางวัลบูรณาการการบริการที่เปนเลิศ
2.1) การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ
2.2) การใหบริการที่มีคุณภาพ
2.3) การสงเสริมการทํางานแบบหุนสวน
2.4) การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ
2.5) การเขาถึงบริการ และการสงเสริมใหเกิดความเสมอภาคในการรับบริการ
รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เปนเลิศ
3.1) การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ
3.2) การใหบริการที่มีคุณภาพ
3.3) การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ
3.4) การเสนอแนวคิดใหม
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เปนเลิศ
4.1) การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ
4.2) การใหบริการที่มีคุณภาพ
4.3) การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ
4.4) การเสนอแนวคิดใหม

คะแนน
600
200
200
200
600
100
150
150
100
100
600
150
150
150
150
600
150
150
150
150
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สวนที่ 2 ผลลัพธการดําเนินการ (400 คะแนน)
ประเด็นการพิจารณา
1) มิติดานความสําเร็จตามวัตถุประสงคของการปรับปรุงบริการ
ประโยชนของการดําเนินการปรับปรุงบริการที่สงผลตอกลุมเปาหมายตาม
วัตถุประสงคของการปรับปรุง
2) มิติดานคุณภาพและประสิทธิภาพการใหบริการ
2.1) การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการ
2.2) ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
2.3) ความไมพึงพอใจ/ขอรองเรียนของผูรับบริการ
3) มิติดานความคุมคา
3.1) การลดคาใชจายในการเขาถึงบริการของประชาชน
3.2) การลดตนทุน/ผลิตภาพการใหบริการของหนวยงาน
3.3) ความคุมคาทางเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน โดยรวม
4) มิติดานการพัฒนาที่ยั่งยืนและภาพลักษณองคการ
4.1) ความตอเนื่องในการสงสมัครขอรับรางวัล
4.2) ภาพลักษณที่ดีของหนวยงานที่ปรากฏแกสาธารณะ
4.3) ความโปรงใสของหนวยงานที่เกี่ยวของกับผลงานที่เสนอขอรับรางวัล

คะแนน
100
100
100
40
30
30
100
40
30
30
100
30
40
30

เกณฑการพิจารณามอบรางวัล
 ระดับรางวัลที่มอบ
ระดับยอดเยี่ยม หนวยงานที่จะพิจารณาใหไดรับรางวัลตองมีการดําเนินการที่โดดเดนครบทั้ง 3 ดาน ไดแก
ดานมาตรฐานการบริการ ดานการบูรณาการการบริการ และดานนวัตกรรมการบริการ หรือดานการพัฒนาการบริการ
ระดับดี เด น หนวยงานที่จ ะพิ จารณาใหไดรับ รางวัล ตองมีผ ลคะแนนรวมของกระบวนการจัด การ
เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการใหบริการและผลลัพธการดําเนินการ ไมนอยกวา 800 คะแนน
ระดับดี หนวยงานที่จะพิจารณาใหไดรับรางวัลตองมีผลคะแนนรวมของกระบวนการจัดการเพื่อใหเกิด
การพัฒนาคุณภาพการใหบริการและผลลัพธการดําเนินการ ไดคะแนนมากกวา 750 คะแนน แตไมถึง 800 คะแนน
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 ขอกําหนดของแตละประเภทรางวัล
ระดับของรางวัลมีขอกําหนดเกี่ยวกับการไดรับรางวัลในแตละประเภทรางวัล ดังนี้
1. รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เปนเลิศ
 ระดับดีเดน ตองไดคะแนนสวนที่ 1 ดานการใหบริการที่มีคุณภาพ ไมนอยกวารอยละ 80
และสวนที่ 2 ผลลัพธการดําเนินการไมนอยกวารอยละ 80 และคะแนนทั้งสองสวนรวมกัน
ตองไมนอยกวา 800 คะแนน
 ระดับดี ตองไดคะแนนสวนที่ 1 ดานการใหบริการที่มีคุณภาพ ไมนอยกวารอยละ 75 และ
สวนที่ 2 ผลลัพธการดําเนินการไมนอยกวารอยละ 75 และคะแนนทั้งสองสวนรวมกันตอง ไม
นอยกวา 750 คะแนน
2. รางวัลบูรณาการการบริการที่เปนเลิศ
 ระดับดีเดน ตองไดคะแนนสวนที่ 1 ดานการสงเสริมการทํางานแบบหุนสวนและการสงเสริม
ใหเ กิดความเสมอภาคในการรั บบริการ ไมน อยกวารอยละ 80 และสว นที่ 2 ผลลัพธ การ
ดําเนินการไมนอยกวารอยละ 80 และคะแนนทั้งสองสวนรวมกันตองไมนอยกวา 800 คะแนน
 ระดับดี ตองไดคะแนนสวนที่ 1 ดานการสงเสริมการทํางานแบบหุนสวนและการสงเสริมใหเกิด
ความเสมอภาคในการรับบริการ ไมนอยกวารอยละ 75 และสวนที่ 2 ผลลัพธการดําเนินการ
ไมนอยกวารอยละ 75 และคะแนนทั้งสองสวนรวมกันตองไมนอยกวา 750 คะแนน
3. รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เปนเลิศ
 ระดับดีเดน ตองไดคะแนนสวนที่ 1 ดานการเสนอแนวคิดใหม ไมนอยกวารอยละ 80 และ
สวนที่ 2 ผลลัพธการดําเนินการไมนอยกวารอยละ 80 และคะแนนทั้งสองสวนรวมกันตองไมนอยกวา 800 คะแนน
 ระดับดี ตองไดคะแนนสวนที่ 1 ดานการเสนอแนวคิดใหม ไมนอยกวารอยละ 75 และสวนที่ 2
ผลลัพธการดําเนินการไมนอยกวารอยละ 75 และคะแนนทั้งสองสวนรวมกันตองไมนอยกวา 750 คะแนน
4. รางวัลการพัฒนาการบริการที่เปนเลิศ
 ระดับดีเดน ตองไดคะแนนสวนที่ 1 ดานการใหบริการที่มีคุณภาพ ไมนอยกวารอยละ 80
และสวนที่ 2 ผลลัพธการดําเนินการไมนอยกวารอยละ 80 และคะแนนทั้งสองสวนรวมกัน
ตองไมนอยกวา 800 คะแนน
 ระดับดี ตองไดคะแนนสวนที่ 1 ดานการใหบริการที่มีคุณภาพ ไมนอยกวารอยละ 75 และ
สวนที่ 2 ผลลัพธการดําเนินการไมนอยกวารอยละ 75 และคะแนนทั้งสองสวนรวมกันตอง
ไมนอยกวา 750 คะแนน
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การสมัครขอรับรางวัล
คุณสมบัติเบื้องตน
หนวยงานที่มีสิทธิสมัครขอรับรางวัล ตองเปนหนวยงานของรัฐ หมายถึง สวนราชการระดับกรม จังหวัด
สถาบันอุดมศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ
วิธีการสมัคร
สวนราชการยื่นสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ โดยจัดทําเอกสารการสมัครขอรับรางวัลตาม
แบบฟอรมที่กําหนด และหนังสือนําสงที่ลงนามโดยหัวหนาสวนราชการ/หนวยงาน ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. พรอม
ไฟลบรรจุขอมูลในแผนซีดี จํานวน 1 ชุด
ประเภทรางวัล
แบบฟอรมที่ตองกรอก
1. รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เปนเลิศ
แบบฟอรมที่ 1, 2 และ 3
2. รางวัลบูรณาการการบริการที่เปนเลิศ
แบบฟอรมที่ 1, 2 และ 3
3. รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เปนเลิศ
แบบฟอรมที่ 1, 2 และ 3
4. รางวัลการพัฒนาการบริการที่เปนเลิศ
แบบฟอรมที่ 1, 2 และ 3
5. รางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอยางตอเนื่อง
- กรณีหนวยงานเสนอผลงานที่เคยไดรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ
แบบฟอรมที่ 1 และ 4
ระดับดีเดน มาแลวไมนอยกวา 3 ป
- กรณีหนวยงานแจงความจํานงเพื่อขอรับรางวัลพัฒนาคุณภาพการ
แบบฟอรมที่ 1 และ 5
บริการอยางตอเนื่องตั้งแตปที่ไดรับรางวัลตอเนื่องทุกป ไมนอยกวา 3 ป
กระบวนการตรวจประเมินและมอบรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ
การพิจารณาตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ประกอบดวย 7 ขั้นตอน (ภาพที่ 1)
ขั้นตอนที่ 1 : การตรวจสอบเอกสารเบื้องตน
เปนการตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณของการจัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินการของหนวยงานที่
เสนอมาเพื่อขอรับการประเมิน โดยหนวยงานตองจัดทําเอกสารรายงานใหถูกตองและครบถวนตามแบบฟอรม
และเงื่อนไขที่กําหนด หากสวนราชการจัดทํารายงานไมถูกตองหรือไมครบถวน จะไมรับพิจารณาตรวจประเมิน
ในขั้นตอไป
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ขั้นตอนที่ 2 : การตรวจประเมินจากเอกสารรายงาน (Independent Review)
เปนการประเมินผลจากเอกสารรายงานผลการดําเนินการที่สวนราชการเสนอขอรับการประเมินมายัง
สํานักงาน ก.พ.ร. โดยทีมผูตรวจประเมิน ทั้งนี้ ในแตละประเภทรางวัลจะมีคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน ผลงาน
ใดไดคะแนนมากกวา 750 คะแนน จะไดรับการตรวจประเมินในขั้นตอไป
ขั้นตอนที่ 3 : การกลั่นกรองผลการตรวจประเมิน (Consensus Review)
เปนการพิจารณาผลการตรวจประเมิน ที่ผานการพิจารณาจากขั้นที่ 1 โดยทีมผูทรงคุณวุฒิจากสํานักงาน
ก.พ.ร. ทั้งนี้ หากกระบวนงานบริการใดไดรับการยืนยันผลคะแนนมากกวา 750 คะแนน แตไมถึง 800 คะแนน จะ
พิจารณาใหไดรับรางวัลในระดับดี สําหรับกระบวนงานบริการใดไดรับการยืนยันผลคะแนนตั้งแต 800 คะแนน
ขึ้นไป จะอยูในเกณฑไดรับรางวัลระดับดีเดน และไดรับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ตอไป
ขั้นตอนที่ 4 : ยืนยันผลการพิจารณาตรวจประเมิน (Site Visit Review)
เปนการตรวจประเมินในพื้นที่ปฏิบัติงานจริงของสวนราชการ โดยทีมผูตรวจประเมิน สําหรับผลงานที่
มีคะแนนตั้งแต 800 คะแนน ขึ้นไป เพื่อยืนยันผลการพิจารณาตรวจประเมิน อันนําไปสูการมอบรางวัลระดับดีเดน
ขั้ น ตอนที่ 5 : เสนอ อ.ก.พ.ร. เกี่ ย วกั บ การยกระดั บ และพั ฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐานและลดขั้ น ตอน
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการประชาชนอนุมัติ
รางวัล
นําเสนอผลการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแหงชาติตอ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการยกระดับและพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ตองการประชาชน เพื่ออนุมัติรางวัล
ขั้นตอนที่ 6 : ประกาศรางวัล
ประกาศรายชื่อสวนราชการที่ไดรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ
ขั้นตอนที่ 7: มอบรางวัล
จัดพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ
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รับสมัคร
ตรวจสอบเอกสาร
เบื้องตน
ตรวจประเมินจาก
เอกสารรายงาน
กลัน่ กรองผลการตรวจ
ประเมิน

< 750 คะแนน

ไมผานการตรวจ
ประเมิน

> 750 < 800 คะแนน

พิจาณาใหรบั รางวัล
ระดับดี

No

≥ 800 คะแนน

ตรวจประเมิน
ณ พื้นที่
yes
เสนอ อ.ก.พ.ร. ฯ
พิจารณา
yes
ประกาศผลการ
พิจาณา
มอบรางวัล

ภาพที่ 1 กระบวนการตัดสินรางวัลและมอบรางวัล
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ภาคผนวก 1 แนวทางการใหคะแนนรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ
1.1 ประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เปนเลิศ
1.2 ประเภทรางวัลบูรณาการการบริการที่เปนเลิศ
1.3 ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เปนเลิศ
1.4 ประเภทรางวัลการพัฒนาบริการที่เปนเลิศ
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1.1 ประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เปนเลิศ
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แนวทางการใหคะแนนรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ (Thailand Public Service Awards)
ประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เปนเลิศ
ประเด็นพิจารณา คะแนน

เกณฑการใหคะแนน

1. การจัดการเพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ (600 คะแนน)
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ
คะแนน

200

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ใหบริการ

100

100

มีการปรับปรุง/
ลดขั้นตอนการ
ใหบริการ อาทิ
ลดขั้นตอนที่ประชาชน
จะตองติดตอราชการ
ดวยตนเอง
ลดระเบียบที่ยุงยาก
ของทางราชการ

มีแผนการ
ดําเนินการปรับปรุง
บริการที่เปนระบบ
และชัดเจน มีการ
ประสานการ
ดําเนินการระหวาง
หนวยงาน

60

40

60

40

มีการให
ความสําคัญกับการ
พัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการที่คํานึงถึง
ผูรับบริการเปน
ศูนยกลาง จัดใหมี
บริการที่เหมาะสม
กับเวลา มีความ
เปนเอกลักษณ

มีการกระจาย
อํานาจการทํางาน/
การตัดสินใจใหเกิด
ความรวดเร็ว
คลองตัว

มีมาตรฐานการ
ใหบริการของ
ทุกหนวยบริการที่
ชัดเจน อาทิ
ขั้นตอนการทํางาน
คูมือการใหบริการ
ของเจาหนาที่
มีระบบติดตาม
ประเมินผล

มีการปรับปรุงการ
ใหบริการที่อํานวย
ความสะดวกแก
ผูรับบริการ อาทิ
ลดปริมาณการใช
เอกสารในการ
ติดตอราชการ
มีชองทางการ
ใหบริการที่ทั่วถึง

2. การใหบริการที่มีคุณภาพ
คะแนน
การใหบริการที่มี
คุณภาพ

200

20
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3. การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ
คะแนน

200

การเปลี่ยนแปลง
ระบบบริหาร
จัดการ

50

50

มีการสราง
วัฒนธรรมองคการ
ใหมีจิตบริการ และ
สงเสริมใหมีการ
ปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมองคการ
เพื่อใหบริการไดทัน
ตอเหตุการณ

มีการสรางการ
มีสวนรวมของ
บุคลากรในองคกร
ในการปรับปรุง
คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/บริการ

50
มีการบริหาร
จัดการโดยใช
ระบบ/ขอมูล
สารสนเทศ

50
มีการพัฒนาการ
ใหบริการโดยใช
เครื่องมือหรือ
เทคนิคแนวทาง
การบริหารจัดการ
มาประยุกตใช
เหมาะสมกับบริบท
ของหนวยงาน

2. ผลลัพธการดําเนินการ (400 คะแนน)
1. มิติดานความสําเร็จตามวัตถุประสงคของการปรับปรุงบริการ
คะแนน

100

ประโยชนของการ
ดําเนินการ
ปรับปรุงบริการที่
สงผลตอ
กลุมเปาหมาย
ตามวัตถุประสงค
ของการปรับปรุง
2. มิติดานคุณภาพและประสิทธิภาพการใหบริการ
คะแนน
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพการ
ใหบริการ

100

40

30

การลดขั้นตอนและ ความพึงพอใจของ
ระยะเวลาในการ ผูรับบริการและผูมี
ใหบริการ
สวนไดสวนเสีย

30
ความไมพึงพอใจ/
ขอรองเรียนของ
ผูรับบริการ
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3. มิติดานความคุมคา
คะแนน

100

ความคุมคา

40

30

การลดคาใชจายใน การลดตนทุน/ผลิต
การเขาถึงบริการ ภาพการใหบริการ
ของประชาชน
ของหนวยงาน

30
ความคุมคาทาง
เศรษฐกิจ สังคม
และชุมชนโดยรวม

4. มิติดานการพัฒนาที่ยั่งยืนและภาพลักษณองคการ
คะแนน
การพัฒนาที่ยั่งยืน
และภาพลักษณ
องคการ

100

30

40

30

ความตอเนื่องใน
การสงสมัครขอรับ
รางวัล

ภาพลักษณที่ดีของ
หนวยงานที่ปรากฎ
แกสาธารณะ

ความโปรงใสของ
หนวยงานที่
เกี่ยวของกับ
ผลงานที่เสนอ
ขอรับรางวัล

หมายเหตุ
1. รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เปนเลิศ ระดับดีเดน ตองไดคะแนนสวนที่ 1 ดานการใหบริการที่มีคุณภาพ
ไมนอยกวารอยละ 80 และสวนที่ 2 ผลลัพธการดําเนินการไมนอยกวารอยละ 80 และคะแนนทั้งสองสวนรวมกัน
ตองไมนอยกวา 800 คะแนน
2. แนวทางการใหคะแนนอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
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1.2 ประเภทรางวัลบูรณาการการบริการที่เปนเลิศ
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แนวทางการใหคะแนนรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ (Thailand Public Service Awards)
ประเภทรางวัลบูรณาการการบริการที่เปนเลิศ
ประเด็นพิจารณา คะแนน
เกณฑการใหคะแนน
1. การจัดการเพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ (600 คะแนน)
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ
คะแนน
100
50
50
การเพิ่ม
มีการปรับปรุง/
มีแผนการ
ประสิทธิภาพการ
ลดขั้นตอนการ
ดําเนินการปรับปรุง
ใหบริการ อาทิ
บริการที่เปนระบบ
ใหบริการ
ลดขั้นตอนที่
และชัดเจน มีการ
ประชาชนจะตอง ประสานการ
ติดตอราชการดวย ดําเนินการระหวาง
ตนเอง ลดระเบียบ หนวยงาน
ที่ยุงยากของทาง
ราชการ

2. การใหบริการที่มีคุณภาพ
คะแนน
150
40
การใหบริการที่มี
มีการให
คุณภาพ
ความสําคัญกับการ
พัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการที่คํานึงถึง
ผูรับบริการเปน
ศูนยกลาง จัดใหมี
บริการที่เหมาะสม
กับเวลา มีความ
เปนเอกลักษณ

40
มีการกระจาย
อํานาจการทํางาน/
การตัดสินใจใหเกิด
ความรวดเร็ว
คลองตัว

40
มีมาตรฐานการ
ใหบริการของทุก
หนวยบริการที่
ชัดเจน อาทิ
ขั้นตอนการทํางาน
คูมือการใหบริการ
ของเจาหนาที่
มีระบบติดตาม
ประเมินผล

30
มีการปรับปรุงการ
ใหบริการที่อํานวย
ความสะดวกแก
ผูรับบริการ อาทิ
ลดปริมาณการใช
เอกสารในการ
ติดตอราชการ
มีชองทางการ
ใหบริการที่ทั่วถึง
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3. การสงเสริมการทํางานแบบหุนสวน
คะแนน
150
100
การสงเสริมการ
มีกลไกในการเปด
ทํางานแบบ
โอกาส/สนับสนุน
หุนสวน
ใหภาคสวนอื่นๆ
เขามามีสวนรวม
ในการออกแบบ/
กําหนดนโยบาย/
ดําเนินการ
ใหบริการ/หา
แนวทางในการ
แกไขปญหา

4. การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ
คะแนน
100
30
การเปลี่ยนแปลง
มีการสราง
ระบบบริหาร
วัฒนธรรมองคการ
จัดการ
ใหมีจิตบริการ และ
สงเสริมใหมีการ
ปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมองคการ
เพื่อใหบริการไดทัน
ตอเหตุการณ
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50
มีชองทางการให
ขอมูลขาวสารและ
รับฟงความคิดเห็น
ขอเสนอแนะที่
สามารถเขาถึง
กลุมเปาหมายได
และมีการ
ประชาสัมพันธ
เผยแพรผลการ
ดําเนินงานให
ประชาชนรับทราบ

30
มีการสรางการมี
สวนรวมของ
บุคลากรในองคกร
ในการปรับปรุง
คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/บริการ

40
มีการบริหารจัดการ
โดยใชระบบ/ขอมูล
สารสนเทศ มีการ
พัฒนาการ
ใหบริการโดยใช
เครื่องมือหรือ
เทคนิคแนวทางการ
บริหารจัดการมา
ประยุกตใช
เหมาะสมกับบริบท
ของหนวยงาน
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5. การเขาถึงบริการและการสงเสริมใหเกิดความเสมอภาคในการรับบริการ
คะแนน
100
60
40
การเขาถึงบริการ
มีการกําหนด
ขยายการใหบริการ
และการสงเสริม
แนวทางการทํางาน ไปยังกลุม
ใหเกิดความเสมอ
รวมกันในการ
ผูดอยโอกาส เชน
ภาคในการรับ
คนยากจน คนพิการ
พัฒนาบริการ
บริการ
ระหวางหนวยงาน กลุมสตรี ผูสูงอายุ
เยาวชน ชนกลุมนอย
ที่เกี่ยวของอยาง
เปนระบบ มีระบบ เปนตน
ติดตามประเมินผล
การทํางานรวมกัน
ใชทรัพยากรรวมกัน
ทํางานแทนกัน
2. ผลลัพธการดําเนินการ (400 คะแนน)
1. มิติดานความสําเร็จตามวัตถุประสงคของการปรับปรุงบริการ
คะแนน

100

ประโยชนของการ
ดําเนินการ
ปรับปรุงบริการที่
สงผลตอ
กลุมเปาหมาย
ตามวัตถุประสงค
ของการปรับปรุง
2. มิติดานคุณภาพและประสิทธิภาพการใหบริการ
คะแนน
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
การใหบริการ

100

40

30

การลดขั้นตอนและ ความพึงพอใจของ
ระยะเวลาในการ ผูรับบริการและ
ใหบริการ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

30
ความไมพึงพอใจ/
ขอรองเรียนของ
ผูรับบริการ

26
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3. มิติดานความคุมคา
คะแนน

100

ความคุมคา

40

30

การลดคาใชจายใน การลดตนทุน/ผลิต
การเขาถึงบริการ ภาพการใหบริการ
ของประชาชน
ของหนวยงาน

30
ความคุมคาทาง
เศรษฐกิจ สังคม
และชุมชนโดยรวม

4. มิติดานการพัฒนาที่ยั่งยืนและภาพลักษณองคการ
คะแนน
การพัฒนาที่ยั่งยืน
และภาพลักษณ
องคการ

100

30

40

ความตอเนื่องใน
การสงสมัครขอรับ
รางวัล

ภาพลักษณที่ดีของ
หนวยงานที่ปรากฎ
แกสาธารณะ

30
ความโปรงใส
ของหนวยงานที่
เกี่ยวของกับ
ผลงานที่เสนอ
ขอรับรางวัล

หมายเหตุ
1. รางวัลบูรณาการการบริการที่เปนเลิศ ระดับดีเดน ตองไดคะแนนสวนที่ 1 ดานการสงเสริมการทํางานแบบหุนสวน
และการสงเสริมใหเกิดความเสมอภาคในการรับบริการ ไมนอยกวารอยละ 80 และสวนที่ 2 ผลลัพธการดําเนินการ
ไมนอยกวารอยละ 80 และคะแนนทั้งสองสวนรวมกันตองไมนอยกวา 800 คะแนน
2. แนวทางการใหคะแนนอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
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1.3 ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เปนเลิศ
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แนวทางการใหคะแนนรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ (Thailand Public Service Awards)
ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เปนเลิศ
ประเด็น
คะแนน
เกณฑการใหคะแนน
พิจารณา
1. การจัดการเพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ (600 คะแนน)
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ
คะแนน
150
80
70
การเพิ่ม
มีการปรับปรุง/ลด มีแผนการ
ประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการ
ดําเนินการ
ใหบริการ อาทิ
ปรับปรุงบริการ
การใหบริการ
ลดขั้นตอนที่
ที่เปนระบบและ
ประชาชนจะตอง ชัดเจน มีการ
ติดตอราชการดวย ประสานการ
ตนเอง
ดําเนินการระหวาง
ลดระเบียบที่ยุงยาก หนวยงาน
ของทางราชการ

2. การใหบริการที่มีคุณภาพ
คะแนน
150
40
การใหบริการที่มี
มีการให
คุณภาพ
ความสําคัญกับการ
พัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการที่คํานึงถึง
ผูรับบริการเปน
ศูนยกลาง จัดใหมี
บริการที่เหมาะสม
กับเวลา มีความ
เปนเอกลักษณ

40
มีการกระจาย
อํานาจการทํางาน/
การตัดสินใจใหเกิด
ความรวดเร็ว
คลองตัว

40
มีมาตรฐานการ
ใหบริการของทุก
หนวยบริการที่
ชัดเจน อาทิ ขั้นตอน
การทํางาน คูมือการ
ใหบริการของ
เจาหนาที่ มีระบบ
ติดตามประเมินผล

30
มีการปรับปรุงการ
ใหบริการที่อํานวย
ความสะดวกแก
ผูรับบริการ อาทิ
ลดปริมาณการใช
เอกสารในการ
ติดตอราชการ
มีชองทางการ
ใหบริการที่ทั่วถึง
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3. การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ
คะแนน
150
50
การเปลี่ยนแปลง
มีการสราง
ระบบบริหาร
วัฒนธรรมองคการ
ใหมีจิตบริการ
จัดการ
และสงเสริมใหมี
การปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมองคการ
เพื่อใหบริการไดทัน
ตอเหตุการณ
4. การเสนอแนวคิดใหม
คะแนน
150
การเสนอแนวคิด
ใหม

40
มีการให
ความสําคัญกับ
ความทาทายของ
องคการในการ
ผลักดันใหเกิดการ
พัฒนาบริการ

พ.ศ. 2559

50
มีการสรางการมี
สวนรวมของ
บุคลากรในองคกร
ในการปรับปรุง
คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/บริการ

50
มีการบริหารจัดการ
โดยใชระบบ/ขอมูล
สารสนเทศ มีการ
พัฒนาการใหบริการ
โดยใชเครื่องมือหรือ
เทคนิคแนวทางการ
บริหารจัดการมา
ประยุกตใชเหมาะสม
กับบริบทของ
หนวยงาน

70
มีการสรางสรรค
การใหบริการใหม
(รูปแบบ
กระบวนการ
คุณลักษณะ)
ที่สงผลใหเกิดการ
ปรับเปลี่ยนการ
บริการ

40
มีการนําองคความรู/
เทคโนโลยีใหม มาใช
ในการปฏิบัติงาน/
บริการ

2. ผลลัพธการดําเนินการ (400 คะแนน)
1. มิติดานความสําเร็จตามวัตถุประสงคของการปรับปรุงบริการ
คะแนน

100

ประโยชนของ
การดําเนินการ
ปรับปรุงบริการที่
สงผลตอ
กลุมเปาหมาย
ตามวัตถุประสงค
ของการปรับปรุง
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2. มิติดานคุณภาพและประสิทธิภาพการใหบริการ
คะแนน

100

คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
การใหบริการ

40

30

30

การลดขั้นตอนและ ความพึงพอใจของ ความไมพึงพอใจ/
ระยะเวลาในการ ผูรับบริการและผูมี ขอรองเรียนของ
ใหบริการ
สวนไดสวนเสีย
ผูรับบริการ

3. มิติดานความคุมคา
คะแนน

100

ความคุมคา

40

30

30

การลดคาใชจายใน การลดตนทุน/ผลิต ความคุมคาทาง
การเขาถึงบริการ ภาพการใหบริการ เศรษฐกิจ สังคม
ของประชาชน
ของหนวยงาน
และชุมชน โดยรวม

4. มิติดานการพัฒนาที่ยั่งยืนและภาพลักษณองคการ
คะแนน

100

30

40

30

การพัฒนาที่
ความตอเนื่องใน
ภาพลักษณที่ดีของ ความโปรงใสของ
ยั่งยืนและ
การสงสมัครขอรับ หนวยงานที่ปรากฎ หนวยงานที่เกี่ยวของ
ภาพลักษณ
รางวัล
แกสาธารณะ
กับผลงานที่เสนอ
องคการ
ขอรับรางวัล
หมายเหตุ
1. รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เปนเลิศ ระดับดีเดน ตองไดคะแนนสวนที่ 1 ดานการเสนอแนวคิดใหม
ไมนอยกวารอยละ 80 และสวนที่ 2 ผลลัพธการดําเนินการไมนอยกวารอยละ 80 และคะแนนทั้งสองสวนรวมกัน
ตองไมนอยกวา 800 คะแนน
2. แนวทางการใหคะแนนอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
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1.4 ประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการที่เปนเลิศ
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แนวทางการใหคะแนนรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ (Thailand Public Service Awards)
ประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการที่เปนเลิศ
ประเด็น
คะแนน
เกณฑการใหคะแนน
พิจารณา
1. การจัดการเพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ (600 คะแนน)
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ
คะแนน
150
80
70
การเพิม
มีการปรับปรุง/
มีแผนการ
ประสิทธิภาพ
ลดขั้นตอนการ
ดําเนินการปรับปรุง
การใหบริการ
ใหบริการ อาทิ
บริการที่เปนระบบ
ลดขั้นตอนที่
และชัดเจน มีการ
ประชาชนจะตอง ประสานการ
ติดตอราชการดวย ดําเนินการระหวาง
หนวยงาน
ตนเอง
ลดระเบียบที่ยุงยาก
ของทางราชการ
2. การใหบริการที่มีคุณภาพ
คะแนน
150
40
40
40
30
การใหบริการทีมี
มีการให
มีการกระจาย
มีมาตรฐานการ
มีการปรับปรุงการ
คุณภาพ
ความสําคัญกับการ อํานาจการทํางาน/ ใหบริการของทุก
ใหบริการที่อํานวย
พัฒนาคุณภาพการ การตัดสินใจใหเกิด หนวยบริการที่
ความสะดวกแก
ใหบริการที่คํานึงถึง ความรวดเร็ว
ชัดเจน อาทิ
ผูรับบริการ อาทิ
คลองตัว
ขั้นตอนการทํางาน ลดปริมาณการใช
ผูรับบริการเปน
คูมือการใหบริการ เอกสารในการ
ศูนยกลาง จัดใหมี
บริการที่เหมาะสม
ติดตอราชการ
ของเจาหนาที่ มี
มีชองทางการ
กับเวลา มีความ
ระบบติดตาม
เปนเอกลักษณ
ประเมินผล
ใหบริการที่ทั่วถึง
3. การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ
คะแนน
150
50
50
50
การเปลียนแปลง
มีการสราง
มีการสรางการมี
มีการบริหารจัดการ
ระบบบริหาร
วัฒนธรรมองคการ สวนรวมของ
โดยใชระบบ/ขอมูล
จัดการ
ใหมีจิตบริการ และ บุคลากรในองคกร สารสนเทศ มีการ
สงเสริมใหมีการ
พัฒนาการใหบริการ
ในการปรับปรุง
ปรับเปลี่ยน
โดยใชเครื่องมือหรือ
คุณภาพการ
วัฒนธรรมองคการ ปฏิบัติงาน/บริการ เทคนิคแนวทางการ
เพื่อใหบริการไดทัน
บริหารจัดการมา
ตอเหตุการณ
ประยุกตใช
เหมาะสมกับบริบท
ของหนวยงาน
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4. การเสนอแนวคิดใหม
คะแนน
150
การเสนอ
แนวคิดใหม

40

มีการให
ความสําคัญกับ
ความทาทายของ
องคการในการ
ผลักดันใหเกิดการ
พัฒนาบริการ

70
มีการสรางสรรค
การใหบริการใหม
(รูปแบบ
กระบวนการ
คุณลักษณะ)
ที่สงผลใหเกิดการ
ปรับเปลี่ยนการ
บริการ

พ.ศ. 2559
40
มีการนําองคความรู/
เทคโนโลยีใหม มาใช
ในการปฏิบัติงาน/
บริการ

2. ผลลัพธการดําเนินการ (400 คะแนน)
1. มิติดานความสําเร็จตามวัตถุประสงคของการปรับปรุงบริการ
คะแนน
ประโยชนของ
การดําเนินการ
ปรับปรุงบริการที่
สงผลตอ
กลุมเปาหมาย
ตามวัตถุประสงค
ของการปรับปรุง

100

2. มิติดานคุณภาพและประสิทธิภาพการใหบริการ
คะแนน
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
การใหบริการ

100

40
30
การลดขันตอนและ ความพึงพอใจของ
ระยะเวลาในการ ผูรับบริการและ
ใหบริการ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

30
ความไมพึงพอใจ/
ขอรองเรียนของ
ผูรับบริการ

40
30
การลดคาใชจายใน การลดตนทุน/ผลิต
การเขาถึงบริการ ภาพการใหบริการ
ของประชาชน
ของหนวยงาน

30
ความคุมคาทาง
เศรษฐกิจ สังคม
และชุมชน โดยรวม

3. มิติดานความคุมคา
คะแนน
ความคุมคา

100

34
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4. มิติดานการพัฒนาที่ยั่งยืนและภาพลักษณองคการ
คะแนน
การพัฒนาที
ยั่งยืนและ
ภาพลักษณ
องคการ

100

30
ความตอเนืองใน
การสงสมัครขอรับ
รางวัล

40
ภาพลักษณทีดีของ
หนวยงานที่ปรากฎ
แกสาธารณะ

30
ความโปรงใสของ
หนวยงานที่
เกี่ยวของกับผลงาน
ที่เสนอขอรับรางวัล

หมายเหตุ
1. รางวัลการพัฒนาการบริการทีเปนเลิศ ระดับดีเดน ตองไดคะแนนสวนที 1 ดานการใหบริการทีมีคุณภาพ
ไมนอยกวารอยละ 80 และสวนที่ 2 ผลลัพธการดําเนินการไมนอยกวารอยละ 80 และคะแนนทั้งสองสวนรวมกัน
ตองไมนอยกวา 800 คะแนน
2. แนวทางการใหคะแนนอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
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ภาคผนวก 2 แบบฟอรมการสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ
แบบฟอรมที่ 1 ใบสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ
แบบฟอรมที่ 2 แบบฟอรมประเมินลักษณะของผลงานที่สมัคร
ขอรับรางวัลเบื้องตน
แบบฟอรมที่ 3 แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการ
แบบฟอรมที่ 4 แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการรักษาคุณภาพ
และมาตรฐานการใหบริการ (กรณีสมัครรับรางวัล
พัฒนาคุณภาพการบริการอยางตอเนื่อง)
แบบฟอรมที่ 5 แบบฟอรมแจงความจํานงสมัครรางวัลพัฒนา
คุณภาพการบริการอยางตอเนื่อง

36

เกณฑการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ

พ.ศ. 2559

แบบฟอรมที่ 1
ใบสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ
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แบบฟอรมใบสมัครรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ
(Thailand Public Service Awards)
ประเภท

รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เปนเลิศ
รางวัลบูรณาการการบริการที่เปนเลิศ
รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เปนเลิศ
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เปนเลิศ
รางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอยางตอเนื่อง

ชื่อผลงาน :

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

ชื่อสวนราชการ : …………………………………………………………………………………………………………..

หนวยงานที่รับผิดชอบผลงาน : ……………………………………………………………………………………………
ชื่อผูประสานงาน………………………………………….. ตําแหนง ………………………………………
สํานัก/กอง …………………………………………………

เบอรโทรศัพท …………………………………

เบอรโทรศัพทมือถือ……………………………………… เบอรโทรสาร……………………………………
e – Mail…………………………………………………….
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แบบฟอรมที่ 2
แบบฟอรมประเมินลักษณะของผลงานที่สมัครขอรับรางวัลเบื้องตน
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แบบฟอรมประเมินลักษณะของผลงานที่สมัครขอรับรางวัลเบื้องตน
คําอธิบาย : กรณีหนวยงานที่สงสมัครขอรับรางวัลประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เปนเลิศ
รางวัลบูรณาการการบริการที่เปนเลิศ รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เปนเลิศ และรางวัลการพัฒนา
การบริการที่เปนเลิศ โปรดกรอกแบบฟอรมนี้ตามประเภทรางวัลที่สงสมัคร
ชื่อผลงาน

:

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

ชื่อหนวยงาน :

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

รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เปนเลิศ
โปรดทําเครื่องหมาย  ในคุณสมบัติดังตอไปนี้ที่ตรงกับผลงานของทาน (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
 เปนผลงานที่เคยไดรับรางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชน หรือ รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ
หรือรางวัลอื่น ๆ ทั้งในและตางประเทศ


เปนผลงานที่ไดรับการยอมรับจากสาธารณะ (มีการเผยแพรในสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ)



เปนผลงานที่เปนภารกิจหลักของหนวยงาน



เปนผลงานที่มีการนําไปขยายผลในหนวยบริการสาขาไมนอยกวารอยละ 80 ของหนวยงาน
บริการทั่วประเทศ



เปนผลงานที่สามารถแสดงผลการใหบริการที่เปนมาตรฐานเดียวกันในทุกหนวยบริการได
ไมนอยกวารอยละ 80



เปนผลงานที่นําไปใชแลวจริงเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป
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แบบฟอรมประเมินลักษณะของผลงานที่สมัครขอรับรางวัลเบื้องตน

คําอธิบาย : กรณีหนวยงานที่สงสมัครขอรับรางวัลประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เปนเลิศ
รางวัลบูรณาการการบริการที่เปนเลิศ รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เปนเลิศ และรางวัลการพัฒนา
การบริการที่เปนเลิศ โปรดกรอกแบบฟอรมนี้ตามประเภทรางวัลที่สงสมัคร
ชื่อผลงาน

:

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

ชื่อหนวยงาน :

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

รางวัลบูรณาการการบริการที่เปนเลิศ
โปรดทําเครื่องหมาย  ในคุณสมบัติดังตอไปนี้ที่ตรงกับผลงานของทาน (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)




เปนผลงานที่มีการปรับปรุงบริการที่เกิดจากการทํางานรวมกันไมนอยกวา 3 หนวยงาน
ประกอบดวย สวนราชการอยางนอย 2 สวนราชการ (กรม จังหวัด หรือสถาบันอุดมศึกษา
ในกํากับของรัฐ) และหนวยงานของรัฐประเภทอื่น เชน ราชการบริหารสวนทองถิ่น องคการมหาชน
รัฐวิสาหกิจ เปนตน และ/หรือองคกรตาง ๆ เชน ภาคเอกชน สถาบันอุดมศึกษาที่ไมอยูใน
กํากับของรัฐ กลุมชุมชน ภาคประชาชน เปนตน
เปนผลงานที่มีการจัดทําเปนขอตกลง หรือแนวทางการทํางาน/โครงการ ที่แสดงใหเห็นอยาง
ชัดเจนวาเปนการดําเนินการรวมกัน



เปนผลงานที่มีผลการดําเนินการปรับปรุงบริการที่บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายของ
ขอตกลงหรือแนวทางการทํางาน/โครงการ



เปนผลงานที่มีการดําเนินการเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป



เปนผลงานที่สามารถแสดงใหเห็นอยางชัดเจนตั้งแตเริ่มตนวาแตละหนวยงานที่มารวม
ดําเนินการ ทําอะไร ที่ไหน อยางไร (ระบุหนาที่ความรับผิดชอบของแตละหนวยงานไดชัดเจน)
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แบบฟอรมประเมินลักษณะของผลงานที่สมัครขอรับรางวัลเบื้องตน

คําอธิบาย : กรณีหนวยงานที่สงสมัครขอรับรางวัลประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เปนเลิศ
รางวัลบูรณาการการบริการที่เปนเลิศ รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เปนเลิศ และรางวัลการพัฒนา
การบริการที่เปนเลิศ โปรดกรอกแบบฟอรมนี้ตามประเภทรางวัลที่สงสมัคร
ชื่อผลงาน

:

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

ชื่อหนวยงาน :

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

รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เปนเลิศ
โปรดทําเครื่องหมาย  ในคุณสมบัติดังตอไปนี้ที่ตรงกับผลงานของทาน (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)


เปนผลงานที่มีการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/จดลิขสิทธิ์



เปนผลงานที่คิดคนมาไมเกิน 3 ป



เปนผลงานที่มีการนําผลงานไปใชแลวจริงเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป และไดรับการ
ยอมรับจากสาธารณะ



เปนผลงานมีผลตอประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบการบริหารจัดการและการใหบริการ
ประชาชน



เปนผลงานสรางสรรคขึ้นใหมที่ไมเคยมีในเมืองไทยมากอน
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แบบฟอรมประเมินลักษณะของผลงานที่สมัครขอรับรางวัลเบื้องตน

คําอธิบาย : กรณีหนวยงานที่สงสมัครขอรับรางวัลประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เปนเลิศ
รางวัลบูรณาการการบริการที่เปนเลิศ รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เปนเลิศ และรางวัลการพัฒนา
การบริการที่เปนเลิศ โปรดกรอกแบบฟอรมนี้ตามประเภทรางวัลที่สงสมัคร
ชื่อผลงาน

:

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

ชื่อหนวยงาน :

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

รางวัลการพัฒนาการบริการที่เปนเลิศ
โปรดทําเครื่องหมาย  ในคุณสมบัติดังตอไปนี้ที่ตรงกับผลงานของทาน (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)


เปนผลงานที่พัฒนาการใหบริการ โดยการนําหลักการ แนวคิด เทคนิค เครื่องมือมาประยุกตใช



เปนผลงานที่นําไปใชแลวจริงเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป



ผลงานไมเปนรูปแบบเชนเดียวกับผลงานที่เคยไดรับรางวัลแลว



เปนผลงานที่มีการพัฒนาบริการตอยอดจากผลงานที่เคยไดรับรางวัล
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แบบฟอรมที่ 3
แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการ
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แบบฟอรมบทสรุปสาระสําคัญของผลงานที่เสนอขอรับรางวัล (Executive Summary)
ประเภทรางวัล :

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

ชื่อผลงาน

:

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

ชื่อหนวยงาน :

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

สรุปผลงานโดยยอ :
โปรดสรุปเนือ้ หาของผลงาน โดยมีความยาวไมเกิน 3 หนากระดาษ A 4 ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด
16 โดยครอบคลุมหัวขอ ดังนี้
1.1 สภาพการปฏิบัติงานเดิม
1.2 แนวทางในการปรับปรุงบริการ
1.3 สภาพการปฏิบัติงานหลังการปรับปรุงบริการ
1.4 ประโยชนที่ไดรับ
1.5 จุดเดนของผลงาน และปจจัยความสําเร็จ
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แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการ
1. ปญหา และสภาพการปฏิบัติงานเดิมกอนที่จะริเริ่มการปรับปรุง
(อธิบาย ความเปนมา ปญหา และความสําคัญที่นํามาสูการริเริ่มกิจกรรม/โครงการ เพื่อการแกปญหา
โดยใหเขียนประเด็นที่เปนหัวใจสําคัญ แนวโนม และเงื่อนไขของสถานการณ รวมทั้งกลุมที่ไดรับผลกระทบดวย)
(ความยาวไมเกิน 700 คํา)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..

--รูป—

แผนผังการปฏิบัติงานเดิม

2. ผูนําเสนอแนวทางการแกปญหา ผูดําเนินการ และผูมีสวนไดสวนเสียของโครงการ
(ระบุวาใครมีสวนรวมในการออกแบบและ/หรือดําเนินการ ใหรวมถึงผูเกี่ยวของอื่น ๆ ทั้ง ขาราชการ
หนวยงานของรัฐ สถาบัน ประชาชน องคกรเอกชน ภาคเอกชน ฯลฯ) (ความยาวไมเกิน 700 คํา)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
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3. ผลงานที่เปนความคิดริเริ่มในการพัฒนาคุณภาพการบริการ
(ใหอธิบายใหเห็นถึงสิ่งที่เปนความคิดริเริ่มในการพัฒนาบริการ และแนวทางการแกปญหาที่เปนรูปแบบใหม
ระบุแนวคิด/แรงบันดาลใจที่กอใหเกิดความคิดริเริ่มที่ทําใหการปรับปรุงบริการประสบความสําเร็จ
(ความยาวไมเกิน 1,400 คํา)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
--รูป-แผนผังการปฏิบัติงานใหม

4. กลยุทธที่นํามาใชใหการพัฒนาบริการประสบผลสําเร็จ
(สรุปวัตถุประสงคหลักและกลยุทธที่ใชวามีวิธีการอยางไร และแผนปฏิบัติการในการนํากลยุทธไปสูการ
ปฏิบัติ ใครเปนผูดําเนินการ) (ความยาวไมเกิน 1,400 คํา)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. ทรัพยากรที่ใชในการดําเนินการ
(ระบุทรัพยากรทั้งดานการเงิน เทคนิค ทรัพยากรบุคคล ผูสนับสนุนทางการเงินของการดําเนินโครงการและ
อธิบาย วิธีการจัดสรรหรือกระจายทรัพยากร) (ความยาวไมเกิน 700 คํา)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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6. ขั้นตอนสําคัญในการพัฒนาการบริการและการนําไปปฏิบัติ
6.1 ลําดับขั้นตอนในการพัฒนา
(อธิบายขั้นตอนและลําดับเหตุการณการดําเนินงานหลักในการริเริ่มพัฒนาการบริการจนถึงขั้นวางแผน
การพัฒนา) (ความยาวไมเกิน 700 คํา)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6.2 ลําดับขั้นตอนในการปฏิบัติ
(อธิบายขั้นตอนและลําดับเหตุการณการดําเนินงานหลักในการปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ)
(ความยาวไมเกิน 700 คํา)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6.3 ระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบริการ
(อธิบายวิธีการที่ใชในการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการตามกลยุทธ) (ความยาวไมเกิน 700 คํา)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. ปญหา อุปสรรค รวมถึงวิธีการบริหารจัดการ
(ระบุปญหา อุปสรรคหลักที่พบระหวางการดําเนินการและวิธีการจัดการกับปญหา)
(ความยาวไมเกิน 700 คํา)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
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8. ประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินการพัฒนาบริการ
(อธิบาย ผลลัพธ ผลสําเร็จ/ผลกระทบเชิงบวก และวิธีการวัดผลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และ ใครคือ
ผูไดรับประโยชน) (ความยาวไมเกิน 1,400 คํา)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
9. การสรางความยั่งยืนและการขยายผลไปยังหนวยงานอื่น ๆ
(อธิบายถึงวิธีการที่ทําใหเกิดความยั่งยืนในแงตาง ๆ เชน การเงิน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม
สถาบันและกฎระเบียบ เปนตน และอธิบายวาหากการพัฒนาการบริการหรือ ความคิดริเริ่มนี้ถูกจําลอง
แบบหรือเผยแพรสูการบริการสาธารณะในระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ จะสามารถนําไปขยายผลได
อยางไร) (ความยาวไมเกิน 700 คํา)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………

10. บทเรียนที่ไดรับจากการดําเนินการพัฒนาบริการ คืออะไร
(อธิบายถึงองคประกอบหลักที่ทําใหประสบความสําเร็จ และสิ่งที่ไดเรียนรูจากการดําเนินการพัฒนาบริการ
และขอเสนอแนะเพื่อการดําเนินการตอไปในอนาคต) (ความยาวไมเกิน 700 คํา)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
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แบบฟอรมที่ 4
แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการ
(กรณีสมัครรับรางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอยางตอเนื่อง)
เงื่อนไขการสมัครรางวัล
(1) เปนผลงานที่เคยไดรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ระดับดีเดนประเภทใดประเภทหนึ่ง ใน 4
ประเภทรางวัล ไดแก รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เปนเลิศ รางวัลบูรณาการการบริการที่เปนเลิศ
รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เปนเลิศ และรางวัลการพัฒนาการบริการที่เปนเลิศ
(2) สามารถให บ ริการไดไม ต่ํา กวา มาตรฐานที่เคยไดรับรางวัล อยางตอเนื่องเปน ระยะเวลา 3 ป
(นั บย อนหลั งจากป ที่ส มัครขอรั บรางวั ล) โดยตองนําเสนอใหเห็นอยางเปนรูปธรรมถึงวิธีการในการรักษา
คุณภาพ และมาตรฐานการใหบริการของหนวยงาน
(3) ตองมีผลการใหบริการที่ดีขึ้นกวาปที่ไดรับรางวัล มีการนําผลงานไปขยายผล มีจํานวนผูรับบริการ
เพิ่มขึ้น มีผลความพึงพอใจเพิ่มขึ้น มีการพัฒนาวิธีการใหบริการที่ดีขึ้น เปนตน
(4) หนวยงานตองแจงความจํานง โดยจัดสงรายงานผลการดําเนินการรักษามาตรฐานการใหบริการ
ของหนวยงาน มายังสํานักงาน ก.พ.ร. ตอเนื่องเปนระยะเวลา 3 ป จนถึงปที่สมัครขอรับรางวัล
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แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการ
ชื่อผลงาน :

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

ประเภทรางวัลที่ไดรับ (ระดับดีเดน).…………………………………………..…………………………………..
1. สรุปสาระสําคัญของผลงานในการพัฒนาคุณภาพการบริการ
(อธิบายใหเห็นถึงลักษณะของกระบวนการใหบริการที่มีคุณภาพไมต่ํากวามาตรฐานความสําเร็จที่เคยไดรับ
รางวัล อาทิ ขั้นตอน ระยะเวลา ความพึงพอใจ ขอรองเรียน เปนตน (ความยาวไมเกิน 700 คํา)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. สรุปผลการดําเนินงานในรอบ 3 ปที่ผานมา
(นําเสนอใหเห็นอยางเปนรูปธรรมถึงกลยุทธหรือวิธีการดําเนินการเพื่อรักษาคุณภาพ และมาตรฐานการ
ใหบริการของหนวยงานใหไดอยางตอเนื่อง) (ความยาวไมเกิน 700 คํา)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบริการ
(อธิบายวิธีการในการตรวจสอบและประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินการ และผลการตรวจประเมินที่
แสดงใหเห็นไดวาการใหบริการดีขึ้นกวาปที่เคยไดรับรางวัล) (ความยาวไมเกิน 700 คํา)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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4. ปญหา อุปสรรค รวมถึงวิธีการบริหารจัดการ
(ระบุปญหา อุปสรรคหลักที่พบระหวางการดําเนินการและวิธีการจัดการกับปญหา)
(ความยาวไมเกิน 700 คํา)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
5. ประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินการพัฒนาบริการ
(อธิบาย ผลลัพธ ผลสําเร็จ/ผลกระทบเชิงบวก และวิธีการวัดผลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และ ใครคือ
ผูไดรับประโยชน) (ความยาวไมเกิน 1,400 คํา)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
6. ทิศทางในการพัฒนาการบริการในอนาคตที่ดีขึ้น
(อธิบายถึงขอเสนอ/แนวคิด/แผนการในการดําเนินการที่จะสงผลใหการพัฒนาการใหบริการมีแนวโนมดีขึ้นได)
(ความยาวไมเกิน 700 คํา)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
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แบบฟอรมที่ 5
แบบฟอรมแจงความจํานงสมัครรับรางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอยางตอเนื่อง

เงื่อนไขการสมัคร
(1) ตองเปนผลงานที่เคยไดรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ระดับดีเดน
(2) ตองแจงความจํานงเพื่อขอรับรางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอยางตอเนื่อง ตั้งแตปที่ไดรับรางวัล
ตอเนื่องทุกป ไมนอยกวา 3 ป
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แบบฟอรมแจงความจํานงสมัครรับรางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอยางตอเนื่อง
ชื่อผลงาน :

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

ชื่อสวนราชการ : ……………………………………………………………………………………………………………..
ประเภทรางวัลที่ไดรับ ………………………………………… ป พ.ศ. ……………………
รายงานการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการ ครั้งที่………….. ป พ.ศ………………..
(หนวยงานตองแจงความจํานงไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. โดยแสดงผลการดําเนินงานรักษามาตรฐานการใหบริการที่
ผานมาตอเนื่องทุกป ไมนอยกวา 3 ป นับตั้งแตผลงานไดรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ)

1. สรุปผลการดําเนินงานในปที่ผานมา
(อธิบายวิธีการดําเนินการเพื่อใหสามารถรักษาคุณภาพ และมาตรฐานการใหบริการของหนวยงานไดอยาง
ตอเนื่องพรอมกับแสดงผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ) (ความยาวไมเกิน 1,400 คํา)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน (ความยาวไมเกิน 700 คํา)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ปญหาอุปสรรคตอการดําเนินงาน (ความยาวไมเกิน 700 คํา)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. แผนการดําเนินงานในปตอไป (ความยาวไมเกิน 700 คํา)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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