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รางวัลเลิศรัฐ
เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้หน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ
มีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานรัฐทั้งปวง

ตราสัญลักษณ์

เพชรล้อมรอบด้วยช่อชัยพฤกษ์ตั้งอยู่บนแท่งหมายเลขหนึ่ง

ความหมาย

หน่วยงานที่ได้รับรางวัลนี้เปรียบเสมือนเพชรน้ำเอก
แห่งระบบราชการ (ช่อชัยพฤกษ์) ที่ผ่านการเจียระไน
อย่างงดงามด้วยความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานจนเป็น
ที่ประจักษ์เป็นเพชรน้ำหนึ่งเป็นความภาคภูมิใจสูงสุด
ของราชการไทย

รางวัลบริการภาครัฐ
รางวัลบริการภาครัฐ เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่ มีผลการพัฒนาคุณภาพ
การให้ บ ริการ เพื่อประชาชนได้รับ บริการที่ส ะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ ดังนั้ น
หน่วยงานที่ได้รับ รางวัลบริการภาครัฐ จึงถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่มีผลการทำงานในการยกระดับคุณภาพ
การให้บริการที่ประสบผลสำเร็จ และสามารถสร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งกระตุ้นให้หน่วยงานมีความมุ่งมั่นและ
ตั้งใจในการทำหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น

ตราสัญลักษณ์

สองมือบริการ สีทองอร่าม ประคองใจสีแดง
อักษรข้างล่าง “บริการด้วยใจ”

ความหมาย
สองมือทอง

สื่อให้เห็นถึงความเป็นเลิศในการให้บริการ

ใจสีแดง

เป็นใจที่เปี่ยมด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่น
ในการให้บริการประชาชน
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บทนำ
การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อการ
พั ฒ นาระบบราชการ โดยมี ก ารกำหนดแนวทางหรือ มาตรการต่ างๆ ให้ ห น่ ว ยงานของรัฐ ถื อ ปฏิ บั ติไว้ ใน
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 ให้การบริหารราชการต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจาย
ภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน และเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการให้ เป็ นไปตามมาตรานี้ ได้ตราพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กำหนดเป้าหมายของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
นอกจากนี้ในยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒ นาระบบการบริห ารจัดการภาครัฐ ได้วางเป้าหมาย การยกระดับงานบริการประชาชนและการอำนวย
ความสะดวกของภาครั ฐ สู่ ค วามเป็ น เลิ ศ เพื่ อ ตอบสนองความต้ องการของผู้ รับ บริการทั้ งประชาชนและ
นักธุรกิจเอกชน ตลอดช่วงชีวิต รวมทั้ง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
โดยมี แ ผนงานและโครงการที่ ส ำคั ญ ข้ อ 5.3 การเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพและคุ ณ ภาพการบริ ห ารงานแห่ งรั ฐ
ซึ่งมี ส าระสำคั ญ 2 ประการ คื อ 1) ส่ งเสริม และสนั บ สนุ น หน่ ว ยงานของรัฐ ในการพั ฒ นาระบบราชการ
ให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีสมรรถนะองค์การและกลไกภาครัฐที่จำเป็นต่อการแข่งขัน
ของประเทศให้ สู งขึ้นสู่ ความเป็ นเลิ ศ และ 2) อำนวยความสะดวกให้ ภ าคเอกชนและภาคส่ วนอื่น ๆ ได้รับ
การสนับสนุนอย่างเต็มที่ และมีการให้บริการสาธารณะทั้งระบบดีขึ้น ทั้ งด้านปริมาณ และคุณภาพที่จะส่งผล
ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเป็นระบบ
สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ
ให้ เป็ นระบบราชการที่ ยึ ดหลั กธรรมภิบาล เพื่ อประโยชน์ สุ ขของประชาชน (Good Governance for Better
Life) ได้จัดให้มีการมอบ “รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน” ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อ 29 มกราคม 2547
เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่ดำเนินการปรับปรุงการให้บริการโดยการ
ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 รางวัลคุณภาพ
การให้ บ ริ ก ารประชาชน ได้ เ ปลี่ ย นชื่ อ เป็ น “รางวั ล บริ ก ารภาครั ฐ แห่ ง ชาติ ” และในปี พ.ศ. 2560
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ได้มีมติ
เห็ น ชอบให้ มี “รางวั ลเลิ ศรั ฐ” (Public Sector Excellence Awards : PSEA) และให้ ปรั บรางวั ลต่ าง ๆ ของ
สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นสาขาภายใต้รางวัลเลิศรัฐ โดยรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ปรับเป็น “รางวัลเลิศรัฐ
สาขาบริ การภาครัฐ” ต่อเนื่ องมาในปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ มีมติให้ ปรับ ปรุง
ประเภทรางวัลที่มอบให้แก่ส่วนราชการ เพื่อให้รางวัลเลิศรัฐเป็นรางวัลที่แสดงถึงความเป็นเลิศในแต่ละสาขา
ประกอบด้ ว ย (1) รางวั ล เลิ ศ รั ฐ เป็ น รางวั ล สู ง สุ ด ที่ ม อบให้ กั บ หน่ ว ยงานที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามเงื่อ นไข
การพิจารณาประกอบด้วย รางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม มอบให้กับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่น ครบทั้ง 3 สาขา
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ในปี เดี ย วกั น และรางวั ล เลิ ศ รั ฐ สาขา (Best of the Best) มอบให้ กั บ หน่ ว ยงานที่ มี ผ ลงานโดดเด่ น
ในสาขานั้น ๆ โดยเรียกชื่อว่า “รางวัลเลิศรัฐ สาขา….” และ (2) รางวัลรายสาขา ได้แก่ รางวัลบริการภาครัฐ
รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
รางวัลบริการภาครั ฐ จึ งเป็น รางวัลที่ แสดงให้ เห็ นว่าผลการทำงานของหน่วยงานของรัฐ
เป็ น ที่ ย อมรั บ และเป็ น สิ่ ง ยื น ยั น ความสำเร็ จ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารว่ าสามารถดำเนิ น การ
ได้อย่ างมี ป ระสิ ทธิภ าพสามารถเป็ น ต้น แบบที่ดีให้ แก่ ห น่ว ยงานอื่น ๆ ใช้เป็น แนวทางในการพัฒ นาระบบ
การให้บริการและระบบการบริหารของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐ
ประจำปี พ.ศ. 2563 (Public Service Awards)
ประเภทรางวัล
รางวั ล บริ ก ารภาครั ฐ ประกอบด้ ว ย 4 ประเภทรางวั ล ได้ แ ก่ 1) ประเภทนวัต กรรมการบริ ก าร
2) ประเภทพัฒ นาการบริการ 3) ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ และ 4) ประเภทบูรณาการข้อมูล
เพื่อการบริการ
1) ประเภทนวัตกรรมการบริการ
คำจำกัดความ/ ความหมาย
การพัฒนาการให้บริการ ด้วยการสร้างนวัตกรรมจากการนำแนวคิด องค์ความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ และเทคโนโลยี มาประยุกต์ พัฒนาหรือสร้างรูปแบบการให้บริการ กระบวนการ/ระบบบริการ
รู ป แบบใหม่ ๆ ภายใต้ ก ารส่ งเสริ ม ของผู้ น ำองค์ ก ร และการมี ส่ ว นร่ ว มของเจ้าหน้ าที่ ซึ่ งจะส่ งผลให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริการทีด่ ีขึ้นกว่าเดิมอย่างก้าวกระโดด
ขอบเขตการพิจารณา
(1) เป็ น ผลงานการให้ บ ริ ก ารที่ ท ำให้ เกิ ด นวั ต กรรมบริ ก าร ซึ่ ง ยั ง ไม่ มี ห น่ ว ยงานใด
เคยดำเนิ น การมาก่ อน หรื อ เป็ น ผลงานที่ เกิ ด ขึ้ น จากการประยุก ต์ ใช้สิ่ งที่ มี อยู่ จนเกิด นวั ตกรรมต่ อเนื่ อ ง
ในการให้บริการของหน่วยงาน
(2) เป็นผลงานที่นำไปใช้แล้วจริง และมีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมที่สามารถตรวจสอบ
ได้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
2) ประเภทพัฒนาการบริการ
คำจำกัดความ/ ความหมาย
การพั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารแล้ ว ส่ ง ผลให้ ก ารบริ ก ารดี ขึ้ น จากเดิ ม อย่ า งมี นั ย สำคั ญ
หรือเห็น เป็ นที่ป ระจั กษ์ รวมถึงการทำงานในเชิงบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์หรือมีผลกระทบสูงต่อ
ประชาชนในวงกว้าง หรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน/กลุ่มเป้าหมายได้
ขอบเขตการพิจารณา
(1) เป็นผลงานการให้บริการที่เป็นการพัฒนา/ปรับปรุงงานบริการที่แตกต่างไปจากเดิม
หรือเป็นผลงานการให้บริการที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานในเชิงบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน และไม่เป็นรูปแบบเดียวกับที่หน่วยงานเคยได้รับรางวัลมาแล้ว
(2) เป็นผลงานที่นำไปใช้แล้วจริง และมีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมที่สามารถตรวจสอบ
ได้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
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3) ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ
คำจำกัดความ/ ความหมาย
การนำระบบ แนวทางการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานในผลงานที่ได้รับรางวัล
บริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ไปขยายผลในทุกหน่วยบริการสาขาหรือพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
และควบคุมรูปแบบ คุณภาพ และมาตรฐานของงานบริก ารให้คงอยู่ในระดับเดียวกันหรือดีกว่าในทุกหน่วย
บริการสาขาหรือพื้นที่
ขอบเขตการพิจารณา
(1) เป็นผลงานที่เคยได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ หรือ รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการ
ภาครัฐ ระดับดีเด่นไม่เกิน 5 ปี
(2) สามารถขยายผลการให้ บ ริ ก ารตามมาตรฐานที่ เ คย ได้ รั บ รางวั ล หรื อ ดี ก ว่ า
ไปในทุกหน่วยบริการสาขาหรือทุกพื้นที่ ภายใต้สังกัดของหน่วยงานผู้สมัคร โดยประชาชนต้องได้รับการบริการ
ที่ดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมในแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า 1 ปี
(3) เป็น ผลงานที่หน่ วยงานสามารถแสดงกระบวนการติดตามและประเมินผลในการ
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้
(4) หน่วยงานผู้สมัครไม่จำเป็นต้องเป็นหน่วยงานเดียวกับผู้สมัครในปีที่เคยได้รับรางวัลฯ
แต่เป็นหน่วยงานที่สามารถนำผลงานไปขยายผลได้ในทุกสาขาหรือทุกหน่วยพื้นที่ของตนเอง เช่น โรงพยาบาล
เคยได้รับ รางวัล ในนาม สป.สธ. หากจั งหวั ดนำผลงานดังกล่ าวไปขยายผลได้ในทุกโรงพยาบาลในจังหวัด
จังหวัดดังกล่าวสามารถยื่นสมัครขอรับรางวัลฯ ได้ เป็นต้น
4) ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ
คำจำกัดความ/ ความหมาย
การเพิ่มประสิทธิภาพหรือการเปลี่ยนแปลงการให้บริการที่เป็นผลมาจากความสามารถ
ในการทำงานร่วมกัน (Interoperability) ระหว่างหน่วยงานของรัฐ และทำให้ เกิดการให้บริการในรูปแบบ
ดิจิทัล ภายใต้สิทธิการใช้งานที่เหมาะสมและมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งนี้ ถ้าเป็นการเชื่อมโยง
ข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลการเข้าถึงและใช้ป ระโยชน์ จากข้ อมู ล ดังกล่ าว ต้อ งได้รับ ความยิ นยอม (consent) หรือ
การร้องขอ (request) จากเจ้าของข้อมูลนั้นก่อน
ขอบเขตการพิจารณา
(1) เป็ นการพัฒนาระบบการทำงาน ที่สามารถเชื่อมโยง หรือแลกเปลี่ ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานได้ผ่านระบบดิจิทัล โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมตั้งแต่ 3 หน่วยงานขึ้นไป และมีเป้าหมายในการดำเนินการ
ร่วมกันโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เกิดในวงกว้างในระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ
(2) เป็นผลงานที่นำไปใช้แล้วจริง และมีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมที่สามารถตรวจสอบได้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
(3) ต้องแสดงให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับความสะดวกในการขอรับบริการ
อย่างเป็นรูปธรรมและคุ้มค่า ทั้งนี้ หน่วยงานต้องมีการรวบรวมและวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
ผลงานผ่านระบบดิจิทัล
6
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เกณฑ์การประเมินรางวัลบริการภาครัฐ
เกณฑ์การประเมินรางวัลบริการภาครัฐ จำแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย 2 ประเภทรางวัล ได้แก่ ประเภทนวัตกรรมการบริการ และประเภท
พัฒนาการบริการ ซึ่งมีประเด็นการประเมินแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย คำถาม และสัดส่วนคะแนน ดังนี้
คะแนน
ประเด็น
ข้อคำถาม
1. การวิเคราะห์ปัญหา
10
1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
1.2 แสดงและอธิบายถึงขั้นตอน/กระบวนการเดิม ก่อนมีการพัฒนาว่าเป็นอย่างไร
1.3 ปัญหามีขอบเขตหรือผลกระทบในระดับใด เช่น ระดับพื้นที่ หน่วยงาน ระดับภูมิภาค
ระดับประเทศ เป็นต้น โปรดอธิบายข้อมูลประกอบ รวมทั้งระบุประชาชนหรือผู้รับบริการที่
ได้รับผลกระทบ (เป็นใคร จำนวนเท่าใด)
2. แนวทางการแก้ไขปัญหาและการนำไปปฏิบัติ/โอกาสในการพัฒนา
20
2. อธิบายแนวคิด/นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา หรือโอกาสในการพัฒนาจากปัญหา โดยเน้น
แนวคิด/นวัตกรรมที่มีความแตกต่างจากหน่วยงานอื่น ๆ หรือหน่วยงานในสังกัดเดียวกันแต่
ต่างพื้นที่ รวมถึงแสดงขั้นตอนการปรับปรุงหรือพัฒนา (ที่แตกต่างจากข้อ 1.2)
3. แสดงและอธิบายถึงขั้นตอน/กระบวนการให้บริการหลังปรับปรุง/พัฒนา ว่าเป็นอย่างไร
รวมถึงอธิบายวิธีการนำไปปฏิบัติ ว่ามีกระบวนการหรือขั้นตอนอย่างไร มีกลุ่มหรือภาคส่วน
ใดเข้ามาเกี่ยวข้องในขั้นตอนใดบ้าง อย่างไร
3. ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ
60
4. ผลผลิตและผลลัพธ์ที่สำคัญจากการดำเนินโครงการคืออะไร อธิบายให้ชัดเจนในเชิงสถิติ
รวมทั้งแสดงตัวชี้วัดที่วัดความสำเร็จของโครงการ
5. ประโยชน์ที่ประชาชน/ผู้รับบริการได้รับจากโครงการ มีอะไรบ้าง
6. มีการประเมินผลการปรับปรุง/พัฒนา บริการ/งาน/โครงการที่เป็นทางการจาก
หน่วยงานเองหรือหน่วยงานภายนอกหรือไม่ ผลเป็นอย่างไร
7. มีแนวทางการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการอย่างไร
4. ความยั่งยืนของโครงการ
10
8. มีการดำเนินการ/แผนในการขยายผลโครงการไปยังหน่วยงานหรือพื้นที่อื่น ๆ อย่างไร
9. อธิบายผลงานว่ามีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable
Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติอย่างไร
คะแนนเต็ม
100
คะแนนพิ เศษ สำหรั บ ประเภทนวัต กรรมการบริการ ผลงานที่ ได้รับ หรือ อยู่ระหว่างการขอจดสิ ท ธิบัต ร/
อนุสิทธิบัตร ได้รับคะแนนพิเศษเพิ่ม 5 คะแนน
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กลุ่ ม ที่ 2 ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริก าร มี ป ระเด็ น การประเมิ น แบ่ งออกเป็ น
2 ส่วน ประกอบด้วย คำถาม และสัดส่วนคะแนน ดังนี้
ประเด็น
1. กระบวนการดำเนินการทีด่ ี

ข้อคำถาม

คะแนน
40

1. อธิบายกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการของผลงานที่เคยได้รับรางวัล
2. อธิบายกระบวนการในการนำผลงานที่ได้รับรางวัลไปขยายผลในระดับหน่วยงาน
หรือพื้นที่
3. อธิบายกระบวนการในการติดตาม ประเมินผล เพื่อควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
การให้บริการของแต่ละหน่วยงานสาขาหรือพื้นที่
4. อธิบายกระบวนการหรือวิธีการที่ได้พัฒนาเพิ่มเติมจากผลงานที่เคยได้รับรางวัล
(ถ้ามี)
2. ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ
5. แสดงข้อมูลจำนวนหน่วยงานสาขาหรือหน่วยงานในพื้นที่ ให้เห็นว่าได้นำผลงานที่
เคยได้รับรางวัลไปปฏิบัติได้ครอบคลุมทุกหน่วยงานสาขาหรือหน่วยงานในพื้นที่
(การขยายผล เป็นไปได้ทั้งการขยายผลในหน่วยงานสาขาและในระดับพื้นที่)
6. แสดงข้อมูลผลการให้บริการของทุกหน่วยงานสาขาหรือหน่วยงานในพื้นที่ ในเชิง
ประจักษ์ (ควรแสดงตัวชี้วัดที่ใช้ในการวัดผลการให้บริการพร้อมผลลัพธ์ที่ชัดเจน
เช่น ระยะเวลาการให้บริการ เป็นต้น)
7. แสดงผลลัพธ์/ผลกระทบที่ประชาชนได้รับที่ครอบคลุมทุกหน่วยงานสาขาหรือ
หน่วยงานในพื้นที่การขยายผล เช่น ความพึงพอใจของผู้รับบริการ การรับรู้ของ
ประชาชน สถิติการเข้าถึงบริการของประชาชน เป็นต้น
8. สรุปบทเรียน (Lesson Learn) ว่าหน่วยงานได้เรียนรู้อะไรจากการดำเนิน
โครงการ และจะนำไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดโครงการอื่น ๆ ในอนาคตได้อย่างไร
คะแนนเต็ม

60

100
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กลุ่มที่ 3 ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ มีประเด็นการประเมินแบ่งออกเป็น
2 ส่วน ประกอบด้วย คำถาม และสัดส่วนคะแนน ดังนี้
ประเด็น
1. กระบวนการจัดการ

ข้อคำถาม

1. มิติด้านการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ
1.1 ระบุสภาพปัญหาและวัตถุประสงค์หลักที่นำไปสู่การริเริ่มของการบูรณาการ/เชื่อมโยง
ข้อมูลร่วมกันเพื่อการบริการของหน่วยงาน และผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนางานดังกล่าวคือใคร
1.2 ระบุแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับข้อ 1.1
2. มิติด้านทำงานร่วมกันของระบบข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
2.1 ระบุเป้าหมายในการดำเนินการร่วมกันที่เกิดประโยชน์ในวงกว้าง
2.2 แสดงและอธิบายถึงขั้นตอน/วิธีการ/เทคนิค ก่อนดำเนินการ และหลังที่เชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานผ่านระบบดิจิทัลอย่างครบวงจร ที่อาจครอบคลุมถึงระบบ
การรับจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือ
ยกระดับกระบวนการให้บริการระหว่างหน่วยงาน ตั้งแต่ 3 หน่วยงานขึ้นไป ทีส่ ่งผล
ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และง่าย (User Friendly)
ต่อผู้รับบริการ
2. ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ
3. มิติด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ
แสดงผลผลิตและผลลัพธ์ของการบูรณาการ/เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ที่ครอบคลุมและสะท้อนความสำเร็จตามวัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาบริการ
(ตามข้อ 1.1)
4. มิติด้านความคุ้มค่า
อธิบายและแสดงผลลัพธ์ของความคุ้มค่าในการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมในมิติ
ที่เกี่ยวข้อง (เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง)
5. มิติด้านความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงบริการและความยั่งยืน
ของโครงการ
5.1 อธิบายถึงผลกระทบของการปรับปรุงการบริการว่ามีความสำเร็จในระดับใด
(ระดับพื้นที่ ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ) และส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพในการให้บริการ ลดระยะเวลา ขั้นตอน ในการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต อย่างไร
5.2 อธิบายถึงแนวคิดการพัฒนาและต่อยอดงานบริการดังกล่าวให้ยั่งยืน
คะแนนเต็ม

คะแนน
40

60

100
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หลักเกณฑ์การพิจารณา
รางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563
ระดับของรางวัล
ระดับของรางวัลบริการภาครัฐ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้
(1) ระดับ ดีเด่น จะพิจารณาให้แก่หน่วยงานที่สมั ครขอรับรางวัล ที่มีผลคะแนนรวมตั้งแต่
85 คะแนนขึ้นไป
(2) ระดั บ ดี จะพิ จ ารณาให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานที่ ส มั ค รขอรับ รางวั ล ที่ มี ผ ลคะแนนรวมตั้ งแต่
75 คะแนนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 85 คะแนน

เงื่อนไขการสมัครขอรับรางวัล
คุณสมบัติเบื้องต้น
หน่วยงานของรัฐทุกประเภทได้แก่ ส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า จังหวัด องค์การมหาชน
รัฐวิสาหกิจ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐประเภท
อื่ น ๆ สามารถสมั ค รรางวั ล บริ ก ารภาครั ฐ ได้ ทุ ก ประเภทรางวั ล โดยแต่ ล ะหน่ ว ยงานสามารถสมั ค ร
ได้หลายผลงาน ในขณะเดียวกัน หน่วยงานส่วนภูมิภาค สามารถสมัครผ่านส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า
ทีเ่ ป็นต้นสังกัดของหน่วยงาน หรือจังหวัดที่หน่วยงานตั้งอยู่ก็ได้ ทั้งนี้ กรณีผลงานที่เป็นการดำเนินงานร่วมกัน
ของหลายหน่วยงานในจังหวัด ควรสมัครในนามของจังหวัด
วิธีการสมัคร
หน่วยงานสามารถยื่นสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐ 2 รูปแบบ ดังนี้
(1) หน่ ว ยงานสมั ครด้ วยตนเอง โดยการจัดทำเอกสารการสมัครขอรับรางวั ลตามแบบฟอร์ม
ที่กำหนด (ดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.ร.) และส่งผ่านระบบออนไลน์ โดยมีความยาว
ไม่ เกิ น 10 หน้ ากระดาษ A4 (ยกเว้ น ประเภทบู รณาการข้ อมู ล เพื่ อการบริ การ ความยาวไม่ เกิ น 15 หน้ า
กระดาษ A4) ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 และอยู่ในรูปแบบ .doc และ .pdf เท่านั้น ทั้งนี้หน่วยงาน
ผู้ สมั ครไม่ต้ องทำหนั งสื อนำส่ ง แต่ การสมัครต้ องได้ รับการรับรองจากหน่ วยงานต้ นสั งกัดผ่ านระบบออนไลน์
(วิธีการสมัครออนไลน์และการรับรองโปรดศึกษาจากคู่มือการใช้ระบบฯ)
(2) ผู้ตรวจราชการกระทรวง เสนอชื่อเข้าสมัคร โดยผู้ตรวจราชการของทุกกระทรวงสามารถ
คัดเลือกผลงานในความรับผิดชอบ เสนอเข้าสมัครขอรับรางวัลโดยไม่ต้องเลือกประเภทรางวัล (คณะทำงาน
ตรวจประเมิ น เป็ น ผู้ พิ จ ารณาประเภทรางวัล ) ทั้ งนี้ ผู้ ต รวจราชการฯ 1 ท่ าน สามารถเสนอได้ 1 ผลงาน
โดยเสนอรายละเอียดของผลงาน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ผ่านระบบออนไลน์ (วิธีการ
เสนอชื่อผลงานโปรดศึกษาจากคู่มือการใช้ระบบฯ)
หมายเหตุ ทุกแบบฟอร์มเป็นการ Download ไฟล์ (Word) ไปกรอกข้อมูลและนำกลับมา Upload เข้าระบบ
(กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์)
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หลักเกณฑ์การพิจารณา
รางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563
กระบวนการตรวจประเมินและมอบรางวัล
การพิจารณาตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 : การตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น
เป็ นการตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ ของการจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินการของ
หน่วยงานที่เสนอไปเพื่อขอรับการประเมิน โดยหน่วยงานต้องจัดทำเอกสารรายงานให้ถูกต้องและครบถ้วนตาม
แบบฟอร์มและเงื่อนไขที่กำหนด หากส่วนราชการจัดทำรายงานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จะไม่รับพิจารณา
ตรวจประเมินในขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 : การตรวจประเมินจากเอกสารรายงาน (Independent Review)
เป็นการประเมินผลจากเอกสารรายงานผลการดำเนินการที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง
และสมบูรณ์ ในขั้นตอนที่ 1 โดยทีมผู้ตรวจประเมินฯ ทั้งนี้ ในแต่ละประเภทรางวัลจะมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน
ผลงานใดได้คะแนนตั้งแต่ 75 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการตรวจประเมินในขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 : การกลั่นกรองผลการตรวจประเมิน (Consensus Review)
เป็นการพิจารณาผลการตรวจประเมิน ที่ผ่านการพิจารณาจากขั้นตอนที่ ๒ โดยคณะทำงาน
ตรวจประเมินรางวัลฯ ซึ่งเป็นทีมผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน ก.พ.ร. ดังนี้
• ผลงานที่ได้รับการยืนยันผลคะแนนตั้งแต่ 75 คะแนน แต่ไม่ถึง 85 คะแนน จะพิจารณาให้
อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัลในระดับดี
• ผลงานที่ได้รับการยืนยันผลคะแนนรวมตั้งแต่ 85 คะแนนขึ้นไป จะพิจารณาให้อยู่ในเกณฑ์
ที่จะได้รับรางวัลระดับดีเด่น จะได้รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ต่อไปและ/หรือ สัมภาษณ์ผ่านวีดิ
ทัศน์ทางไกล (VDO Conference)
ขั้นตอนที่ 4 : ยืนยันผลการพิจารณาตรวจประเมิน (Site Visit Review)
เป็ น การยื น ยั น ผลการกลั่ น กรองของผลงาน ที่ ผ่ านการพิ จ ารณาจากขั้ น ตอนที่ 3 โดย
คณะทำงานตรวจประเมินรางวัลฯ ซึ่งจำแนกออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
(1) ผลงานที่ได้รับการพิจารณาให้อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัลในระดับดี พิจารณาจากข้อมูล
ที่ส่งมาเพิ่มเติม หากข้อมูลสนับสนุนให้ผลงานได้รับการพิจารณาเพิ่มคะแนน โดยมีคะแนนรวมตั้งแต่ 85 คะแนน
ขึ้นไป ผลงานจะได้รับการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) แต่หากข้อมูลไม่เพียงพอให้เพิ่มคะแนนได้
จะได้รับการพิจารณาให้อยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลในระดับดีเช่นเดิม
(2) ผลงานที่ ได้รั บการพิจารณาให้ อยู่ในเกณฑ์ที่ จะได้รับรางวัลในระดับดีเด่น จะได้รับการตรวจ
ประเมินในพื้นที่ปฏิบัติงานจริงของส่วนราชการ และ/หรือ สัมภาษณ์ผ่านวีดีโอทางไกล (VDO Conference)
โดยผู้ตรวจประเมินฯ เพื่อยืนยันผลการพิจารณาตรวจประเมิน อันนำไปสู่การมอบรางวัลระดับดีเด่น ทั้งนี้ ในกรณี
ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ จะเป็นการตรวจโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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หลักเกณฑ์การพิจารณา
รางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563
ขั้นตอนที่ 5 : เสนอ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการยกระดับคุณ ภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ
อนุมัติรางวัล
นำเสนอผลการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 ต่อ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการยกระดับ
คุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ เพื่ออนุมัติรางวัล
ขั้นตอนที่ 6 : ประกาศรางวัล
ประกาศผลการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 ผ่านเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.ร.
ขั้นตอนที่ 7: มอบรางวัล
จัดพิธีมอบรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2563

75-84 คะแนน
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หลักเกณฑ์การพิจารณา
รางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563

ปฏิทินการดำเนินการตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563
วันเดือนปี

กิจกรรม

3 ธันวาคม 2562

ชี้แจงเกณฑ์รางวัลฯ

4 ธันวาคม 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2563

เปิดรับสมัครรางวัลฯ

มีนาคม 2563

เมษายน 2563

ผู้ตรวจประเมินฯ ตรวจประเมินจากเอกสารรายงาน
(Independent Review)
คณะทำงานตรวจประเมินรางวัลฯ กลั่นกรองผลการตรวจประเมิน
(Consensus Review)
เสนอผลการกลั่นกรองผลการตรวจประเมิน ต่อ อ.ก.พ.ร.ฯ

พฤษภาคม 2563

ประกาศผลการตรวจประเมินรอบแรกผ่าน website สำนักงาน ก.พ.ร.

พฤษภาคม – มิถุนายน 2563

ยืนยันผลการพิจารณาตรวจประเมิน (Site Visit Review)

กรกฎาคม 2563

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

สิงหาคม 2563

ประกาศผลการพิจารณารางวัลฯ ผ่าน website สำนักงาน ก.พ.ร.

กันยายน 2563

พิธีมอบรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2563

เมษายน 2563

หมายเหตุ ปฏิทินการดำเนินการมอบรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 อาจเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสม

]
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หลักเกณฑ์การพิจารณา
รางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563

ภาคผนวก
แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐ
ประจำปี พ.ศ. 2563
➢ แบบฟอร์มสมัครประเภทนวัตกรรมการบริการ
➢ แบบฟอร์มสมัครประเภทพัฒนาการบริการ
➢ แบบฟอร์มสมัครประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ
➢ แบบฟอร์มสมัครประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ
➢ แบบฟอร์มสำหรับผู้ตรวจราชการเสนอผลงาน
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หลักเกณฑ์การพิจารณา
รางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563
แบบฟอร์มสมัครประเภทนวัตกรรมการบริการ
โปรดกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานที่ขอรับรางวัล ดังนี้ (กรุณา √ ในช่องสี่เหลี่ยมให้ครบถ้วน)
 เป็นผลงานการให้ บริการที่ทำให้เกิดนวัตกรรมบริการ ซึ่ง ยังไม่มีหน่ วยงานใดเคยดำเนินการมาก่อน หรือเป็น
ผลงานที่เกิดขึ้นจากการประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ จนเกิดนวัตกรรมต่อเนื่องในการให้บริการของหน่วยงาน
 เป็นผลงานที่นำไปใช้แล้วจริง และมีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมที่สามารถตรวจสอบได้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
1 ปี (ในวันทีป่ ิดรับสมัคร)
- นำผลงานไปใช้แล้วจริงเมื่อ............................................................................................

ชื่อผลงาน : …………………………………………………………………………………………..………………………………….
ชื่อส่วนราชการ : …………………………………………………………………………………………………………….…………
หน่วยงานที่รับผิดชอบผลงาน : ………………………………………………………………………………………………………
ชื่อผู้ประสานงาน…………………………………………. ตำแหน่ง …………………………………………………………….
สำนัก/กอง ………………………………………………… เบอร์โทรศัพท์ ……………………………….……………………
เบอร์โทรศัพท์มือถือ……………………………………… เบอร์โทรสาร………………………………….……………………
e – Mail………………………………………………………………………………………………………………………………………
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หลักเกณฑ์การพิจารณา
รางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินการ
โปรดสรุ ปรายงานผลการดำเนิ น การ โดยมี ความยาวไม่เกิน 10 หน้า กระดาษ A4 ตัว อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16
และอยู่ในรูปแบบ .doc หรือ .docx เท่านั้น โดยครอบคลุมประเด็นการประเมิน 4 ส่วน ประกอบด้วยคำถาม จำนวน 9 ข้อ

ประเด็นที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา
1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
1.2 แสดงและอธิบายถึงขั้นตอน/กระบวนการเดิม ก่อนมีการพัฒนาว่าเป็นอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
1.3 ปั ญ หามี ขอบเขตหรือผลกระทบในระดับ ใด เช่น ระดับพื้นที่ หน่วยงาน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ
เป็นต้น โปรดอธิบายข้อมูลประกอบ รวมทั้งระบุประชาชนหรือผู้รับบริการที่ได้รับผลกระทบ (เป็นใคร จำนวน
เท่าใด)
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
ประเด็นที่ 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและการนำไปปฏิบัติ/โอกาสในการพัฒนา
2. อธิบายแนวคิด/นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา หรือโอกาสในการพัฒนาจากปัญหา โดยเน้นแนวคิด/
นวัตกรรมที่มีความแตกต่างจากหน่วยงานอื่น ๆ หรือหน่วยงานในสังกัดเดียวกันแต่ต่างพื้นที่ รวมถึง
แสดงขั้นตอนการปรับปรุงหรือพัฒนาที่แตกต่างจากข้อ 1.2
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
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หลักเกณฑ์การพิจารณา
รางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563
3. แสดงและอธิบายถึงขั้นตอน/กระบวนการให้ บริการหลังปรับปรุง/พัฒ นา ว่าเป็นอย่างไร รวมถึงอธิบาย
วิธีการนำไปปฏิบั ติ ว่ามีกระบวนการหรือขั้นตอนอย่างไร มีกลุ่มหรือภาคส่วนใดเข้ามาเกี่ยวข้องในขั้นตอน
ใดบ้าง อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
ประเด็นที่ 3 ผลผลิต/ผลลัพธ์ เชิงประจักษ์
4. ผลผลิต และผลลั พธ์ ที่ส ำคัญจากการดำเนินโครงการคืออะไร อธิบายให้ ชัดเจนในเชิงสถิติ รวมทั้งแสดง
ตัวชี้วัดที่วัดความสำเร็จของโครงการ
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
5. ประโยชน์ที่ประชาชน/ผู้รับบริการได้รับจากโครงการ มีอะไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
6. มีการประเมินผลการปรับปรุง/พัฒนา บริการ/งาน/โครงการที่เป็นทางการจากหน่วยงานเองหรือหน่วยงาน
ภายนอกหรือไม่ ผลเป็นอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
7. มีแนวทางการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
ประเด็นที่ 4 ความยั่งยืนของโครงการ
8. มีการดำเนินการ/แผนในการขยายผลโครงการไปยังหน่วยงานหรือพื้นทีอ่ ื่น ๆ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
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หลักเกณฑ์การพิจารณา
รางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563

9. อธิบ ายผลงานว่ามีความเชื่อมโยงกับ เป้ า หมายการพัฒ นาที่ ยั่ งยืน Sustainable Development Goals
(SDGs) ขององค์การสหประชาชาติอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
-------------------------------------------------------
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หลักเกณฑ์การพิจารณา
รางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563
แบบฟอร์มสมัครประเภทพัฒนาการบริการ
โปรดกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานที่ขอรับรางวัล ดังนี้ (กรุณา √ ในช่องสี่เหลี่ยมให้ครบถ้วน)
 เป็นผลงานการให้บริการที่เป็นการพัฒนา/ปรับปรุงงานบริการทีแ่ ตกต่างไปจากเดิม หรือเป็นผลงานการให้บริการ
ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานในเชิงบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
 ผลงานที่เสนอไม่เป็นรูปแบบเดียวกับที่หน่วยงานเคยได้รับรางวัลมาแล้ว
 ผลงานมีรูปแบบคล้ายคลึงกับผลงานที่เคยได้รับรางวัล (โปรดระบุ)
- ชื่อผลงานที่ได้เคยรับรางวัล และนำมาพัฒนาต่อยอด......................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
 เป็นผลงานที่นำไปใช้แล้วจริง และมีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมที่สามารถตรวจสอบได้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
1 ปี
- นำผลงานไปใช้แล้วจริงเมื่อ...................................................................................................

ชื่อผลงาน : …………………………………………………………………………………………..………………………………….
ชื่อส่วนราชการ : …………………………………………………………………………………………………………….…………
หน่วยงานที่รับผิดชอบผลงาน : ………………………………………………………………………………………………………
ชื่อผู้ประสานงาน…………………………………………. ตำแหน่ง …………………………………………………………….
สำนัก/กอง ………………………………………………… เบอร์โทรศัพท์ ……………………………….……………………
เบอร์โทรศัพท์มือถือ……………………………………… เบอร์โทรสาร………………………………….……………………
e – Mail………………………………………………………………………………………………………………………………………
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หลักเกณฑ์การพิจารณา
รางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินการ
โปรดสรุ ปรายงานผลการดำเนิ น การ โดยมี ความยาวไม่เกิน 10 หน้า กระดาษ A4 ตัว อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16
และอยู่ในรูปแบบ .doc หรือ .docx เท่านั้น โดยครอบคลุมประเด็นการประเมิน 4 ส่วน ประกอบด้วยคำถาม จำนวน 9 ข้อ

ประเด็นที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา
1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
1.2 แสดงและอธิบายถึงขั้นตอน/กระบวนการเดิม ก่อนมีการพัฒนาว่าเป็นอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
1.3 ปั ญ หามี ขอบเขตหรือผลกระทบในระดับ ใด เช่น ระดับพื้นที่ หน่วยงาน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ
เป็นต้น โปรดอธิบายข้อมูลประกอบ รวมทั้งระบุประชาชนหรือผู้รับบริการที่ได้รับผลกระทบ (เป็นใคร จำนวน
เท่าใด)
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
ประเด็นที่ 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและการนำไปปฏิบัติ/โอกาสในการพัฒนา
2. อธิบายแนวคิด/นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา หรือโอกาสในการพัฒนาจากปัญหา โดยเน้นแนวคิด/
นวัตกรรมที่มีความแตกต่างจากหน่วยงานอื่น ๆ หรือหน่วยงานในสังกัดเดียวกันแต่ต่างพื้นที่ รวมถึง
แสดงขั้นตอนการปรับปรุงหรือพัฒนาที่แตกต่างจากข้อ 1.2
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
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3. แสดงและอธิบายถึงขั้นตอน/กระบวนการให้ บริการหลังปรับปรุง/พัฒ นา ว่าเป็นอย่างไร รวมถึงอธิบา ย
วิธีการนำไปปฏิบั ติ ว่ามีกระบวนการหรือขั้นตอนอย่างไร มีกลุ่มหรือภาคส่วนใดเข้ามาเกี่ยวข้องในขั้นตอน
ใดบ้าง อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
ประเด็นที่ 3 ผลผลิต/ผลลัพธ์ เชิงประจักษ์
4. ผลผลิต และผลลั พธ์ ที่ส ำคัญจากการดำเนินโครงการคืออะไร อธิบายให้ ชัดเจนในเชิงสถิติ รวมทั้งแสดง
ตัวชี้วัดที่วัดความสำเร็จของโครงการ
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
5. ประโยชน์ที่ประชาชน/ผู้รับบริการได้รับจากโครงการ มีอะไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
6. มีการประเมินผลการปรับปรุง/พัฒนา บริการ/งาน/โครงการที่เป็นทางการจากหน่วยงานเองหรือหน่วยงาน
ภายนอกหรือไม่ ผลเป็นอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
7. มีแนวทางการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
ประเด็นที่ 4 ความยั่งยืนของโครงการ
8. มีการดำเนินการ/แผนในการขยายผลโครงการไปยังหน่วยงานหรือพื้นที่อื่น ๆ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
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9. อธิบ ายผลงานว่ามีความเชื่อมโยงกับ เป้ า หมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals
(SDGs) ขององค์การสหประชาชาติอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
-------------------------------------------------------
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แบบฟอร์มสมัครประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ
โปรดกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานที่ขอรับรางวัล ดังนี้ (กรุณา √ ในช่องสี่เหลี่ยมให้ครบถ้วน)
 เป็ น ผลงานที่เคยได้รับ รางวัลบริการภาครัฐแห่ ง ชาติ หรือ รางวัล เลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับ “ดีเด่น ”
ไม่เกิน 5 ปี (ปี พ.ศ. 2558 – 2562)
- ชื่อผลงาน.................................................................................................... .........................
- ประเภทรางวัล............................................................... ประจำปี พ.ศ. .............................
 สามารถขยายผลการให้บริการตามมาตรฐานที่เคยได้รับรางวัลหรือดีกว่าไปในทุกหน่วยบริการสาขาหรือทุกพื้นที่
ภายใต้ สั ง กั ด ของหน่ ว ยงานผู้ ส มั ค ร โดยประชาชนต้ อ งได้ รั บ การบริ ก ารที่ ดี มี คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพ
อย่างเป็นรูปธรรมในแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า 1 ปี
- เริ่มขยายผลเมื่อ.................................................................................................................
 เป็นผลงานที่หน่วยงานสามารถแสดงกระบวนการติดตามและประเมินผลในการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
การให้บริการได้
 เป็นผลงานที่สามารถแสดงข้อมูลผลการให้บริการของทุกหน่วยงานสาขาหรือหน่วยงานในพื้นที่ ในเชิงประจักษ์
(ควรแสดงตัวชี้วัดที่ใช้ในการวัดผลการให้บริการพร้อมผลลัพธ์ที่ชัดเจน เช่น ระยะเวลาการให้บริการ เป็นต้น)
รวมถึงผลลัพธ์/ผลกระทบที่ประชาชนได้รับที่ครอบคลุมทุกหน่วยงานสาขาหรือหน่วยงานในพื้นที่การขยายผล
เช่น ความพึงพอใจของผู้รับบริการ การรับรู้ของประชาชน เป็นต้น

ชื่อผลงาน : …………………………………………………………………………………………..………………………………….
ชื่อส่วนราชการ : …………………………………………………………………………………………………………….…………
หน่วยงานที่รับผิดชอบผลงาน : ………………………………………………………………………………………………………
ชื่อผู้ประสานงาน…………………………………………. ตำแหน่ง …………………………………………………………….
สำนัก/กอง ………………………………………………… เบอร์โทรศัพท์ ……………………………….……………………
เบอร์โทรศัพท์มือถือ……………………………………… เบอร์โทรสาร………………………………….……………………
e – Mail………………………………………………………………………………………………………………………………………
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หลักเกณฑ์การพิจารณา
รางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินการ
โปรดสรุ ปรายงานผลการดำเนิ น การ โดยมี ความยาวไม่เกิน 10 หน้า กระดาษ A4 ตัว อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16
และอยู่ในรูปแบบ .doc และ .docx เท่านั้น โดยครอบคลุมประเด็นการประเมิน 2 ส่วน ประกอบด้วยคำถาม จำนวน 7 ข้อ

ประเด็นที่ 1 กระบวนการดำเนินการที่ดี
1. อธิบายกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการของผลงานที่เคยได้รับรางวัล
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
2. อธิบายกระบวนการในการนำผลงานที่ได้รับรางวัลไปขยายผลในระดับหน่วยงานหรือพื้นที่
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
3. อธิบายกระบวนการในการติดตาม ประเมินผล เพื่อควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการของแต่ละ
หน่วยงานสาขาหรือพื้นที่
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
4. อธิบายกระบวนการหรือวิธีการที่ได้พัฒนาเพิ่มเติมจากผลงานที่เคยได้รับรางวัล (ถ้ามี)
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
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หลักเกณฑ์การพิจารณา
รางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563
ประเด็นที่ 2 ผลผลิต/ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เป็นรูปธรรม
5. แสดงข้อมูลจำนวนหน่วยงานสาขาหรือหน่วยงานในพื้นที่ ให้เห็นว่าได้นำผลงานที่เคยได้รบั รางวัลไปปฏิบัติ
ได้ครอบคลุมทุกหน่วยงานสาขาหรือหน่วยงานในพื้นที่ (การขยายผล เป็นไปได้ทั้งการขยายผลในหน่วยงาน
สาขาและในระดับพื้นที่)
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
6. แสดงข้อมูลผลการให้บริการของทุกหน่วยงานสาขาหรือหน่วยงานในพื้นที่ ในเชิงประจักษ์ (ควรแสดงตัวชี้วัด
ที่ใช้ในการวัดผลการให้บริการพร้อมผลลัพธ์ที่ชัดเจน เช่น ระยะเวลาการให้บริการ เป็นต้น)
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
7. แสดงผลลัพธ์/ผลกระทบที่ประชาชนได้รับที่ครอบคลุมทุกหน่วยงานสาขาหรือหน่วยงานในพื้นที่การขยายผล
เช่น ความพึงพอใจของผู้รับบริการ การรับรู้ของประชาชน สถิติการเข้าถึงบริการของประชาชน เป็นต้น
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
8. สรุปบทเรียน (Lesson Learn) ว่าหน่วยงานได้เรียนรู้อะไรจากการดำเนินโครงการ และจะนำไปใช้ในการพัฒนา
ต่อยอดโครงการอื่น ๆ ในอนาคตได้อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
-------------------------------------------------------
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หลักเกณฑ์การพิจารณา
รางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563
แบบฟอร์มสมัครประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ
โปรดกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานที่ขอรับรางวัล ดังนี้ (กรุณา √ ในช่องสี่เหลี่ยมให้ครบถ้วน)
 เป็นการพัฒนาระบบการทำงาน ที่สามารถเชื่อมโยง หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ผ่านระบบดิจิทัล
โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมตั้งแต่ 3 หน่วยงานขึ้นไป (ระบุชื่อหน่วยงาน: .................................................................)
 เป็นผลงานที่นำไปใช้แล้วจริง และมีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมที่สามารถตรวจสอบได้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
1 ปี (ในวันที่ปิดรับสมัคร)
- นำผลงานไปใช้แล้วจริงเมื่อ...................................................................................................
 เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับความสะดวกในการขอรับบริการอย่างเป็นรูปธรรม
และคุ้มค่า
 มีการรวบรวมและวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการผ่านระบบดิจิทัล
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ...............................................................................

ชื่อผลงาน : …………………………………………………………………………………………..………………………………….
ชื่อส่วนราชการ : …………………………………………………………………………………………………………….…………
หน่วยงานที่รับผิดชอบผลงาน : ………………………………………………………………………………………………………
ชื่อผู้ประสานงาน…………………………………………. ตำแหน่ง …………………………………………………………….
สำนัก/กอง ………………………………………………… เบอร์โทรศัพท์ ……………………………….……………………
เบอร์โทรศัพท์มือถือ……………………………………… เบอร์โทรสาร………………………………….……………………
e – Mail………………………………………………………………………………………………………………………………………
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หลักเกณฑ์การพิจารณา
รางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินการ
โปรดสรุปรายงานผลการดำเนิ น การ โดยมี ความยาวไม่เกิน 15 หน้ ากระดาษ A4 ตัว อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16
และอยู่ในรูปแบบ .doc และ .docx เท่านั้น โดยครอบคลุมประเด็นการประเมิน 2 ส่วน ประกอบด้วยคำถาม จำนวน 5 ข้อ

ประเด็นที่ 1 กระบวนการจัดการ (40 คะแนน) แบ่งเป็น 2 มิติ
1. มิติด้านการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ
1.1 ระบุสภาพปัญหาและวัตถุประสงค์หลักที่นำไปสู่การริเริ่มของการบูรณาการ/เชื่อมโยง ข้อมูลร่วมกันเพื่อ
การบริการของหน่วยงาน และผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนางานดังกล่าวคือใคร
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
1.2 ระบุแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับข้อ 1.1
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
2. มิติด้านทำงานร่วมกันของระบบข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
2.1 ระบุ เป้ าหมายในการดำเนิ น การร่ ว มกั น ที่ เกิ ด ประโยชน์ ในวงกว้าง (เช่ น การยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต
ตอบสนองความต้ อ งการของประชาชน การยกระดั บ ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น Ease of Doing
Business การดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบระดับประเทศ เป็นต้น)
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
2.2 แสดงและอธิบายถึงขั้นตอน/วิธีการ/เทคนิค ก่อนดำเนินการ และหลังที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ผ่านระบบดิจิทัลอย่างครบวงจร ที่อาจครอบคลุมถึงระบบการรับจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือยกระดับกระบวนการให้ บริการระหว่างหน่วยงาน ตั้งแต่ 3 หน่วยงานขึ้นไป
ที่ ส่ งผลให้ เกิ ด ความสะดวก รวดเร็ ว และง่ า ย (User Friendly) ต่ อ ผู้ รับ บริ ก าร (ระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่
พัฒนาขึ้นต้องเป็นระบบที่มีมาตรฐานความปลอดภัยที่ทางราชการกำหนดหรือมาตรฐานสากล)
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
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หลักเกณฑ์การพิจารณา
รางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563
ประเด็นที่ 2 ผลลัพธ์/ ผลสัมฤทธิ์ (60 คะแนน) แบ่งเป็น 3 มิติ
3. มิติด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ
แสดงผลผลิ ต และผลลั พ ธ์ของการบู รณาการ/เชื่ อมโยงข้ อมูล ระหว่างหน่ ว ยงานที่ ค รอบคลุ ม และสะท้ อ น
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาบริการ (ตามข้อ 1.1)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. มิติด้านความคุ้มค่า
อธิบายและแสดงผลลัพธ์ของความคุ้มค่าในการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมในมิติที่เกี่ยวข้อง (เศรษฐกิจ สังคม
และความมั่นคง) (เช่น จำนวนหรือสัดส่วนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นซึ่งสอดคล้องกับกลุม่ เป้าหมายที่ได้รับประโยชน์
จากการพัฒนางาน การลดค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงการบริการของผู้รับบริการ การลดต้นทุนการบริการ เป็นต้น)
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
5. มิติด้านความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงบริการและความยั่งยืนของโครงการ
5.1 อธิบายถึงผลกระทบของการปรับปรุงการบริการว่ามีความสำเร็จในระดับใด (ระดับพื้นที่ ระดับประเทศ
ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ) และส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการ ลดระยะเวลา ขั้นตอน
ในการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
5.2 อธิบายถึงแนวคิดการพัฒนาและต่อยอดงานบริการดังกล่าวให้ยั่งยืน
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
-------------------------------------------------------
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หลักเกณฑ์การพิจารณา
รางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563
แบบฟอร์มสำหรับผู้ตรวจราชการเสนอผลงาน
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้เสนอรายชื่อผลงาน
ชื่อ-นามสกุล : ………………………………………………………………………………………………….……….
ตำแหน่ง : …………………..…………………………………………………………………………………….…......
สังกัด : ……………..……………………………………………………………………………………………….………
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผลงานที่เสนอ
ชื่อผลงาน : …………………………………………………………………………………..…….………..…………
ชื่อส่วนราชการ : ……………………………………………………………………………………………………
หน่วยงานที่รับผิดชอบผลงาน : ……………………………………………………………………………..……
ชื่อผู้ประสานงาน : ……………………………………………..………………………………..……………….…….
ตำแหน่ง : ………………………………………….………… สำนัก/กอง : ……...……………………………..
เบอร์โทรศัพท์ : …………………………………….…….… เบอร์โทรศัพท์มือถือ : …………………………
e – Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………
สรุปเนื้อหาผลงานโดยสังเขป
โปรดสรุปสาระสำคัญของผลงานที่เสนอขอรับรางวัล (Executive Summary) โดยมีความยาวไม่เกิน
3 หน้ากระดาษ โดยเนื้อหาครอบคลุมการดำเนินการ และผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เป็นรูปธรรม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงนาม
(......................................................)
ผู้ตรวจราชการกระทรวง........................................
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