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โดยนางสาววริยิา  เนตรนอ้ย 
ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นการพฒันาระบบราชการ สํานกังาน ก.พ.ร.



ความหมายของรางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาติ

รางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต ิ(Thailand Public Service Awards)

สญัลกัษณ์
สองมอืบรกิาร สทีองอรา่ม ประคองใจสแีดง อกัษรขา้งลา่ง “บรกิารดว้ยใจ”
ความหมาย
สองมอืทอง    สือ่ใหเ้ห็นถงึความเป็นเลศิในการใหบ้รกิาร
ใจสแีดง เป็นใจทีเ่ป่ียมดว้ยความตัง้ใจและมุง่มั่นในการใหบ้รกิารประชาชน
เจตนารมณ์
เพือ่ยกระดับการพัฒนาคณุภาพการใหบ้รกิารของหน่วยงานของรัฐ ในอนัทีจ่ะให ้
ประชาชนไดรั้บบรกิารทีส่ะดวก รวดเร็ว โปรง่ใส เป็นธรรม และเป็นทีพ่งึพอใจ
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การสมคัรขอรบัรางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาตทิีผ่า่นมา

ตลอด 13 ปี ทีผ่า่นมา มผีลงานทีห่น่วยงานรัฐ
ไดพั้ฒนาคณุภาพการใหบ้รกิารและสง่สมัคร
ขอรับรางวลัฯ กวา่ 3,000 ผลงาน 
ทีค่รอบคลมุทัง้ทางดา้นสาธารณสขุ เกษตร
สงัคม  เศรษฐกจิ และมวีธิกีารพัฒนาบรกิารใน
หลากหลายรปูแบบ อาท ิ
- -> กําหนดมาตรฐานบรกิารเดยีวกันท่ัวทกุ

หน่วยบรกิารสาขา
- -> การสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืระหวา่ง

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
- -> พัฒนาระบบ IT ในการใหบ้รกิาร
- -> ใหบ้รกิารเชงิรกุ เพิม่ชอ่งทางบรกิารที่

หลากหลาย
- -> สรา้งสรรคง์านบรกิารรปูแบบใหม ่ๆ

ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2546 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดจั้ดใหม้กีารตดิตามประเมนิผลการดําเนนิงานพัฒนาคุณภาพการใหบ้รกิาร
ประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ เพือ่มอบรางวัลและเป็นการเชดิชเูกยีรต ิเป็นขวัญกําลงัใจใหแ้กเ่จา้หนา้ทีแ่ละหน่วยงานที่
ปรับปรงุบรกิารจนสามารถตอบสนองและสรา้งความพงึพอใจใหแ้กผู่รั้บบรกิาร

ป
กรม จังหวัด

สถาบัน
อุดมศึกษา

องคกร
ปกครอง

สวนทองถิ่น

รัฐวิสาหกิจ
และองคการ

มหาชน
รวม

2546 169 0 - - - 169

2547 164 121 - - - 285
2548 74 113 1 - - 187
2549 97 157 15 - - 254
2550 51 58 8 16 - 133
2551 40 111 11 10 - 172
2552 51 81 21 9 - 162
2553 104 141 44 12 - 301
2554 92 162 48 17 - 314
2555 107 128 27 10 - 275
2556 177 92 33 8 12 322
2557 181 71 29 10 25 316
2558 195 25 24 7 18 269

สถติกิารสง่สมคัรรางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาติ (ผลงาน)
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ผลการสมคัรขอรบัรางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาตใินปีทีผ่า่นมา (พ.ศ. 2558)

สดัสว่นของประเภทรางวลัทีส่ง่สมคัรขอรบัรางวลั

สดัสว่นของลกัษณะผลงานทีส่ง่สมคัรขอรบัรางวลั
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ประเภทรางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต ิพ.ศ. 2559

รางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาติ พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ย 6 ประเภทรางวลั 

1) รางวลัภาพรวมมาตรฐานการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ 

2) รางวลับรูณาการการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ 

3) รางวลันวตักรรมการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ

4) รางวลัการพฒันาการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ

5) รางวลับรกิารภาครฐัยอดเยีย่ม

6) รางวลัพฒันาคณุภาพการบรกิารอยา่งตอ่เนือ่ง
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 พจิารณาจากผลการนํามาตรฐานการใหบ้รกิารไปขยายผลดําเนนิการในทกุหน่วยบรกิารสาขา

 เจตนารมยข์องรางวลัเพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บการบรกิารทีด่ ีมมีาตรฐานเดยีวกนัทกุหน่วยบรกิาร

1) รางวลัภาพรวมมาตรฐานการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ

(1) เป็นผลงานทีเ่คยไดรั้บรางวัลคณุภาพการใหบ้รกิารประชาชน หรอื รางวลับรกิารภาครัฐแหง่ชาติ
ระดับดเีดน่หรอืรางวลัอืน่ ๆ ทัง้ในและตา่งประเทศ หรอืเป็นผลงานทีไ่ดรั้บการยอมรับจากสาธารณะ

(2) เป็นผลงานทีม่กีารนําไปขยายผลในหน่วยบรกิารสาขาไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของหน่วยบรกิาร
ท่ัวประเทศ

(3) เป็นผลงานทีส่ามารถแสดงผลการใหบ้รกิารทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกันในทกุหน่วยบรกิารได ้
ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80

(4) มกีารนําผลงานไปใชแ้ลว้จรงิเป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี

เงือ่นไขการเสนอผลงานเพือ่ขอรบัรางวลั

ประเภทรางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต ิพ.ศ. 2559
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 พจิารณาจากผลการดําเนนิการปรับปรงุกระบวนการใหบ้รกิารทีเ่ป็นความร่วมมอืกนัระหวา่งหน่วยงาน
ของรัฐ เพือ่พัฒนาบรกิารภายใตเ้ป้าหมายเดยีวกนั 

 เจตนารมยข์องรางวลัเพือ่ผลักดันใหห้น่วยงานเกดิความรว่มมอืกนัปรับปรุงบรกิาร และกา้วขา้ม
ขอ้จํากดัของขอบเขตอํานาจหนา้ที ่เพือ่อํานวยความสะดวกในการใหบ้รกิารประชาชน

2) รางวลับรูณาการการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ

(1) การปรับปรงุบรกิารตอ้งเกดิจากการทํางานรว่มกนัไมน่อ้ยกวา่ 3 หน่วยงาน ประกอบดว้ย
(1.1) สว่นราชการอยา่งนอ้ย 2 สว่นราชการ (กรม จังหวัด หรอืสถาบนัอดุมศกึษาในกํากบัของรัฐ) 

โดยตอ้งระบวุา่สว่นราชการใดเป็นผูร้เิร ิม่ (ตวัการ)
(1.2) หน่วยงานของรัฐประเภทอืน่ เชน่ ราชการบรหิารสว่นทอ้งถิน่ องคก์ารมหาชน รัฐวสิาหกจิ เป็นตน้ 

และ/หรอืองคก์รตา่ง ๆ เชน่ ภาคเอกชน สถาบนัอดุมศกึษาทีไ่มอ่ยูใ่นกํากบัของรัฐ กลุม่ชมุชน 
ภาคประชาชน เป็นตน้ 

(2) มกีารจัดทําเป็นขอ้ตกลง หรอืแนวทางการทํางาน/โครงการ ทีแ่สดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่เป็นการดําเนนิการรว่มกนั 
(3) มผีลการดําเนนิการปรับปรงุบรกิารทีบ่รรลตุามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายของขอ้ตกลงหรอืแนวทางการทํางาน/โครงการ 
(4) เป็นผลงานทีม่กีารดําเนนิการเป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี
(5) ผลงานตอ้งแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนตัง้แตเ่ริม่ตน้วา่แตล่ะหน่วยงานทีม่ารว่มดําเนนิการ ทําอะไร ทีไ่หน อยา่งไร 

(ระบหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของแตล่ะหน่วยงานใหช้ดัเจน)

เงือ่นไขการเสนอผลงานเพือ่ขอรบัรางวลั

ประเภทรางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต ิพ.ศ. 2559
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 พจิารณาจากผลการดําเนนิการทีแ่สดงถงึการสรา้งสรรคง์านบรกิาร หรอืคดิคน้ผลติภัณฑใ์หม่ในการ
ใหบ้รกิารประชาชน 

 เจตนารมยข์องรางวัลเพื่อใหห้น่วยงานสรา้งสรรคร์ูปแบบการใหบ้รกิารใหม่ ๆ ทีส่อดคลอ้ง ทันต่อ
สถานการณ์และความตอ้งการของประชาชน

3) รางวลันวตักรรมการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ

(1) เป็นผลงานการใหบ้รกิารทีเ่ป็นการสรา้งสรรคข์ึน้ใหม ่
(1.1) เกดิกระบวนการทํางานใหม ่ หรอื
(1.2) เกดิงานบรกิารหรอืรูปแบบการใหบ้รกิารใหม ่ หรอื
(1.3) มกีารจดสทิธบิัตร/อนุสทิธบิัตร/จดลขิสทิธิ์

(2) เป็นผลงานทีค่ดิคน้มาไมเ่กนิ 3 ปี 
(3) มกีารนําผลงานไปใชแ้ลว้จรงิเป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี และไดรั้บการยอมรับจากสาธารณะ
(4) นวตักรรมการบรกิารจะตอ้งมผีลตอ่ประสทิธภิาพและคณุภาพของระบบการบรหิารจัดการและการใหบ้รกิารประชาชน

* หมายเหต ุ ผลงานสรา้งสรรคข์ึน้ใหม ่หมายถงึ เป็นสิง่ใหมท่ีไ่มเ่คยเกดิขึน้ในเมอืงไทยมากอ่น 

เงือ่นไขการเสนอผลงานเพือ่ขอรบัรางวลั

ประเภทรางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต ิพ.ศ. 2559
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 พจิารณาจากผลการดําเนนิการปรับปรงุการใหบ้รกิารประชาชนแลว้สง่ผลใหเ้กดิการพัฒนาการ
ใหบ้รกิารอยา่งตอ่เนือ่ง

 เจตนารมยข์องรางวลัเพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บบรกิารทีด่ขี ึน้

4) รางวลัการพฒันาการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ

(1) เป็นการพัฒนาการใหบ้รกิาร โดยการนําหลักการ แนวคดิ เทคนคิ เครือ่งมอืมาประยกุตใ์ช ้

(2) มกีารนําผลงานไปใชแ้ลว้จรงิเป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี
(3) ลักษณะผลงานทีเ่สนอจะตอ้งไมเ่ป็นรปูแบบเดยีวกบัผลงานทีเ่คยไดรั้บรางวัลแลว้ หรอืหากมรีปูแบบ

คลา้ยคลงึกบัผลงานทีเ่คยไดรั้บรางวลั ตอ้งมกีารตอ่ยอดการพัฒนาทีด่ขี ึน้ 

เงือ่นไขการเสนอผลงานเพือ่ขอรบัรางวลั

พจิารณาใหแ้กห่น่วยงานทีม่ผีลงานไดรั้บรางวัลบรกิารภาครัฐแหง่ชาตใินระดับดเีดน่ในปีเดยีวกนั อย่างนอ้ย 
3 ใน 4 ประเภทรางวัล ไดแ้ก ่รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ รางวัลบรูณาการการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ รางวัล
นวัตกรรมการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ และรางวัลการพัฒนาการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ

5) รางวลับรกิารภาครฐัยอดเยีย่ม

ประเภทรางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต ิพ.ศ. 2559
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พจิารณาจากผลการดําเนนิการทีส่ามารถรักษาคุณภาพ และมาตรฐานการใหบ้รกิารของหน่วยงานได ้
เป็นระยะเวลา 3 ปี  นับตัง้แตผ่ลงานไดรั้บรางวัลบรกิารภาครัฐแหง่ชาตจินถงึปีปัจจบุนั

6) รางวลัพฒันาคณุภาพการบรกิารอยา่งตอ่เนือ่ง

(1) เป็นผลงานทีเ่คยไดรั้บรางวลับรกิารภาครัฐแหง่ชาต ิระดบัดเีดน่ประเภทใดประเภทหนึง่ ใน 4 ประเภทรางวลั  
ไดแ้ก ่รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ รางวัลบรูณาการการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ 
รางวัลนวัตกรรมการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ และรางวัลการพัฒนาการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ

(2) สามารถใหบ้รกิารไดไ้มตํ่า่กวา่มาตรฐานทีเ่คยไดรั้บรางวัล อยา่งตอ่เนือ่งเป็นระยะเวลา 3 ปี (นับยอ้นหลงั
จากปีทีส่มคัรขอรับรางวลั) โดยตอ้งนําเสนอใหเ้ห็นอยา่งเป็นรปูธรรมถงึวธิกีารในการรักษาคณุภาพ และ
มาตรฐานการใหบ้รกิารของหน่วยงาน

(3) ตอ้งมผีลการใหบ้รกิารทีด่ขี ึน้กวา่ปีทีไ่ดรั้บรางวลั มกีารนําผลงานไปขยายผล มจํีานวนผูรั้บบรกิารเพิม่ขึน้ มผีลความ
พงึพอใจเพิม่ขึน้ มกีารพัฒนาวธิกีารใหบ้รกิารทีด่ขี ึน้ เป็นตน้

(4) หน่วยงานตอ้งแจง้ความจํานง โดยจัดสง่รายงานผลการดําเนนิการรักษามาตรฐานการใหบ้รกิารของหน่วยงาน มายัง
สํานักงาน ก.พ.ร. ตอ่เนือ่งเป็นระยะเวลา 3 ปี จนถงึปีทีส่มคัรขอรับรางวัล

เงือ่นไขการเสนอผลงานเพือ่ขอรบัรางวลั 

ประเภทรางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต ิพ.ศ. 2559
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1. เกณฑก์ารประเมนิรางวลัภาพรวม/บรูณาการ/นวตักรรม/พฒันาบรกิาร

การพจิารณารางวลั ไดแ้บง่การประเมนิ
เป็น 2 สว่น คอื 

สว่นที ่1 พจิารณาทีก่ระบวนการ
จัดการเพือ่ใหเ้กดิการพัฒนาคณุภาพ
การใหบ้รกิาร (600 คะแนน) 

สว่นที ่2 พจิารณาผลลัพธข์องการ
พัฒนาคณุภาพการใหบ้รกิาร 
(400 คะแนน) 

เกณฑก์ารประเมนิรางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต ิพ.ศ. 2559
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ระดบัรางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต ิพ.ศ. 2559

ประเภทรางวลั ระดบั

1) รางวลัภาพรวมมาตรฐานการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ ระดบัดเีดน่ / ระดบัดี

2) รางวลับรูณาการการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ ระดบัดเีดน่ / ระดบัดี

3) รางวลันวตักรรมการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ ระดบัดเีดน่ / ระดบัดี

4) รางวลัการพฒันาการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ ระดบัดเีดน่ / ระดบัดี

5) รางวลับรกิารภาครฐัยอดเยีย่ม ระดบัยอดเยีย่ม

6) รางวลัพฒันาคณุภาพการบรกิารอยา่งตอ่เนือ่ง ไมม่รีะดบั
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ขอ้กาํหนดเพิม่เตมิเกีย่วกบัการไดร้บัรางวลัในแตล่ะประเภท  

ประเภท ระดบัรางวลั คะแนนสว่นที ่1
(กระบวนการ)

คะแนนสว่นที ่2
(ผลลพัธ)์

คะแนนรวม 
(2 สว่น)

1. รางวลัภาพรวม
มาตรฐาน
การบรกิารทีเ่ป็นเลศิ

ระดบัดเีดน่ ดา้นการใหบ้รกิารทีม่คีณุภาพ ไมน่อ้ยกวา่
รอ้ยละ 80

ไมน่อ้ยกวา่
รอ้ยละ 80 

ไมน่อ้ยกวา่ 
800 คะแนน

ระดบัด ี ไมน่อ้ยกวา่
รอ้ยละ 75

ไมน่อ้ยกวา่
รอ้ยละ 75 

ไมน่อ้ยกวา่ 
750 คะแนน

2. รางวลับรูณาการ
การบรกิารทีเ่ป็นเลศิ

ระดบัดเีดน่ ดา้นการสง่เสรมิการทํางานแบบ
หุน้สว่นและการสง่เสรมิใหเ้กดิ
ความเสมอภาคในการรับบรกิาร

ไมน่อ้ยกวา่
รอ้ยละ 80

ไมน่อ้ยกวา่
รอ้ยละ 80 

ไมน่อ้ยกวา่ 
800 คะแนน

ระดบัด ี ไมน่อ้ยกวา่
รอ้ยละ 75 

ไมน่อ้ยกวา่
รอ้ยละ 75 

ไมน่อ้ยกวา่ 
750 คะแนน

3. รางวลันวตักรรม
การบรกิารทีเ่ป็นเลศิ

ระดบัดเีดน่ ดา้นการเสนอแนวคดิใหม ่ ไมน่อ้ยกวา่
รอ้ยละ 80

ไมน่อ้ยกวา่
รอ้ยละ 80 

ไมน่อ้ยกวา่ 
800 คะแนน

ระดบัด ี ไมน่อ้ยกวา่
รอ้ยละ 75 

ไมน่อ้ยกวา่
รอ้ยละ 75 

ไมน่อ้ยกวา่ 
750 คะแนน

4. รางวลัการ
พฒันาการบรกิาร
ทีเ่ป็นเลศิ

ระดบัดเีดน่ ดา้นการใหบ้รกิารทีม่คีณุภาพ ไมน่อ้ยกวา่
รอ้ยละ 80

ไมน่อ้ยกวา่
รอ้ยละ 80 

ไมน่อ้ยกวา่ 
800 คะแนน

ระดบัด ี ไมน่อ้ยกวา่
รอ้ยละ 75 

ไมน่อ้ยกวา่
รอ้ยละ 75 

ไมน่อ้ยกวา่ 
750 คะแนน
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วธิกีารสมคัรขอรับรางวลับรกิารภาครัฐแหง่ชาต ิพ.ศ. 2559

1. ตรวจสอบคณุสมบตัขิองหนว่ยงานเบือ้งตน้
เป็นหน่วยงานของรัฐ  หมายถงึ สว่นราชการระดับกรม จังหวดั สถาบันอดุมศกึษา องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ องคก์ารมหาชน รัฐวสิาหกจิ

2. การสมคัร
สว่นราชการยืน่สมัครขอรับรางวลับรกิารภาครัฐแหง่ชาตไิปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ดังนี้
จัดทําเอกสารการสมัครขอรับรางวัลตามแบบฟอรม์ทีกํ่าหนด 
หนังสอืนําสง่ทีล่งนามโดยหัวหนา้สว่นราชการ/หน่วยงาน
ไฟลบ์รรจขุอ้มลูในแผน่ซดี ีจํานวน 1 ชดุ 
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การตอบคาํถาม 10 ขอ้

กลุม่คาํถาม คาํถาม

A : Problem Analysis 1. ปญัหาคอือะไร

B : Strategic Approach 2.ใครเกีย่วขอ้งบา้ง
3. โครงการคอือะไร
4. กลยทุธค์อือะไร

C : Execution & Implementation 5.ทรพัยากรทีใ่ชม้อีะไรบา้ง
6. ข ัน้ตอนการดาํเนนิงาน
7.ปญัหามอีะไรบา้ง แกป้ญัหาไดย้งัไง

D : Impact & Sustainability 8. ผลลพัธค์อือะไร
9. สรา้งความย ัง่ยนื หรอืขยายผลอยา่งไร
10. บทเรยีนทีไ่ดร้บัคอือะไร

แนวทางการเขยีนผลงานเพือ่สมคัรขอรบัรางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาติ
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ประเด็นการเขยีนทีต่อ้งใหค้วามสาํคญั

1. คณุประโยชนห์รอืคณุคา่ทีผ่ลงานไดส้ง่มอบใหก้บัประชาชน 
สงัคม กลุม่เป้าหมาย

2.  ความสอดคลอ้ง เชือ่มโยงของคาํตอบทกุขอ้

3.  ความย ัง่ยนืของแนวทางใหม ่และการขยายผล

แนวทางการเสนอผลงานเพือ่สมคัรขอรบัรางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต ิ
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ประเด็นการตอบคาํถาม 10 ขอ้

คาํถาม คาํอธบิาย

1. ปัญหา และสภาพการปฏบิัตงิาน
เดมิ กอ่นทีจ่ะรเิริม่การปรับปรงุ 

อธบิาย ความเป็นมา ปัญหา และความสําคัญทีนํ่ามาสูก่ารรเิริม่กจิกรรม/
โครงการ เพือ่การแกปั้ญหา เขยีนประเด็นทีเ่ป็นหัวใจสําคัญ แนวโนม้ และ
เงือ่นไขของสถานการณ์ รวมทัง้กลุม่ทีไ่ดรั้บผลกระทบ (ความยาวไมเ่กนิ 700 คํา)

2. ผูนํ้าเสนอแนวทางการแกปั้ญหา
ดําเนนิการและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
ของโครงการ

ระบวุา่ใครมสีว่นรว่มในการออกแบบและ/หรอืดําเนนิการ ใหร้วมถงึผูเ้กีย่วขอ้ง
อืน่ ๆ ทัง้ขา้ราชการ หน่วยงานของรัฐ สถาบัน ประชาชน องคก์รเอกชน 
ภาคเอกชน ฯลฯ (ความยาวไมเ่กนิ 700 คํา)

3. ผลงานทีเ่ป็นความคดิรเิริม่ใน
การพัฒนาคณุภาพการบรกิาร

อธบิายใหเ้ห็นถงึสิง่ทีเ่ป็นความคดิรเิริม่ในการพัฒนาบรกิาร และแนวทางการ
แกปั้ญหาทีเ่ป็นรปูแบบใหม่ ระบแุนวคดิ/แรงบันดาลใจทีก่อ่ใหเ้กดิความคดิ
รเิริม่ทีทํ่าใหก้ารปรับปรงุบรกิารประสบความสําเร็จ
(ความยาวไมเ่กนิ 1,400 คํา) 

4. กลยทุธท์ีนํ่ามาใชใ้หก้ารพัฒนา
บรกิารประสบผลสําเร็จ

สรปุวัตถปุระสงคห์ลักและกลยทุธท์ีใ่ชว้า่มวีธิกีารอยา่งไร และแผนปฏบิัตกิาร
ในการนํากลยทุธไ์ปสูก่ารปฏบิัต ิใครเป็นผูดํ้าเนนิการ 
(ความยาวไมเ่กนิ 1,400 คํา)

แนวทางการเขยีนผลงานเพือ่สมคัรขอรบัรางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาติ
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ประเด็นการตอบคาํถาม 10 ขอ้ (ตอ่)

คาํถาม คาํอธบิาย

5. ทรัพยากรทีใ่ชใ้นการ
ดําเนนิการ

ระบทุรัพยากรทัง้ดา้นการเงนิ เทคนคิ ทรัพยากรบคุคล ผูส้นับสนุนทางการเงนิ
ของการดําเนนิโครงการและ อธบิายวธิกีารจัดสรรหรอืกระจายทรัพยากร 
(ความยาวไมเ่กนิ 700 คํา)

6. ขัน้ตอนสําคัญในการ
พัฒนาการบรกิารและการ
นําไปปฏบิัติ

6.1 ลาํดบัข ัน้ตอนในการพฒันา 
อธบิายขัน้ตอนและลําดับเหตกุารณ์การดําเนนิงานหลักในการรเิริม่พัฒนาการ

บรกิารจนถงึขัน้วางแผนการพัฒนา) (ความยาวไมเ่กนิ 700 คํา)
6.2 ลาํดบัข ัน้ตอนในการปฏบิตั ิ

อธบิายขัน้ตอนและลําดับเหตกุารณ์การดําเนนิงานหลักในการปฏบิตัติาม
แผนงาน โครงการ (ความยาวไมเ่กนิ 700 คํา)
6.3 ระบบการตดิตามและประเมนิผลการพฒันาบรกิาร

อธบิายวธิกีารทีใ่ชใ้นการตรวจสอบและประเมนิผลการดําเนนิการตาม
กลยทุธ ์(ความยาวไมเ่กนิ 700 คํา)

7. ปัญหา อปุสรรค รวมถงึ
วธิกีารบรหิารจัดการ

ระบปัุญหา อปุสรรคหลักทีพ่บระหวา่งการดําเนนิการและวธิกีารจัดการกบัปัญหา 
(ความยาวไมเ่กนิ 700 คํา)

แนวทางการเสนอผลงานเพือ่สมคัรขอรบัรางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต ิ
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ประเด็นการตอบคาํถาม 10 ขอ้ (ตอ่)

คาํถาม คาํอธบิาย

8. ประโยชนท์ีไ่ดรั้บจากการ
ดําเนนิการพัฒนาบรกิาร

อธบิาย ผลลัพธ ์ผลสําเร็จ/ผลกระทบเชงิบวก และวธิกีารวดัผลทัง้ในเชงิ
ปรมิาณและคณุภาพ และ ใครคอืผูไ้ดรั้บประโยชน ์(ความยาวไมเ่กนิ 1,400 คํา)

9. การสรา้งความย่ังยนืและ
การขยายผลไปยัง
หน่วยงานอืน่ ๆ

อธบิายถงึวธิกีารทีทํ่าใหเ้กดิความย่ังยนืในแงต่า่ง ๆ เชน่ การเงนิ เศรษฐกจิ 
สงัคม วฒันธรรม สิง่แวดลอ้ม สถาบันและกฎระเบยีบ เป็นตน้ อธบิายวา่หาก
การพัฒนาการบรกิารหรอื ความคดิรเิริม่นีถ้กูจําลองแบบหรอืเผยแพรสู่ก่าร
บรกิารสาธารณะในระดับชาต ิและ/หรอื นานาชาต ิจะสามารถนําไปขยายผล 
ไดอ้ยา่งไร (ความยาวไมเ่กนิ 700 คํา)

10. บทเรยีนทีไ่ดรั้บจากการ
ดําเนนิการพัฒนาบรกิาร 
คอือะไร

อธบิายถงึองคป์ระกอบหลักทีทํ่าใหป้ระสบความสําเร็จ และสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูจ้าก
การดําเนนิการพัฒนาบรกิาร และขอ้เสนอแนะเพือ่การดําเนนิการตอ่ไป
ในอนาคต (ความยาวไมเ่กนิ 700 คํา)

แนวทางการเสนอผลงานเพือ่สมคัรขอรบัรางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต ิ
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แนวคดิท ัว่ไป
 รา่งคําตอบแตล่ะขอ้กอ่น โดยกําหนดประเด็นสําคญั ๆ ใหค้รบ (อาจเขยีนเป็นขอ้ ๆ )

แลว้คอ่ยนํามาเรยีบเรยีงเป็นบทความ
 ใชต้วัเลขเชงิสถติสินับสนุนการอธบิาย แตอ่ยา่ใชม้ากเกนิไป
 อธบิายในมติขิองประชาชน ผูรั้บบรกิาร มากกวา่มติขิองภาครัฐ
 ใชภ้าษางา่ยๆ
 แสดงใหเ้ห็นวา่แนวทางการปรับปรงุทีเ่สนอมผีลกระทบกับกลุม่ประชาชนจํานวนมาก
 ไมจํ่าเป็นตอ้งเขยีนใหค้รบจํานวนคําตามทีกํ่าหนดไว ้
 อยา่เขยีนประเด็นเดมิซํ้าไปซ้ํามา
 แสดงใหเ้ห็นชดัวา่แนวทางการปรับปรงุทีเ่สนอ จะมคีวามยั่งยนืในระยะยาว 

และขยายผลไปยังสว่นอืน่ได ้
 แสดงตวัเลขขอ้เท็จจรงิจะมน้ํีาหนักมากกวา่ใชค้วามคดิเห็นสว่นตวั

แนวทางการเขยีนผลงานเพือ่สมคัรขอรบัรางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาติ
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ปฏทินิการสมคัรขอรบัรางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต ิประจําปี พ.ศ. 2559

วนั เดอืน ปี กจิกรรม

1 ธนัวาคม 2558 – 15 กมุภาพนัธ ์2559 ประกาศรับสมคัร

16 กมุภาพนัธ ์– 25 มนีาคม 2559 ผูต้รวจประเมนิพจิารณาเอกสารรายงานผลการดําเนนิการของสว่นราชการ 

28 มนีาคม – 8 เมษายน 2559 คณะกรรมการกลัน่กรองผลการตรวจประเมนิรางวัล

เมษายน 2559 เสนอผลการกลัน่กรองรางวลัตอ่ อ.ก.พ.ร.ฯ

29 เมษายน 2559 แจง้ผลการประเมนิรอบแรก

11 พฤษภาคม – 30 มถินุายน 2559 ตรวจประเมนิ ณ  พืน้ทีป่ฏบิตังิาน

กรกฎาคม 2559 เสนอผลการตรวจประเมนิ ณ พืน้ทีป่ฏบิตังิาน ตอ่ อ.ก.พ.ร.ฯ

15 สงิหาคม 2559 ประกาศรายชือ่สว่นราชการทีไ่ดรั้บรางวลัฯ 

กนัยายน 2559 พธิมีอบรางวลับรกิารภาครัฐแหง่ชาต ิประจําปี พ.ศ. 2558

* กําหนดการอาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม
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กระบวนการพจิารณารางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต ิพ.ศ. 2559

1 ธนัวาคม 2558 – 15 กมุภาพันธ ์2559 

กนัยายน 2559 22
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