
แนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณา
รางวัลบริการภาครัฐ 
ประจ าปี 2565

นางสาวนภนง ขวัญยืน   

ผู้อ านวยการกองนวัตกรรมบริการภาครัฐ



รางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม

รางวัลคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

รางวัลบริการภาครัฐ รางวัลบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม

รางวัลเลิศรัฐสาขา

- นวัตกรรมการบริการ
- พัฒนาการบริการ
- ขยายผลมาตรฐานการบริการ
- บูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ
- การบริการท่ีตอบสนองต่อ
สภาวะวิกฤต

- ยกระดับการอ านวยความสะดวก
ในการให้บริการ

- เปิดใจใกล้ชิดประชาชน
- สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม
- ผู้น าหุ้นส่วนความร่วมมือ
- เลื่องลือขยายผล
- ร่วมใจแก้จน

- PMQA ดีเด่น*
- PMQA รายหมวด
- PMQA 4.0*

มอบให้กับหน่วยงานท่ีได้รับรางวัล
ระดับดีเด่นครบทั้ง 3 สาขาในปีเดียวกัน

มอบให้กับหน่วยงานท่ีมีผลงานโดดเด่น
ในสาขาบริการภาครัฐและสาขาการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม

2
หมายเหตุ  * เป็นระดับดีเด่น

1 ผลงานสมัครได้ 1 รางวัล 



สัญลักษณ์
“มือทองประคองใจ”

สองมือบริการ สีทองอร่าม ประคองใจสีแดง 
อักษรข้างล่าง มือทองประคองใจ หมายถึง “บริการด้วยใจ”

รางวัลบริการภาครัฐ

3

เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐ
ที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
เพื่อประชาชนได้รับบริการท่ีสะดวก 

รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 
และเป็นที่พึงพอใจ 
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รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทรางวัลแบ่งเป็น 6 ประเภท
เดิม
นวัตกรรม
การบริการ 

พัฒนา
การบริการ

การบริการ
ที่ตอบสนอง

ต่อสภาวะวิกฤต

บูรณาการ
ข้อมูล

เพื่อการบริการ 

ขยายผล
มาตรฐาน
การบริการ

ยกระดับ
การอ านวย
ความสะดวก
ในการให้บริการ

01 02

03 04

05 06

NEW
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ประเภทนวัตกรรมการบริการ

ค าจ ากัดความ

การพัฒนาการให้บริการ ด้วยการน านวัตกรรมที่เกิดจาก
การน าแนวคิด องค์ความรู้  ทักษะประสบการณ์ และ
เทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลงาน/การ
ให้บริการ กระบวนการ/ระบบบริการรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งเป็น
ผลงานที่แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจากผลงาน
หรือกระบวนการก่อนหน้านี้ ท าให้การบริการดีขึ้นกว่าเดิม
อย่างก้าวกระโดด ครอบคลุมผู้รับบริการ ตามแนวคิดไม่ทิ้ง
ใครไว้ เบื้องหลังตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ 
Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การ
สหประชาติ ส่งผลให้ เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม 
สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง และชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนอย่างชัดเจน



ประเภทนวัตกรรมการบริการ

นวัตกรรบริการ 
นวัตกรรม

การส่งมอบบริการ 

นวัตกรรม
ทางความคิด

นวัตกรรม
เชิงนโยบาย 

นวัตกรรม
การบริหาร/องค์การ 

นวัตกรรม
เชิงระบบ 

ประเภทนวัตกรรมการบริการ

6



ประเภทพัฒนาการบริการ 

ค าจ ากัดความ

การพัฒนาการให้บริการแล้วส่งผลให้
การบริการดีขึ้นจากเดิมอย่างมีนัยส าคัญ
หรือเห็นเป็นที่ประจักษ์ รวมถึงการท างาน
ในเชิงบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์
หรือมีผลกระทบสูงต่อประชาชนในวงกว้าง 
หรือแก้ ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายได้

7



ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ

ค าจ ากัดความ

8

การน าระบบ แนวทางการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ในผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี หรือ ระดับดีเด่น 

ไ ป ข ย า ยผล ใ น หน่ ว ย บ ริ ก า ร ส า ข า ห รื อพื้ น ที่ ที่ อ ยู่ ภ า ย ใ ต้

ความรับผิดชอบหน่วยงานผู้สมัครไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริการ และควบคุมรูปแบบ คุณภาพ และมาตรฐาน

ของงานบริการให้คงอยู่ในระดับเดียวกันหรือดีกว่าในหน่วยบริการ

สาขาหรือพื้นที่ที่ไปขยายผล หรือกรณีการน าผลงานระดับดี หรือ

ระดับดีเด่น ไปต่อยอดขยายผลการด าเนินงานในเชิงคุณภาพ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการให้บริการที่ดีขึ้นจากเดิมอย่างเห็นเป็นที่ประจักษ์



ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ (ต่อ)

เงื่อนไข

9

เคยได้รับรางวัลบริการภาครัฐ 
ระดับดี หรือ ระดับดีเด่น ย้อนหลัง
ไม่เกิน 5 ปี

แสดงกระบวนการติดตามและ
ประเมินผลในการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานการให้บริการได้

หน่วยงานผู้สมัครไม่จ าเป็นต้อง
เป็นหน่วยงานเดียวกับผู้สมัคร
ในปีทีเ่คยได้รับรางวัลฯ

▪ขยายผลในหน่วยบริการสาขา
หรือพื้นที ่ภายใต้สังกัดของหน่วยงาน
ผู้สมัครไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

▪ พัฒนาต่อยอดผลงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการทีด่ีขึ้น
จากเดิมอย่างเป็นที่ประจักษ์ 



ประเภทบูรณาการข้อมูลเพือ่การบริการ

ค าจ ากัดความ

เง่ือนไข  
1. เป็นการพัฒนาระบบการท างาน ที่สามารถเชื่อมโยง หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้

ผ่านระบบดิจิทัล โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมตั้งแต่ 3 หน่วยงานขึ้นไป 
หรือบูรณาการวิธีการท างานเพื่อให้บริการแทนกันได้ โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมต้ังแต่ 2 หน่วยงานขึ้นไป

2. วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการในผลงานผ่านระบบดิจิทัล 10

การเพิ่มประสิทธิภาพหรือการเปลี่ยนแปลงการให้บริการที่เป็นผล
มาจากความสามารถในการท างานร่วมกัน (Interoperability)
ในการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างหน่วยงานของรัฐ และท า
ให้เกิดการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล ที่ผู้รับบริการไม่ต้องไปขอ
ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภายใต้สิทธิการใช้งานที่เหมาะสม
และมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งนี้ ถ้าเป็นการเชื่อมโยง
ข้อมูลส่วนบุคคล การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวต้อง
ได้รับความยินยอม (consent) หรือการร้องขอ (request) จากเจ้าของ
ข้อมูลนั้นก่อน) รวมทั้งการบูรณาการกระบวนการท างานให้เกิด
รูปแบบการให้บริการหรือท างานแทนกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ
เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน



ประเภทบริการที่ตอบสนองตอ่สภาวะวิกฤต

ค าจ ากัดความ
การบริหารจัดการของหน่วยงานที่สามารถรับมือต่อสภาวะวิกฤต/เหตุการณ์

ฉุกเฉิน/สถานการณ์ภัยพิบัติ ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี

การปรับเปลี่ยนวิธีการท างานในเชิงรุกหรือการให้บริการรูปแบบใหม่ หรือมี

กระบวนการในการรับมือ เช่น การป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมพร้อมรับ

ภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉินและหลังการเกิดภัย เป็นต้น มีการน าระบบบริการ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) หรือเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานและการ

ให้บริการประชาชน มีระบบการควบคุมคุณภาพการให้บริการ รวมถึงมีการเปิด

โอกาสให้ภาคส่วนอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ ส่งผลให้หน่วยงาน

สามารถให้บริการตามภารกิจหลักของหน่วยงานได้อย่างต่อเนื่องและมี

ประสิทธิภาพ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตามแนวคิดไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง

ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) 

ขององค์การสหประชาชาติ

เงื่อนไข : เป็นผลงานในภาพรวมขององค์กร โดยหน่วยงานสามารถสมัครได้ 1 ผลงานเท่านั้น

มีการรวบรวมและวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 11



ประเภทยกระดับการอ านวยความสะดวกในการให้บริการ 

ค าจ ากัดความ
การพัฒนาบริการเพื่อยกระดับการให้บริการและ
อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ได้แก่ การยกเลิก
ข้อก าหนดในกฎหมาย กฎ ที่ไม่จ าเป็นหรือเป็น
อุปสรรคต่อการให้บริการ ลดขั้นตอนการให้บริการ 
ลดระยะเวลาการให้บริการ มีการพัฒนานวัตกรรม 
การบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ซึ่งส่งผล
ให้การบริการประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว และ
ลดค่าใช้จ่าย

เป็นผลการด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - เดือนมิถุนายน 2564 12
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พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้การติดต่อกับทางราชการ 
“เร็วขึ้น ง่ายขึ้น ถูกลง” และมุ่งให้การปฏิบัติราชการเป็นไปเพื่อ
ความโปร่งใส การรับผิดชอบ ความมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนอย่างแท้จริง

เร็วขึ้น

ง่ายขึ้น

ถูกลง

อ านวย
ความสะดวก
ในการติดต่อ
ราชการ

▪ หน่วยงานของรัฐท าคู่มือส าหรับประชาชน บอกขั้นตอน 
ระยะเวลา และเอกสารท่ีต้องใช้ และไม่เรียกเพิ่มเติมจากที่
ก าหนดไว้

▪ แก้ไขกฎหมาย กฎ ยกเลิก ปรับเปลี่ยนระเบียบท่ีไม่จ าเป็น 
▪ น าเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการให้บริการ 

พัฒนาช่องทางการใช้บริการภาครัฐผ่านระบบออนไลน์ 
▪ ขั้นตอนการให้บริการลดลง ระยะเวลาลดลง
▪ ยกเลิกส าเนาเอกสาร เชื่อมโยงข้อมูลผ่านออนไลน์ 
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การยกเลิก/แก้ไข
กฎหมาย กฎ  

การยกเลิก/ลดส าเนา
เอกสารทีท่างราชการ
ออกให้จากประชาชน

การยกเลิก/
ลดค่าธรรมเนียม

การลดขั้นตอน
การให้บริการ

การลดระยะเวลา
การให้บริการ

การช าระคา่ธรรมเนียม 
การต่ออายุใบอนุญาต
แทนการยืน่ค าขอ
ต่ออายุใบอนุญาต

การพัฒนารูปแบบ
การให้บริการ
แบบอิเล็กทรอนิกส์

อื่น ๆ 
เช่น วิธีการปรับปรุง
งานบริการโดยยกเลิก
คณะกรรมการ
ในการพิจารณา
อนุมัติ/อนุญาต 
เป็นต้น

* การด าเนินการตามข้อเสนอโครงการศึกษา
วิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
และกระบวนงานท่ีเกี่ยวกับการอนุญาต เพื่อลด
ขั้นตอนการด าเนินการและการอนุญาต 
ทีไ่ม่จ าเป็นหรือเป็นอุปสรรค 
ต่อการประกอบอาชีพและการด าเนินธุรกิจของ
ประชาชน (Regulatory Guillotine)

01
02

03

04

0506

07

08

09

เงื่อนไขการพิจารณา

Regulatory Guillotine*
(ได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษ) พิจารณาความครอบคลุม

และความถูกต้องของ
การคิดค่าความคุ้มค่า
ประกอบ
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เงื่อนไขการพิจารณา (ต่อ)

เป็นส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า องค์การมหาชน หน่วยงาน
อิสระ และรัฐวิสาหกิจ ที่ด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการอ านวย
ความสะดวกฯ และมีการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนมาตรฐานกลาง

2. กรณีหน่วยงานทีเ่คยไดร้ับรางวัลยกระดบัการอ านวยความสะดวก

ในการใหบ้รกิาร เป็นผลการด าเนนิการตัง้แต่วนัที ่1 มิถุนายน 2564 

– วันปิดรับสมัคร 

1. กรณีหน่วยงานทีไ่ม่เคยได้รับรางวัลยกระดับการอ านวยความสะดวก

ในการให้บริการ เป็นผลการด าเนินการตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2559 

– วันปิดรับสมัคร 
เงื่อนไข



ข้อค าถาม คะแนน
มิติที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา 10
1. ที่มาหรือต้นเหตุของปัญหา
2. ปัญหามีขอบเขตหรือผลกระทบตอ่ผูร้บับริการหรอืตอ่สังคม/ประเทศ ในระดับใด เช่น ระดับพื้นที่ หน่วยงาน ระดับภูมิภาคระดับประเทศ เป็นต้น 
3. ปัญหามีความท้าทายอย่างไร  เช่น เป็นปัญหาที่สะสมมานาน มีขั้นตอนหรือวิธีการในการแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยาก ซับซ้อน เป็นต้น
4. หน่วยงานมีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาอย่างไร  
มิติที่ 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและการน าไปปฏิบัต ิ 30
5. มีความคดิริเริ่มในการพัฒนาผลงานเพื่อน าไปแก้ไขปัญหาอย่างไร เป็นการพัฒนาตอ่ยอดจากนวัตกรรมของหน่วยงานเอง หรือ

เป็นการน าต้นแบบที่ดีของหน่วยงานอ่ืนมาตอ่ยอด หรือหน่วยงานมีความคดิในการพัฒนานวัตกรรมบริการขึ้นมาใหม่
6. มีหลักการและแนวคดิที่ใช้ในการออกแบบ พัฒนาผลงาน โดยค านึงถึงการลดความเหลือ่มล้ าในสังคม หรือยึดแนวคดิไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลงั ตามเป้าหมาย

การพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององคก์ารสหประชาชาต ิหรือความเหมาะสมกับบริบท
ของพื้นที่ หรือความสามารถในการตอบสนองความหลากหลายของผูร้บับรกิาร หรือไม่ อย่างไร 

7. มีวิธีการในการพัฒนาผลงาน โดยหน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการเองตั้งแต่เริ่มต้นทุกขั้นตอนจนส าเร็จ หรือมีกลุ่มหรือภาคส่วนใดเข้ามามีส่วน ร่วมในการ
พัฒนาผลงาน ขั้นตอนใดบ้าง อย่างไร

8. กระบวนการพัฒนาผลงานมีการด าเนินการที่ยุ่งยาก ซับซ้อน มากน้อยอย่างไร อธิบาย ให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีความยุ่งยากใน  ขั้นตอนใด 
อย่างไร โดยอาจอธิบายเพิ่มเติมในรูปแบบ Flowchart 

9. การน าผลงานไปด าเนินการ มีความแตกต่างของการให้บริการจากรูปแบบการบริการเดิมอย่างไร (อธิบายด้วยการเปรียบเทียบรูปแบบ/วิธีการการ
บริการก่อนและหลังการพัฒนาผลงาน โดยอาจแสดงในรูปแบบ Flowchart) หน่วยงานมีการเตรียมความพรอ้ม ด้านบุคลากรหรือไม่ มีแนวทางใน
การควบคุมคุณภาพของผลงานหรือไม่ รวมถึงมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับผู้รับบริการเก่ียวกับผลงานหรือไม่

10. มีการด าเนินการเก่ียวกับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธบิัตร หรือไม่ อย่างไร
มิติที่ 3 ผลผลิต/ผลลัพธ์ เชิงประจักษ์ 50
11 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลผลผลิตและผลลัพธ์มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ เพียงไร ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม ครอบคลุมวตัถุประสงคใ์น

การแก้ไข รวมถึงผลผลิตส าคญัจากการด าเนินการแสดงให้เห็นความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้ตามวัตถุประสงคท์ี่ก าหนดหรือไม่ อธิบายให้
ชัดเจนโดยมีข้อมูลในเชิงสถิติ 

12. มีข้อมูลหรือการวดัผลลัพธ์ที่สะท้อนความสามารถในการแก้ไขปัญหาหรอืความส าเร็จของผลงานตอ่ผู้รบับริการในขอบเขตพื้นที่ตา่ง ๆ อย่างไร
นวัตกรรมบริการที่พฒันาขึน้ มีการวัดความคุม้คา่ หรือมีการประเมินที่เป็นทางการจากหน่วยงานภายนอก หรือไม่ อย่างไร มีการวัดความพึง
พอใจ/ประสบการณข์องผู้รบับริการเพื่อน าผลมาพจิารณาทบทวนเพื่อพัฒนาบริการ รวมถึงมีการเปรียบเทียบผลผลิตและผลลัพธ์ก่อนและหลัง
การพัฒนานวัตกรรม หรือไม่ อย่างไร 

13. มีผลลัพธ์ที่สะท้อนผลกระทบเชิงบวก หรือประโยชน์ต่อสังคม ประเทศ ในด้านต่าง ๆ  เช่น เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ความมั่งคง หรือไม่ อย่างไร
มิติที่ 4 ความยั่งยืนของโครงการ 10
14. มีการถอดบทเรียนเพื่อน าผลงานไปถ่ายทอดความรู้และประยุกต์ใช้กับหน่วยงานทั้งภายในสังกัด และหน่วยงานภายนอก รวมถึงมีการวางแผน

ในการขยายผลผลงานไปยังหน่วยงานหรือพื้นที่อ่ืน ๆ หรือไม่ อย่างไร
15. โปรดระบุเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน ขององค์การสหประชาชาติที่เก่ียวข้องกับผลงาน อธิบายการด าเนินงานที่สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
16. มีการถอดบทเรียนเพื่อน าผลงานไปถ่ายทอดความรู้และประยุกต์ใช้กับหน่วยงานทั้งภายในสังกัด และหน่วยงานภายนอก รวมถึงมีการวางแผน

ในการขยายผลผลงานไปยังหน่วยงานหรือพื้นที่อ่ืน ๆ หรือไม่ อย่างไร
คะแนนเต็ม 100

10 30

50

10

ประเภท
นวัตกรรมการบริการ

ผลผลิต/
ผลลัพธ์

วิเคราะห์ปัญหา

การแก้ไขปัญหา
และการน าไป

ปฏิบัติ 

ความย่ังยืน
ของโครงการ 

50

เกณฑ์การประเมินรางวัลบริการภาครัฐ
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เกณฑ์การประเมินรางวัลบริการภาครัฐ (ต่อ)

ประเภท
พัฒนาการบริการ

ข้อค าถาม คะแนน
มิติที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา 10

1. ที่มาหรือต้นเหตุของปัญหา (ปัญหามีที่มาหรือสาเหตุจากอะไร โปรดอธิบาย)
2. ปัญหามีขอบเขตหรือผลกระทบตอ่ผูร้บับริการหรือตอ่สังคม/ประเทศ ในระดับใด เช่น ระดับพื้นที่ หน่วยงาน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ เป็นต้น 
3. ปัญหามีความท้าทายอย่างไร  เช่น เป็นปัญหาที่สะสมมานาน มีขั้นตอนหรือวิธีการในการแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยาก ซับซ้อน เป็นต้น
4. หน่วยงานมีวัตถุประสงคใ์นการแก้ไขปัญหาอย่างไร 
มิติที่ 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและการน าไปปฏิบัต ิ 30

5. มีความคดิริเริ่มในการพัฒนาผลงานเพื่อน าไปแก้ไขปัญหาอย่างไร เป็นการพัฒนาตอ่ยอดจากผลงานเดิมของหน่วยงานเอง หรือเป็นการน าตน้แบบที่ดีของ
หน่วยงานอื่นมาต่อยอด หรือหน่วยงานมีความคิดในการพัฒนาผลงานขึ้นมาใหม่ 

6. มหีลักการและแนวคดิที่ใช้ในการออกแบบพัฒนาผลงาน โดยค านึงถึงการลดความเหลือ่มล้ า 
ในสังคม หรือยึดแนวคิดไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององคก์ารสหประชาชาต ิหรือ
ความเหมาะสมกับบรบิทของพืน้ที่ หรือความสามารถในการตอบสนองความหลากหลายของผูร้ับบรกิาร หรือไม่ อย่างไร 

7. มีวิธีการในการพัฒนาผลงาน โดยหน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการเองตั้งแต่เริ่มต้นจนส าเร็จ หรือมีกลุ่มหรือภาคส่วนใดเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาผลงาน ขั้นตอนใดบ้าง 

8. กระบวนการพัฒนาผลงานมีการด าเนินการที่ยุ่งยาก ซับซ้อน มากน้อยอย่างไร  อธิบายให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีความยุ่งยากในขั้นตอนใด 
อย่างไร โดยอาจอธิบายเพิ่มเติมในรูปแบบ Flowchart

9. การน าผลงานไปด าเนินการ มีความแตกต่างจากรูปแบบการบริการเดิมอย่างไร (อธิบายด้วยการเปรียบเทียบรูปแบบ/วิธีการบริการก่อนและหลัง
การพัฒนาผลงานโดยอาจแสดงในรูปแบบ Flowchart และหากมีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ให้ระบุว่า น าเทคโนโลยีมาใช้กับผลงานอย่างไร) 
มีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรหรือไม่ มีแนวทางในการควบคุมคุณภาพของผลงานหรือไม่ รวมถึงมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจ
ให้กับผู้รับบริการหรือไม่ 

มิติที่ 3 ผลผลิต/ผลลัพธ์ เชิงประจักษ์ 50

10. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลผลิตและผลลัพธ์มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือเพียงใด ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม ครอบคลุมวัตถุประสงคใ์นการแก้ไข รวมถึง

ผลผลิตส าคัญจากการด าเนินโครงการแสดงให้เห็นว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดหรือไม่ อธิบายให้ชัดเจนโดยมีข้อมูลในเชงิสถติิ  

11. มีข้อมูลหรือการวัดผลลัพธ์ที่สะท้อนความสามารถในการแก้ไขปัญหาหรอืความส าเร็จของผลงานตอ่ผูร้บับริการในขอบเขตพื้นทีต่า่ง  ๆอย่างไรความคุ้มค่า

ของผลงาน การประเมินผลงานมีการน าผลการประเมินที่เป็นทางการจากหน่วยงานภายนอก และความพึงพอใจ/ประสบการณ์ของผู้รับบริการ มาทบทวน

เพื่อพัฒนาผลงานหรือไม่ อย่างไร รวมถึงมีการเปรียบเทียบผลผลิตและผลลัพธ์ก่อนและหลังการพัฒนาการบริการหรือไม่   

12. มีผลลัพธ์ที่สะท้อนผลกระทบเชิงบวก หรือประโยชน์ต่อสังคม ประเทศ ในด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ความมั่งคงหรือไม่ 

อย่างไร
มิติที่ 4 ความยัง่ยืนของโครงการ 10

13. มีการถอดบทเรียนเพื่อน าผลงานไปถ่ายทอดความรู้และประยุกตใ์ชกั้บหน่วยงานทั้งภายในสังกัด และหน่วยงานภายนอก รวมถึงมีการวางแผนในการขยายผล

ผลงานไปยังหน่วยงานหรอืพืน้ที่อืน่ ๆ  หรือไม่ อย่างไร

14. โปรดระบุเป้าหมายการพฒันาที่ย่ังยืนขององคก์ารสหประชาชาตทิี่เก่ียวข้องกับผลงาน อธิบายการด าเนินงานทีส่นับสนุนให้บรรลุเป้าหมายดังกลา่ว
คะแนนเต็ม 100
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50
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ผลผลิต/
ผลลัพธ์

วิเคราะห์ปัญหา

การแก้ไขปัญหา
และการน าไป

ปฏิบัติ 

ความย่ังยืน
ของโครงการ 

50



เกณฑ์การประเมินรางวัลบริการภาครัฐ (ต่อ)

ประเภท
ขยายผลมาตรฐาน
การบริการ 

ข้อค าถาม คะแนน
มิติที่ 1 กระบวนการจัดการ 40

1. มีการก าหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย วางแผน และการส่ือสารในการขยายผลมาตรฐานการบริการ
อย่างไร 

2. ความท้าทายในการด าเนินการขยายผลเป็นอย่างไร 
3. มีกระบวนการในการน าผลงานที่ได้รับรางวัลไปขยายผลในระดับหน่วยงานหรือพื้นที่อย่างไร  
4. มีกระบวนการในการติดตาม ประเมินผล เพื่อควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานการให้บริการ

อย่างไร 
มิติที่ 2 ผลผลิต/ผลลัพธ์ เชิงประจักษ์ 60

5. มีผลผลิตที่สะท้อนถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการขยายผลมาตรฐานการบริการอย่างไร 
6. ความครอบคลุมของการน าผลงานที่เคยได้รับรางวัลไปขยายผลเป็นอย่างไร 
7. มีผลลัพธ์ที่สะท้อนถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการขยายผลมาตรฐานการบริการอย่างไร ผลลัพธ์

สะท้อนผลกระทบเชิงบวก หรือประโยชน์ต่อสังคม ประเทศ อย่างไร และมีการวัดผลที่แสดง
ความพึงพอใจ/ประสบการณ์ของผู้รับบริการหรือไม่ อย่างไร 

8. มีคุณภาพการด าเนินการขยายผลมาตรฐานการบริการเปน็อย่างไร เช่น ด้านมาตรฐานการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ปฏบิัติงาน 

9. มีมาตรฐานการบริการที่สามารถพัฒนาได้สูงกว่าเดิมหรือไม่ อย่างไร อธิบายให้ชัดเจนโดยมี
ข้อมูลในเชิงสถิติ  

10. มีการสร้างความย่ังยืนของการขยายผลมาตรฐานการบริการ เช่น มีการสรุปบทเรียน
การวางแผนขยายผล 

คะแนนเต็ม 100

40

60

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

60

กระบวนการจัดการ
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เกณฑ์การประเมินรางวัลบริการภาครัฐ (ต่อ)

ประเภท
บูรณาการข้อมูล
เพื่อการบริการ 

ข้อค าถาม คะแนน

มิติที่ 1 กระบวนการจัดการ 40

1. ความคิดริเริ่มของการบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการเป็นอย่างไร 
2. การด าเนินการมีความท้าทายหรือไม่ อย่างไร เช่น ปริมาณข้อมูลที่น ามาบูรณาการ ขั้นตอน/

วิธีการด าเนินการ เป็นต้น

3. มีเป้าหมายของการบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการเป็นอย่างไร  

4. มีวิธีการบริหารจัดการ และการวางแนวทางการด าเนนิการอย่างไร เช่น มีกลยุทธ์

ที่สามารถบริหารจัดการให้ข้อมูลมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน มีแผนการด าเนินการร่วมกันระหว่าง

หน่วยงาน เป็นต้น 

5. มีวิธีการ/เทคนิคที่ใช้เช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานอย่างไร เพื่อให้การบริการสะดวกรวดเร็ว 

และใช้งานง่าย (User Friendly)

6. มีระบบควบคุม ติดตาม ประเมินผลการบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการเป็นอย่างไร 
มิติที่ 2 ผลผลิต/ผลลัพธ์ เชิงประจักษ์ 60

7. มีผลผลิตที่สะท้อนถึงประโยชน์ที่ได้รับจากบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการตามเป้าหมายที่

ก าหนดไว้เป็นอย่างไร  
8. มีผลลัพธ์ที่สะท้อนถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการบรูณาการข้อมูลเพื่อการบริการ เช่น มีข้อมูล

แสดงความพึงพอใจของผู้รับบริการ แสดงประสบการณ์ของผู้รับบริการความคุ้มค่าในการ
ด าเนินการ ผลกระทบเชิงบวก/เกิดประโยชน์ต่อสังคม ประเทศในด้านต่าง ๆ

9. มีมาตรฐานการให้บริการเป็นอย่างไร
10.  มีการสร้างความย่ังยืนของการบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ เช่น มีการสรุปบทเรียนการ
วางแผนขยายผลความร่วมมือในการด าเนินการ 

คะแนนเต็ม 100

40

60

ผลผลิต/ผลลัพธ์

60

กระบวนการจัดการ
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เกณฑ์การประเมินรางวัลบริการภาครัฐ (ต่อ)

ประเภท
การบริการที่ตอบสนอง
ต่อสภาวะวิกฤต

ข้อค าถาม คะแนน

มิติที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา 10

1. สถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นส่งผลต่อการบริการของหน่วยงานอย่างไร และเป็นประชาชนหรือผู้รับบริการกลุ่ม

ใด จ านวนเท่าใด 

2. สภาพของปัญหา และความรุนแรง หากไม่มีการเตรียมการรองรับสถานการณ์วิกฤตที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างไร 

3.  ขอบเขตของการเกิดสถานการณ์วิกฤตอยู่ในระดับใด (ระดับพื้นที่ ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ)

4. ความท้าทายของการตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤตเป็นอย่างไร เช่น รูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมในการแก้ไข

ปัญหา การจัดสรรทรัพยากร เป็นต้น  

5. วัตถุประสงค์ที่ส าคัญของการตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤต คืออะไร 
มิติที่ 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและการน าไปปฏิบัติ 30

6. มีแผนงาน กลไก มาตรการ และการสื่อสารที่น าไปใช้ในการยกระดับการตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤตเป็นอย่างไร 

7. มีข้อค านึงในการออกแบบระบบงานเพ่ือให้บริการในช่วงสถานการณ์วิกฤตอย่างไร  

8. มีการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นอันเน่ืองจากการปรับรูปแบบการบริการเพื่อตอบสนอง

สถานการณ์วิกฤต พร้อมแนวทางการลดผลกระทบเชิงลบ 

9.  มีการด าเนินการเพื่อรับมือกับสถานการณ์วิกฤตอย่างไร 
มิติที่ 3 ผลผลิต/ผลลัพธ์ เชิงประจักษ์ 50

10. มีผลผลิตที่แสดงถึงประโยชน์ของผลงานต่อผู้รับบริการอย่างไร เช่น มีตัวเลข สถิติ ที่แสดงให้เห็นผลของการ
ด าเนินการเพื่อลดความรุนแรงของสถานการณ์วิกฤต

11. มีผลลัพธ์ที่แสดงถึงประโยชน์ของผลงานต่อผู้รับบริการ เช่น มีข้อมูลหรือการวัด ผลลัพธ์ที่แสดงผลการแกไ้ข

ปัญหา ประสบการณ์ของผู้รับบริการต่อการปรับปรุงพัฒนาการบริการ 

12. ประโยชน์ที่ประชาชน/ผู้รับบริการได้รับจากผลงานน้ีเป็นอย่างไร เช่น สามารถใช้ บริการได้อย่างต่อเน่ือง เป็นต้น 

13. ประโยชน์ที่ได้รับในระดับสังคม และประเทศชาติเป็นอย่างไร เช่น มีตัวเลข/ข้อมูลที่สะท้อนถึงประโยชน์ต่อสังคม 

ประเทศ อันเกิดจากความสามารถในการตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤต เป็นต้น
มิติที่ 4 ความย่ังยืนของโครงการ 10

14. มีแนวทาง มาตรการที่หน่วยงานก าหนดขึ้นเพื่อสร้างความย่ังยืนในการรับมือกับสถานการณวิกฤตในอนาคตเป็น

อย่างไร

15. มีความเชื่อมโยงของผลงานกับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนขององค์การสหประชาชาติอย่างไร

คะแนนเต็ม 100

10 30

60

10

วิเคราะห์ปัญหา
การแก้ไขปัญหาและ
การน าไปปฏิบัติ 

ความยั่งยืน
ของโครงการ 

50

20



ประเด็น คะแนน

มิติที่ 1 ประสิทธิภาพ 85

1. การยกเลิก/แก้ไขกฎหมาย กฎ

2. การยกเลิก/ลดส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน

3. การยกเลิก/ลดค่าธรรมเนียม

4. การลดข้ันตอนการให้บริการ

5. การลดระยะเวลาการให้บริการ

6. การช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต แทนการยื่นค าขอต่ออายใบอนุญาต

7. การพัฒนารูปแบบการให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์

8. อ่ืน ๆ

9. หน่วยงานมีการด าเนินการตามข้อเสนอของโครงการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย 

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาต เพื่อลดข้ันตอนการ

ด าเนินการและการอนุญาตที่ไม่จ าเป็นหรือเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการ

ด าเนินธุรกิจของประชาชน (Regulatory Guillotine)

คะแนน
พิเศษ 5
คะแนน

มิติที่ 2 ความคุ้มค่า 15

ค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานท าให้ประชาชนประหยัดเงินได้เมื่อเข้ามาใช้บริการในแต่ละงานตามคู่มือ

ส าหรับประชาชน
คะแนนเต็ม 100

ประเภทยกระดับการอ านวย
ความสะดวกในการให้บริการ

มิติที่ 1 ประสิทธิภาพ

85

เกณฑ์การประเมินรางวัลบริการภาครัฐ (ต่อ)

21

มิติที่ 2 ความคุ้มค่า

15
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แนวทางการตรวจประเมินประเภทยกระดับการอ านวยความสะดวกในการให้บริการ

15%

5%

15%

10%
10%

10%

15%

5%

15%

การแก้ไขกฏหมาย กฎ

การยกเลิก/ลดส าเนาเอกสาร

การยกเลิก/ลดค่าธรรมเนียม

การลดขั้นตอนการให้บริการ

การลดระยะเวลาการให้บริการ

การช าระค่าธรรมเนียมแทนการย่ืนค าขอต่ออายุ

ใบอนุญาต
การให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์

อ่ืนๆ  

หลักเกณฑ์การประเมิน (100 คะแนน)

มิติที่ 1 ประสิทธิภาพ 85 คะแนน

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน ค าอธิบายเพิ่มเติม

1. การแก้ไขกฎหมาย กฎ 15 1.1 ล าดับชั้นการยกเลิก/แก้ไขกฎหมาย 3 ระดับ 

(10 คะแนน)

- พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา ได้ 5 คะแนน

- กฎกระทรวง/ประกาศ ได้ 3 คะแนน

- ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับกรม ได้ 2 คะแนน

1.2 จ านวนกฎหมายที่แก้ไข (5 คะแนน)

- ตั้งแต่ 2 ฉบับขึ้นไป ได้ 5 คะแนน

- 1 ฉบับ ได้ 3 คะแนน

หน่วยงานมีการแก้ไข

กฎหมาย กฎ 

เพื่อลดปัญหา อุปสรรค 

เพื่อยกระดับ

การให้บริการ 

แก่ประชาชน

2. การยกเลิก/ลดส าเนา

เอกสารทีท่างราชการ

ออกให้  จากประชาชน

5 - ยกเลิกเอกสารได้ทั้งหมด ได้ 5 คะแนน

- ถ้าลดเอกสารได้ 2-5 รายการ ได้ 5 คะแนน

- ถ้าลดน้อยกว่า 2 รายการ ได้ 3 คะแนน 

หน่วยงานมีการยกเลกิ

เอกสารเปรียบเทียบ

ก่อน และหลังปรับปรุง

3. การยกเลิก/ลด

ค่าธรรมเนียม

15 - ยกเลิกค่าธรรมเนียมทั้งหมด ได้ 15 คะแนน

- ลดค่าธรรมเนียม ได้เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 50

ได้ 10 คะแนน

- ลดค่าธรรมเนียม น้อยกว่าร้อยละ 50 ได้ 5 คะแนน

- ไม่สามารถลดค่าธรรมเนียมได้ ได้ 1 คะแนน     

หน่วยงานมีการยกเลกิ

ค่าธรรมเนียม

เปรียบเทียบก่อนและ

หลังปรับปรุง

4. การลดข้ันตอน

การให้บริการ

10 - ลดข้ันตอนการให้บริการได้เทา่กับหรือมากกว่าร้อยละ 

50 ได้ 10 คะแนน  

- ลดข้ันตอนการให้บริการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 50 

ได้ 5 คะแนน

หน่วยงานมีการลด

ข้ันตอนการให้บริการ

เปรียบเทียบก่อนและ

หลังปรับปรุง

มิติที่ 1 ประสิทธิภาพ

มิติที่ 2

ความคุ้มคา่
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แนวทางการตรวจประเมินประเภทยกระดับการอ านวยความสะดวกในการให้บริการ (ต่อ)

หลักเกณฑ์การประเมิน (100 คะแนน)

มิติที่ 1 ประสิทธิภาพ 85 คะแนน

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน ค าอธิบายเพิ่มเติม

5. การลดระยะเวลา

การให้บริการ

10 - ลดระยะเวลาการให้บริการได้เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 50 ได้ 

10 คะแนน

- ลดระยะเวลาการให้บริการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 

ได้ 5 คะแนน

หน่วยงานมีการลดระยะเวลาการ

ให้บริการเปรียบเทียบกอ่นและหลัง

6.การช าระค่าธรรมเนียม

การต่ออายุใบอนุญาต

แทนการย่ืนค าขอ 

ต่ออายุใบอนุญาต

10 - มีการด าเนินการ และแสดงให้เห็นกระบวนการด าเนินการก่อน
หรือหลัง (Pre audit หรือ 
Post audit) โดยแนบหลักฐานส่งเป็น link
ได้ 10 คะแนน
- ไม่มีการด าเนินการ ได้ 0 คะแนน  

หน่วยงานมีการรับช าระ

ค่าธรรมเนียมแทนการย่ืน     ค าขอ

ต่ออายุใบอนุญาต

โดยพิจารณาการให้คะแนน

จากข้อมูลสรุปผล 

การด าเนินการในภาพรวม

ในส่วนของการด าเนินการ

7. การพัฒนารูปแบบการ

ให้บริการ

แบบอิเล็กทรอนิกส์

15 1. สามารถย่ืนค าขอทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี 
e-Form ที่กรอกข้อมูลบนเว็บไซต์ ได้ 5 คะแนน 

2. สามารถย่ืนช าระเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Payment) ได้ 5 คะแนน 

3. สามารถรับเอกสารราชการ/ใบอนุญาตผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ได้ 5 คะแนน 
(หมายเหตุ : หากสามารถท าได้เบ็ดเสร็จ ครบ 3 ข้อ จะได้
คะแนนรวม (5+5+5 = 15 คะแนน))

หน่วยงานมีระบบ e-Service ตาม

งานบริการตามตัวชี้วัดการ

ขับเคล่ือนการให้บริการ 

(e-Service)

8. อื่นๆ  5 มีวิธีการปรับปรุงงานบริการโดยวิธอีื่น 

นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ อย่างโดดเด่น ได้ 5 คะแนน 

9. การด าเนินการ

ตามข้อเสนอ Regulatory 

Guillotine

คะแนนพิเศษ 5 คะแนน ด าเนินการและมีเอกสารหลักฐาน

สนับสนุน

15%

5%

15%

10%
10%

10%

15%

5%

15%

การแก้ไขกฏหมาย กฎ

การยกเลิก/ลดส าเนาเอกสาร

การยกเลิก/ลดค่าธรรมเนียม

การลดขั้นตอนการให้บริการ

การลดระยะเวลาการให้บริการ

การช าระค่าธรรมเนียมแทนการย่ืนค าขอต่ออายุ

ใบอนุญาต
การให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์

อ่ืนๆ  

มิติที่ 1 ประสิทธิภาพ

มิติที่ 2

ความคุ้มคา่
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มิติที่ 2 การประเมินความคุ้มค่า 15 คะแนน

รายการ หน่วย คิดเป็นจ านวน (บาท) การค านวนต้นทุน
จ านวนเอกสารที่ลดลง ต่อคน ต่อครั้ง 

จากการยกเลิก/ลดส าเนาเอกสารที่ทาง

ราชการออกให้ จากประชาชน 

แผ่น จ านวนแผ่น X 0.5 บาท

(A)

- แทนค่าสูตรค านวณ Total Value
(ค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานท าให้ประชาชน
ประหยัดเงินได้ เมื่อเข้ามาใช้บริการ    
ในแต่ละงานตามคู่มือส าหรับประชาชน)
= (A+B+C) X D

จ านวนเงินของค่าธรรมเนียมที่ลดลง ต่อ

คน ต่อครั้ง 

บาท (B)

ระยะเวลาท่ีลดลง ต่อคน ต่อครั้ง 

(1 วันท างาน= 8 ชัว่โมง

ค่าแรงข้ันต่ าคิดที่ 300 บาทต่อวัน)

ชั่วโมง จ านวนช่ัวโมง X 38 บาท
ต่อช่ัวโมง

(C)

จ านวนธุรกรรมทั้งหมด

ในการให้บริการ (D)
ครั้ง -

85%

15%

ประสิทธิภาพ การประเมินความคุ้มคา่

มิติท่ี 2 

การประเมินความคุ้มค่า

แนวทางการตรวจประเมินประเภทยกระดับการอ านวยความสะดวกในการให้บริการ (ต่อ)



ระดับรางวัลบริการภาครัฐ

รางวัลแบ่งออกเป็น 2 ระดับ

80 – 89 คะแนน

90 คะแนนขึ้นไป

ระดับ
ดี

ระดับ
ดีเด่น
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เงื่อนไขการสมัครรางวัลบริการภาครัฐ

หน่วยงานของรัฐ
ทุกประเภท

เป็นผลงานที่น าไปใช้แล้วจริง 
มีผลส าเร็จทีส่ามารถตรวจสอบได้ 
เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 1 ปี

ยกเว้น
ประเภทยกระดับการอ านวยความสะดวก

ในการให้บริการ

คุณสมบัติเบื้องต้นในการขอสมัครเข้ารับรางวัล

26

▪ ผลงานที่ส่งสมัครต้องไม่เคยได้รับรางวัล

บริการภาครัฐ ยกเว้นการสมัครรางวัล

ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ 

และยกระดับการอ านวยความสะดวกใน

การให้บริการท่ีสามารถสมัครได้ โดยเป็น

ผลงานที่เคยได้รับรางวัลในระดับดี และ

ระดับดีเด่น 
▪ ผลงานแต่ละผลงาน หน่วยงาน

สามารถส่ งสมั คร ได้ เพี ยง  1

ประเภทรางวัล เท่านั้น
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วิธีการสมัคร 

บทสรุปผู้บริหาร

ผลการด าเนินงาน

ดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์ม
จากเว็บไซต์ส านักงาน ก.พ.ร.
และส่งผ่านระบบออนไลน์

สมัครด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ที่ https://awards.opdc.go.th/awardsregister/

กรอกข้อมูล
ผ่านระบบรับสมัครรางวัล

2 ส่วน

https://awards.opdc.go.th/awardsregister/


Timeline รางวัลบริการภาครัฐ ประจ าปี 2565

8642

3 ม.ค. – 24 ก.พ. 65
เปิดรับสมัครทุกประเภทรางวัล 
ยกเว้นประเภทขยายผลมาตรฐาน

การบริการ

22 ธ.ค. 64

ชี้แจงรางวัลฯ

ม.ีค. 65

ตรวจประเมินจากเอกสาร 

พ.ค. 65

ประกาศผลผ่าน
ขั้นตอนที ่1

พ.ค. – ก.ค. 65

ตรวจประเมิน
ในพื้นท่ีขั้นตอนที ่2

ก.ค.-ส.ค. 65

เสนอ อ.ก.พ.ร.
พิจารณา

ส.ค. 65

ประกาศผล

ก.ย. 65

จัดงานมอบรางวัลฯ

1 – 30 ม.ิย. 65

เปิดรับสมัครรางวัล
ประเภทขยายผล

มาตรฐานการบริการ

ส าหรับผลงานอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีจะได้รับรางวัล

ระดับดีเด่น 

เม.ย. 65

คณะท างานตรวจประเมิน
กลัน่กรองผลจากเอกสาร 
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การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี 2565

ผ่านระบบออนไลน์
ของส านักงาน ก.พ.ร.

https://awards.opdc.go.th/awardsregister/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Line รางวัลเลิศรัฐ 2565


