แนวทางการสม ัครขอร ับรางว ัลบริการภาคร ัฐแห่งชาติ
พ.ศ. 2559

โดยนางสาววิรย
ิ า เนตรน้อย
ี่ วชาญเฉพาะด้านการพ ัฒนาระบบราชการ สําน ักงาน ก.พ.ร.
ผูเ้ ชย

ความหมายของรางว ัลบริการภาคร ัฐแห่งชาติ
รางว ัลบริการภาคร ัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards)
ั
สญล
ักษณ์
ี องอร่าม ประคองใจสแ
ี ดง อักษรข ้างล่าง “บริการด้วยใจ”
สองมือบริการ สท
ความหมาย
สองมือทอง

ื่ ให ้เห็นถึงความเป็ นเลิศในการให ้บริการ
สอ

ี ดง
ใจสแ

เป็ นใจทีเ่ ปี่ ยมด ้วยความตัง้ ใจและมุง่ มั่นในการให ้บริการประชาชน

เจตนารมณ์
เพือ
่ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการให ้บริการของหน่วยงานของรัฐ ในอันทีจ
่ ะให ้
ประชาชนได ้รับบริการทีส
่ ะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็ นธรรม และเป็ นทีพ
่ งึ พอใจ

2

การสม ัครขอร ับรางว ัลบริการภาคร ัฐแห่งชาติทผี่ า่ นมา
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2546 สํานั กงาน ก.พ.ร. ได ้จัดให ้มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการให ้บริการ
ิ ชูเกียรติ เป็ นขวัญกําลังใจให ้แก่เจ ้าหน ้าทีแ
ประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ เพือ
่ มอบรางวัลและเป็ นการเชด
่ ละหน่วยงานที่
ปรับปรุงบริการจนสามารถตอบสนองและสร ้างความพึงพอใจให ้แก่ผู ้รับบริการ
่ สม ัครรางว ัลบริการภาคร ัฐแห่งชาติ (ผลงาน)
สถิตก
ิ ารสง

ป
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558

กรม

จังหวัด

สถาบัน
อุดมศึกษา

169
164
74
97
51
40
51
104
92
107
177
181
195

0
121
113
157
58
111
81
141
162
128
92
71
25

1
15
8
11
21
44
48
27
33
29
24

องคกร รัฐวิสาหกิจ
ปกครอง และองคการ
สวนทองถิ่น มหาชน
16
10
9
12
17
10
8
12
10
25
7
18

รวม
169
285
187
254
133
172
162
301
314
275
322
316
269

ตลอด 13 ปี ทีผ
่ า่ นมา มีผลงานทีห
่ น่วยงานรัฐ
ได ้พัฒนาคุณภาพการให ้บริการและสง่ สมัคร
ขอรับรางวัลฯ กว่า 3,000 ผลงาน
ทีค
่ รอบคลุมทัง้ ทางด ้านสาธารณสุข เกษตร
สงั คม เศรษฐกิจ และมีวธิ ก
ี ารพัฒนาบริการใน
หลากหลายรูปแบบ อาทิ
- -> กําหนดมาตรฐานบริการเดียวกันทั่วทุก
หน่วยบริการสาขา
- -> การสร ้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง
- -> พัฒนาระบบ IT ในการให ้บริการ
่ งทางบริการที่
- -> ให ้บริการเชงิ รุก เพิม
่ ชอ
หลากหลาย
- -> สร ้างสรรค์งานบริการรูปแบบใหม่ ๆ

3

ผลการสม ัครขอร ับรางว ัลบริการภาคร ัฐแห่งชาติในปี ทีผ่ า่ นมา (พ.ศ. 2558)
ั ว่ นของประเภทรางว ัลทีส
่ สม ัครขอร ับรางว ัล
สดส
่ ง

ั ว่ นของล ักษณะผลงานทีส
่ สม ัครขอร ับรางว ัล
สดส
่ ง
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รางว ัลบริการภาคร ัฐแห่งชาติ พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย 6 ประเภทรางว ัล
1) รางว ัลภาพรวมมาตรฐานการบริการทีเ่ ป็นเลิศ
2) รางว ัลบูรณาการการบริการทีเ่ ป็นเลิศ
3) รางว ัลนว ัตกรรมการบริการทีเ่ ป็นเลิศ
4) รางว ัลการพ ัฒนาการบริการทีเ่ ป็นเลิศ
5) รางว ัลบริการภาคร ัฐยอดเยีย
่ ม
6) รางว ัลพ ัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนือ
่ ง
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1) รางว ัลภาพรวมมาตรฐานการบริการทีเ่ ป็นเลิศ



พิจารณาจากผลการนํ ามาตรฐานการให ้บริการไปขยายผลดําเนินการในทุกหน่วยบริการสาขา
เจตนารมย์ของรางวัลเพือ
่ ให ้ประชาชนได ้รับการบริการทีด
่ ี มีมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยบริการ

เงือ
่ นไขการเสนอผลงานเพือ
่ ขอร ับรางว ัล
(1) เป็ นผลงานทีเ่ คยได ้รับรางวัลคุณภาพการให ้บริการประชาชน หรือ รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
ระดับดีเด่นหรือรางวัลอืน
่ ๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ หรือเป็ นผลงานทีไ่ ด ้รับการยอมรับจากสาธารณะ
(2) เป็ นผลงานทีม
่ ก
ี ารนํ าไปขยายผลในหน่วยบริการสาขาไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80 ของหน่วยบริการ
ทั่วประเทศ
(3) เป็ นผลงานทีส
่ ามารถแสดงผลการให ้บริการทีเ่ ป็ นมาตรฐานเดียวกันในทุกหน่วยบริการได ้
ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80
้ ้วจริงเป็ นระยะเวลาไม่น ้อยกว่า 1 ปี
(4) มีการนํ าผลงานไปใชแล
6
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2) รางว ัลบูรณาการการบริการทีเ่ ป็นเลิศ


พิจารณาจากผลการดําเนินการปรับปรุงกระบวนการให ้บริการทีเ่ ป็ นความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐ เพือ
่ พัฒนาบริการภายใต ้เป้ าหมายเดียวกัน



เจตนารมย์ของรางวัลเพือ
่ ผลักดันให ้หน่วยงานเกิดความร่วมมือกันปรับปรุงบริการ และก ้าวข ้าม
ข ้อจํากัดของขอบเขตอํานาจหน ้าที่ เพือ
่ อํานวยความสะดวกในการให ้บริการประชาชน

เงือ
่ นไขการเสนอผลงานเพือ
่ ขอร ับรางว ัล
(1) การปรับปรุงบริการต ้องเกิดจากการทํางานร่วมกันไม่น ้อยกว่า 3 หน่วยงาน ประกอบด ้วย
ึ ษาในกํากับของรัฐ)
(1.1) สว่ นราชการอย่างน ้อย 2 สว่ นราชการ (กรม จังหวัด หรือสถาบันอุดมศก
โดยต ้องระบุวา่ สว่ นราชการใดเป็ นผู ้ริเริม
่ (ตัวการ)
่ ราชการบริหารสว่ นท ้องถิน
(1.2) หน่วยงานของรัฐประเภทอืน
่ เชน
่ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ เป็ นต ้น
่ ภาคเอกชน สถาบันอุดมศก
ึ ษาทีไ่ ม่อยูใ่ นกํากับของรัฐ กลุม
และ/หรือองค์กรต่าง ๆ เชน
่ ชุมชน
ภาคประชาชน เป็ นต ้น
ั เจนว่าเป็ นการดําเนินการร่วมกัน
(2) มีการจัดทําเป็ นข ้อตกลง หรือแนวทางการทํางาน/โครงการ ทีแ
่ สดงให ้เห็นอย่างชด
(3) มีผลการดําเนินการปรับปรุงบริการทีบ
่ รรลุตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของข ้อตกลงหรือแนวทางการทํางาน/โครงการ
(4) เป็ นผลงานทีม
่ ก
ี ารดําเนินการเป็ นระยะเวลาไม่น ้อยกว่า 1 ปี
ั เจนตัง้ แต่เริม
(5) ผลงานต ้องแสดงให ้เห็นอย่างชด
่ ต ้นว่าแต่ละหน่วยงานทีม
่ าร่วมดําเนินการ ทําอะไร ทีไ่ หน อย่างไร
ั เจน)
(ระบหน ้าทีค
่ วามรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานให ้ชด
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3) รางว ัลนว ัตกรรมการบริการทีเ่ ป็นเลิศ
 พิจารณาจากผลการดํ าเนินการทีแ
่ สดงถึงการสร ้างสรรค์งานบริการ หรือคิดค ้นผลิตภัณฑ์ใหม่ในการ

ให ้บริการประชาชน
 เจตนารมย์ข องรางวัล เพื่อ ให ้หน่ วยงานสร ้างสรรค์รูป แบบการให ้บริก ารใหม่ ๆ ทีส
่ อดคล ้อง ทันต่อ

สถานการณ์และความต ้องการของประชาชน
เงือ
่ นไขการเสนอผลงานเพือ
่ ขอร ับรางว ัล
(1) เป็ นผลงานการให ้บริการทีเ่ ป็ นการสร ้างสรรค์ขน
ึ้ ใหม่
(1.1) เกิดกระบวนการทํางานใหม่ หรือ
(1.2) เกิดงานบริการหรือรูปแบบการให ้บริการใหม่ หรือ
ิ ธิบัตร/อนุสท
ิ ธิบัตร/จดลิขสท
ิ ธิ์
(1.3) มีการจดสท
(2) เป็ นผลงานทีค
่ ด
ิ ค ้นมาไม่เกิน 3 ปี
้ ้วจริงเป็ นระยะเวลาไม่น ้อยกว่า 1 ปี และได ้รับการยอมรับจากสาธารณะ
(3) มีการนํ าผลงานไปใชแล
ิ ธิภาพและคุณภาพของระบบการบริหารจัดการและการให ้บริการประชาชน
(4) นวัตกรรมการบริการจะต ้องมีผลต่อประสท
* หมายเหตุ ผลงานสร ้างสรรค์ขน
ึ้ ใหม่ หมายถึง เป็ นสงิ่ ใหม่ทไี่ ม่เคยเกิดขึน
้ ในเมืองไทยมาก่อน
8
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4) รางว ัลการพ ัฒนาการบริการทีเ่ ป็นเลิศ


พิจารณาจากผลการดําเนินการปรับปรุงการให ้บริการประชาชนแล ้วสง่ ผลให ้เกิดการพัฒนาการ
ให ้บริการอย่างต่อเนือ
่ ง



เจตนารมย์ของรางวัลเพือ
่ ให ้ประชาชนได ้รับบริการทีด
่ ข
ี น
ึ้

เงือ
่ นไขการเสนอผลงานเพือ
่ ขอร ับรางว ัล
(1) เป็ นการพัฒนาการให ้บริการ โดยการนํ าหลักการ แนวคิด เทคนิค เครือ
่ งมือมาประยุกต์ใช ้
้ ้วจริงเป็ นระยะเวลาไม่น ้อยกว่า 1 ปี
(2) มีการนํ าผลงานไปใชแล
(3) ลักษณะผลงานทีเ่ สนอจะต ้องไม่เป็ นรูปแบบเดียวกับผลงานทีเ่ คยได ้รับรางวัลแล ้ว หรือหากมีรป
ู แบบ
คล ้ายคลึงกับผลงานทีเ่ คยได ้รับรางวัล ต ้องมีการต่อยอดการพัฒนาทีด
่ ข
ี น
ึ้

5) รางว ัลบริการภาคร ัฐยอดเยีย
่ ม
พิจารณาให ้แก่หน่วยงานทีม
่ ผ
ี ลงานได ้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติในระดับดีเด่นในปี เดียวกัน อย่างน ้อย
3 ใน 4 ประเภทรางวัล ได ้แก่ รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการทีเ่ ป็ นเลิศ รางวัลบูรณาการการบริการทีเ่ ป็ นเลิศ รางวัล
นวัตกรรมการบริการทีเ่ ป็ นเลิศ และรางวัลการพัฒนาการบริการทีเ่ ป็ นเลิศ
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6) รางว ัลพ ัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนือ
่ ง
พิจารณาจากผลการดําเนินการทีส
่ ามารถรักษาคุณภาพ และมาตรฐานการให ้บริการของหน่ วยงานได ้
เป็ นระยะเวลา 3 ปี นับตัง้ แต่ผลงานได ้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติจนถึงปี ปัจจุบน
ั

เงือ
่ นไขการเสนอผลงานเพือ
่ ขอร ับรางว ัล
(1) เป็ นผลงานทีเ่ คยได ้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ระดับดีเด่นประเภทใดประเภทหนึง่ ใน 4 ประเภทรางวัล
ได ้แก่ รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการทีเ่ ป็ นเลิศ รางวัลบูรณาการการบริการทีเ่ ป็ นเลิศ
รางวัลนวัตกรรมการบริการทีเ่ ป็ นเลิศ และรางวัลการพัฒนาการบริการทีเ่ ป็ นเลิศ
(2) สามารถให ้บริการได ้ไม่ตํา่ กว่ามาตรฐานทีเ่ คยได ้รับรางวัล อย่างต่อเนือ
่ งเป็ นระยะเวลา 3 ปี (นับย ้อนหลัง
จากปี ทส
ี่ มัครขอรับรางวัล) โดยต ้องนํ าเสนอให ้เห็นอย่างเป็ นรูปธรรมถึงวิธก
ี ารในการรักษาคุณภาพ และ
มาตรฐานการให ้บริการของหน่วยงาน
(3) ต ้องมีผลการให ้บริการทีด
่ ข
ี น
ึ้ กว่าปี ทไี่ ด ้รับรางวัล มีการนํ าผลงานไปขยายผล มีจํานวนผู ้รับบริการเพิม
่ ขึน
้ มีผลความ
พึงพอใจเพิม
่ ขึน
้ มีการพัฒนาวิธก
ี ารให ้บริการทีด
่ ข
ี น
ึ้ เป็ นต ้น
(4) หน่วยงานต ้องแจ ้งความจํานง โดยจัดสง่ รายงานผลการดําเนินการรักษามาตรฐานการให ้บริการของหน่วยงาน มายัง
สํานักงาน ก.พ.ร. ต่อเนือ
่ งเป็ นระยะเวลา 3 ปี จนถึงปี ทส
ี่ มัครขอรับรางวัล
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เกณฑ์การประเมินรางว ัลบริการภาคร ัฐแห่งชาติ พ.ศ. 2559
1. เกณฑ์การประเมินรางว ัลภาพรวม/บูรณาการ/นว ัตกรรม/พ ัฒนาบริการ
การพิจารณารางวัล ได ้แบ่งการประเมิน
เป็ น 2 สว่ น คือ
่ นที่ 1 พิจารณาทีก
สว
่ ระบวนการ
จัดการเพือ
่ ให ้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การให ้บริการ (600 คะแนน)
่ นที่ 2 พิจารณาผลลัพธ์ของการ
สว
พัฒนาคุณภาพการให ้บริการ
(400 คะแนน)
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ระด ับรางว ัลบริการภาคร ัฐแห่งชาติ พ.ศ. 2559

ประเภทรางว ัล

ระด ับ

1) รางว ัลภาพรวมมาตรฐานการบริการทีเ่ ป็นเลิศ

ระด ับดีเด่น / ระด ับดี

2) รางว ัลบูรณาการการบริการทีเ่ ป็นเลิศ

ระด ับดีเด่น / ระด ับดี

3) รางว ัลนว ัตกรรมการบริการทีเ่ ป็นเลิศ

ระด ับดีเด่น / ระด ับดี

4) รางว ัลการพ ัฒนาการบริการทีเ่ ป็นเลิศ

ระด ับดีเด่น / ระด ับดี

5) รางว ัลบริการภาคร ัฐยอดเยีย
่ ม
6) รางว ัลพ ัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนือ
่ ง

ระด ับยอดเยีย
่ ม
ไม่มรี ะด ับ
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ข้อกําหนดเพิม
่ เติมเกีย
่ วก ับการได้ร ับรางว ัลในแต่ละประเภท
ประเภท

1. รางว ัลภาพรวม

ระด ับรางว ัล

ระด ับดีเด่น

คะแนนสว่ นที่ 1

คะแนนสว่ นที่ 2

คะแนนรวม

(กระบวนการ)

(ผลล ัพธ์)

(2 สว่ น)

ด ้านการให ้บริการทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ

ไม่น ้อยกว่า

ไม่น ้อยกว่า

ไม่น ้อยกว่า

ร ้อยละ 80

ร ้อยละ 80

800 คะแนน

ไม่น ้อยกว่า

ไม่น ้อยกว่า

ไม่น ้อยกว่า

ร ้อยละ 75

ร ้อยละ 75

750 คะแนน

ด ้านการสง่ เสริมการทํางานแบบ

ไม่น ้อยกว่า

ไม่น ้อยกว่า

ไม่น ้อยกว่า

หุ ้นสว่ นและการสง่ เสริมให ้เกิด

ร ้อยละ 80

ร ้อยละ 80

800 คะแนน

ไม่น ้อยกว่า

ไม่น ้อยกว่า

ไม่น ้อยกว่า

ร ้อยละ 75

ร ้อยละ 75

750 คะแนน

ไม่น ้อยกว่า

ไม่น ้อยกว่า

ไม่น ้อยกว่า

ร ้อยละ 80

ร ้อยละ 80

800 คะแนน

ไม่น ้อยกว่า

ไม่น ้อยกว่า

ไม่น ้อยกว่า

ร ้อยละ 75

ร ้อยละ 75

750 คะแนน

ไม่น ้อยกว่า

ไม่น ้อยกว่า

ไม่น ้อยกว่า

ร ้อยละ 80

ร ้อยละ 80

800 คะแนน

ไม่น ้อยกว่า

ไม่น ้อยกว่า

ไม่น ้อยกว่า

ร ้อยละ 75

ร ้อยละ 75

750 คะแนน

มาตรฐาน
การบริการทีเ่ ป็นเลิศ

2. รางว ัลบูรณาการ

ระด ับดี

ระด ับดีเด่น

การบริการทีเ่ ป็นเลิศ
ระด ับดี

3. รางว ัลนว ัตกรรม

ระด ับดีเด่น

ความเสมอภาคในการรับบริการ

ด ้านการเสนอแนวคิดใหม่

การบริการทีเ่ ป็นเลิศ
ระด ับดี

4. รางว ัลการ

ระด ับดีเด่น

พ ัฒนาการบริการ
ทีเ่ ป็นเลิศ

ระด ับดี

ด ้านการให ้บริการทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ

13

วิธก
ี ารสม ัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ พ.ศ. 2559

้ งต้น
1. ตรวจสอบคุณสมบ ัติของหน่วยงานเบือ
ึ ษา องค์กรปกครอง
เป็ นหน่วยงานของรัฐ หมายถึง สว่ นราชการระดับกรม จังหวัด สถาบันอุดมศก
สว่ นท ้องถิน
่ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ
2. การสม ัคร
สว่ นราชการยืน
่ สมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ดังนี้
จัดทําเอกสารการสมัครขอรับรางวัลตามแบบฟอร์มทีก
่ ําหนด
ื นํ าสง่ ทีล
หนังสอ
่ งนามโดยหัวหน ้าสว่ นราชการ/หน่วยงาน
ี ี จํานวน 1 ชุด
ไฟล์บรรจุข ้อมูลในแผ่นซด
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แนวทางการเขียนผลงานเพือ่ สม ัครขอร ับรางว ัลบริการภาคร ัฐแห่งชาติ
การตอบคําถาม 10 ข้อ
กลุม
่ คําถาม

คําถาม

A : Problem Analysis

1. ปัญหาคืออะไร

B : Strategic Approach

2.ใครเกีย
่ วข้องบ้าง
3. โครงการคืออะไร
4. กลยุทธ์คอ
ื อะไร

C : Execution & Implementation

้ อ
5.ทร ัพยากรทีใ่ ชม
ี ะไรบ้าง
6. ขนตอนการดํ
ั้
าเนินงาน
7.ปัญหามีอะไรบ้าง แก้ปญ
ั หาได้ย ังไง

D : Impact & Sustainability

8. ผลล ัพธ์คอ
ื อะไร
9. สร้างความยง่ ั ยืน หรือขยายผลอย่างไร
10. บทเรียนทีไ่ ด้ร ับคืออะไร
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แนวทางการเสนอผลงานเพือ่ สม ัครขอร ับรางว ัลบริการภาคร ัฐแห่งชาติ
ํ ค ัญ
ประเด็นการเขียนทีต
่ อ
้ งให้ความสา
่ มอบให้ก ับประชาชน
1. คุณประโยชน์หรือคุณค่าทีผ
่ ลงานได้สง
ั
สงคม
กลุม
่ เป้าหมาย
ื่ มโยงของคําตอบทุกข้อ
2. ความสอดคล้อง เชอ
3. ความยง่ ั ยืนของแนวทางใหม่ และการขยายผล
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แนวทางการเขียนผลงานเพือ่ สม ัครขอร ับรางว ัลบริการภาคร ัฐแห่งชาติ
ประเด็นการตอบคําถาม 10 ข้อ
คําถาม
1. ปั ญหา และสภาพการปฏิบัตงิ าน
เดิม ก่อนทีจ
่ ะริเริม
่ การปรับปรุง

คําอธิบาย
่ ารริเริม
อธิบาย ความเป็ นมา ปั ญหา และความสําคัญทีน
่ ํ ามาสูก
่ กิจกรรม/
โครงการ เพือ
่ การแก ้ปั ญหา เขียนประเด็นทีเ่ ป็ นหัวใจสําคัญ แนวโน ้ม และ
เงือ
่ นไขของสถานการณ์ รวมทัง้ กลุม
่ ทีไ่ ด ้รับผลกระทบ (ความยาวไม่เกิน 700 คํา)

2. ผู ้นํ าเสนอแนวทางการแก ้ปั ญหา

ระบุวา่ ใครมีสว่ นร่วมในการออกแบบและ/หรือดําเนินการ ให ้รวมถึงผู ้เกีย
่ วข ้อง

ี
ดําเนินการและผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย

อืน
่ ๆ ทัง้ ข ้าราชการ หน่วยงานของรัฐ สถาบัน ประชาชน องค์กรเอกชน

ของโครงการ

ภาคเอกชน ฯลฯ (ความยาวไม่เกิน 700 คํา)

3. ผลงานทีเ่ ป็ นความคิดริเริม
่ ใน
การพัฒนาคุณภาพการบริการ

อธิบายให ้เห็นถึงสงิ่ ทีเ่ ป็ นความคิดริเริม
่ ในการพัฒนาบริการ และแนวทางการ
แก ้ปั ญหาทีเ่ ป็ นรูปแบบใหม่ ระบุแนวคิด/แรงบันดาลใจทีก
่ อ
่ ให ้เกิดความคิด
ริเริม
่ ทีท
่ ําให ้การปรับปรุงบริการประสบความสําเร็จ
(ความยาวไม่เกิน 1,400 คํา)

้ ้การพัฒนา
4. กลยุทธ์ทน
ี่ ํ ามาใชให
บริการประสบผลสําเร็จ

สรุปวัตถุประสงค์หลักและกลยุทธ์ทใี่ ชว่้ ามีวธิ ก
ี ารอย่างไร และแผนปฏิบัตก
ิ าร
่ ารปฏิบัต ิ ใครเป็ นผู ้ดําเนินการ
ในการนํ ากลยุทธ์ไปสูก
(ความยาวไม่เกิน 1,400 คํา)
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แนวทางการเสนอผลงานเพือ่ สม ัครขอร ับรางว ัลบริการภาคร ัฐแห่งชาติ
ประเด็นการตอบคําถาม 10 ข้อ (ต่อ)
คําถาม
้
5. ทรัพยากรทีใ่ ชในการ
ดําเนินการ

คําอธิบาย
ระบุทรัพยากรทัง้ ด ้านการเงิน เทคนิค ทรัพยากรบุคคล ผู ้สนับสนุนทางการเงิน
ของการดําเนินโครงการและ อธิบายวิธก
ี ารจัดสรรหรือกระจายทรัพยากร
(ความยาวไม่เกิน 700 คํา)

6. ขัน
้ ตอนสําคัญในการ
พัฒนาการบริการและการ
นํ าไปปฏิบัต ิ

6.1 ลําด ับขนตอนในการพ
ั้
ัฒนา
อธิบายขัน
้ ตอนและลําดับเหตุการณ์การดําเนินงานหลักในการริเริม
่ พัฒนาการ
บริการจนถึงขัน
้ วางแผนการพัฒนา) (ความยาวไม่เกิน 700 คํา)
6.2 ลําด ับขนตอนในการปฏิ
ั้
บ ัติ
อธิบายขัน
้ ตอนและลําดับเหตุการณ์การดําเนินงานหลักในการปฏิบต
ั ต
ิ าม
แผนงาน โครงการ (ความยาวไม่เกิน 700 คํา)
6.3 ระบบการติดตามและประเมินผลการพ ัฒนาบริการ
้
อธิบายวิธก
ี ารทีใ่ ชในการตรวจสอบและประเมิ
นผลการดําเนินการตาม
กลยุทธ์ (ความยาวไม่เกิน 700 คํา)

7. ปั ญหา อุปสรรค รวมถึง
วิธก
ี ารบริหารจัดการ

ระบุปัญหา อุปสรรคหลักทีพ
่ บระหว่างการดําเนินการและวิธก
ี ารจัดการกับปั ญหา
(ความยาวไม่เกิน 700 คํา)
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แนวทางการเสนอผลงานเพือ่ สม ัครขอร ับรางว ัลบริการภาคร ัฐแห่งชาติ
ประเด็นการตอบคําถาม 10 ข้อ (ต่อ)
คําถาม
8. ประโยชน์ทไี่ ด ้รับจากการ
ดําเนินการพัฒนาบริการ
9. การสร ้างความยั่งยืนและ

คําอธิบาย
อธิบาย ผลลัพธ์ ผลสําเร็จ/ผลกระทบเชงิ บวก และวิธก
ี ารวัดผลทัง้ ในเชงิ
ปริมาณและคุณภาพ และ ใครคือผู ้ได ้รับประโยชน์ (ความยาวไม่เกิน 1,400 คํา)
่ การเงิน เศรษฐกิจ
อธิบายถึงวิธก
ี ารทีท
่ ําให ้เกิดความยั่งยืนในแง่ตา่ ง ๆ เชน

การขยายผลไปยัง

สงั คม วัฒนธรรม สงิ่ แวดล ้อม สถาบันและกฎระเบียบ เป็ นต ้น อธิบายว่าหาก

หน่วยงานอืน
่ ๆ

การพัฒนาการบริการหรือ ความคิดริเริม
่ นีถ
้ ก
ู จําลองแบบหรือเผยแพร่สก
ู่ าร
บริการสาธารณะในระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ จะสามารถนํ าไปขยายผล
ได ้อย่างไร (ความยาวไม่เกิน 700 คํา)

10. บทเรียนทีไ่ ด ้รับจากการ

อธิบายถึงองค์ประกอบหลักทีท
่ ําให ้ประสบความสําเร็จ และสงิ่ ทีไ่ ด ้เรียนรู ้จาก

ดําเนินการพัฒนาบริการ

การดําเนินการพัฒนาบริการ และข ้อเสนอแนะเพือ
่ การดําเนินการต่อไป

คืออะไร

ในอนาคต (ความยาวไม่เกิน 700 คํา)
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แนวทางการเขียนผลงานเพือ่ สม ัครขอร ับรางว ัลบริการภาคร ัฐแห่งชาติ
แนวคิดทว่ ั ไป


ร่างคําตอบแต่ละข ้อก่อน โดยกําหนดประเด็นสําคัญ ๆ ให ้ครบ (อาจเขียนเป็ นข ้อ ๆ )
แล ้วค่อยนํ ามาเรียบเรียงเป็ นบทความ

้
 ใชตั้ วเลขเชงิ สถิตส
ิ นั บสนุนการอธิบาย แต่อย่าใชมากเกิ
นไป
 อธิบายในมิตข
ิ องประชาชน ผู ้รับบริการ มากกว่ามิตข
ิ องภาครัฐ
้
 ใชภาษาง่
ายๆ
 แสดงให ้เห็นว่าแนวทางการปรับปรุงทีเ่ สนอมีผลกระทบกับกลุม
่ ประชาชนจํานวนมาก
 ไม่จําเป็ นต ้องเขียนให ้ครบจํานวนคําตามทีก
่ ําหนดไว ้
 อย่าเขียนประเด็นเดิมซํ้าไปซํ้ามา
ั ว่าแนวทางการปรับปรุงทีเ่ สนอ จะมีความยั่งยืนในระยะยาว
 แสดงให ้เห็นชด
และขยายผลไปยังสว่ นอืน
่ ได ้
้
 แสดงตัวเลขข ้อเท็จจริงจะมีนํ้าหนั กมากกว่าใชความคิ
ดเห็นสว่ นตัว
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ปฏิทน
ิ การสม ัครขอร ับรางว ัลบริการภาคร ัฐแห่งชาติ ประจําปี
ว ัน เดือน ปี

พ.ศ. 2559

กิจกรรม

1 ธ ันวาคม 2558 – 15 กุมภาพ ันธ์ 2559

ประกาศรับสมัคร

16 กุมภาพ ันธ์ – 25 มีนาคม 2559

ผู ้ตรวจประเมินพิจารณาเอกสารรายงานผลการดําเนินการของสว่ นราชการ

28 มีนาคม – 8 เมษายน 2559

คณะกรรมการกลัน
่ กรองผลการตรวจประเมินรางวัล

เมษายน 2559

เสนอผลการกลัน
่ กรองรางวัลต่อ อ.ก.พ.ร.ฯ

29 เมษายน 2559

แจ ้งผลการประเมินรอบแรก

11 พฤษภาคม – 30 มิถน
ุ ายน 2559

ตรวจประเมิน ณ พืน
้ ทีป
่ ฏิบต
ั งิ าน

กรกฎาคม 2559

เสนอผลการตรวจประเมิน ณ พืน
้ ทีป
่ ฏิบต
ั งิ าน ต่อ อ.ก.พ.ร.ฯ

15 สงิ หาคม 2559

ื่ สว่ นราชการทีไ่ ด ้รับรางวัลฯ
ประกาศรายชอ

ก ันยายน 2559

พิธม
ี อบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2558

* กําหนดการอาจมีการปรับเปลีย
่ นตามความเหมาะสม
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กระบวนการพิจารณารางว ัลบริการภาคร ัฐแห่งชาติ พ.ศ. 2559
1 ธันวาคม 2558 – 15 กุมภาพันธ์ 2559

กันยายน 2559
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MAKE
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