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รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 

 

แบบฟอร์มใบสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 

(Thailand Public Service Awards)  

 

ประเภท            รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ 

                               รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ 

               รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ 

               รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ 

       รางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง 

    ชื่อผลงาน :       …………………………………………………………………………………………………………….. 

    ชื่อส่วนราชการ :  ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบผลงาน : …………………………………………………………………………………………… 

ชื่อผู้ประสานงาน………………………………………….. ต าแหน่ง ……………………………………… 

ส านัก/กอง ………………………………………………… เบอร์โทรศัพท์ ………………………………… 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ……………………………………… เบอร์โทรสาร…………………………………… 

e – Mail…………………………………………………….  
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รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 

 

 

แบบฟอร์มที่ 2 

แบบฟอร์มประเมินลักษณะของผลงานท่ีสมัครขอรับรางวัลเบื้องต้น 
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รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 

 
แบบฟอร์มประเมินลักษณะของผลงานที่สมัครขอรับรางวัลเบื้องต้น 

 

 ค ำอธิบำย :  กรณีหน่วยงำนที่ส่งสมัครขอรับรำงวัลประเภทรำงวัลภำพรวมมำตรฐำนกำรบริกำรที่เป็นเลิศ  
 รำงวัลบูรณำกำรกำรบริกำรที่เป็นเลิศ รำงวัลนวัตกรรมกำรบริกำรที่เป็นเลิศ และรำงวัลกำรพัฒนำ
 กำรบริกำรที่เป็นเลิศ โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้ตำมประเภทรำงวัลที่ส่งสมัคร 

 

ชื่อผลงาน  :     …………………………………………………………………………………………………………………… 

ชื่อหน่วยงาน :     …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
   รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ 
 
 โปรดท ำเครื่องหมำย  ในคุณสมบัติดังต่อไปนี้ที่ตรงกับผลงำนของท่ำน (เลือกได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)  
    เป็นผลงำนทีเ่คยได้รับรำงวลัคณุภำพกำรให้บริกำรประชำชน หรือ รำงวัลบริกำรภำครฐัแห่งชำติ

        หรือรำงวัลอื่น ๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ  

    เป็นผลงำนที่ได้รับกำรยอมรับจำกสำธำรณะ  (มีกำรเผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ) 

    เป็นผลงำนที่เป็นภำรกิจหลักของหน่วยงำน 

    เป็นผลงำนที่มีกำรน ำไปขยำยผลในหน่วยบริกำรสำขำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของหน่วยงำน

  บริกำรทั่วประเทศ 

  เป็นผลงำนที่สำมำรถแสดงผลกำรให้บริกำรที่เป็นมำตรฐำนเดียวกันในทุกหน่วยบริกำรได้ 

  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

  เป็นผลงำนที่น ำไปใช้แล้วจริงเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
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รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 

 
แบบฟอร์มประเมินลักษณะของผลงานที่สมัครขอรับรางวัลเบื้องต้น 

 

 

 ค ำอธิบำย :  กรณีหน่วยงำนที่ส่งสมัครขอรับรำงวัลประเภทรำงวัลภำพรวมมำตรฐำนกำรบริกำรที่เป็นเลิศ  
 รำงวัลบูรณำกำรกำรบริกำรที่เป็นเลิศ  รำงวัลนวัตกรรมกำรบริกำรที่เป็นเลิศ และรำงวัลกำรพัฒนำ
 กำรบริกำรที่เป็นเลิศ โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้ตำมประเภทรำงวัลที่ส่งสมัคร 

 

ชื่อผลงาน  :     …………………………………………………………………………………………………………………… 

ชื่อหน่วยงาน :     …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
   รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ 

 

 โปรดท ำเครื่องหมำย  ในคุณสมบัติดังต่อไปนี้ที่ตรงกับผลงำนของท่ำน (เลือกได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)  
 
    เป็นผลงำนที่มีกำรปรับปรุงบริกำรที่เกิดจำกกำรท ำงำนร่วมกันไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยงำน  
  ประกอบด้วย ส่วนรำชกำรอย่ำงน้อย 2 ส่วนรำชกำร (กรม จังหวัด หรือสถำบันอุดมศึกษำ 
  ในก ำกับของรัฐ) และหน่วยงำนของรัฐประเภทอ่ืน เช่น รำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น องค์กำรมหำชน 
  รัฐวิสำหกิจ เป็นต้น และ/หรือองค์กรต่ำง ๆ เช่น ภำคเอกชน สถำบันอุดมศึกษำที่ไม่อยู่ใน
  ก ำกับของรัฐ กลุ่มชุมชน ภำคประชำชน เป็นต้น 
  เป็นผลงำนที่มีกำรจัดท ำเป็นข้อตกลง หรือแนวทำงกำรท ำงำน/โครงกำร ที่แสดงให้เห็นอย่ำง

  ชัดเจนว่ำเป็นกำรด ำเนินกำรร่วมกัน 

   เป็นผลงำนที่มีผลกำรด ำเนินกำรปรับปรุงบริกำรที่บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของ 

  ข้อตกลงหรือแนวทำงกำรท ำงำน/โครงกำร  

   เป็นผลงำนที่มีกำรด ำเนินกำรเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 

  เป็นผลงำนที่สำมำรถแสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นว่ำแต่ละหน่วยงำนที่มำร่วม 

  ด ำเนินกำร ท ำอะไร ที่ไหน อย่ำงไร (ระบุหนำ้ที่ควำมรับผดิชอบของแต่ละหน่วยงำนได้ชัดเจน) 
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รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 

 
แบบฟอร์มประเมินลักษณะของผลงานที่สมัครขอรับรางวัลเบื้องต้น 

 

 

  ค ำอธิบำย:  กรณีหน่วยงำนที่ส่งสมัครขอรับรำงวัลประเภทรำงวัลภำพรวมมำตรฐำนกำรบริกำรที่เป็นเลิศ  
 รำงวัลบูรณำกำรกำรบริกำรที่เป็นเลิศ รำงวัลนวัตกรรมกำรบริกำรที่เป็นเลิศ และรำงวัลกำรพัฒนำ
 กำรบริกำรที่เป็นเลิศ โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้ตำมประเภทรำงวัลที่ส่งสมัคร 

 

ชื่อผลงาน  :     …………………………………………………………………………………………………………………… 

ชื่อหน่วยงาน :     …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
   รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ 

 

 โปรดท ำเครื่องหมำย  ในคุณสมบัติดังต่อไปนี้ที่ตรงกับผลงำนของท่ำน (เลือกได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)  

   เป็นผลงำนที่มีกำรจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/จดลิขสิทธิ์ 

  เป็นผลงำนที่คิดค้นมำไม่เกิน 3 ปี  

  เป็นผลงำนที่มีกำรน ำผลงำนไปใช้แล้วจริงเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี และได้รับกำร 

  ยอมรับจำกสำธำรณะ 

  เป็นผลงำนมีผลต่อประสิทธิภำพและคุณภำพของระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำร

  ประชำชน  

   เป็นผลงำนสร้ำงสรรค์ขึ้นใหม่ที่ไม่เคยมีในเมืองไทยมำก่อน 
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รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 

 
แบบฟอร์มประเมินลักษณะของผลงานที่สมัครขอรับรางวัลเบื้องต้น 

 

 

 ค ำอธิบำย :  กรณีหน่วยงำนที่ส่งสมัครขอรับรำงวัลประเภทรำงวัลภำพรวมมำตรฐำนกำรบริกำรที่เป็นเลิศ  
 รำงวัลบูรณำกำรกำรบริกำรที่เป็นเลิศ รำงวัลนวัตกรรมกำรบริกำรที่เป็นเลิศ และรำงวัลกำรพัฒนำ
 กำรบริกำรที่เป็นเลิศ โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้ตำมประเภทรำงวัลที่ส่งสมัคร 

 

ชื่อผลงาน  :     …………………………………………………………………………………………………………………… 

ชื่อหน่วยงาน :     …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
   รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ 

 

 โปรดท ำเครื่องหมำย  ในคุณสมบัติดังต่อไปนี้ที่ตรงกับผลงำนของท่ำน (เลือกได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)  
 
    เป็นผลงำนที่พัฒนำกำรให้บริกำร โดยกำรน ำหลักกำร แนวคิด เทคนิค เครื่องมือมำประยุกต์ใช้ 

  เป็นผลงำนที่น ำไปใช้แล้วจริงเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 

  ผลงำนไม่เป็นรูปแบบเช่นเดียวกับผลงำนที่เคยได้รับรำงวัลแล้ว  

  เป็นผลงำนที่มีกำรพัฒนำบริกำรต่อยอดจำกผลงำนที่เคยได้รับรำงวัล 
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รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 

 
 

แบบฟอร์มที่ 3    

แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินการ 
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รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 

 

แบบฟอร์มบทสรุปสาระส าคัญของผลงานที่เสนอขอรับรางวัล (Executive Summary) 

 

ประเภทรางวัล  :     …………………………………………………………………………………………………………………… 

ชื่อผลงาน  :     ………………………………………………………………………………………………………………….. 

ชื่อหน่วยงาน :     …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

สรุปผลงานโดยย่อ :  

 โปรดสรุปเนื้อหำของผลงำน โดยมีควำมยำวไม่เกิน 3 หน้ำกระดำษ A 4 ตัวอักษร TH SarabunPSK 

ขนำด 16 โดยครอบคลุมหัวข้อ ดังนี้ 

  1.1 สภำพกำรปฏิบัติงำนเดิม 

  1.2 แนวทำงในกำรปรับปรุงบริกำร 

  1.3 สภำพกำรปฏิบัติงำนหลังกำรปรับปรุงบริกำร 

  1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 

  1.5 จุดเด่นของผลงำน และปัจจัยควำมส ำเร็จ 
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รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 

 

แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินการ 
 

1. ปัญหา และสภาพการปฏิบัติงานเดิมก่อนที่จะริเริ่มการปรับปรุง  
(อธิบำย ควำมเป็นมำ ปัญหำ และควำมส ำคัญที่น ำมำสู่กำรริเริ่มกิจกรรม/โครงกำร เพ่ือกำรแก้ปัญหำ  
โดยให้เขียนประเด็นที่เป็นหัวใจส ำคัญ แนวโน้ม และเงื่อนไขของสถำนกำรณ์ รวมทั้งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบด้วย) 
(ควำมยำวไม่เกิน 700 ค ำ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
 
 

--รูป— 
 
 

แผนผังกำรปฏิบัติงำนเดิม 
 

 
2. ผู้น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหา ผู้ด าเนินการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ  

(ระบุว่ำใครมีส่วนร่วมในกำรออกแบบและ/หรือด ำเนินกำร ให้รวมถึงผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ทั้ง ข้ำรำชกำร 
หน่วยงำนของรัฐ สถำบัน ประชำชน องค์กรเอกชน ภำคเอกชน ฯลฯ) (ควำมยำวไม่เกิน 700 ค ำ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
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รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 

3. ผลงานที่เป็นความคิดริเริ่มในการพัฒนาคุณภาพการบริการ 
    (ให้อธิบำยให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นควำมคิดริเริ่มในกำรพัฒนำบริกำร และแนวทำงกำรแก้ปัญหำที่เป็นรูปแบบใหม่  
    ระบุแนวคิด/แรงบันดำลใจที่ก่อให้เกิดควำมคิดริเริ่มที่ท ำให้กำรปรับปรุงบริกำรประสบควำมส ำเร็จ  
    (ควำมยำวไม่เกิน 1,400 ค ำ)   

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

--รูป-- 
 

แผนผังกำรปฏิบัติงำนใหม่ 
 
 

4. กลยุทธ์ที่น ามาใช้ให้การพัฒนาบริการประสบผลส าเร็จ 
(สรุปวัตถุประสงค์หลักและกลยุทธ์ที่ใช้ว่ำมีวิธีกำรอย่ำงไร และแผนปฏิบัติกำรในกำรน ำกลยุทธ์ไปสู่กำร 
ปฏิบัติ ใครเป็นผู้ด ำเนินกำร) (ควำมยำวไม่เกิน 1,400 ค ำ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินการ 
(ระบุทรัพยำกรทั้งด้ำนกำรเงิน เทคนิค ทรัพยำกรบุคคล ผู้สนับสนุนทำงกำรเงินของกำรด ำเนินโครงกำรและ
อธิบำย วิธีกำรจัดสรรหรือกระจำยทรัพยำกร) (ควำมยำวไม่เกิน 700 ค ำ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6. ขั้นตอนส าคัญในการพัฒนาการบริการและการน าไปปฏิบัติ 
6.1 ล ำดับขั้นตอนในกำรพัฒนำ  
(อธิบำยขั้นตอนและล ำดับเหตุกำรณ์กำรด ำเนินงำนหลักในกำรริเริ่มพัฒนำกำรบริกำรจนถึงขั้นวำงแผน  
กำรพัฒนำ) (ควำมยำวไม่เกิน 700 ค ำ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6.2  ล ำดับขั้นตอนในกำรปฏิบัติ 
(อธิบำยขั้นตอนและล ำดับเหตุกำรณ์กำรด ำเนินงำนหลักในกำรปฏิบัติตำมแผนงำน โครงกำร) 
(ควำมยำวไม่เกิน 700 ค ำ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
         6.3 ระบบกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำบริกำร 
         (อธิบำยวิธีกำรที่ใช้ในกำรตรวจสอบและประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์) (ควำมยำวไม่เกิน 700 ค ำ) 

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

 
7. ปัญหา อุปสรรค รวมถึงวิธีการบริหารจัดการ 
   (ระบุปัญหำ อุปสรรคหลักที่พบระหว่ำงกำรด ำเนินกำรและวิธีกำรจัดกำรกับปัญหำ)  
    (ควำมยำวไม่เกิน 700 ค ำ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
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8. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินการพัฒนาบริการ 
(อธิบำย ผลลัพธ์ ผลส ำเร็จ/ผลกระทบเชิงบวก และวิธีกำรวัดผลทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ และ ใครคือ
ผู้ได้รับประโยชน์) (ควำมยำวไม่เกิน 1,400 ค ำ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

 
9. การสร้างความยั่งยืนและการขยายผลไปยังหน่วยงานอ่ืน ๆ 

(อธิบำยถึงวิธีกำรที่ท ำให้เกิดควำมยั่งยืนในแง่ต่ำง ๆ เช่น กำรเงิน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
สถำบันและกฎระเบียบ เป็นต้น และอธิบำยว่ำหำกกำรพัฒนำกำรบริกำรหรือ ควำมคิดริเริ่มนี้ถูกจ ำลอง
แบบหรือเผยแพร่สู่กำรบริกำรสำธำรณะในระดับชำติ และ/หรือ นำนำชำติ จะสำมำรถน ำไปขยำยผลได้
อย่ำงไร) (ควำมยำวไม่เกิน 700 ค ำ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
 

 
10. บทเรียนที่ได้รับจากการด าเนินการพัฒนาบริการ คืออะไร 

 (อธิบำยถึงองค์ประกอบหลักท่ีท ำให้ประสบควำมส ำเร็จ และสิ่งที่ได้เรียนรู้จำกกำรด ำเนินกำรพัฒนำบริกำร 
และข้อเสนอแนะเพ่ือกำรด ำเนินกำรต่อไปในอนำคต) (ควำมยำวไม่เกิน 700 ค ำ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
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แบบฟอร์มที่ 4 
แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ 

(กรณีสมัครรับรางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง) 

 

เงื่อนไขการสมัครรางวัล 
 (1) เป็นผลงำนที่เคยได้รับรำงวัลบริกำรภำครัฐแห่งชำติ ระดับดีเด่นประเภทใดประเภทหนึ่ง ใน 4 
ประเภทรำงวัล  ได้แก่ รำงวัลภำพรวมมำตรฐำนกำรบริกำรที่เป็นเลิศ รำงวัลบูรณำกำรกำรบริกำรที่เป็นเลิศ
รำงวัลนวัตกรรมกำรบริกำรที่เป็นเลิศ และรำงวัลกำรพัฒนำกำรบริกำรที่เป็นเลิศ  

 (2) สำมำรถให้บริกำรได้ไม่ต่ ำกว่ำมำตรฐำนที่เคยได้รับรำงวัล อย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะเวลำ 3 ปี     
(นับย้อนหลังจำกปีที่สมัครขอรับรำงวัล) โดยต้องน ำเสนอให้เห็นอย่ำงเป็นรูปธรรมถึงวิธีกำรในกำรรักษำ
คุณภำพ และมำตรฐำนกำรให้บริกำรของหน่วยงำน 

 (3) ต้องมีผลกำรให้บริกำรที่ดีข้ึนกว่ำปีที่ได้รับรำงวัล มีกำรน ำผลงำนไปขยำยผล มีจ ำนวนผู้รับบริกำร
เพ่ิมข้ึน มีผลควำมพึงพอใจเพ่ิมข้ึน มีกำรพัฒนำวิธีกำรให้บริกำรที่ดีข้ึน เป็นต้น 

 (4) หน่วยงำนต้องแจ้งควำมจ ำนง โดยจัดส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรรักษำมำตรฐำนกำรให้บริกำร
ของหน่วยงำน มำยังส ำนักงำน ก.พ.ร. ต่อเนื่องเป็นระยะเวลำ 3 ปี จนถึงปีที่สมัครขอรับรำงวัล 
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แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ 

 

ชื่อผลงาน :       …………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ประเภทรางวัลที่ได้รับ (ระดับดีเด่น).…………………………………………..………………………………….. 
 
1. สรุปสาระส าคัญของผลงานในการพัฒนาคุณภาพการบริการ 
    (อธิบำยให้เห็นถึงลักษณะของกระบวนกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพไม่ต่ ำกว่ำมำตรฐำนควำมส ำเร็จที่เคยได้รับ 
     รำงวัล อำทิ ขั้นตอน ระยะเวลำ ควำมพึงพอใจ ข้อร้องเรียน เป็นต้น  (ควำมยำวไม่เกิน 700 ค ำ)   

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

 
2. สรุปผลการด าเนินงานในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา 
   (น ำเสนอให้เห็นอย่ำงเป็นรูปธรรมถึงกลยุทธ์หรือวิธีกำรด ำเนินกำรเพ่ือรักษำคุณภำพ และมำตรฐำนกำร 
   ให้บริกำรของหน่วยงำนให้ได้อย่ำงต่อเนื่อง) (ควำมยำวไม่เกิน 700 ค ำ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. ระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบริการ 
    (อธิบำยวิธีกำรในกำรตรวจสอบและประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำร และผลกำรตรวจประเมินที่

แสดงให้เห็นได้ว่ำกำรให้บริกำรดีขึ้นกว่ำปีที่เคยได้รับรำงวัล) (ควำมยำวไม่เกิน 700 ค ำ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. ปัญหา อุปสรรค รวมถึงวิธีการบริหารจัดการ 
   (ระบุปัญหำ อุปสรรคหลักที่พบระหว่ำงกำรด ำเนินกำรและวิธีกำรจัดกำรกับปัญหำ)  
   (ควำมยำวไม่เกิน 700 ค ำ) 

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

5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินการพัฒนาบริการ 
(อธิบำย ผลลัพธ์ ผลส ำเร็จ/ผลกระทบเชิงบวก และวิธีกำรวัดผลทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ และ ใครคือ
ผู้ได้รับประโยชน์) (ควำมยำวไม่เกิน 1,400 ค ำ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

 
6. ทิศทางในการพัฒนาการบริการในอนาคตที่ดีขึ้น 
    (อธิบำยถึงข้อเสนอ/แนวคิด/แผนกำรในกำรด ำเนินกำรที่จะส่งผลให้กำรพัฒนำกำรให้บริกำรมีแนวโน้มดีขึ้นได้)   
  (ควำมยำวไม่เกิน 700 ค ำ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
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แบบฟอร์มที่ 5 
แบบฟอร์มแจ้งความจ านงสมัครรับรางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง 

 
 

เงื่อนไขการสมัคร 
(1) ต้องเป็นผลงำนที่เคยได้รับรำงวัลบริกำรภำครัฐแห่งชำติ ระดับดีเด่น 
(2) ต้องแจ้งควำมจ ำนงเพ่ือขอรับรำงวัลพัฒนำคุณภำพกำรบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีที่ได้รับรำงวัล 

           ต่อเนื่องทุกปี ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี 
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แบบฟอร์มแจ้งความจ านงสมัครรับรางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง 

 

ชื่อผลงาน :       …………………………………………………………………………………………………………….. 

ชื่อส่วนราชการ :  …………………………………………………………………………………………………………….. 

ประเภทรางวัลที่ได้รับ …………………………………………  ปี พ.ศ. …………………… 
    
 รายงานการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ ครั้งที่………….. ปี พ.ศ……………….. 
 (หน่วยงำนต้องแจ้งควำมจ ำนงไปยังส ำนักงำน ก.พ.ร. โดยแสดงผลกำรด ำเนินงำนรักษำมำตรฐำนกำรให้บริกำรที่
ผ่ำนมำต่อเนื่องทุกปี ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี  นับตั้งแต่ผลงำนได้รับรำงวัลบริกำรภำครัฐแห่งชำติ)  

1. สรุปผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา 
(อธิบำยวิธีกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้สำมำรถรักษำคุณภำพ และมำตรฐำนกำรให้บริกำรของหน่วยงำนได้อย่ำง
ต่อเนื่องพร้อมกับแสดงผลส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร) (ควำมยำวไม่เกิน 1,400 ค ำ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน (ควำมยำวไม่เกิน 700 ค ำ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ปัญหาอุปสรรคต่อการด าเนินงาน (ควำมยำวไม่เกิน 700 ค ำ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. แผนการด าเนินงานในปีต่อไป (ควำมยำวไม่เกิน 700 ค ำ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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