
รางวลับรกิารภาครฐั :
แนวทางและหลกัเกณฑ์

พ.ศ. 2565

รองศาสตราจารย ์ดร. ปกรณ ์ศริปิระกอบ

คณะรฐัศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั



ระดบัดเีดน่
รางวลัประเภทนวตักรรมการบรกิาร 

ผลงานเรือ่ง “ชดุตรวจอนามัยสิง่แวดลอ้ม 
(DOH Test Kits)” 

โดยศนูยห์อ้งปฏบิตักิารกรมอนามัย

1. ประเภทยกระดบับรกิารทีต่อบสนองตอ่สถานการณ์โควดิ 19 
ผลงานเรือ่ง “กรมอนามัยยกระดบักระบวนการท างานและ
สง่เสรมิป้องกนัการแพรร่ะบาดโควดิ 19” โดยส านักทันต
สาธารณสขุ กองประเมนิผลกระทบตอ่สขุภาพ ส านักสขุาภบิาล
อาหารและน ้า และส านักคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

2. รางวัลประเภทนวัตกรรมการบรกิาร ผลงานเรือ่ง “การขบัเคลือ่น
มาตรการจัดเก็บภาษีน ้าตาลในเครือ่งดืม่เพือ่สขุภาวะคนไทย” 
โดยส านักทันตสาธารณสขุ 

3. ประเภทนวัตกรรมการบรกิาร ผลงานเรือ่ง “อสม.กบัหุน่เตา้นม
จ าลองมหศัจรรยค์ดักรองมะเร็ง ลดเสีย่งใหส้ตรเีขต 3” โดย
ศนูยอ์นามัยที ่3 นครสวรรค ์

4. ประเภทพัฒนาการบรกิาร ผลงานเรือ่ง “มหศัจรรย ์1,000 วัน
แรกแหง่ชวีติ เขตสขุภาพที ่9” โดยศนูยอ์นามัยที ่9
นครราชสมีา

ระดบัด ี4 รางวลั 





เป้าหมายของกรมอนามยั  ยอดเยีย่ม – ดเีดน่ท ัง้ 3 สาขา







นวตักรรมบรกิาร 
(services innovation)

นวตักรรมการสง่มอบบรกิาร 
(service delivery innovation)

นวตักรรมการบรหิาร/องคก์าร 
(administrative or organizational 

innovation)

นวตักรรมทางความคดิ
(conceptual innovation)

นวตักรรมเชงินโยบาย 
(policy innovation)

นวตักรรมเชงิระบบ 
(systemic innovation)

ปรับปรงุคณุภาพบรกิารหรอืสรา้งบรกิารใหม่
(new or improved service)

ใหบ้รกิารในรปูแบบใหม ่หรอืแตกตา่งจากเดมิ 
(new or different way of providing a 

service) 

เปลีย่นแปลงโครงสรา้งองคก์ารใหม ่ตลอดจน
การสรา้งระบบงานหรอืกระบวนงานใหม่

สรา้งมมุมองใหม ่/ หาทางใหมใ่นการวเิคราะห์
และแกไ้ขปัญหา /เปลีย่นแปลง ตวัแสดงที่

เกีย่วขอ้งเพือ่ผลกัดนัความคดิใหม ่

ออกแบบนโยบายหรอืประยกุตใ์ช ้

เครือ่งมอื นโยบายแบบใหม่

วางระบบใหมห่รอืเปลีย่นแปลง
ระบบทีม่อียูใ่นปัจจบุนั 

ประเภทนวตักรรมบรกิาร การด าเนนิการ

เกดิการเปลีย่นแปลงในคณุลักษณะ
ของตัวผลติภัณฑ ์และบรกิาร

เกดิบรกิารรปูแบบใหม ่/ 
แตกตา่งจากเดมิ

ผลทีต่อ้งการ

เกดิโครงสรา้งองคก์ารใหม ่ระบบงาน
หรอืกระบวนงานใหม

เกดิการเปลีย่นแปลง
ตวัแสดงทีเ่กีย่วขอ้ง พบมมุมอง/หนทาง
ใหมใ่นการวเิคราะหแ์ละแกไ้ขปัญหา

เกดิการเปลีย่นแปลงในสภาพการณ์หรอื
พฤตกิรรมบางอยา่ง 

เกดิผลการเปลีย่นแปลงในวงกวา้งหรอืในระดับขัน้
พืน้ฐาน หรอืสง่ผลกระทบตอ่การปรับโครงสรา้ง 
เปลีย่นแปลงแบบแผน ความสมัพันธเ์ชือ่มโยง

ระหวา่งผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีฝ่ายตา่ง ๆ 
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เกณฑก์ารประเมนิรางวลับรกิารภาครฐั

ประเภทนวตักรรมการบรกิาร มปีระเด็นการประเมนิแบง่ออกเป็น 4 มติ ิ

การวเิคราะห์
ปญัหา
10%

แนวทางการ
แกไ้ขปญัหา
และการ

น าไปปฏบิตั ิ
30%

ผลผลติ/
ผลลพัธเ์ชงิ
ประจกัษ์

50%

ความย ัง่ยนืของ
โครงการ

10%



สว่นที ่1 บทสรปุส าหรบัผูบ้รหิาร
(Executive Summary) 

(ความยาวไมเ่กนิ 3 หนา้กระดาษ A4)

1. การระบปัุญหาของการใหบ้รกิาร 

2. การด าเนนิการ (วธิกีาร/รปูแบบ)

3. ผลผลติและผลลพัธจ์ากการด าเนนิการ

4. ประโยชนต์อ่ผูรั้บบรกิาร/ประชาชน 
(ระบขุอ้มลูเชงิประจักษ์)

ประกอบดว้ย

ประเภทนวตักรรมการบรกิาร 



ประเภทนวตักรรมการบรกิาร 



มติทิ ี ่1 : การวเิคราะหป์ญัหา  10 คะแนน 

ตอบตาม
ประเด็นทีม่ี

ประเภทนวตักรรมการบรกิาร 



มติทิ ี ่2 : แนวทางการแกไ้ขปญัหาและการน าไปปฏบิตั ิ(30 คะแนน)

เลอืกตอบขอ้เดยีว

เลอืกตอบขอ้เดยีว

ตอบตาม
ประเด็นทีม่ ี

ประเภทนวตักรรมการบรกิาร 



มติทิ ี ่2 : แนวทางการแกไ้ขปญัหาและการน าไปปฏบิตั ิ(30 คะแนน)-ตอ่

เลอืกตอบขอ้เดยีว

ตอบตาม
ประเด็นทีม่ ี

ประเภทนวตักรรมการบรกิาร 



มติทิ ี ่3 : ผลผลติ ผลลพัธ ์เชงิประจกัษ ์(50 คะแนน)

ตอบตาม
ประเด็นทีม่ ี

ประเภทนวตักรรมการบรกิาร 



มติทิ ี ่3 : ผลผลติ ผลลพัธ ์เชงิประจกัษ ์(50 คะแนน) - ตอ่

ตอบตาม
ประเด็นทีม่ ี

ประเภทนวตักรรมการบรกิาร 



มติทิ ี ่4 : ความย ัง่ยนืของโครงการ (10 คะแนน)

ตอบตาม
ประเด็นทีม่ ี

เลอืกตอบขอ้เดยีว

ประเภทนวตักรรมการบรกิาร 



1. กระตุน้และสรา้งแรงจูงใจในการสรา้งการเปลี่ยนแปลงหรือ 
พัฒนาการบรหิารราชการทีเ่ป็นการสง่เสรมิการเปิดระบบราชการให ้
ประชาชนเขา้มามสีว่นรว่มใน ระดับ การใหข้อ้มลูขา่วสาร (Inform) 
ระดับการปรกึษาหารอื (Consult) ทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึกระบวนการ
สรา้งคณุคา่รว่มกนั (public value co-creation) กอ่ใหเ้กดิความคดิ
สรา้งสรรคแ์ละเพิม่ขดีความสามารถในการรับมอืกับความทา้ทาย ที่
เกดิขึน้ โดยประชาชนสามารถเขา้ถงึขอ้มูลดังกล่าวไดอ้ย่างเป็น
ระบบและตอ่เนือ่ง รวมทัง้มรีะบบการจัดการ ขอ้มลูและความคดิเห็น
ของประชาชนบนฐานความรับผดิชอบและสามารถตรวจสอบได ้
(Accountability) ทีน่ าไปสูก่ารมสีว่นร่วม (Engaged) เกดิการ
เปลีย่นแปลงหรอืผลส าเร็จในการบรหิารราชการขององคก์รอย่าง
เป็นรปูธรรม เชือ่มโยงหลักองคป์ระกอบระบบนเิวศภาครัฐระบบเปิด
และการมสีว่นรว่มอยา่งมคีวามหมาย (Open Government and 
Meaningful Participation Ecosystem : OG & MP : OG&MP) 



เกณฑก์ารประเมนิรางวลับรกิารภาครฐั

ประเภทพฒันาการบรกิาร มปีระเด็นการประเมนิแบง่ออกเป็น 4 มติ ิ
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สว่นที ่1 บทสรปุส าหรบัผูบ้รหิาร
(Executive Summary) 

(ความยาวไมเ่กนิ 3 หนา้กระดาษ A4)
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ประเภทพฒันาการบรกิาร 



ประเภทพฒันาการบรกิาร 



มติทิ ี ่1 : การวเิคราะหป์ญัหา  (10 คะแนน) 

ตอบตาม
ประเด็นทีม่ ี

ประเภทพฒันาการบรกิาร 



มติทิ ี ่1 : การวเิคราะหป์ญัหา  (10 คะแนน) 

ตอบตาม
ประเด็นทีม่ ี

ประเภทพฒันาการบรกิาร 



ตอบตาม
ประเด็นทีม่ ี

เลอืกตอบ
ขอ้เดยีว

มติทิ ี ่2 : แนวทางการแกไ้ขปญัหาและการน าไปปฏบิตั ิ(30 คะแนน)

ประเภทพฒันาการบรกิาร 



มติทิ ี ่2 : แนวทางการแกไ้ขปญัหาและการน าไปปฏบิตั ิ(30 คะแนน) - ตอ่

ประเภทพฒันาการบรกิาร 

เลอืกตอบ
ขอ้เดยีว



ตอบตาม
ประเด็นทีม่ ี

มติทิ ี ่2 : แนวทางการแกไ้ขปญัหาและการน าไปปฏบิตั ิ(30 คะแนน) - ตอ่

ประเภทพฒันาการบรกิาร 



ตอบตาม
ประเด็นทีม่ ี

มติทิ ี ่3 : ผลผลติ ผลลพัธ ์เชงิประจกัษ ์(50 คะแนน)
ประเภทพฒันาการบรกิาร 



ตอบตาม
ประเด็นทีม่ ี

เลอืกตอบขอ้เดยีว

มติทิ ี ่4 : ความย ัง่ยนืของโครงการ (10 คะแนน)
ประเภทพฒันาการบรกิาร 



เกณฑก์ารประเมนิรางวลับรกิารภาครฐั

ประเภทขยายผลมาตรฐานการบรกิาร มปีระเด็นการประเมนิแบง่ออกเป็น 2 มติ ิ

กระบวนการ
จดัการ
40%

ผลผลติ/
ผลพัธ ์เชงิ
ประจกัษ์

60%



สว่นที ่1 บทสรปุส าหรบัผูบ้รหิาร
(Executive Summary) 

(ความยาวไมเ่กนิ 3 หนา้กระดาษ A4)

1. อธบิายกระบวนการและขัน้ตอนในการ
ใหบ้รกิารของผลงานทีเ่คยไดรั้บรางวลั

2. การระบปัุญหา

3. การด าเนนิการ (วธิกีาร/รปูแบบ) 

4. ผลผลติและผลลพัธจ์ากการด าเนนิการ

ประกอบดว้ย

ประเภทขยายผลมาตรฐานการบรกิาร

5. ประโยชนต์อ่ผูรั้บบรกิาร/ประชาชน 
(ระบขุอ้มลูเชงิประจักษ์)



ประเภทขยายผลมาตรฐานการบรกิาร



มติทิ ี ่1 : กระบวนการจดัการ (40 คะแนน) 

ตอบตาม
ประเด็นทีม่ ี

ประเภทขยายผลมาตรฐานการบรกิาร



มติทิ ี ่1 : กระบวนการจดัการ (40 คะแนน) - ตอ่ 

ตอบตาม
ประเด็นทีม่ ี

ประเภทขยายผลมาตรฐานการบรกิาร



ตอบตาม
ประเด็นทีม่ ี

มติทิ ี ่2 : ผลผลติ ผลลพัธ ์เชงิประจกัษ ์ (60 คะแนน)

ประเภทขยายผลมาตรฐานการบรกิาร



ตอบตาม
ประเด็นทีม่ ี

มติทิ ี ่2 : ผลผลติ ผลลพัธ ์เชงิประจกัษ ์ (60 คะแนน) - ตอ่

ประเภทขยายผลมาตรฐานการบรกิาร



เกณฑก์ารประเมนิรางวลับรกิารภาครฐั

ประเภทบรูณาการขอ้มลูเพือ่การบรกิาร มปีระเด็นการประเมนิแบง่ออกเป็น 2 มติ ิ

กระบวนการ
จดัการ
40%

ผลผลติ/
ผลลพัธเ์ชงิ
ประจกัษ์

60%



สว่นที ่1 บทสรปุส าหรบัผูบ้รหิาร
(Executive Summary) 

(ความยาวไมเ่กนิ 3 หนา้กระดาษ A4)

1. การระบปัุญหาของการใหบ้รกิาร 

2. การด าเนนิการ (วธิกีาร/รปูแบบ)

3. ผลผลติและผลลพัธจ์ากการด าเนนิการ

4. ประโยชนต์อ่ผูรั้บบรกิาร/ประชาชน 
(ระบขุอ้มลูเชงิประจักษ์)

ประกอบดว้ย

ประเภทบรูณาการขอ้มลูเพือ่การบรกิาร



ประเภทบรูณาการขอ้มลูเพือ่การบรกิาร



ตอบตาม
ประเด็นทีม่ ี

เลอืกตอบขอ้เดยีว

มติทิ ี ่1 : กระบวนการจดัการ (40 คะแนน)

ประเภทบรูณาการขอ้มลูเพือ่การบรกิาร



ตอบตาม
ประเด็นทีม่ ี

มติทิ ี ่1 : กระบวนการจดัการ (40 คะแนน) - ตอ่ 

ประเภทบรูณาการขอ้มลูเพือ่การบรกิาร



ตอบตาม
ประเด็นทีม่ ี

มติทิ ี ่1 : กระบวนการจดัการ (40 คะแนน) - ตอ่ 

ประเภทบรูณาการขอ้มลูเพือ่การบรกิาร



ตอบตาม
ประเด็นทีม่ ี

มติทิ ี ่2 : ผลผลติ ผลลพัธ ์เชงิประจกัษ ์ (60 คะแนน)

ประเภทบรูณาการขอ้มลูเพือ่การบรกิาร



ตอบตาม
ประเด็นทีม่ ี

ประเภทบรูณาการขอ้มลูเพือ่การบรกิาร

มติทิ ี ่2 : ผลผลติ ผลลพัธ ์เชงิประจกัษ ์ (60 คะแนน) -ตอ่



เกณฑก์ารประเมนิรางวลับรกิารภาครฐั

ประเภทการบรกิารทีต่อบสนองตอ่สภาวะวกิฤต มปีระเด็นการประเมนิแบง่ออกเป็น 4 มติ ิ

การวเิคราะห์
ปญัหา
10%

แนวทางการ
แกไ้ขปญัหา
และการน าไป

ปฏบิตั ิ
30%

ผลผลติ/
ผลลพัธเ์ชงิ
ประจกัษ์

50%

ความย ัง่ยนืของ
โครงการ

10%



สว่นที ่1 บทสรปุส าหรบัผูบ้รหิาร
(Executive Summary) 

(ความยาวไมเ่กนิ 3 หนา้กระดาษ A4)

1. การระบปัุญหาของการใหบ้รกิาร 

2. การด าเนนิการ (วธิกีาร/รปูแบบ)

3. ผลผลติและผลลพัธจ์ากการด าเนนิการ

4. ประโยชนต์อ่ผูรั้บบรกิาร/ประชาชน 
(ระบขุอ้มลูเชงิประจักษ์)

ประกอบดว้ย

ประเภทการบรกิารทีต่อบสนองตอ่สภาวะวกิฤต



ประเภทการบรกิารทีต่อบสนองตอ่สภาวะวกิฤต

( 50 คะแนน)

การวเิคราะหปั์ญหา ( 10 คะแนน)

** หมายเหตุ แบบฟอรม์ในภาคผนวกผิด –แก้ให้ตรงกับเกณฑด์้านหน้า และเอกสารน าเสนอ



มติทิ ี ่1 : การวเิคราะหป์ญัหา (10 คะแนน)

ตอบตาม
ประเด็นทีม่ ี

เลอืกตอบ
ขอ้เดยีว

ประเภทการบรกิารทีต่อบสนองตอ่สภาวะวกิฤต



มติทิ ี ่1 : การวเิคราะหป์ญัหา (10 คะแนน) -ตอ่

ตอบตาม
ประเด็นทีม่ ี

เลอืกตอบขอ้เดยีว

ประเภทการบรกิารทีต่อบสนองตอ่สภาวะวกิฤต



ตอบตาม
ประเด็นทีม่ ี

มติทิ ี ่2 : แนวทางการแกไ้ขปญัหาและการน าไปปฏบิตั ิ(30 คะแนน)

ประเภทการบรกิารทีต่อบสนองตอ่สภาวะวกิฤต



ตอบตาม
ประเด็นทีม่ ี

มติทิ ี ่2 : แนวทางการแกไ้ขปญัหาและการน าไปปฏบิตั ิ(30 คะแนน)-ตอ่

ประเภทการบรกิารทีต่อบสนองตอ่สภาวะวกิฤต



ตอบตาม
ประเด็นทีม่ ี

มติทิ ี ่3 : ผลผลติ ผลลพัธ ์เชงิประจกัษ ์(30 คะแนน)

ประเภทการบรกิารทีต่อบสนองตอ่สภาวะวกิฤต



ตอบตาม
ประเด็นทีม่ ี

มติทิ ี ่3 : ผลผลติ ผลลพัธ ์เชงิประจกัษ ์(30 คะแนน)-ตอ่

ประเภทการบรกิารทีต่อบสนองตอ่สภาวะวกิฤต



ตอบตาม
ประเด็นทีม่ ี

มติทิ ี ่4 : ความย ัง่ยนืของโครงการ (10 คะแนน)

ประเภทการบรกิารทีต่อบสนองตอ่สภาวะวกิฤต



เกณฑก์ารประเมนิรางวลับรกิารภาครฐั

ประเภทยกระดบัการอ านวยความสะดวกในการใหบ้รกิาร มปีระเด็นการประเมนิ 2 มติ ิ

ประสทิธภิาพ
85%

ความคุม้คา่
15%



สว่นที ่1 บทสรปุส าหรบัผูบ้รหิาร
(Executive Summary) 

(ความยาวไมเ่กนิ 5 หนา้กระดาษ A4)

2. จากสภาพปัญหาดงักลา่วน าไปสู่

การด าเนนิการเพือ่แกไ้ขปัญหาอยา่งไร 
(อธบิายถงึวธิกีารทีส่ามารถอ านวย
ความสะดวกใหแ้กป่ระชาชน (How To))

3. ผลลพัธ/์ผลกระทบเชงิบวกตอ่ประชาชน

ประกอบดว้ย

ประเภทยกระดบัการอ านวยความสะดวกในการใหบ้รกิาร 

1. การระบปัุญหาของการใหบ้รกิาร
หรอืการปฏบิตัริาชการ (Pain Point)



ประเภทยกระดบัการอ านวยความสะดวกในการใหบ้รกิาร 



ประเภทยกระดบัการอ านวยความสะดวกในการใหบ้รกิาร 



ประเภทยกระดบัการอ านวยความสะดวกในการใหบ้รกิาร 



ประเภทยกระดบัการอ านวยความสะดวกในการใหบ้รกิาร 



ประเภทยกระดบัการอ านวยความสะดวกในการใหบ้รกิาร 



ประเภทยกระดบัการอ านวยความสะดวกในการใหบ้รกิาร 



ประเภทยกระดบัการอ านวยความสะดวกในการใหบ้รกิาร 













ขอขอบคณุขอ้มลูจากเอกสาร / คูม่อืฯ จาก กพร


