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โครงการผู้ให้บริการดีเด่น 
ภายใต้ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 
1. หลักการและเหตุผล   
  การเคหะแห่งชาติ มีภารกิจหลักในการจัดสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง 
โดยด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการก ากับดูแลกิจการที่ดี ประจ าปีงบประมาณ 2564  และตามแผนยุทธศาสตร์      
การเคหะแห่งชาติ ปี 2564  ภายใต้วิสัยทัศน์ คือ “เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชน และ
เมือง เพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัย และคุณภาพชีวิตที่ดี” รวมถึงสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 4 
การสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในองค์กร โดยการส่งเสริมสนับสนุน กระตุ้น สร้างแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี  
มีใจรักงานด้านการบริการ และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีมาตรฐานในการให้บริการกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การด าเนินงานของการเคหะแห่งชาติมีความหลากหลาย กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถือเป็นส่วน
หนึ่งที่เราต้องให้ความส าคัญ หากไม่มีกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจท าให้งานล่าช้าหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้ สิ่งหนึ่ง
ที่จะสามารถส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าคือ งานด้านการบริการ หากขาดส่วนนี้ไปย่อมส่งผลต่อผู้ใช้บริการอย่าง
แน่นอน ส่วนส าคัญของงานด้านบริการของแต่ละหน่วยงาน จะต้องประกอบด้วยบุคลากร ซึ่งบุคลากรนี้เองที่จะ
เป็นบุคคลที่คอยติดต่อและสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะมีความประสงค์ต้องการสิ่งใด 
บุคลากรด้านบริการจะต้องพร้อมที่จะให้บริการหรือแนะน า พร้อมกับสามารถชี้แจงในด้านต่าง ๆ ดังนั้นบุคลากร
ด้านบริการ จะต้องมีใจรักด้านบริการเป็นอันดับแรก และหมั่นที่จะฝึกฝนเรียนรู้จะส่งผลต่อการให้บริการนั้นมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การด าเนินตามโครงการดังกล่าวให้ประสบความส าเร็จและเห็นผลอย่างเป็น
รูปธรรม สิ่งส าคัญประการหนึ่งคือการเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานทั้งในด้านองค์ความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้บุคลากรของการเคหะแห่งชาติสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างสรรค์
และปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีทักษะในการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน และสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ ตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวังที่หลากหลายของผู้รับบริการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

การเคหะแห่งชาติได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของงานด้านการบริการ และส่งเสริมสนับสนุนให้
ปฏิบัติงานตามหลักการบริการด้วยจิตบริการ และปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน  กองส่งเสริมก ากับดูแลกิจการที่ดี    
ฝ่ายอ านวยการกลาง จึงได้ก าหนดจัดโครงการผู้ให้บริการดีเด่น ภายใต้ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมขึ้น 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีใจรักงานด้านบริการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญก าลังใจ รวมทั้งเป็น
แบบอย่างที่ด ีน าไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อองค์กรในภาพรวมต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือสรรหาพนักงานการเคหะแห่งชาติที่ปฏิบัติงานตามหลักการบริการด้วยจิตบริการ 
2. เพ่ือยกย่องเชิดชูและประกาศเกียรติคุณ สร้างขวัญก าลังใจ และเกิดความภาคภูมิใจ           

แก่ผู้ได้รับการคัดเลือก 
3. เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมให้การบริการเพ่ือสร้าง

ความประทับใจกับผู้รับบริการ 
 

3.กลุ่มเป้าหมาย... 
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3. กลุ่มเป้าหมาย 

พนักงานการเคหะแห่งชาติ 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ด าเนินการจัดท ารายละเอียดโครงการและขออนุมัติโครงการ พร้อมทั้งก าหนดเกณฑ์การ   

คัดเลือกผู้ปฏิบัติงานภายในการเคหะแห่งชาติ 
2. จัดท าบันทึกถึงทุกฝ่าย เพ่ือรับทราบเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาคัดเลือกพนักงาน     

ฝ่ายละ 1 คน โดยพิจารณาคัดเลือกจ านวน 2 ครั้ง/ต่อปีงบประมาณ คือในช่วงเดือนมีนาคม 
และเดือนกรกฎาคม    

3. รวบรวมรายชื่อพนักงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากฝ่าย/คณะ ตามสายบังคับบัญชา 
4. จัดงานมอบใบประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานที่ได้รับการคัดเลือกผ่านสื่อ  
    ประชาสัมพันธ์ภายในการเคหะแห่งชาต ิ
 

5. ระยะเวลาด าเนินงาน 
  ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2564 
 

 

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ไดพ้นักงานการเคหะแห่งชาติที่ปฏิบัติงานตามหลักการบริการด้วยจิตบริการ 
2. มีการยกย่องเชิดชูประกาศเกียรติคุณ สร้างขวัญก าลังใจ และเกิดความภาคภูมิใจ           

แก่ผู้ได้รับการคัดเลือก  
3. สร้างแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการให้บริการเพ่ือสร้างความ

ประทับใจกับผู้รับบริการ 
 
 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองส่งเสริมการก ากับดูและกิจการที่ดี  
ฝ่ายอ านวยการกลาง 
 
                   ------------------------------------- 
 



แนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากร 
โครงการผู้ให้บริการดีเด่น   

.................................................... 

1. คุณสมบัติของผู้ท่ีจะได้รับการคัดเลือก  
      1.1  เป็นผู้ปฏิบัติงานของการเคหะแห่งชาติ 
   1.2  มีระยะเวลาการปฏิบัติงานที่การเคหะแห่งชาติ ติอต่อกันต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี  
  1.3  เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย 
   1.4  เป็นผู้มีความประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติงานด้วยจิตบริการ มีความ 

 โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ตามประมวลจริยธรรม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมี
พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่า 
(1) การบริการต้องโปร่งใส เป็นธรรม ได้แก่ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้บริการโดย

เสมอภาค ไม่เอ้ือประโยชน์แก่พวกพ้อง ไม่สร้างภาระเกินความจ าเป็นแก่ผู้รับบริการ 
(2) เอาใจใส่ในการบริการ ได้แก่ ถือเป็นหน้าที่ในการให้บริการด้วยความเต็มใจ เป็นมิตร      

มีน้ าใจ ช่วยเหลือ แนะน าในสิ่งที่ดีและถูกต้อง ตลอดจนให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้รับบริการ เพ่ือให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี   

(3) ปฏิบัติตามมาตรฐานการด าเนินงาน ได้แก่ ศึกษา ท าความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบ 
หลักเกณฑ์ มาตรฐานการด าเนินงาน ตามหลักวิชาการและหลักกฎหมาย มีความรู้ ความ
เข้าใจในงานที่รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีความรู้ที่เท่าทันเหตุการณ์และเทคโนโลยี
ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ใช้เหตุผลในการตัดสิน วินิจฉัย หรือแก้ปัญหา 

(4) ร่วมกันพัฒนาการให้บริการ ได้แก่ มีการพัฒนางานบริการอย่างสม่ าเสมอ ด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง  เมื่อพบปัญหาอุปสรรค มีการปรับปรุงแก้ไข
ในทันที กรณีเป็นเรื่องที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง ให้ร่วมกันหารือกับทีมงาน เพ่ือหา
วิธีการพัฒนา ปรับปรุงการท างาน  ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะ เพ่ือน ามาปรับปรุงทบทวน มี
ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนางาน มีการแบ่งปันความรู้ แนวทางปฏิบัติที่เป็น
ประโยชน์แก่ผู้อ่ืน เพ่ือขยายผลต่อไป 

(5) รักษาเวลาในการปฏิบัติงาน มุ่งมั่นในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ ให้บริการที่ตรง
ต่อเวลา ส่งมอบงานตามเวลาที่ก าหนด กรณีไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามก าหนด จะแจ้ง
ผู้รับบริการทราบ มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย มีความ
วิริยะอุตสาหะในงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค 

 1.5  องค์ประกอบอ่ืนๆ ที่จะสนับสนุนว่ามีความเหมาะสม ควรแก่การยกย่องฯ พร้อมพยานหลักฐาน    
(ถ้ามี) เช่น การประพฤติปฏิบัติตนเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ส่วนรวม การประพฤติตนเกี่ยวกับ
เรื่องส่วนตน ครอบครัว สังคม ฯลฯ  
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  2. วิธีการคัดเลือก 

2.1  ให้ผู้สมัครได้รับการคัดเลือก กรอกประวัติและผลงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

2.2  ผู้บังคับบัญชาของผู้สมควรได้รับการคัดเลือกประเมินผลงาน และผู้รับรองผลงาน  

                           ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

2.3  ฝ่ายอ านวยการกลาง รวบรวมรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามหน่วยบังคับบัญชา 

2.4  ฝ่ายอ านวยการกลาง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการผู้บริการดีเด่น 

2.5  จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร พร้อมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับการ 

      คัดเลือก  

 

............................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินผู้ให้บริการดีเด่น ประจ าปี 2564 
หน่วยงาน........................................... 

 
ชื่อ-สกุล .................................................................................................. ประเภท        พนักงาน        ลูกจ้าง กคช. 
 

ส่วนที่ 1 การปฏิบัติตนสอดคล้องกับนโยบายการบริการ 
ประกอบด้วย 5 หัวข้อ แต่ละหัวข้อ ต้องได้คะแนนไม่ต่่ากว่า 17 คะแนน คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 85 

หัวข้อการพิจารณา  คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

1. การบริการต้องโปร่งใส เป็นธรรม ได้แก่  
 ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้  

 
5 

 

 ให้ความส่าคัญ มีความจริงใจที่จะให้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง 5  

 ให้บริการโดยเสมอภาค ไม่เอ้ือประโยชน์แก่พวกพ้อง 5  

 ไม่สร้างภาระเกินความจ่าเป็นแก่ผู้รับบริการ 5  
2. เอาใจใส่ในการบริการ ได้แก่  

 มีความส่านึกและถือเป็นหน้าที่จะต้องให้บริการ ด้วยความเต็มใจ เป็นมิตร  
 

10 
 

 มีน้่าใจ ช่วยเหลือ แนะน่าในสิ่งที่ดีและถูกต้อง ตลอดจนให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้รับบริการ เพ่ือให้การด่าเนินงานส่าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี    

10  

3. ปฏิบัติตามมาตรฐานการด าเนินงาน ได้แก่  
 ศึกษา ท่าความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ มาตรฐานการด่าเนินงาน ตามหลัก

วิชาการและหลักกฎหมาย  

 
5 

 

 

 มีความรู้ ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ 5  

 ใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีความรู้ที่เท่าทันเหตุการณ์และเทคโนโลยีที่สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  5  

 ใช้เหตุผลในการตัดสิน วินิจฉัย หรือแก้ปัญหา 5  
4. มีพัฒนาการในให้บริการ ได้แก่  

 มีการพัฒนางานบริการอย่างสม่่าเสมอ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

5 
 

 เมื่อพบปัญหาอุปสรรค มีการปรับปรุงแก้ไขในทันที กรณีเป็นเรื่องที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วย
ตนเอง ให้ร่วมกันหารือกับทีมงาน เพ่ือหาวิธีการพัฒนา ปรับปรุงการท่างาน 

5  

 ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะ เพ่ือน่ามาปรับปรุงทบทวน 5  

 มีการแบ่งปันความรู้ แนวทางปฏิบัติที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน เพ่ือขยายผลต่อไป 5  
5. รักษาเวลาในการปฏิบัติงาน มุ่งม่ันในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่  

 ให้บริการที่ตรงต่อเวลา และมีความพร้อมในการให้บริการ 
 

5 
 

 ส่งมอบงานตามเวลาที่ก่าหนด กรณีไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามก่าหนด จะแจ้งผู้รับบริการทราบ 5  

 มีความกระตือรือร้น มุ่งม่ันในการท่างานให้บรรลุเป้าหมาย 5  

 มีความวิริยะอุตสาหะในงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค 5  
คะแนนรวม 100  

 
 
 



 
 
ส่วนที่ 2 การปฏิบัติตนสอดคล้องกับแนวทางการให้บริการ 

ประกอบด้วย 3 หัวข้อ แต่ละหัวข้อ ต้องได้คะแนนไม่ต่่ากว่าร้อยละ 80 คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 80 
 

หัวข้อการพิจารณา  คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

1. การแต่งกาย  
 เสื้อ สวมเสื้อแบบสุภาพ ไม่บางเกินไป ไม่เป็นแขนกุด ไม่รัดรูปมากเกินไป  

 
5 

 

 กระโปรงหรือกางเกง สวมใส่กางเกงทรงสุภาพ ไม่ใส่กางเกงยีนส์ หรือกระโปรงที่สั้นจนเกินไป 5  

 รองเท้า ควรสวมรองเท้าหุ้มส้น/รัดส้น ไม่สวมรองเท้าแตะ 5  

 ติดบัตร แสดงตนว่าเป็นเจ้าหน้าที่ ตลอดเวลาขณะปฏิบัติงานใน กคช. 5  
2. การให้บริการ (มาติดต่อด้วยตนเอง)  

 พร้อมให้บริการและตรงต่อเวลา  
 

15 
 

 ให้บริการด้วยกิริยา วาจาที่สุภาพและยิ้มแย้มแจ่มใส    15  

 ใส่ใจความต้องการของผู้มารับบริการ 15  

 ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  15  
3. การให้บริการทางโทรศัพท์  

 รับสายทันที/เมื่อได้ยินเสียงกริ่งเรียก ไม่ควรปล่อยให้ดังเกิน 3 ครั้ง  
 

5 
 

 มีการกล่าวทักทาย ด้วยน้่าเสียงสุภาพ และมีมารยาทในการสนทนาทางโทรศัพท์ เช่น        
ฝ่ายอ่านวยการกลาง สวัสดีครับ  

5  

 การรับเรื่องแทนหรือแจ้งให้โทรมาใหม่ กรณีเจ้าหน้าที่ไม่สามารถรับสายได้ 5  

 สอบถามความต้องการเพิ่มเติมก่อนกล่าวลาและการโอนสาย  5  
คะแนนรวม 100  

 
ส่วนที่ 3 การได้รับค าชมเชยจากผู้รับบริการ คะแนนเพิ่มพิเศษ 10 คะแนน (โปรดระบุรายละเอียด) 
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลของผู้ให้บริการดีเด่น 
 

ชื่อ-สกุล ........................................................................................................................ ........................................  
ต่าแหน่ง..................................................................    สังกัด................................................................................ 
วันเดือนปีทีเ่ข้าท่างาน /เริ่มปฏิบัติงานที่ กคช. ....................................................................................................  
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2. คติประจ่าใจในการปฏิบัติงาน/หลักการในการให้บริการ................................................................................ 
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3. ความเห็นเพ่ิมเติมจากผู้อ่านวยการฝ่าย...........................................................................................................  
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