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หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  ปี พ.ศ. 2557 

ดังนั้น การจัดให้มีรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติเพ่ือยกระดับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและ
การบริหารจัดการของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และ
เป็นท่ีพึงพอใจ ซ่ึงการได้รับรางวัลถือได้ว่าเป็นการยอมรับในผลการทํางานของหน่วยงานของรัฐ จะสร้างขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งจะเป็นตัวกระตุ้นให้หน่วยงานของรัฐมีความมุ่งม่ัน ต้ังใจในการทําหน้าที่ให้ดีขึ้น 
และถือเป็นสิ่งยืนยันความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการว่าสามารถดําเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างแท้จริง และผลงานที่ได้รับรางวัลจะเป็นต้นแบบท่ีดีให้แก่หน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาระบบการให้บริการและระบบการบริหารของหน่วยงานให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
มอบให้สํ
ให้บริการ
 
 

  ประเภท
 
 
 
 

ทุกหน่วย
มีมาตรฐา

ระหว่างห
ภายใต้เป้
อํานาจเพื
 

หลักเกณฑ์แ

รางวัลบริ

 รางวั
สําหรับส่วนรา
รประชาชนอย

ทรางวัล 
  

รางวัลบริการ

1) 

      รางวั
ยบริการสาขาเ
านเดียวกันทุก
 เงื่อน

(1) 

(2) 
(3) 
(4) 

2) 

  รางวั
หน่วยงานของ
ปา้หมายเดียวกั
พ่ืออํานวยความ
 เงื่อน

(1) 

และแนวทางก

ริการภาครัฐ

วัลบริการภาค
าชการที่มีควา
ย่างเป็นเลิศ  

รภาครัฐแห่งช

รางวัลภาพร
 
วัลที่พิจารณา
เพ่ือให้การบริ
กหน่วยบริการ
นไขการเสนอผ
เป็นผลงานที่ม
- ได้รับราง

ระดับดีเด
- เป็นผลงา
เป็นผลงานที่
เป็นผลงานทีมี่
เป็นผลงานที่
ได้ไม่น้อยกว่า
 
รางวัลบูรณา
 
วัลที่พิจารณา
รัฐ (ส่วนราชก

กัน โดยมีเจตน
มสะดวกในการ
นไขการเสนอผ
เป็นการปรับป
และหน่วยงาน
ประชาชน) 

การพิจารณา

ฐแห่งชาติ 

ครัฐแห่งชาติ 
ามมุ่งม่ัน ต้ังใ
 

าติ ประกอบด

วมมาตรฐาน

จากผลการดํ
การมาตรฐาน
ร 
ผลงานเพ่ือขอรั
มีการพัฒนาอ
วัลคุณภาพกา
ด่นหรือรางวัล
านที่ได้รับการ
เป็นภารกิจหล
มีการให้บริการใ
สามารถแสด
าร้อยละ 80 

าการการบริก

จากผลการดํา
การ รัฐวิสาหกิ
ารมย์เพ่ือผลัก
รให้บริการประ
ลงานเพ่ือขอรั
ปรุงบริการที่เกิ
นของรัฐอ่ืน แ

ารางวัลบริการ

 (Thailan
 

เป็นรางวัลอัน
จในการพัฒน

ด้วย 6 ประเภ

นการบริการที่

าเนินการนําม
นเดียวกัน โดย

รบัรางวัล ดังน้ี 
อย่างโดดเด่น 
ารให้บริการป
อ่ืน ๆ ทั้งในแ
ยอมรับจากส
ลักที่มีความสาํ
รในหน่วยบริกา
งผลการให้บริ

ารที่เป็นเลิศ 

าเนินการปรับ
กิจ องค์การมห
กดันให้หน่วยง
ะชาชน 
รบัรางวัล ดังน้ี 
กิดจากการทําง
และ/หรือหน่ว

รภาครัฐแห่งช

nd Public

นทรงเกียรติที่
นาคุณภาพกา

ภทรางวัล ดังนี

เป็นเลิศ  

มาตรฐานการ
ยมีเจตนารมย์เ

้ 
 
ระชาชน หรือ

และต่างประเท
าธารณะ และ
าคัญของหน่ว
ารไม่น้อยกว่าร้
ริการที่เป็นมา

  

บปรุงกระบวน
หาชน)  อย่าง
านเกิดความร่

้ 
านร่วมกันของ
วยงานอิสระอ่ื

ชาติ  

 Service 

คณะกรรมกา
ารให้บริการป

นี้ 

รให้บริการขอ
เพ่ือให้ประชา

อ รางวัลบริกา
ทศ หรือ 
ะไม่เคยได้รับก
วยงาน  
้อยละ 80 ของ
าตรฐานเดียว

นการให้บริการ
น้อย 3 หน่วย
วมมือกันปรบั

งส่วนราชการอ
น (เช่น ราชก

 Awards) 

ารพัฒนาระบบ
ระชาชน และ

งหน่วยงานไป
ชนได้รับการบ

ารภาครฐัแห่ง

การร้องเรียน 

งหน่วยบริการทั
วกันในทุกหน่ว

รที่เป็นความร
ยงาน เพ่ือพัฒ
บปรุงบริการ ล

อย่างน้อย 2 ส่ว
การบริหารสว่

7 

ปี พ.ศ. 25

 

บราชการ
ะสามารถ

ปขยายยัง    
บริการที่ดี 

ชาติ

  

ทั่วประเทศ 
วยบริการ

ร่วมมือกัน
นาบริการ
ดขอบเขต

วนราชการ 
วนท้องถิ่น 
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(2) มีการจัดทําเป็นข้อตกลงการดําเนินการร่วมกัน  
(3) มีผลการดําเนินการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงและเป้าหมายของการปรับปรุงบริการ  
(4) เป็นผลงานที่พัฒนาจนสําเร็จมาแล้วไม่เกิน 3 ปี 

 
3) รางวัลนวัตกรรมการบริการท่ีเป็นเลิศ  

 
   รางวัลท่ีพิจารณาจากผลการดําเนินการที่แสดงถึงการสร้างสรรค์งานบริการ หรือคิดค้นผลิตภัณฑ์
ใหม่ในการให้บริการประชาชน โดยมีเจตนารมย์เพ่ือให้หน่วยงานสร้างสรรค์รูปแบบการให้บริการใหม่ ๆ โดย
ต้องมีผลลัพธ์ของการดําเนินการท่ีชัดเจนในการให้บริการประชาชน 
  เงื่อนไขการเสนอผลงานเพ่ือขอรับรางวัล ดังน้ี 

(1) เป็นผลงานการให้บริการท่ีเป็นการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ 
- มีการจดสิทธิบัตร หรือ 
- มีการจดลิขสิทธ์ิ หรือ 
- นําเทคนิคการบริหารจัดการ เครื่องมือ หลักการใหม่ ๆ มาใช้แล้วก่อให้เกดิงาน

บริการหรือผลติภัณฑ์ หรือรูปแบบการให้บริการใหม่  
(2) เป็นผลงานที่คิดค้นมาไม่เกิน 3 ปี  
(3) มีการนําผลงานไปใช้แล้วจริง และได้รับการยอมรับจากสาธารณะ 
(4) ผลของการพัฒนานวัตกรรมการบริการจะต้องมีผลต่อระบบการบริหารจัดการและการ

ให้บริการประชาชน 
 

4) รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ 
 

            รางวัลที่พิจารณาจากผลการดําเนินการพัฒนาการให้บริการประชาชนมาอย่างต่อเน่ือง ด้วยการ
นําหลักการ แนวคิด เทคนิค เครื่องมือต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ โดยมีเจตนารมย์เพ่ือส่งเสริมให้
หน่วยงานพัฒนาคุณภาพการบริการเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีขึ้น 
 เงื่อนไขการเสนอผลงานเพ่ือขอรับรางวัล ดังน้ี 

(1) เป็นการพัฒนาการให้บริการ โดยการนําหลักการ แนวคิด เทคนิค เครื่องมือมาประยุกต์ใช้ 
(2) เป็นผลงานที่พัฒนาจนสําเร็จมาไม่เกนิ 3 ปี 
(3) ลักษณะผลงานที่เสนอจะต้องไม่เป็นรูปแบบเช่นเดียวกับผลงานท่ีเคยได้รับรางวัลแล้ว 

หรือเป็นรูปแบบคล้ายคลึงกันแต่ต้องมีการต่อยอดการพัฒนาที่ดีขึ้น  
 * สามารถตรวจสอบรายช่ือผลงานท่ีเคยได้รับรางวัลได้จากเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ.ร. และ

รายละเอียดผลงานในหนังสือ Best Practices)  
 

  5) รางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยม 
  รางวัลท่ีพิจารณาให้แก่หน่วยงานที่มีผลงานได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติในปีน้ัน ๆ 
อย่างน้อย 3 ประเภทรางวัล ในระดับดีเด่น ได้แก่ รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการท่ีเป็นเลิศ รางวัลบูรณาการ
การบริการท่ีเป็นเลิศ และรางวัลนวัตกรรมการบริการท่ีเป็นเลิศ หรือรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ 
 



 

 

 
 
 
หน่วยงาน

  
การให้บริ
 
มาตรฐาน
 
    
รางวัลบูร
เป็นเลิศ 
 
 
   เกณฑ์
 
 
 
 

เต็ม 600
ที่ต่างกัน

 
คะแนน โ

หลักเกณฑ์แ

 6) ร
 รางว
นไม่น้อยกว่า 
 เงื่อน
 (1) เ
รกิารได้ต่อเนื่อ
 (2) 
นในแบบฟอร์ม

ทั้งน้ี ราง
รณาการการบ
 แบ่งรางวัลออ

ฑ์การประเมิน

รางวั

ส่วน
 คะแนน โดยก
 ดังน้ี  

 
1) 
2) 
3) 
4) 

 ส่วน
โดยมีมิติในกา

1) 
2) 
3) 
4) 

และแนวทางก

รางวัลการบริ
วัลที่พิจารณ
 3 ปี  นับต้ังแ
นไขการเสนอผ
 เป็นผลงานได้
องไม่น้อยกว่า

 การขอรับสม
มที ่3 มายังสํ

งวัลบริการภา
บริการที่เป็นเลิ
อกเป็น 2 ระดั

รางวัล 

วัลบริการภาค

นที่ 1 พิจารณา
กําหนดประเด็

รางวัลภาพรว
รางวัลบูรณาก
รางวัลนวัตกร
รางวัลการพัฒ
 

นที่ 2 พิจารณ
รพิจารณา ดัง
มิติด้านความ
มิติด้านคุณภา
มิติด้านความ
มิติด้านการพั
 
 
 

การพิจารณา

การอย่างยั่งยื
ณาจากการดํา
แต่ผลงานได้รับ
ผลงานเพ่ือขอรั
้รับรางวัลบรกิ
า 3 ปี นับต้ังแ
มัครรางวัล ห
านักงาน ก.พ

าครัฐแห่งชาติ
ลิศ รางวัลนวัต
ดับ ได้แก่ ระดั

 

ครัฐแห่งชาติ แ

าที่กระบวนกา
ด็นการพิจารณ

วมมาตรฐานก
การการบริกา
รรมการบริกา
ฒนาการบริกา

ณาที่ผลลัพธ์ข
งนี้ 
สําเร็จตามวัต
าพและประสิท
คุ้มค่า 

พัฒนาที่ย่ังยืนแ

ารางวัลบริการ

ยนื 
าเนินการรัก
บรางวัลบริกา
รบัรางวัล ดังน้ี 
การภาครัฐแห่
แต่ได้รับรางวัล
น่วยงานต้อง
.ร. ต่อเน่ืองทุ

ติ ในประเภท
ตกรรมการบริ
ดับดีเด่น และ 

แบ่งเกณฑ์การ

ารจัดการเพ่ือใ
ณาให้มีความเห

การบริการที่เป็
ารที่เป็นเลิศ 
รที่เป็นเลิศ 
ารที่เป็นเลิศ 

องการพัฒนาค

ตถุประสงค์โคร
ทธิภาพการให

และภาพลักษ

รภาครัฐแห่งช

ษาคุณภาพ 
รภาครัฐแห่งช
้ 

หงชาติ ระดับดี
ล 
แจ้งความจําน
กปี นับต้ังแต่ไ

ทรางวัลภาพร
รกิารที่เป็นเลศิ
 ระดับดี  

รประเมินออก

ให้เกิดการพัฒ
หมาะสมกับรา

ปน็เลิศ 

คุณภาพการให

รงการ 
ห้บริการ   

ษณ์องค์การ 

ชาติ  

 และมาตรฐา
ชาติ (ต้ังแต่ปี 

ดีเด่น และสาม

นงโดยแสดงผ
ได้รับรางวัล 

รวมมาตรฐาน
ศ และรางวัลก

กเป็น 2 ส่วน ด

ฒนาคุณภาพก
างวัลในแต่ละป

ห้บริการ ใน 4 

านการให้บริ
 พ.ศ. 2555) 

มารถรักษามา

ผลการดําเนินง
 

นการบริการที
การพัฒนาการ

 ดังน้ี 

การให้บริการ 
ประเภท ซ่ึงมีจ

 มิติ คะแนน

9 

ปี พ.ศ. 25

ริการของ
 

าตรฐาน

งานรักษา

ที่เป็นเลิศ 
รบริการท่ี

 มีคะแนน
จุดมุ่งเน้น

นเต็ม 400 
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  การประเมินให้แก่หน่วยงานเป็นกรณีพิเศษ  
  สําหรับหน่วยงานที่พัฒนาการให้บริการได้สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 
จะได้รับคะแนนในส่วนท่ี 1 เพ่ิมเติมจากคะแนนท่ีได้รับอีก 50 คะแนน  โดยมีลักษณะผลงานดังต่อไปน้ี 
  1) บูรณาการงานบริการจากหลายหน่วยงานมาให้บริการในสถานท่ีเดียว 
  2) การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการให้บริการ (e-Service) 
  3) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพในการให้บริการ 
  4) การพัฒนาระบบจัดการข้อร้องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและการให้บริการเชิงรุก 
  5) ผลการดําเนินงานของผลงานท่ีเสนอขอรับรางวัลสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใสใน
การปฏิบัติราชการ 

 ตารางแสดงรายละเอียดเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2557 

เกณฑ์การพิจารณารางวัล 
รางวัล 

ภาพรวมฯ
รางวัล 

บูรณาการฯ 
รางวัล 

นวัตกรรมฯ 

รางวัล 
พัฒนา 
บริการฯ 

ส่วนท่ี 1 กระบวนการจัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บรกิาร  (600 คะแนน) 

1) การเพ่ิมประสทิธิภาพการให้บริการ     
2) การให้บริการท่ีมีคุณภาพ     
3) การส่งเสริมการทํางานแบบหุ้นส่วน  -  - -
4) การเข้าถึงบริการ และการส่งเสริมให้เกิด
   ความเสมอภาคในการให้บริการ  

-  - - 

5) การเปลี่ยนแปลงระบบบรหิารจัดการ    
6) การเสนอแนวคิดใหม่  - -  
ส่วนท่ี 2 ผลลัพธ์การดําเนินการ (400 คะแนน) 
1) มิติด้านความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงบริการ  
    (ประโยชน์ของการดําเนินการปรับปรุงบริการท่ีส่งผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
ตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุง) 

    

2) มิติด้านคุณภาพและประสทิธิภาพการให้บริการ 
     (การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ/ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ความไม่พึงพอใจ/ข้อร้องเรียนของ
ผู้รับบริการ) 

    

3) มิติด้านความคุ้มค่า    
 (การลดค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงบริการของประชาชน/การลดต้นทุน/ 
ผลิตภาพการให้บริการของหน่วยงาน/ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ สังคม 
และชุมชน โดยรวม) 

    

4) มิติการพัฒนาท่ียั่งยืนและภาพลักษณ์  
  (ความต่อเนื่องในการส่งสมัครขอรับรางวัล/ภาพลักษณ์ท่ีดีของหน่วยงานท่ี
ปรากฏแก่สาธารณะ/ความโปร่งใสของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผลงานท่ีเสนอ
ขอรับรางวัล) 
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รายละเอียดในแต่ละประเด็นพิจารณาประกอบด้วย  
 
ส่วนท่ี 1 การจัดการเพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย 
1) รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการท่ีเป็นเลิศ 

1.1)   การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 
1.2)   การให้บริการที่มีคุณภาพ 
1.3)   การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ  

2) รางวัลบูรณาการการบริการท่ีเป็นเลิศ 
2.1)   การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 
2.2)   การให้บริการที่มีคุณภาพ 
2.3)   การส่งเสริมการทํางานแบบหุ้นส่วน 
2.4)   การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ 
2.5)   การเข้าถึงบริการ และการสง่เสริมให้เกิดความเสมอภาคในการรับบริการ 

3) รางวัลนวัตกรรมการบริการท่ีเป็นเลิศ 
3.1)   การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 
3.2)   การให้บริการที่มีคุณภาพ 
3.3)   การเปล่ียนแปลงระบบบริหารจัดการ 
3.4)   การเสนอแนวคิดใหม่ 

4) รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ 
4.1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 
4.2) การให้บริการท่ีมีคุณภาพ 
4.3) การเปล่ียนแปลงระบบบริหารจัดการ 
4.4) การเสนอแนวคิดใหม่ 
 

  ส่วนท่ี 2 ผลลัพธ์การดําเนินการ ประกอบด้วย 
 

1) มิติด้านความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงบริการ 
ประโยชน์ของการดําเนินการปรับปรุงบริการท่ีส่งผลต่อกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของ

การปรับปรุง 
2) มิติด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ 

2.1)  การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บรกิาร 
2.2)  ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.3)  ความไม่พึงพอใจ/ข้อร้องเรยีนของผู้รับบรกิาร 

3) มิติด้านความคุ้มค่า  
3.1)  การลดค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงบริการของประชาชน 
3.2)  การลดต้นทุน/ผลิตภาพการให้บริการของหน่วยงาน 

      3.3) ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนโดยรวม  
 



 

 

 
 
 
 

 เกณฑ์ก
 
 
ส่วนที่ 1

1) ราง
1.1
1.2
1.3

2) ราง
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3) ราง
3.1
3.2
3.3
3.4

4) ราง
4.1
4.2
4.3
4.4

 
 
 
 

หลักเกณฑ์แ

 
4) มิ

      พิ
      4
     4
     4

การให้คะแนน

 การจัดการเ

งวัลภาพรวมม
) การเพ่ิมประ
) การให้บริกา
) การเปลี่ยนแ
งวัลบูรณาการ
) การเพ่ิมประ
) การให้บริกา
) การส่งเสริม
) การเปลี่ยนแ
) การเข้าถึงบ
งวัลนวัตกรรม
) การเพ่ิมประ
) การให้บริกา
) การเปลี่ยนแ
) การเสนอแน
งวัลการพัฒน
)  การเพ่ิมประ
)  การให้บริกา
)  การเปลี่ยนแ
)  การเสนอแน

  

และแนวทางก

มิติด้านการพัฒ
พิจารณาจากผล
4.1) ความต่อเ
4.2) ภาพลกัษ
4.3) ความโปร

 
 

น 

เพื่อให้เกิดการ
ปร

มาตรฐานการ
ะสิทธิภาพการ
ารที่มีคุณภาพ
แปลงระบบบ ิ
รการบริการที
ะสิทธิภาพการ
ารที่มีคุณภาพ
มการทํางานแบ
แปลงระบบบ ิ
บริการ และกา
มการบริการที
ะสิทธิภาพการ
ารที่มีคุณภาพ
แปลงระบบบ ิ
นวคิดใหม่ 
าการบริการที
ะสทิธิภาพการ
ารที่มีคุณภาพ
แปลงระบบบ ิ
นวคิดใหม่ 

การพิจารณา

ฒนาที่ยั่งยนืแ
ลการจัดอันดับ
เนื่องในการสง่
ษณ์ที่ดีของหน่
ร่งใสของหน่วย

รพัฒนาคุณภ
ระเด็นการพจิ
รบริการที่เปน็
รให้บริการ 
พ 
ริหารจัดการ 
ที่เป็นเลิศ 
รให้บริการ 
พ 
บบหุ้นส่วน 
ริหารจัดการ 
ารสง่เสริมให้เกิ
ที่เป็นเลิศ 
รให้บริการ 
พ 
ริหารจัดการ 

ที่เป็นเลิศ 
รให้บริการ 
พ 
ริหารจัดการ 

ารางวัลบริการ

และภาพลักษ
บประสทิธิภาพ
งสมัครขอรับร
วยงานที่ปราก
ยงานท่ีเก่ียวข้

ภาพการให้บริ
จารณา 
นเลิศ 

 

 
กิดความเสมอ

 

 

รภาครัฐแห่งช

ษณ์องค์การ 
พการให้บรกิารข
รางวัล 
กฏแกส่าธารณ
ขอ้งกับผลงาน

ริการ (600 ค

อภาคในการรับ

ชาติ  

ของหน่วยงานภ

ณะ  
ที่เสนอขอรับ

คะแนน) 

บบริการ 

ภาครัฐในประเ

     
รางวัล 

คะแ
60
20
20
20
60
10
15
15
10
10
60
15
15
15
15
60
15
15
15
15
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เด็น ดังน้ี

แนน 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
50 
50 
00 
00 
00 
50 
50 
50 
50 
00 
50 
50 
50 
50 
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ส่วนที่ 2

1) มิติดา้
ประโ
วัตถปุ

2) มิติดา้
2.1)  
2.2) 
2.3) 

3) มิติดา้
3.1) 
3.2) 
3.3) 

4) มิติดา้
4.1) 
4.2) 
4.3) ค

 
 เกณฑ์ก
 
 
 
ได้แก่ ด้า
พัฒนากา
 
เพ่ือให้เกิ
 
เพ่ือให้เกิ
ถึง 800 
 

 

หลักเกณฑ์แ

2 ผลลัพธ์การ

านความสําเร็
โยชน์ของการด
ประสงค์ของก
านคุณภาพแล
 การลดขั้นตอ
ความพึงพอใจ
ความไม่พึงพอ
านความคุ้มค่
การลดค่าใช้จ
การลดต้นทนุ
ความคุ้มค่าท
านการพัฒนา
ความต่อเนื่อง
ภาพลักษณ์ที่
ความโปร่งใสข

 
 

การพิจารณาม
 
 
ระดับยอ

านมาตรฐานก
ารบริการ 

ระดับดีเ
กิดการพัฒนาค

ระดับดี 
กิดการพัฒนาค
คะแนน 

 
 
 
 

  

และแนวทางก

ดําเนินการ (
ปร

ร็จตามวัตถุปร
ดําเนินการปรั
ารปรับปรุง 
ละประสิทธิภ
นและระยะเว
จของผู้รับบริก
อใจ/ข้อร้องเรี
ค่า  
จ่ายในการเข้า
น/ผลิตภาพกา
างเศรษฐกิจ ส
าที่ยั่งยืนและภ
งในการส่งสมัค
ดีของหน่วยงา
ของหน่วยงาน

มอบรางวัล 

ดเยี่ยม หน่วย
การบริการ ด้

ด่น หน่วยงาน
คุณภาพการให
 หน่วยงานที่จ
คุณภาพการให

การพิจารณา

400 คะแนน
ระเด็นการพจิ
ระสงค์ของกา
รบัปรุงบริการท

าพการให้บริ
วลาในการใหบ้
การและผู้มีส่ว
รยีนของผู้รับบ

ถึงบริการของ
รให้บริการขอ

 สังคม และชุม
ภาพลักษณ์อ
ครขอรับรางวั
านที่ปรากฏแ
นที่เกี่ยวข้องกั

ยงานที่จะพิจา
้านการบูรณา

นที่จะพิจารณ
ห้บริการและผ
จะพิจารณาใ
ห้บริการและ

ารางวัลบริการ

) 
จารณา 
ารปรับปรุงบริ
ที่ส่งผลต่อกลุ่

รการ 
บริการ 
วนได้ส่วนเสีย 
บริการ 

งประชาชน 
องหน่วยงาน 
มชน โดยรวม 
งค์การ 
วัล 
กส่าธารณะ 
ับผลงานที่เสน

รณาให้ได้รับร
าการการบริก

ณาให้ได้รับราง
ผลลัพธ์การดํา
ให้ได้รับรางวั
ผลลัพธ์การดํ

รภาครัฐแห่งช

ริการ 
มเป้าหมายตา

 

 
  

นอขอรับรางวั

รางวัลต้องมีกา
การ และด้าน

งวัลต้องมีผลค
าเนินการ ไม่น้
ัลต้องมีผลคะ
าเนินการ ได้ค

ชาติ  

าม

วัล 

ารดําเนินการที
นวัตกรรมกา

คะแนนรวมข
น้อยกว่า 800 
ะแนนรวมขอ
คะแนนมากก

คะแ
10
10

10
40
30
30
10
40
30
30
10
50
40
10

ที่โดดเด่นครบท
รบริการ หรือ

องกระบวนก
 คะแนน 
องกระบวนกา
ว่า 750 คะแน
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แนน 
00 
00 

00 
0 
0 
0 
00 
0 
0 
0 
00 
0 
0 
0 

ทั้ง 3 ด้าน
อด้านการ

ารจัดการ

ารจัดการ
นน แต่ไม่
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 ท้ังนี้ ระดับของรางวัลมีข้อกําหนดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการได้รับรางวัลในแต่ละประเภทรางวัล ดังน้ี 
 
 1. รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการท่ีเป็นเลิศ 

 ระดับดีเด่น ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้านการให้บริการท่ีมีคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
และส่วนท่ี 2 ผลลัพธ์การดําเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกัน
ต้องไม่น้อยกว่า 800  คะแนน 

 ระดับดี ต้องได้คะแนนส่วนท่ี 1 ด้านการให้บริการท่ีมีคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และ
ส่วนท่ี 2 ผลลัพธ์การดําเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่
น้อยกว่า 750 คะแนน 
 

 2. รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ 
 ระดับดีเด่น ต้องได้คะแนนส่วนท่ี 1 ด้านการส่งเสริมการทํางานแบบหุ้นส่วนและการส่งเสริม

ให้เกิดความเสมอภาคในการรับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และส่วนที่ 2 ผลลัพธ์การ
ดําเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่า 800 คะแนน 

 ระดับดี ต้องได้คะแนนส่วนท่ี 1 ด้านการส่งเสริมการทํางานแบบหุ้นส่วนและการส่งเสริมให้เกิด
ความเสมอภาคในการรับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และส่วนที่ 2 ผลลัพธ์การดําเนินการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 และคะแนนท้ังสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่า 750 คะแนน 
 

 3. รางวัลนวัตกรรมการบริการท่ีเป็นเลิศ 
 ระดับดีเด่น ต้องได้คะแนนส่วนท่ี 1 ด้านการเสนอแนวคิดใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ

ส่วนท่ี 2 ผลลัพธ์การดําเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่
น้อยกว่า 800 คะแนน 

 ระดับดี ต้องได้คะแนนส่วนท่ี 1 ด้านการเสนอแนวคิดใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และส่วนท่ี 2 
ผลลัพธ์การดําเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และคะแนนท้ังสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่า 
750 คะแนน 
 

4. รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ 
 ระดับดีเด่น ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้านการให้บริการท่ีมีคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

และส่วนท่ี 2 ผลลัพธ์การดําเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกัน
ต้องไม่น้อยกว่า 800  คะแนน 

 ระดับดี ต้องได้คะแนนส่วนท่ี 1 ด้านการให้บริการท่ีมีคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และ
ส่วนท่ี 2 ผลลัพธ์การดําเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และคะแนนท้ังสองส่วนรวมกันต้อง  
ไม่น้อยกว่า 750 คะแนน 
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ข้ันตอนที

 
สํานักงาน
คะแนน 
800 คะแ

ข้ันตอนที

 
มีคะแนน

 

หลักเกณฑ์แ

มัครขอรับรา
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ส่วนราชก

ออนไลน์ ที่ ww
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นไขที่กําหนด 
ไป 

 

ที่ 2 : การตรว

เป็นการประเ
น ก.พ.ร. โดย
แนนมากกว่า 

ที่ 3 : การกล่ั
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นต้ังแต่ 800 คะ
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ww.opdc.go

 

ระเมินและมอ
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Review) 

าชการเสนอข
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15 

ปี พ.ศ. 25
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เมินมายัง
น ผลงาน

ณวุฒิจาก
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หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  ปี พ.ศ. 2557 

ข้ันตอนท่ี 5 : เสนอ อ.ก.พ.ร. เก่ียวกับการยกระดับและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอนระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการประชาชนอนุมัติรางวัล 

 นําเสนอผลการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติต่อ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการยกระดับและพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการประชาชน เพ่ืออนุมัติรางวัล 

ข้ันตอนท่ี 6 : ประกาศรางวัล 

 ประกาศรายช่ือส่วนราชการที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 

ข้ันตอนท่ี 7: มอบรางวัล 

 จัดพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กระบวนการตัดสินรางวัลและมอบรางวัล 
 

ตรวจสอบเอกสาร
เบื้องตน้

ตรวจประเมินจาก
เอกสารรายงาน

< 750 คะแนน
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ประเมิน
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ณ พื้นที่

≥ 800  คะแนน

ประกาศผลการ
พิจาณา

มอบรางวัล

เสนอ อ.ก.พ.ร. ฯ 
พิจารณา

No

รับสมัคร

yes

yes
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ปี พ.ศ. 25
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ภาคผนวก 1   แนวทางการให้คะแนนรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 

 

        1.1 ประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการท่ีเป็นเลิศ 

            1.2 ประเภทรางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ 

             1.3 ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ 

             1.4 ประเภทรางวัลการพัฒนาบริการที่เป็นเลิศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์แ

     1.1

 

 

 

 

และแนวทางก

1 ประเภทร

การพิจารณา

รางวัลภาพ

ารางวัลบริการ

พรวมมาตร

รภาครัฐแห่งช

รฐานการบ

ชาติ  

บริการที่เป็นนเลิศ 

19 

ปี พ.ศ. 25557 
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หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  ปี พ.ศ. 2557 

 

ประเดน็พิจารณา คะแนน

คะแนน 200

       1.1) มีการปรับปรุง/ลดขั้นตอน 
หรือปรับปรุงกระบวนการทํางาน/
กระบวนการให้บริการ หรือดําเนินการ
อื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

มีแนวทางในการ
ปรับปรุง/ลดขั้นตอนใน
การทํางาน/บริการแต่
ยังไม่มีระบบที่ชัดเจน

มีแนวทางในการ
ปรับปรุง/ลดขั้นตอนใน
การทํางาน/บริการ 
อย่างเป็นระบบ
(ขั้นตอนการปรับปรุง 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ หน่วยงานที่
จะดําเนินการ)

มีแนวทางในการ
ปรับปรุง/ลดขั้นตอน
ในการทํางาน/บริการ 
อย่างเป็นระบบ และ
มีการนําแนวทางไป
ปรับปรุงบางขั้นตอน

มีแนวทางในการ
ปรับปรุง/ลดขั้นตอนใน
การทํางาน/บริการ 
อย่างเป็นระบบ และมี
การนําแนวทางไป
ปรับปรุงครบทุกขั้นตอน

คะแนน 40 30 40

       2.1) มีการให้ความสําคัญกับพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ เช่น การกําหนด
นโยบาย หรือกลยุทธ์ขององค์การ โดย
คํานึงถึงผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

มีการสํารวจความ
คิดเห็นความต้องการ 
ความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ

มีวิสัยทัศน/์กลยุทธ์ใน
การปรับปรุงการ
ทํางาน/บริการ 

มีการกําหนดแผนงาน/
โครงการที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์/กลยุทธ์ใน
การปรับปรุงการ
ทํางาน/บริการ 

ผู้บริหารมีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงและพัฒนา
 คุณภาพการทํางาน/ 
บริการ อย่างต่อเนื่อง

แนวทางการให้คะแนนรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards)
ประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ

เกณฑ์การให้คะแนน

1. การจัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ (600 คะแนน)

   1) การเพิ่มประสิทธภิาพการให้บริการ

50 100 150 200

   2) การให้บริการที่มีคุณภาพ

10 20
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คะแนน 40 10 20 30 40

      2.2) มีการกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจ (ทําให้กระบวนการให้บริการมี
ความคล่องตัวมากขึ้น)

มอบอํานาจร้อยละ 50
 ของจํานวนเรื่องที่ควร
มอบอํานาจเพื่อให้
การทํางานเกิด
ความคล่องตัว

มอบอํานาจร้อยละ 60 
ของจํานวนเรื่องที่ควร
มอบอํานาจเพื่อให้
การทํางานเกิด
ความคล่องตัว

มอบอํานาจร้อยละ 80
 ของจํานวนเรื่องที่ควร
มอบอํานาจเพื่อให้
การทํางานเกิด
ความคล่องตัว

มอบอํานาจร้อยละ 
100 ของจํานวนเรื่องที่
ควรมอบอํานาจเพื่อให้
การทํางานเกิด
ความคล่องตัว

คะแนน 100

      2.3) มีมาตรฐานในการให้บริการของ
ทุกหน่วยบริการ (คู่มือการปฏิบัติงาน/
การให้บริการ ระยะเวลาที่ชัดเจน และ
พฤติกรรมการให้บริการของเจ้าหน้าที่)

มีการกําหนดมาตรฐาน
ขั้นตอนการทํางาน/
บริการ (work flow) 
รายละเอียดของงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ 
ข้อกําหนด)

มีการนํามาตรฐานไปใช้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
ของหน่วยบริการ

มีการนํามาตรฐานไปใช้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ของหน่วยบริการ

มีการนํามาตรฐานไปใช้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของหน่วยบริการ

มีการนํามาตรฐาน
ไปใช้อย่างทั่วถึง
ทุกหน่วยบริการ
ร้อยละ 100

มีการจัดทําคู่มือการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่

มีการนํามาตรฐานไปใช้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของหน่วยบริการ

มีการนํามาตรฐานไปใช้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ของหน่วยบริการ

มีการนํามาตรฐานไปใช้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
ของหน่วยบริการ

มีการกําหนดระบบใน
การติดตามประเมินผล
การนํามาตรฐานงาน
ไปปฏิบัติ

 10 - 20 30 - 50 60 - 70 80 - 90 100
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คะแนน 20

      2.4) มีความเป็นเอกลักษณ์ของหน่วย
บริการทั้งหมด เช่น แผนผังสํานักงาน 
เครื่องแต่งกาย การให้บริการนอกเวลา
ทําการ ป้าย สัญลักษณ์ต่างๆ

มีความเป็นเอกลักษณ์
เดียวกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 
ของหน่วยบริการ

มีความเป็นเอกลักษณ์
เดียวกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 
ของหน่วยบริการ

มีความเป็นเอกลักษณ์
เดียวกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90
ของหน่วยบริการ

มีความเป็นเอกลักษณ์
เดียวกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 
ของหน่วยบริการ

มีความเป็นเอกลักษณ์
เดียวกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
ของหน่วยบริการ

มีความเป็นเอกลักษณ์
เดียวกันทุกหน่วยบริการ

คะแนน 60

        3.1) มีการสร้างวัฒนธรรมองค์การ 
ให้มี Service mind

มีแนวทางในการสร้าง
วัฒนธรรมองค์การให้มี
Service mind อย่าง
เป็นระบบ

มีการอบรม/จัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริม Service 
mind ให้กับเจ้าหน้าที่
บางกลุ่มเป้าหมาย

มีการติดตาม
ประเมินผลความสําเร็จ
ของการสร้าง
วัฒนธรรมองค์การให้มี 
Service mind 

มีการสื่อสารเกี่ยวกับ
วัฒนาธรรมองค์การ
ด้าน Service Mind 
อย่างต่อเนื่อง

มีการอบรม/จัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริม Service 
mind ให้กับเจ้าหน้าที่
ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย

มีการสร้างวัตนธรรม
องค์การด้าน Service
 mind อย่างต่อเนื่อง

5 10 20

    3) การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ

 10 - 20 30 - 40 50 - 60
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คะแนน 60

       3.2) มีการสร้างการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในองค์การในการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน/บริการ

มีการสร้างแรงจูงใจให้
บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงคุณภาพ
การทํางาน/บริการ

มีการจัดกิจกรรม KM 
ของบุคลากรในองค์การ
อย่างเป็นระบบในการ
ปรับปรุงคุณภาพการ
ทํางาน/บริการ เพียง
บางส่วน

มีการนําความคิดเห็น
ของบุคคลากรไปใช้ใน
การปรับปรุงการทํางาน
 /บริการ

มีการเปิดโอกาสให้
บุคลากรเสนอความ
คิดเห็นในการปรับปรุง
การทํางาน /บริการ

มีการจัดกิจกรรม KM 
ของบุคลากรในองค์การ
อย่างเป็นระบบในการ
ปรับปรุงคุณภาพการ
ทํางาน/บริการ ทั่วทั้ง
องค์การ

มีการนําองค์ความรู้ไปสู่
การปรับปรุงคุณภาพ
การทํางาน/บริการ

คะแนน 80

       3.3) มีการบริหารจัดการโดยใช้
ข้อมูลสารสนเทศ

มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการทํางาน
 /บริการ

มีการนําข้อมูล
สารสนเทศมาใช้ในการ
ทํางาน/ บริการ

 10 - 20 30 - 40 50 - 60

10 - 40 50 - 80
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คะแนน 100

      ประโยชน์ของการดําเนินการ
ปรับปรุงบริการที่ส่งผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
ตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุง

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100

คะแนน 40

       2.1) การลดขั้นตอน และระยะเวลา
ในการให้บริการ 
    
      

ลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาได้ไม่น้อยกว่า
 ร้อยละ 60

ลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

ลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาได้ไม่น้อยกว่า
 ร้อยละ 80

ลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาได้ไม่น้อยกว่า
 ร้อยละ 90

มีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการทํางานให้ดี
ขึ้นอย่างก้าวกระโดด

คะแนน 30

      2.2) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100

คะแนน 30

      2.3) ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ
 หรือ

น้อยกว่าร้อยละ 8 น้อยกว่าร้อยละ 6 น้อยกว่าร้อยละ 4 น้อยกว่าร้อยละ 2 ความไม่พึงพอใจ
ร้อยละ 0

           การจัดการข้อร้องเรียน ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100

100

2. ผลลัพธก์ารดําเนินการ (400 คะแนน)

    1) มิตดิา้นความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงบริการ

80 85 90 95

20 25 30 35

    2) มิตดิา้นคุณภาพและประสิทธภิาพการให้บริการ

40

10 15 20 25 30

10 15 20 25 30
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หมายเหต ุ
-  รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้านการให้บริการที่มีคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และส่วนที่ 2 ผลลัพธ์การดําเนินการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
    และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่า 800 คะแนน 
- แนวทางการให้คะแนนอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

คะแนน 40

      3.1) การลดค่าใช้จ่ายในการเข้าถึง
บริการของประชาชน

ค่าใช้จ่ายของประชาชน
ในการเข้าถึงบริการ
ลดลงร้อยละ 10

ค่าใช้จ่ายของประชาชน
ในการเข้าถึงบริการ
ลดลงร้อยละ 20

ค่าใช้จ่ายของประชาชน
ในการเข้าถึงบริการ
ลดลงร้อยละ 30

ค่าใช้จ่ายของประชาชน
ในการเข้าถึงบริการ
ลดลงร้อยละ 40

คะแนน 30

      3.2) การลดต้นทุน/ผลิตภาพ
การให้บริการของหน่วยงาน

ผลิตภาพเท่ากับ
เป้าหมายที่กําหนด

ผลิตภาพมากกว่า
เป้าหมายที่กําหนด

คะแนน 30

      3.3) ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ สังคม
 และชุมชน โดยรวม

B/C ratio = 1.00 B/C ratio 
อยู่ระหว่าง 1.01 - 5.00

B/C ratio 
อยู่ระหว่าง 5.01 - 
10.00

คะแนน 50 30

      4.1) ความต่อเนื่องในการส่งสมัคร
ขอรับรางวัล

ส่งสมัครขอรับรางวัล
ครั้งแรก

เคยส่งสมัครขอรับรางวัล
 (แม้ไม่ต่อเนื่อง)

ส่งสมัครขอรับรางวัล
ต่อเนื่อง 2 ปี

ส่งสมัครขอรับรางวัล
ต่อเนื่อง 3 ปี

ส่งสมัครขอรับรางวัล
ทุกปี

คะแนน 40

      4.2) ภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานที่
ปรากฎแก่สาธารณะ

คะแนน 10

      4.3) ความโปร่งใสของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับผลงานที่เสนอขอรับรางวัล

   3) มิตดิา้นความคุ้มค่า

10 20 30

   4) มิตดิา้นการพัฒนาที่ยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์การ

10 15 20 25

10 20 30 40

10 20 - 30
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ประเดน็พิจารณา คะแนน

คะแนน 100

       1.1) มีการปรับปรุง/ลดขั้นตอน 
หรือปรับปรุงกระบวนการทํางาน/
กระบวนการให้บริการ หรือดําเนินการ
อื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

มีแนวทางในการ
ปรับปรุง/ลดขั้นตอนใน
การทํางาน/บริการแต่
ยังไม่มีระบบที่ชัดเจน

มีแนวทางในการปรับปรุง/
ลดขั้นตอนในการทํางาน/
บริการ อย่างเป็นระบบ
(ขั้นตอนการปรับปรุง 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ หน่วยงานที่จะ
ดําเนินการ)

มีแนวทางในการ
ปรับปรุง/ลดขั้นตอน
ในการทํางาน/บริการ 
อย่างเป็นระบบ และ
มีการนําแนวทางไป
ปรับปรุงบางขั้นตอน

มีแนวทางในการ
ปรับปรุง/ลดขั้นตอนใน
การทํางาน/บริการ 
อย่างเป็นระบบ และมี
การนําแนวทางไป
ปรับปรุงครบทุกขั้นตอน

คะแนน 40 30 40

       2.1) มีการให้ความสําคัญกับพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ เช่น การกําหนด
นโยบาย หรือกลยุทธ์ขององค์การ โดย
คํานึงถึงผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

มีการสํารวจความ
คิดเห็นความต้องการ 
ความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ

มีวิสัยทัศน/์กลยุทธ์ใน
การปรับปรุงการ
ทํางาน/บริการ 

มีการกําหนดแผนงาน/
โครงการที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์/กลยุทธ์ใน
การปรับปรุงการ
ทํางาน/บริการ 

ผู้บริหารมีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงและพัฒนา
 คุณภาพการทํางาน/ 
บริการ อย่างต่อเนื่อง

แนวทางการให้คะแนนรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards)
ประเภทรางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ

เกณฑ์การให้คะแนน

1. การจัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ (600 คะแนน)

   1) การเพิ่มประสิทธภิาพการให้บริการ

10 - 20 30 - 50 50 - 70 80 - 100

   2) การให้บริการที่มีคุณภาพ

10 20
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คะแนน 40 10 20 30 40

      2.2) มีการกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจ (ทําให้กระบวนการให้บริการมี
ความคล่องตัวมากขึ้น)

มอบอํานาจร้อยละ 50
 ของจํานวนเรื่องที่ควร
มอบอํานาจเพื่อให้
การทํางานเกิด
ความคล่องตัว

มอบอํานาจร้อยละ 60 
ของจํานวนเรื่องที่ควร
มอบอํานาจเพื่อให้
การทํางานเกิด
ความคล่องตัว

มอบอํานาจร้อยละ 80
 ของจํานวนเรื่องที่ควร
มอบอํานาจเพื่อให้
การทํางานเกิด
ความคล่องตัว

มอบอํานาจร้อยละ 
100 ของจํานวนเรื่องที่
ควรมอบอํานาจเพื่อให้
การทํางานเกิด
ความคล่องตัว

คะแนน 40

      2.3) มีมาตรฐานในการให้บริการของ
ทุกหน่วยบริการ (คู่มือการปฏิบัติงาน/
การให้บริการ ระยะเวลาที่ชัดเจน และ
พฤติกรรมการให้บริการของเจ้าหน้าที่)

มีการกําหนดมาตรฐาน
ขั้นตอนการทํางาน/
บริการ (work flow) 
รายละเอียดของงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ 
ข้อกําหนด)

มีการจัดทําคู่มือการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่

มีการกําหนดระบบใน
การติดตามประเมินผล
การนํามาตรฐานงาน
ไปปฏิบัติ

มีการนํามาตรฐานไปใช้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
ของหน่วยบริการ

คะแนน 30

      2.4) มีความเป็นเอกลักษณ์ของหน่วย
บริการทั้งหมด เช่น แผนผังสํานักงาน 
เครื่องแต่งกาย การให้บริการนอกเวลา
ทําการ ป้าย สัญลักษณ์ต่างๆ

มีความเป็นเอกลักษณ์
เดียวกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 
ของหน่วยบริการ

มีความเป็นเอกลักษณ์
เดียวกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 
ของหน่วยบริการ

10 20 30 40

15 30
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คะแนน 150

       3.1) มีกลไกในการเปิดโอกาส/
สนับสนุนให้ภาคส่วนอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงาน/บริการ (เช่น จัดช่องทาง
ให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในบริการภาครัฐ
 การให้คําปรึกษาแนะนํา การสร้างความรู้
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน)

มีกลไกในการเปิดโอกาส
ให้ภาคส่วนอื่นเข้ามา
เสนอความคิดเห็น

มีกลไกให้ภาคส่วนอื่น
เข้ามาปฏิบัติงานร่วมกัน

มีการนําความคิดเห็น
จากการเปิดโอกาสให้
ภาคส่วนอื่นเข้ามามี
ส่วนร่วมมาใช้ในการ
พัฒนางานให้ดีขึ้น

มีการจัดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์กับภาค
ส่วนอื่นๆ 

มีการติดตาม
ประเมินผลความสําเร็จ
ของการให้ภาคส่วนอื่น
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ทํางาน /บริการ

มีช่องทางในการให้
ข้อมูลข่าวสารและรับ
ฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่สามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างน้อย 3 ช่องทาง

มีการจัดกิจกรรมในการ
เปิดโอกาสให้ภาคส่วน
อื่นเข้ามามีส่วนร่วม
อย่างสม่ําเสมอ

มีการส่งเสริม/และ
สนับสนุนให้ภาคส่วน
อื่นมาปฏิบัติงานร่วมกัน

มีการประชาสัมพันธ์ 
หรือเผยแพร่ผลการ
ดําเนินงานให้กับ
ประชาชนรับทราบ

มีการพัฒนา
การเปิดโอกาสให้
ภาคส่วนอื่นเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง

    3) การส่งเสริมการทํางานแบบหุ้นส่วน

30 60 90 120 150
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คะแนน 30

        4.1) มีการสร้างวัฒนธรรมองค์การ 
ให้มี Service mind

มีแนวทางในการสร้าง
วัฒนธรรมองค์การให้มี
Service mind อย่าง
เป็นระบบ

มีการอบรม/จัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริม Service 
mind ให้กับเจ้าหน้าที่
บางกลุ่มเป้าหมาย

มีการติดตาม
ประเมินผลความสําเร็จ
ของการสร้าง
วัฒนธรรมองค์การให้มี 
Service mind 

มีการสื่อสารเกี่ยวกับ
วัฒนาธรรมองค์การ
ด้าน Service Mind 
อย่างต่อเนื่อง

มีการอบรม/จัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริม Service 
mind ให้กับเจ้าหน้าที่
ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย

มีการสร้างวัตนธรรม
องค์การด้าน Service
 mind อย่างต่อเนื่อง

    4) การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ

10 20 30



 

31 
 

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  ปี พ.ศ. 2557 

 

 

 

 

คะแนน 30

       4.2) มีการสร้างการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในองค์การในการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน/บริการ

มีการสร้างแรงจูงใจให้
บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงคุณภาพ
การทํางาน/บริการ

มีการจัดกิจกรรม KM 
ของบุคลากรในองค์การ
อย่างเป็นระบบในการ
ปรับปรุงคุณภาพการ
ทํางาน/บริการ เพียง
บางส่วน

มีการนําความคิดเห็น
ของบุคคลากรไปใช้ใน
การปรับปรุงการทํางาน
 /บริการ

มีการเปิดโอกาสให้
บุคลากรเสนอความ
คิดเห็นในการปรับปรุง
การทํางาน /บริการ

มีการจัดกิจกรรม KM 
ของบุคลากรในองค์การ
อย่างเป็นระบบในการ
ปรับปรุงคุณภาพการ
ทํางาน/บริการ ทั่วทั้ง
องค์การ

มีการนําองค์ความรู้ไปสู่
การปรับปรุงคุณภาพ
การทํางาน/บริการ

คะแนน 40

       4.3) มีการบริหารจัดการโดยใช้
ข้อมูลสารสนเทศ

มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการทํางาน
 /บริการ

มีการนําข้อมูล
สารสนเทศมาใช้ในการ
ทํางาน/ บริการ

10 - 20 30 - 40

10 20 30
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คะแนน 70 10 20 30 50 70

     5.1) ผู้รับบริการสามารถเข้าถึง
บริการไดห้ลายช่องทาง หรือสามารถ
เข้าถึงบริการของทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องได้
ในจุดเดยีว (จํานวนจุดบริการที่ลดลง
จากการบูรณาการการทํางาน)

 มีการกําหนดแนวทางการ
ทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการพฒันาการ
ให้บริการอย่างเป็นระบบ

 มีการจัดทําข้อตกลงในการ
ปฏิบัตงิานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 มีระบบในการตดิตาม
ประเมินผลการทํางานร่วมกัน

 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพือ่พฒันาการ
ทํางาน/บริการให้ดขีึ้น

 มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ในการทํางาน/บริการ

 มีการเพิม่ช่องทางในการ
เข้าถึงบริการ

 สามารถลดจุด/เวลาในการ
ให้บริการ

 สามารถลดจุด/เวลาในการ
ให้บริการและสามารถทํางาน
แทนหน่วยงานอื่นได้

 สามารถให้บริการ ณ จุด
เดยีว

 สามารถให้บริการ ณ จุด
เดยีว และสามารถทํางานแทน
หน่วยงานอื่นได้

คะแนน 30 15 30

    5.2) ขยายการให้บริการไปยังกลุ่ม
ผู้ดอ้ยโอกาส เช่น คนยากจน คนพกิาร 
เป็นตน้ และประชาชนมากขึ้น

 มีการกําหนดแนวทางในการ
ขยายการให้บริการอย่างเป็นระบบ

 มีการกําหนดแนวทางใน
การขยายการให้บริการอย่าง
เป็นระบบและมีการขยายการ
ให้บริการไปยังกลุ่มตา่ง ๆ

5) การเข้าถึงบริการ และการส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคในการรับบริการ
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คะแนน 100

      ประโยชน์ของการดําเนินการ
ปรับปรุงบริการที่ส่งผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
ตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุง

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100

คะแนน 40

       2.1) การลดขั้นตอน และระยะเวลา
ในการให้บริการ 
    
      

ลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาได้ไม่น้อยกว่า
 ร้อยละ 60

ลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

ลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาได้ไม่น้อยกว่า
 ร้อยละ 80

ลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาได้ไม่น้อยกว่า
 ร้อยละ 90

มีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการทํางานให้ดี
ขึ้นอย่างก้าวกระโดด

คะแนน 30

      2.2) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100

คะแนน 30

      2.3) ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ
 หรือ

น้อยกว่าร้อยละ 8 น้อยกว่าร้อยละ 6 น้อยกว่าร้อยละ 4 น้อยกว่าร้อยละ 2 ความไม่พึงพอใจ
ร้อยละ 0

           การจัดการข้อร้องเรียน ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100

100

2. ผลลัพธก์ารดําเนินการ (400 คะแนน)

    1) มิตดิา้นความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงบริการ

80 85 90 95

20 25 30 35

    2) มิตดิา้นคุณภาพและประสิทธภิาพการให้บริการ

40

10 15 20 25 30

10 15 20 25 30
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หมายเหต ุ
-  รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้านการส่งเสริมการทํางานแบบหุ้นส่วนและการส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคในการรับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
   และส่วนที่ 2 ผลลัพธ์การดําเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่า 800 คะแนน 
- แนวทางการให้คะแนนอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

คะแนน 40

      3.1) การลดค่าใช้จ่ายในการเข้าถึง
บริการของประชาชน

ค่าใช้จ่ายของประชาชน
ในการเข้าถึงบริการ
ลดลงร้อยละ 10

ค่าใช้จ่ายของประชาชน
ในการเข้าถึงบริการ
ลดลงร้อยละ 20

ค่าใช้จ่ายของประชาชน
ในการเข้าถึงบริการ
ลดลงร้อยละ 30

ค่าใช้จ่ายของประชาชน
ในการเข้าถึงบริการ
ลดลงร้อยละ 40

คะแนน 30

      3.2) การลดต้นทุน/ผลิตภาพ
การให้บริการของหน่วยงาน

ผลิตภาพเท่ากับ
เป้าหมายที่กําหนด

ผลิตภาพมากกว่า
เป้าหมายที่กําหนด

คะแนน 30

      3.3) ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ สังคม
 และชุมชน โดยรวม

B/C ratio = 1.00 B/C ratio 
อยู่ระหว่าง 1.01 - 5.00

B/C ratio 
อยู่ระหว่าง 5.01 - 
10.00

คะแนน 50 30

      4.1) ความต่อเนื่องในการส่งสมัคร
ขอรับรางวัล

ส่งสมัครขอรับรางวัล
ครั้งแรก

เคยส่งสมัครขอรับรางวัล
 (แม้ไม่ต่อเนื่อง)

ส่งสมัครขอรับรางวัล
ต่อเนื่อง 2 ปี

ส่งสมัครขอรับรางวัล
ต่อเนื่อง 3 ปี

ส่งสมัครขอรับรางวัล
ทุกปี

คะแนน 40

      4.2) ภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานที่
ปรากฎแก่สาธารณะ

คะแนน 10

      4.3) ความโปร่งใสของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับผลงานที่เสนอขอรับรางวัล

   3) มิตดิา้นความคุ้มค่า

10 20 30

   4) มิตดิา้นการพัฒนาที่ยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์การ

10 15 20 25

10 20 30 40

10 20 - 30
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ประเดน็พิจารณา คะแนน

คะแนน 150

       1.1) มีการปรับปรุง/ลดขั้นตอน 
หรือปรับปรุงกระบวนการทํางาน/
กระบวนการให้บริการ หรือดําเนินการ
อื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

มีแนวทางในการ
ปรับปรุง/ลดขั้นตอนใน
การทํางาน/บริการแต่
ยังไม่มีระบบที่ชัดเจน

มีแนวทางในการ
ปรับปรุง/ลดขั้นตอน
ในการทํางาน/บริการ 
อย่างเป็นระบบ และ
มีการนําแนวทางไป
ปรับปรุงบางขั้นตอน

มีแนวทางในการ
ปรับปรุง/ลดขั้นตอนใน
การทํางาน/บริการ 
อย่างเป็นระบบ และมี
การนําแนวทางไป
ปรับปรุงครบทุก
ขั้นตอนและบาง
หน่วยงาน (มีการขยาย
ผลแต่ยังไม่ครบ
ทุกหน่วยงาน)

มีการติดตามทบทวน
ผลของการปรับปรุง
ในแต่ละปี

มีแนวทางในการ
ปรับปรุง/ลดขั้นตอนใน
การทํางาน/บริการ 
อย่างเป็นระบบ
(ขั้นตอนการปรับปรุง 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ หน่วยงาน
ที่จะดําเนินการ)

มีแนวทางในการ
ปรับปรุง/ลดขั้นตอนใน
การทํางาน/บริการ 
อย่างเป็นระบบ และมี
การนําแนวทางไป
ปรับปรุงครบทุกขั้นตอน

มีแนวทางในการ
ปรับปรุง/ลดขั้นตอนใน
การทํางาน/บริการ 
อย่างเป็นระบบ และมี
การนําแนวทางไป
ปรับปรุงครบทุก
ขั้นตอนและครบทุก
หน่วยงาน

มีการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง ทุกปี 
(มีผลการปรับปรุง
ที่ผ่านมา)

แนวทางการให้คะแนนรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards)
ประเภทรางวัลนวัตกรรมการให้บริการ

เกณฑ์การให้คะแนน

1. การจัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ (600 คะแนน)

   1) การเพิ่มประสิทธภิาพการให้บริการ

 10 - 30  40 - 70 80 - 110 120 - 150



 

37 
 

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  ปี พ.ศ. 2557 

 

คะแนน 40 30 40

       2.1) มีการให้ความสําคัญกับพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ เช่น การกําหนด
นโยบาย หรือกลยุทธ์ขององค์การ โดย
คํานึงถึงผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

มีการสํารวจความ
คิดเห็นความต้องการ 
ความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ

มีวิสัยทัศน/์กลยุทธ์ใน
การปรับปรุงการ
ทํางาน/บริการ 

มีการกําหนดแผนงาน/
โครงการที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์/กลยุทธ์ใน
การปรับปรุงการ
ทํางาน/บริการ 

ผู้บริหารมีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงและพัฒนา
 คุณภาพการทํางาน/ 
บริการ อย่างต่อเนื่อง

คะแนน 40 20 40

      2.2) มีการกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจ (ทําให้กระบวนการให้บริการมี
ความคล่องตัวมากขึ้น)

มอบอํานาจร้อยละ 50
 ของจํานวนเรื่องที่ควร
มอบอํานาจเพื่อให้
การทํางานเกิด
ความคล่องตัว

มอบอํานาจร้อยละ 60 
ของจํานวนเรื่องที่ควร
มอบอํานาจเพื่อให้
การทํางานเกิด
ความคล่องตัว

คะแนน 40

      2.3) มีมาตรฐานในการให้บริการของ
ทุกหน่วยบริการ (คู่มือการปฏิบัติงาน/
การให้บริการ ระยะเวลาที่ชัดเจน และ
พฤติกรรมการให้บริการของเจ้าหน้าที่)

มีการกําหนดมาตรฐาน
ขั้นตอนการทํางาน/
บริการ (work flow) 
รายละเอียดของงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ 
ข้อกําหนด)

มีการจัดทําคู่มือการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่

   2) การให้บริการที่มีคุณภาพ

10 20

20 40
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คะแนน 30

      2.4) มีความเป็นเอกลักษณ์ของหน่วย
บริการทั้งหมด เช่น แผนผังสํานักงาน 
เครื่องแต่งกาย การให้บริการนอกเวลา
ทําการ ป้าย สัญลักษณ์ต่างๆ

มีความเป็นเอกลักษณ์
เดียวกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 
ของหน่วยบริการ

มีความเป็นเอกลักษณ์
เดียวกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 
ของหน่วยบริการ

คะแนน 50

        3.1) มีการสร้างวัฒนธรรมองค์การ 
ให้มี Service mind

มีแนวทางในการสร้าง
วัฒนธรรมองค์การให้มี
Service mind อย่าง
เป็นระบบ

มีการสื่อสารเกี่ยวกับ
วัฒนาธรรมองค์การด้าน
 Service Mind อย่าง
ต่อเนื่อง

คะแนน 50

       3.2) มีการสร้างการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในองค์การในการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน/บริการ

มีการสร้างแรงจูงใจให้
บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงคุณภาพ
การทํางาน/บริการ

มีการเปิดโอกาสให้
บุคลากรเสนอความ
คิดเห็นในการปรับปรุง
การทํางาน /บริการ

คะแนน 50

       3.3) มีการบริหารจัดการโดยใช้
ข้อมูลสารสนเทศ

มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการทํางาน
 /บริการ

มีการนําขอ้มูล
สารสนเทศมาใช้ในการ
ทํางาน/ บริการ

15 30

    3) การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ

25 50

25 50

25 50
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คะแนน 40 30 40

       4.1) มีการให้ความสําคัญกับ
สิ่งท้าทาย (เน้นปัจจัยภายนอกที่ถือเป็น
Big Change) ขององค์การ (ซึ่งเป็น
แรงผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใน
การให้บริการ)

มีการวิเคราะห์ความ
ท้าทายขององค์การที่
ส่งผลต่อการพัฒนาการ
ทํางาน/บริการ

มีการนําความท้าทาย
มาใช้เป็นปัจจัยในการ
พัฒนาการทํางาน/
บริการ

นวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้น
สามารถตอบสนอง
ความท้าทายขององค์กร
เป็นบางส่วน

นวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้น
สามารถบรรลุความ
ท้าทายขององค์การ

คะแนน 70

       4.2) มีการสร้างสรรค์การให้บริการ
ใหม่ (รูปแบบ วิธีการ คุณลักษณะ) ที่ส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

มีการปรับปรุง
กระบวนการทํางาน
เพียงเล็กน้อย

มีการนํานวัตกรรมมาใช้
ในการปรับปรุงการ
ทํางาน/บริการ

นวัตกรรมที่นํามาใช้
ทําให้มีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการทํางาน/
บริการเพียงเล็กน้อย

นวัตกรรมที่นํามาใช้
ทําให้มีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการทํางาน/
บริการ และทําให้เกิด
คุณค่าเพิ่มสูงขึ้น

มีการสร้างสรรค์
การให้บริการใหม่และ
ทําให้การทํางาน/
บริการ มีคุณค่าอย่าง
ก้าวกระโดด

คะแนน 40 30 40

      4.3) มีการนําองค์ความรู้/เทคโนโลยี
ใหม่ มาใช้ในการปฏิบัติงาน/บริการ

มีการนําองค์ความรู้/
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้
ในการทํางาน/บริการ

มีการนําองค์ความรู้/
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้
ในการบริการทําให้มี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การทํางาน/บริการเพียง
เล็กน้อย

มีการนําองค์ความรู้/
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้
ในการบริการทําให้มี
การปรบัเปลี่ยนรูปแบบ
การทํางาน/บริการ 
และทําให้เกิดคุณค่า
เพิ่มสูงขึ้น

มีการนําองค์ความรู้/
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้
ในการบริการทําให้มี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การทํางานงาน/บริการ
 และทําให้การทํางาน/
บริการมีคุณค่าอย่าง
ก้าวกระโดด

    4) การเสนอแนวคิดใหม่

70

10 20

10 20

10 20 30 50
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คะแนน 100

      ประโยชน์ของการดําเนินการ
ปรับปรุงบริการที่ส่งผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
ตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุง

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100

คะแนน 40

       2.1) การลดขั้นตอน และระยะเวลา
ในการให้บริการ 
    
      

ลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาได้ไม่น้อยกว่า
 ร้อยละ 60

ลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

ลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาได้ไม่น้อยกว่า
 ร้อยละ 80

ลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาได้ไม่น้อยกว่า
 ร้อยละ 90

มีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการทํางานให้ดี
ขึ้นอย่างก้าวกระโดด

คะแนน 30

      2.2) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100

คะแนน 30

      2.3) ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ
 หรือ

น้อยกว่าร้อยละ 8 น้อยกว่าร้อยละ 6 น้อยกว่าร้อยละ 4 น้อยกว่าร้อยละ 2 ความไม่พึงพอใจ
ร้อยละ 0

           การจัดการข้อร้องเรียน ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100

100

2. ผลลัพธก์ารดําเนินการ (400 คะแนน)

    1) มิตดิา้นความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงบริการ

80 85 90 95

20 25 30 35

    2) มิตดิา้นคุณภาพและประสิทธภิาพการให้บริการ

40

10 15 20 25 30

10 15 20 25 30
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หมายเหต ุ
-  รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้านการเสนอแนวคิดใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และส่วนที่ 2 ผลลัพธ์การดําเนินการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ 
   คะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่า 800 คะแนน 
- แนวทางการให้คะแนนอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

คะแนน 40

      3.1) การลดค่าใช้จ่ายในการเข้าถึง
บริการของประชาชน

ค่าใช้จ่ายของประชาชน
ในการเข้าถึงบริการ
ลดลงร้อยละ 10

ค่าใช้จ่ายของประชาชน
ในการเข้าถึงบริการ
ลดลงร้อยละ 20

ค่าใช้จ่ายของประชาชน
ในการเข้าถึงบริการ
ลดลงร้อยละ 30

ค่าใช้จ่ายของประชาชน
ในการเข้าถึงบริการ
ลดลงร้อยละ 40

คะแนน 30

      3.2) การลดต้นทุน/ผลิตภาพ
การให้บริการของหน่วยงาน

ผลิตภาพเท่ากับ
เป้าหมายที่กําหนด

ผลิตภาพมากกว่า
เป้าหมายที่กําหนด

คะแนน 30

      3.3) ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ สังคม
 และชุมชน โดยรวม

B/C ratio = 1.00 B/C ratio 
อยู่ระหว่าง 1.01 - 5.00

B/C ratio 
อยู่ระหว่าง 5.01 - 
10.00

คะแนน 50 30

      4.1) ความต่อเนื่องในการส่งสมัคร
ขอรับรางวัล

ส่งสมัครขอรับรางวัล
ครั้งแรก

เคยส่งสมัครขอรับรางวัล
 (แม้ไม่ต่อเนื่อง)

ส่งสมัครขอรับรางวัล
ต่อเนื่อง 2 ปี

ส่งสมัครขอรับรางวัล
ต่อเนื่อง 3 ปี

ส่งสมัครขอรับรางวัล
ทุกปี

คะแนน 40

      4.2) ภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานที่
ปรากฎแก่สาธารณะ

คะแนน 10

      4.3) ความโปร่งใสของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับผลงานที่เสนอขอรับรางวัล

   3) มิตดิา้นความคุ้มค่า

10 20 30

   4) มิตดิา้นการพัฒนาที่ยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์การ

10 15 20 25

10 20 30 40

10 20 - 30
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ประเดน็พิจารณา คะแนน

คะแนน 150

       1.1) มีการปรับปรุง/ลดขั้นตอน 
หรือปรับปรุงกระบวนการทํางาน/
กระบวนการให้บริการ หรือดําเนินการ
อื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

มีแนวทางในการ
ปรับปรุง/ลดขั้นตอนใน
การทํางาน/บริการแต่
ยังไม่มีระบบที่ชัดเจน

มีแนวทางในการ
ปรับปรุง/ลดขั้นตอน
ในการทํางาน/บริการ 
อย่างเป็นระบบ และ
มีการนําแนวทางไป
ปรับปรุงบางขั้นตอน

มีแนวทางในการ
ปรับปรุง/ลดขั้นตอนใน
การทํางาน/บริการ 
อย่างเป็นระบบ และมี
การนําแนวทางไป
ปรับปรุงครบทุก
ขั้นตอนและบาง
หน่วยงาน (มีการขยาย
ผลแต่ยังไม่ครบ
ทุกหน่วยงาน)

มีการติดตามทบทวน
ผลของการปรับปรุง
ในแต่ละปี

มีแนวทางในการ
ปรับปรุง/ลดขั้นตอนใน
การทํางาน/บริการ 
อย่างเป็นระบบ
(ขั้นตอนการปรับปรุง 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ หน่วยงาน
ที่จะดําเนินการ)

มีแนวทางในการ
ปรับปรุง/ลดขั้นตอนใน
การทํางาน/บริการ 
อย่างเป็นระบบ และมี
การนําแนวทางไป
ปรับปรุงครบทกุขั้นตอน

มีแนวทางในการ
ปรับปรุง/ลดขั้นตอนใน
การทํางาน/บริการ 
อย่างเป็นระบบ และมี
การนําแนวทางไป
ปรับปรุงครบทุก
ขั้นตอนและครบทุก
หน่วยงาน

มีการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง ทุกปี 
(มีผลการปรับปรุง
ที่ผ่านมา)

แนวทางการให้คะแนนรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards)
ประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ

เกณฑ์การให้คะแนน

1. การจัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ (600 คะแนน)

   1) การเพิ่มประสิทธภิาพการให้บริการ

 10 - 30  40 - 70 80 - 110 120 - 150
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คะแนน 40 30 40

       2.1) มีการให้ความสําคัญกับพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ เช่น การกําหนด
นโยบาย หรือกลยุทธ์ขององค์การ โดย
คํานึงถึงผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

มีการสํารวจความ
คิดเห็นความต้องการ 
ความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ

มีวิสัยทัศน/์กลยุทธ์ใน
การปรับปรุงการ
ทํางาน/บริการ 

มีการกําหนดแผนงาน/
โครงการที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์/กลยุทธ์ใน
การปรับปรุงการ
ทํางาน/บริการ 

ผู้บริหารมีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงและพัฒนา
 คุณภาพการทํางาน/ 
บริการ อย่างต่อเนื่อง

คะแนน 40 20 40

      2.2) มีการกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจ (ทําให้กระบวนการให้บริการมี
ความคล่องตัวมากขึ้น)

มอบอํานาจร้อยละ 50
 ของจํานวนเรื่องที่ควร
มอบอํานาจเพื่อให้
การทํางานเกิด
ความคล่องตัว

มอบอํานาจร้อยละ 60 
ของจํานวนเรื่องที่ควร
มอบอํานาจเพื่อให้
การทํางานเกิด
ความคล่องตัว

คะแนน 40

      2.3) มีมาตรฐานในการให้บริการของ
ทุกหน่วยบริการ (คู่มือการปฏิบัติงาน/
การให้บริการ ระยะเวลาที่ชัดเจน และ
พฤติกรรมการให้บริการของเจ้าหน้าที่)

มีการกําหนดมาตรฐาน
ขั้นตอนการทํางาน/
บริการ (work flow) 
รายละเอียดของงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ 
ข้อกําหนด)

มีการจัดทําคู่มือการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่

   2) การให้บริการที่มีคุณภาพ

10 20

20 40
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คะแนน 30

      2.4) มีความเป็นเอกลักษณ์ของหน่วย
บริการทั้งหมด เช่น แผนผังสํานักงาน 
เครื่องแต่งกาย การให้บริการนอกเวลา
ทําการ ป้าย สัญลักษณ์ต่างๆ

มีความเป็นเอกลักษณ์
เดียวกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 
ของหน่วยบริการ

มีความเป็นเอกลักษณ์
เดียวกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 
ของหน่วยบริการ

คะแนน 50

        3.1) มีการสร้างวัฒนธรรมองค์การ 
ให้มี Service mind

มีแนวทางในการสร้าง
วัฒนธรรมองค์การให้มี
Service mind อย่าง
เป็นระบบ

มีการสื่อสารเกี่ยวกับ
วัฒนาธรรมองค์การด้าน
 Service Mind อย่าง
ต่อเนื่อง

คะแนน 50

       3.2) มีการสร้างการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในองค์การในการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน/บริการ

มีการสร้างแรงจูงใจให้
บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงคุณภาพ
การทํางาน/บริการ

มีการเปิดโอกาสให้
บุคลากรเสนอความ
คิดเห็นในการปรับปรุง
การทํางาน /บริการ

คะแนน 50

       3.3) มีการบริหารจัดการโดยใช้
ข้อมูลสารสนเทศ

มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการทํางาน
 /บริการ

มีการนําข้อมูล
สารสนเทศมาใช้ในการ
ทํางาน/ บริการ

15 30

    3) การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ

25 50

25 50

25 50
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คะแนน 40 30 40

       4.1) มีการให้ความสําคัญกับ
สิ่งท้าทาย (เน้นปัจจัยภายนอกที่ถือเป็น
Big Change) ขององค์การ (ซึ่งเป็น
แรงผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใน
การให้บริการ)

มีการวิเคราะห์ความ
ท้าทายขององค์การที่
ส่งผลต่อการพัฒนาการ
ทํางาน/บริการ

มีการนําความท้าทาย
มาใช้เป็นปัจจัยในการ
พัฒนาการทํางาน/
บริการ

นวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้น
สามารถตอบสนอง
ความท้ายขององค์กร
เป็นบางส่วน

นวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้น
สามารถบรรลุความ
ท้าทายขององค์การ

คะแนน 70

       4.2) มีการสร้างสรรค์การให้บริการ
ใหม่ (รูปแบบ วิธีการ คุณลักษณะ) ที่ส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

มีการปรับปรุง
กระบวนการทํางาน
เพียงเล็กน้อย

มีการนํานวัตกรรมมาใช้
ในการปรับปรุงการ
ทํางาน/บริการ

นวัตกรรมที่นํามาใช้
ทําให้มีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการทํางาน/
บริการเพียงเล็กน้อย

นวัตกรรมที่นํามาใช้
ทําให้มีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการทํางาน/
บริการ และทําให้เกิด
คุณค่าเพิ่มสูงขึ้น

มีการสร้างสรรค์
การให้บรกิารใหม่และ
ทําให้การทํางาน/
บริการ มีคุณค่าอย่าง
ก้าวกระโดด

คะแนน 40 30 40

      4.3) มีการนําองค์ความรู้/เทคโนโลยี
ใหม่ มาใช้ในการปฏิบัติงาน/บริการ

มีการนําองค์ความรู้/
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้
ในการทํางาน/บริการ

มีการนําองค์ความรู้/
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้
ในการบริการทําให้มี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การทํางาน/บริการเพียง
เล็กน้อย

มีการนําองค์ความรู้/
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้
ในการบริการทําให้มี
การปรบัเปลี่ยนรูปแบบ
การทํางาน/บริการ 
และทําให้เกิดคุณค่า
เพิ่มสูงขึ้น

มีการนําองค์ความรู้/
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้
ในการบริการทําให้มี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การทํางานงาน/บริการ
 และทําให้การทํางาน/
บริการมีคุณค่าอย่าง
ก้าวกระโดด

    4) การเสนอแนวคิดใหม่

10 20

10 20 30 70

10 20

50
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คะแนน 100

      ประโยชน์ของการดําเนินการ
ปรับปรุงบริการที่ส่งผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
ตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุง

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100

คะแนน 40

       2.1) การลดขั้นตอน และระยะเวลา
ในการให้บริการ 
    
      

ลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาได้ไม่น้อยกว่า
 ร้อยละ 60

ลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

ลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาได้ไม่น้อยกว่า
 ร้อยละ 80

ลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาได้ไม่น้อยกว่า
 ร้อยละ 90

มีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการทํางานให้ดี
ขึ้นอย่างก้าวกระโดด

คะแนน 30

      2.2) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100

คะแนน 30

      2.3) ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ
 หรือ

น้อยกว่าร้อยละ 8 น้อยกว่าร้อยละ 6 น้อยกว่าร้อยละ 4 น้อยกว่าร้อยละ 2 ความไม่พึงพอใจ
ร้อยละ 0

           การจัดการข้อร้องเรียน ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100

100

2. ผลลัพธก์ารดําเนินการ (400 คะแนน)

    1) มิตดิา้นความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงบริการ

80 85 90 95

20 25 30 35

    2) มิตดิา้นคุณภาพและประสิทธภิาพการให้บริการ

40

10 15 20 25 30

10 15 20 25 30
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หมายเหต ุ
-  รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้านการให้บริการที่มีคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และส่วนที่ 2 ผลลัพธ์การดําเนินการ 
   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่า 800 คะแนน 
- แนวทางการให้คะแนนอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

คะแนน 40

      3.1) การลดค่าใช้จ่ายในการเข้าถึง
บริการของประชาชน

ค่าใช้จ่ายของประชาชน
ในการเข้าถึงบริการ
ลดลงร้อยละ 10

ค่าใช้จ่ายของประชาชน
ในการเข้าถึงบริการ
ลดลงร้อยละ 20

ค่าใช้จ่ายของประชาชน
ในการเข้าถึงบริการ
ลดลงร้อยละ 30

ค่าใช้จ่ายของประชาชน
ในการเข้าถึงบริการ
ลดลงร้อยละ 40

คะแนน 30

      3.2) การลดต้นทุน/ผลิตภาพ
การให้บริการของหน่วยงาน

ผลิตภาพเท่ากับ
เป้าหมายที่กําหนด

ผลิตภาพมากกว่า
เป้าหมายที่กําหนด

คะแนน 30

      3.3) ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ สังคม
 และชุมชน โดยรวม

B/C ratio = 1.00 B/C ratio 
อยู่ระหว่าง 1.01 - 5.00

B/C ratio 
อยู่ระหว่าง 5.01 - 
10.00

คะแนน 50 30

      4.1) ความต่อเนื่องในการส่งสมัคร
ขอรับรางวัล

ส่งสมัครขอรับรางวัล
ครั้งแรก

เคยส่งสมัครขอรับรางวัล
 (แม้ไม่ต่อเนื่อง)

ส่งสมัครขอรับรางวัล
ต่อเนื่อง 2 ปี

ส่งสมัครขอรับรางวัล
ต่อเนื่อง 3 ปี

ส่งสมัครขอรับรางวัล
ทุกปี

คะแนน 40

      4.2) ภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานที่
ปรากฎแก่สาธารณะ

คะแนน 10

      4.3) ความโปร่งใสของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับผลงานที่เสนอขอรับรางวัล

   3) มิตดิา้นความคุ้มค่า

10 20 30

   4) มิตดิา้นการพัฒนาที่ยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์การ

10 15 20 25

10 20 30 40

10 20 - 30
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ของผลงานท

างวัลประเภท
ลิศ  รางวัลนวัต
บบฟอร์มนี้ตาม

……………………

……………………

ังต่อไปน้ีที่ตรง

ร โดยการนําห
าไม่เกิน 3 ปี 

กับผลงานที่เค
านที่ได้รับราง
Best Practic
ารต่อยอดจาก

ารงานบริการ
รนําเทคโนโลยี

รพัฒนาระบบฐ
รพัฒนาระบบจ

ห้เห็นถึงความ
 

 

 

 

รภาครัฐแห่งช

ที่สมัครขอรั

ทรางวัลภาพร
ตกรรมการบริ
มประเภทราง

………………………

………………………

งกับผลงานขอ

หลักการ แนวคิ
 

คยได้รับรางวัล
งวัลได้จากเว็บ
es) 
ผลงานที่เคยไ

รจากหลายหน
ยีสารสนเทศแ

ฐานข้อมูลที่มี
จัดการข้อร้อง

โปร่งใสในการ

ชาติ  

รบัรางวัลเบ้ื

รวมมาตรฐาน
ริการที่เป็นเลิศ
งวัลที่ส่งสมัคร

……………………

……………………

องท่าน (เลือก

คิด เทคนิค เครื

ลแล้ว หรือเป็
บไซต์ของสํานัก

ได้รับรางวัล 

น่วยงานมาให้บ
ละการสื่อสาร

ประสิทธิภาพ
งเรียนที่มีประ

รปฏิบัติราชก

้องต้น 

นการบริการที
ศ และรางวัลก
ร 

……………………

……………………

กได้มากกว่า 1

รื่องมือมาประ

นรูปแบบคลา้
กงาน ก.พ.ร. 

บริการในสถา
รมาใช้ในการใ

พในการให้บรกิ
สิทธิภาพและ

าร 
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ที่เป็นเลิศ  
การพัฒนา

…………….. 

…………….. 

1 ข้อ)  

ะยุกต์ใช้ 

ายคลึงกัน 
 และ 

นที่เดียว 
ให้บริการ  

การ 
ะการ 
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หลักเกณฑ์แ

 

 

 

 

 

แ

 

 

 

และแนวทางก

แบบฟอร์ม

การพิจารณา

 2   แบบฟ

ารางวัลบริการ

 

ฟอร์มรายง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รภาครัฐแห่งช

งานผลการ

ชาติ  

รดําเนินการ 
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ประเภทร
ช่ือผลงา
ช่ือหน่วย
 
สรุปผลง
 
 
ขนาด 16
 
 
 
 
 
 

 

หลักเกณฑ์แ

แบบฟอร์มบ

รางวัล  :     
าน  :     
ยงาน :     

งานโดยย่อ :  

1. โปรดสรุป
6 โดยครอบค
 1.1 
 1.2 
 1.3 
 1.4 
 1.5 
2. โปรดจัดส่ง

และแนวทางก

บทสรุปสาระส

  …………………
 …………………
  …………………

 

เน้ือหาของผล
ลุมหัวข้อ ดังนี
 สภาพการปฏิ
 แนวทางในกา
 สภาพการปฏิ
 ประโยชน์ที่ได
 จุดเด่นของผล
งบทความโดยแ

การพิจารณา

สําคัญของผล

…………………
…………………
…………………

งาน โดยมีควา
นี้ 
ฏบิัติงานเดิม 
ารปรับปรุงบริ
ฏบิัติงานหลังก
ด้รับ 
ลงาน และปัจ
แนบไฟล์ผ่านร

ารางวัลบริการ

 

ลงานที่เสนอข

……………………
……………………
……………………

ามยาวไม่เกิน 

รกิาร 
การปรับปรุงบ ิ

จัยความสําเร็
ระบบออนไลน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รภาครัฐแห่งช

ขอรับรางวัล 

……………………
……………………
……………………

 3 หน้ากระดา

ริการ 

รจ็ 
  

ชาติ  

 (Executive 

…………………
…………………
…………………

าษ A 4 ตัวอั

 Summary)

……………………
……………………
……………………

ักษร TH Sara
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…………… 
………….. 
…………. 
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1. ปัญห
(อธิบ
โดยให
(ควา
………
………
………
………
………
………
 
 

 
2. ผู้นําเ

(ระบวุ
หน่วย
………
………
………
………
………
………
………

 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์แ

หา และสภาพ
บาย ความเป็น
ห้เขียนประเด็น
มยาวไม่เกิน 7

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

เสนอแนวทาง
ว่าใครมีสว่นร่
ยงานของรัฐ ส
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

และแนวทางก

แ

การปฏิบัติงา
นมา ปัญหา 
นที่เป็นหัวใจสํ
700 คํา) 
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

งการแก้ปัญห
รว่มในการออก
 สถาบัน ประช
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

การพิจารณา

แบบฟอร์มรา

านเดิมก่อนที่จ
 และความสํา
สําคัญ แนวโน้ม

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

แผน

หา ผู้ดําเนินกา
กแบบและ/ห ื
ชาชน องค์กรเ
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

ารางวัลบริการ

 

ายงานผลกา
 

จะริเริ่มการป
าคัญที่นํามาสู่
ม และเงื่อนไข

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

--รูป— 
 
 

นผงัการปฏบัิติ
 

าร และผู้มส่ีว
รือดําเนินการ
เอกชน ภาคเอ
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

รภาครัฐแห่งช

ารดําเนินกา

รับปรุง  
สู่การริเริ่มกิจก
ของสถานการ

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

 

ติงานเดิม 

วนได้ส่วนเสีย
ร ให้รวมถึงผู้เกี
อกชน ฯลฯ) (
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

ชาติ  

าร 

กรรม/โครงก
รณ์ รวมทั้งกลุ่ม

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

ยของโครงการ
กี่ยวข้องอ่ืน ๆ
ความยาวไม่เ

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

การ เพ่ือการแ
มที่ได้รับผลกร

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

ร  
ๆ ทั้ง ข้าราชก
กิน 700 คํา) 

……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
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แก้ปัญหา  
ระทบด้วย) 

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

าร 
 
……………
……………
……………
……………
……………
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…………… 
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หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  ปี พ.ศ. 2557 

 
3. ผลงานท่ีเปน็ความคิดริเริ่มในการพัฒนาคุณภาพการบริการ 
    (ให้อธิบายให้เห็นถึงสิง่ท่ีเป็นความคิดริเริ่มในการพัฒนาบริการ และแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นรูปแบบใหม่  
    ระบุแนวคิด/แรงบันดาลใจที่ก่อให้เกิดความคิดริเริ่มท่ีทําให้การปรับปรุงบริการประสบความสําเร็จ  
    (ความยาวไม่เกิน 1,400 คํา)   

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

--รูป-- 
 

แผนผงัการปฏบัิติงานใหม่ 
 
 

4. กลยุทธ์ท่ีนาํมาใช้ให้การพัฒนาบริการประสบผลสําเร็จ 
(สรุปวัตถุประสงค์หลักและกลยุทธ์ท่ีใช้ว่ามีวิธีการอย่างไร และแผนปฏิบัติการในการนํากลยุทธ์ไปสู่การ 
ปฏิบัติ ใครเป็นผู้ดําเนินการ) (ความยาวไม่เกิน 1,400 คํา) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
 

5. ทรัพยากรที่ใช้ในการดําเนินการ 
(ระบุทรัพยากรท้ังด้านการเงิน เทคนิค ทรัพยากรบุคคล ผู้สนับสนุนทางการเงินของการดําเนินโครงการและ
อธิบาย วิธีการจัดสรรหรือกระจายทรัพยากร) (ความยาวไม่เกิน 700 คํา) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
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หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  ปี พ.ศ. 2557 

 
6. ข้ันตอนสําคัญในการพัฒนาการบริการและการนําไปปฏิบัติ 
 

6.1 ลําดับขั้นตอนในการพัฒนา  
(อธิบายข้ันตอนและลําดับเหตุการณ์การดําเนินงานหลักในการริเริ่มพัฒนาการบริการจนถึงขั้นวางแผน  
การพัฒนา) (ความยาวไม่เกิน 700 คํา) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6.2  ลําดับขั้นตอนในการปฏิบัติ 
(อธิบายข้ันตอนและลําดับเหตุการณ์การดําเนินงานหลักในการปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ) 
(ความยาวไม่เกิน 700 คํา) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
         6.3 ระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบริการ 
         (อธิบายวิธีการท่ีใช้ในการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการตามกลยุทธ์) (ความยาวไม่เกิน 700 คํา) 

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

 
7. ปัญหา อุปสรรค รวมถึงวิธีการบริหารจัดการ 
   (ระบุปัญหา อุปสรรคหลักที่พบระหว่างการดําเนินการและวิธีการจัดการกับปัญหา)  
    (ความยาวไม่เกิน 700 คํา) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
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หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  ปี พ.ศ. 2557 

8. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการดําเนินการพัฒนาบริการ 
(อธิบาย ผลลัพธ์ ผลสําเร็จ/ผลกระทบเชิงบวก และวิธีการวัดผลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และ ใครคือ
ผู้ได้รับประโยชน์) (ความยาวไม่เกิน 1,400 คํา) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

 
9. การสร้างความยั่งยืนและการขยายผลไปยังหน่วยงานอ่ืน ๆ 

(อธิบายถึงวิธีการท่ีทําให้เกิดความยั่งยืนในแง่ต่าง ๆ เช่น การเงิน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
สถาบันและกฎระเบียบ เป็นต้น และอธิบายว่าหากการพัฒนาการบริการหรือ ความคิดริเริ่มน้ีถูกจําลอง
แบบหรือเผยแพร่สู่การบริการสาธารณะในระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ จะสามารถนําไปขยายผลได้
อย่างไร) (ความยาวไม่เกิน 700 คํา) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
 

 
10. บทเรียนที่ได้รับจากการดําเนินการพัฒนาบริการ คืออะไร 

 (อธิบายถึงองค์ประกอบหลักท่ีทําให้ประสบความสําเร็จ และสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการดําเนินการพัฒนาบริการ 
และข้อเสนอแนะเพ่ือการดําเนินการต่อไปในอนาคต) (ความยาวไม่เกิน 700 คํา) 

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

 

หมายเหตุ  การจัดทําเอกสารการสมัครขอรับรางวัล โปรดดําเนินการในระบบออนไลน์ www.opdc.go.th 

 

 



 

 

      แบ
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์แ

 

 

 
บบฟอร์ม 3 

     

และแนวทางก

   แบบฟอร์
    (กรณีสมั

การพิจารณา

ร์มรายงานก
ัครรับรางวลั

ารางวัลบริการ

การรักษาคณุ
ลการบริการ

รภาครัฐแห่งช

ณภาพและม
รอย่างยัง่ยืน

ชาติ  

มาตรฐานกา
น) 

ารให้บริการ 
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ชื่อผลงา
     
ชื่อส่วน
     
ประเภท
    
 รายงาน
 
น้อยกว่า 3
 
 
1. สรุปผ
(อธิบายวิ
ความพึงพ
……………
……………
……………
……………
 
2. ปัจจัย
……………
……………
……………
……………
 
3. ปัญห
……………
……………
……………
……………
 
 

หลักเกณฑ์แ

 
แบบ

าน :       …

ราชการ :  

ทรางวัลที่ได้

นการรักษา
(หน่วยงานต้อง
3 ปี  นับตั้งแต่ผ

ผลการดําเนิน
วิธีการในการรั
พอใจ และไม่

……………………
……………………
……………………
……………………

ยสนับสนุนต่อ
……………………
……………………
……………………
……………………

าอุปสรรคต่อ
……………………
……………………
……………………
……………………

และแนวทางก

บฟอร์มรายง
(กรณี

……………………

…………………

ด้รับ ……………

คุณภาพแล
แจ้งความจํานง
ผลงานได้รับราง

นงานในปีที่ผา่
รกัษาคุณภาพ
พึงพอใจของผ

……………………
……………………
……………………
……………………

อการดําเนินงา
……………………
……………………
……………………
……………………

อการดําเนินงา
……………………
……………………
……………………
……………………

การพิจารณา

งานการรกัษ
ณีสมัครรับรา

…………………

……………………

…………………

ะมาตรฐาน
งโดยแสดงผลกา
งวัลบริการภาครั

านมา 
พ และมาตรฐา
ผู้รับบริการแล

……………………
……………………
……………………
……………………
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4. แผนการดําเนินงานในปีต่อไป (ความยาวไม่เกิน 700 คํา) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
หมายเหตุ  การจัดทําเอกสารการสมัครขอรับรางวัล โปรดดําเนินการในระบบออนไลน์ www.opdc.go.th 
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ภาคผนวก 3  ตัวอย่างผลงานบริการ 

 

 3.1 ตัวอย่างผลงานบริการประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ 

  3.2 ตัวอยา่งผลงานบรกิารประเภทรางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลศิ 

  3.3 ตัวอยา่งผลงานบรกิารประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลศิ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
“การกําห
กล่าวคือ
Microch
หน่วยงาน

หนังสือเ

ได้เริ่มปรั
มากข้ึน ร
เสมือนห
ให้ประชา
 
ให้มีความ
Passpor
ข้อมูลดัง
(Machin
เพ่ือให้ส
ระหว่างป
และเพ่ือ
World 
อิเล็กทรอ
บริการ แ

หลักเกณฑ์แ

หนดมาตรฐาน
อ การนําเทคโ
hip เช่น รู
านบริการใช้เวล

ดินทางอิเล็กท

รับเปลี่ยนวิธีก
 รวมไปถึงการ
น่วยงานในภ
าชนมีความคา

กระทรว
มทันสมัย สะด
rt – E-pa
งกล่าวไว้ในไม
ne Readable
อดคล้องกับข
ประเทศเป็นเ
ป้องกันการก่

Trade 
อนิกส์มาใช้ยัง

 และกระบวน

และแนวทางก

ประเภทรา

การให้บ

นการให้บริกา
คโนโลยีสารสน
 รปใบหน้า ลา
วลา ในการให้บ

ทรอนิกส์ ทนั

การในการบริ
รปฏิรูปเพ่ือป
าคเอกชน ก่อ
าดหวังต่อการ
วงการต่างประ
ดวก และรวด
ssport) ซ่ึงเก็

มโครชิฟที่ฝังไว
e Passport) 
ข้อกําหนดขอ
เอกสารท่ีมีคว
ก่อการร้ายระห

นิวยอร์ค ส
งเป็นการตอบ
นการการทําง

การพิจารณา

ตัวอย
างวัลภาพรว

บริการหนั

ารหนังสือเดนิท
นเทศมาใช้ใน
ายน้ิวมือ ทั้งนี
้บริการ 12 นา

นสมัย ทันใจ 

         
 
การปฏิ
ขึ้น เพ่ื
หลักกา
ทั้งยังมุ่ง
เจตนาร
ล่าช้า ซึ

หารและดําเนิ
รับเปลี่ยนภา
อให้เกิดทัศนค
รให้บริการที่ดี
ะเทศเป็นอีกห
เร็วมากขึ้น โด
ก็บข้อมูลเค้าโ
ว้ในปกหลังข
 โดยได้นํามาใ
ององค์การกา
วามม่ันคง ปล
หว่างประเทศ
หรัฐอเมริกา 

บสนองต่อนโย
านของภาครั

ารางวัลบริการ

ย่างผลงานบ
วมมาตรฐาน

นังสอืเดินท

นทางอิเล็กทรอ
นการตรวจสอ
นี้ในการให้บริ
าที หลังจากรับ

 

         
ในระย

รูประบบราช
อรองรับการ
ารบริหารกิจก
งเน้นที่จะให้บ
รมณ์ในการปฏ
ซ่ึงภายหลังกา
นินงานให้ทันส
พลักษณ์ระบ

คติที่ดีต่อหน่ว
จากหน่วยงาน

หน่วยงานหน่ึง
ดยนําระบบก
ครงใบหน้าแล
องหนังสือเดิน
ใช้บริการประช
ารบินพลเรือน
ลอดภัยของข้อ
ศอันเป็นผลสื
 เม่ือวันที่ 11
ยบาย E-gove
รัฐให้มีประสิท

รภาครัฐแห่งช

บริการ 
นการบริการ

ทางอิเล็กท

อนิกส์ในหน่วย
อบเอกสาร แ
ริการสามารถใ
รับเรื่อง” 

ะเวลาไม่ก่ีปีที
การโดยพัฒน
รพัฒนาประ
การบ้านเมือง
บริการประชา
ฏิรูประบบรา
ารปฏิรูประบบ
สมัยและเผย

บบราชการไท
ยงานราชการ
นภาครัฐมากขึ
งที่มีการปรับเ
ารทําหนังสือ
ละลายนิ้วมือ
นทางซ่ึงข้อมูล
ชาชนนับต้ังแ
นระหว่างปร
อมูล และสาม
บเน่ืองมาจาก
 กันยายน 2

ernment ซ่ึงเ
ทธิภาพย่ิงขึ้น

ชาติ  

รทีเ่ป็นเลิศ 

ทรอนิกส ์

ยบริการ จํานว
และมีการเก็บ
ให้บริการได้มี

ที่ผ่านมา หน่ว
นาระบบการใ
เทศ   ในยุค
ที่ดีเพ่ือประโ
าชนเป็นหลัก 
ชการคือ ต้อง
บราชการทําใ
แพร่กระจายข
ยให้ดูทันสมัย
ร ซ่ึงผลของกา
ขึ้นตามไปด้วย
เปลี่ยนวิธีการ
เดินทางอิเล็ก
ของผู้ถือหนัง
ลดังกล่าวสาม
แต่วันที่ 1 สิงห
ะเทศที่ต้องก
มารถยืนยันตัว
กเหตุการณ์ก
544  การนํา
เป็นกระบวนก
น โดยใช้เทคโ

 

 
กรมก

วน 17 แห่งทัว
บข้อมูลของผู้
มีมาตรฐานเดี

วยงานราชกา
ห้บริการท่ีทัน
คโลกาภิวัฒน
ยชน์สุขของป
 และเป็นส่วน
งการแก้ไขปัญ
ให้หน่วยงานห
ข่าวสารไปสู่ป
ย มุ่งเน้นการใ
ารปฏิรูปดังกล
ย 
บริการหนังสื

กทรอนิกส์ (El
งสือเดินทางแ
มารถอ่านได้จ
หาคม 2548 เ
การให้เอกสาร
วบุคคลได้อย่
ารก่อการร้าย
ระบบหนังสือ
การปฏิรูประบ
โนโลยีสารสน

66 

ปี พ.ศ. 25

การกงสุล  

ทั่วประเทศ 
ผ้ร้องลงใน
ดียวกันทุก

ารได้เริ่มมี
นสมัยมาก
น์ โดยยึด
ประชาชน 
นหน่ึงของ
ญหาความ
หลายแห่ง
ประชาชน
ให้บริการ
ล่าวส่งผล

อเดินทาง
lectronic 
ละบันทึก

จากเคร่ือง 
 เป็นต้นมา 
รเดินทาง
างแท้จริง 
ยที่อาคาร 
อเดินทาง
บบบริหาร 
นเทศและ     

557 

     



 

 

การสื่อส
เดินทาง
ต้องการข
 
การปรับ
 
 
ระยะเวล
การผลิต
 
ตรวจสอ
เทคโนโล
ใบหน้า ล
สะดวกใ
นอกจาก
ให้บริกา
กรมสอบ
อาชญาก

   
ข้ันตอนก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์แ

ารเข้ามาปรับ
ยังได้กระจาย
ของประชาชน

บเปล่ียนรูปแบ

เดิมการใ
ลา ขั้นตอน แล
เล่มถึง 3 วันท

 แนวกา
บพิสูจน์ตัวบุ

ลยีสารสนเทศ
 ลายน้ิวมือ เพื
ให้แก่ประชาช
น้ียังได้ดําเนิน
รให้ดีย่ิงขึ้น โ
บสวนคดีพิเศษ
กรรมข้ามชาติ 

         
การให้บริการ

 

และแนวทางก

บปรุงระบบกา
ยจุดให้บริกา
นและเพ่ิมควา

บบเพื่อคุณภา

ให้บริการใน
ละเอกสารมา
ทําการ 
รปรับปรุงระ
คคลเป็นไปอ
มาใช้ในการต
พ่ือใช้ในการพิ
ชน ผู้รับบริก
นการอย่างต่อ
 โดยเฉพาะกา
ษ ตลอดจนสํ
 ซ่ึงทําให้ระยะ

รในปัจจุบัน 

           

ชํา

การพิจารณา

ารทํางาน นอ
รสํานักงานห
มสะดวกแกป่

าพการบริการ

ระยะก่อนที่จ
ก ทําให้กระบ

บบงานใหม่ 
อย่างแม่นยําถู
ตรวจสอบเอก
พิสูจน์ตัวบุคค
การที่บรรลุนิ
เนื่องในการก
รเช่ือมโยงข้อ

สํานักงานตรว
ะเวลาในการผ

ตรวจเอกสา

วดั

จัดเก็บข้อ

  เชน่ ลายน้ิว

าระค่าธรรมเนี
ค่าธร

ารางวัลบริการ

อกเหนือจากก
หนังสือเดินทา
ประชาชนที่อยู

ร 

จะมีการนําร
บวนงานมีความ

  คือ การนําห
ถูกต้อง สามา
สาร และมีกา
คลซ่ึงยากแก่
ติภาวะแล้วยื
ระชับความร่ว
อมูลทะเบียน
วจคนเข้าเมือ
ผลิตเล่มลดลง

าร และรับบัต

ดส่วนสูง 

อมูลของผู้ร้อง

วมือ รปใบหน้

นยีม และรับใ
รรมเนียม 

รภาครัฐแห่งช

การปรับเปลี่ย
างในต่างจังห
ยู่ต่างจังหวัดได้

ระบบหนังสือ
มยุ่งยาก ส่งผ

หนังสือเดินทา
รถป้องกันกา
ารเก็บข้อมูลข
การปลอมแป
ย่ืนเพียงบัตรป
วมมือกับส่วน
ราษฎรระหว่
ง  อีกทั้งเพ่ือ
งเหลือเพียง   

รคิว 

ง  

น้า 

ใบเสร็จ

ชาติ  

นวิธีการให้บ ิ
หวัดมากขึ้นเพื
ด้อย่างทั่วถึง 

เดินทางอิเล็
ลให้ประชาชน

างอิเล็กทรอนิ
ารปลอมแปล
ของผู้ร้องลงใน
ปลง และเพ่ือ
ประจําตัวปร

นราชการที่เกี่ย
างกระทรวงฯ

อป้องกันกระบ
 2 วันทําการ 

ริการแล้ว กอ
พ่ือสนองตอบ
 

กทรอนิกส์ม
นผู้รับบริการใ

นิกส์มาใช้ช่วย
งได้สูง เพราะ
น Microchip
อเป็นการอําน
ระชาชนตัวจริ
ยวข้องเพ่ือปรั
ฯ กับกรมการ
บวนการค้าม
 

67 

ปี พ.ศ. 25

องหนังสือ
บต่อความ

าใช้นั้น มี
ใช้เวลารอ

ทําให้การ
ะมีการนํา
 เช่น รูป
นวยความ
ริงเท่าน้ัน 
ับปรุงการ
รปกครอง 
มนุษย์และ

557 



 

68 
 

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  ปี พ.ศ. 2557 

มาตรฐานด้านเวลาของการให้บริการ 

 ต้ังแต่กรมการกงสุลได้นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ และลดจํานวนเอกสาร
ประกอบการทําหนังสือเดินทางลง ทําให้ใช้เวลาในการรับคําร้องจากประชาชนหลังจากมีการเรียกคิวแล้วเสร็จ
สิ้นประมาณ 12 นาที ท้ังนี้ เพ่ือเป็นการรักษามาตรฐานด้านเวลากรมการกงสุลได้ปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการการย่ืนคําร้องขอทําหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ใช้เวลาน้อยลง และรักษาระยะเวลาการรับ
เล่มไม่เกิน 2 วันทําการ 
 
สถิติการออกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน 
 

ปี พ.ศ. จํานวนหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เล่ม) 
2548 (26 พ.ค. – 31 ธ.ค. 2548) 425,475 

2549 1,112,983 
2550 1,178,553 
2551 1,175,827 
2552 1,171,610 
2553 1,369,285 
2554 1,390,830 

2555 (ณ 31 ส.ค. 2555) 784,460 

ยอดรวม ณ 31 ส.ค. 2555 8,608,642 
 
จุดเด่นของการให้บริการหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

          จุดเด่นของการให้บริการหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ คือ การที่ประชาชนได้รับการบริการทํา
หนังสือเดินทางอย่างรวดเร็ว โดยสามารถลดระยะเวลาของกระบวนการต่างๆ ต้ังแต่กระบวนการย่ืนคําร้อง 
จนกระทั่งรับเล่มหนังสือเดินทาง นอกจากน้ีหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ยังช่วยให้เจ้าหน้าท่ีท่ีด่านตรวจคน
เข้าเมืองสามารถอ่านข้อมูลท่ีบันทึกในหนังสือเดินทางได้จากจอคอมพิวเตอร์ ทําให้ระบบการตรวจคนเข้าเมือง
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ชุดเดียวกัน (Single Document) ระหว่างหน่วยงาน นอกจากนี้ การดําเนินโครงการดังกล่าว มีเป้าประสงค์ท่ี
จะกําหนดให้ใช้เลขทะเบียนเดียวกัน (Single Number) และการใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน (Single Window) 
ระหว่างหน่วยงาน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงข้อมูลทางทะเบียน และง่ายต่อการบริหารจัดการข้อมูลของผู้
ประกอบธุรกิจ  

 
แผนการดําเนินงานโครงการ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

 
การดําเนินการในระยะท่ี 1 การบริการ ณ จุดเดียวกัน (Single Point) 

 
 
 
มีขั้นตอนในการดําเนินการรวม 5 ขั้นตอน ใช้ระยะเวลาดําเนินการรวม 8 วัน  
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การดําเนินการในระยะท่ี 2 การใช้แบบฟอร์มร่วมกัน (Single Form) การใช้เอกสารประกอบชุดเดียวกัน 
(Single Document) และการใช้เลขทะเบียนเดียวกัน (Single Number) 

 
 
 e-Starting Business ไม่เพียงแสดงให้เห็นว่าการให้บริการของรัฐได้วิวัฒนาการไปสู่ความทันสมัยแล้ว 
ยังเป็นการปฏิรูปปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานไปสู่รูปแบบบูรณาการท่ีสามารถเช่ือมโยงฐานข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานได้ เพ่ือบรรลุเป้าหมายท่ีสําคัญ คือ ผู้รับบริการได้รับบริการที่ดีเย่ียม นอกจากนี้ ยังถือเป็นจุดเริ่มต้น
ในการพัฒนากระบวนการจัดเก็บข้อมูลภาครัฐท่ีก้าวเข้าสู่การเป็น e-Business Department  ทําให้สามารถ
ลดต้นทุนในการดําเนินงานของรัฐและการใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างคุ้มค่า อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและ
สร้างภาพลักษณ์อันดีต่อการลงทุนของประเทศต่อไปด้วย 
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องหนังตามา
ตามแนวสัน
ามผิดปกติที่
ท่อทางเดิน

ปวยที่จะเข้า
าตัดเปลี่ยน
กษาโดยการ
้างท่อนํ้าตา 
สกปรก เช่น 
สะดวก โดย
งหัวต่อและ
วละ 1400-
มีเพียงขนาด
มต้องการใช้

เดินนํ้าตา 
มได้หลาย
ยตรวจโรค
อนํ้าตาไม่
เช้ือ และ

ต่อการ    
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แนวคิดในการออกแบบเพื่อผลิตเข็มล้างท่อน้ําตา 
 1. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเข็มท่ีแตกต่างตามความต้องการของแพทย์ผู้ใช้งานและลักษณะของ
โรคของผู้ป่วย 
 2. สามารถผลิตเข็มล้างท่อทางเดินนํ้าตาที่มีคุณภาพ และมีราคาถูก   
 3. มีส่วนประกอบ (1) โครงสร้าง (2) ตัวกําหนดความยาวเข็ม (3) ตัวกําหนดความยาวปลายเข็มท่ีดัด  
(4) ตัวกําหนดมุมของปลายเข็ม (5) ตัวดัดมุมของปลายเข็ม และ (6)ตัวควบคุมระยะ 

 
       จากลักษณะของท่อนํ้าตาทําให้ผู้ประดิษฐ์ทราบว่าเข็มล้างท่อน้ําตาที่มีประสิทธิภาพควรมีลักษณะปลายเข็มงอ
ทํามุมประมาน100-110 องศา ความยาวปลายเข็มท่ีงออยู่ระหว่าง 0.8 – 10 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยาว
เท่ากับขนาดเข็มฉีดยาเบอร์ 25-27 ดังนั้นผู้ประดิษฐ์จึงประดิษฐ์อุปกรณ์ในการดัดเข็มล้างท่อน้ําตาที่มีประสิทธิภาพ 
ราคาถูก ผลิตง่ายไม่ยุ่งยาก  
    
รูปแบบ และแนวคิดในการพัฒนา 
 1. หาวัสดุท่ีเหมาะสมในการประดิษฐ์                  
 2. ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ให้สอดคล้องกับการใช้งาน 
 3. ทดลองประดิษฐ์เข็ม                                        
  4. ประเมินการใช้งาน 
 5. สรุปปัญหาการใช้งานจากสิ่งประดิษฐ์             
 6. เสนอให้ผู้บริหารรับทราบเพ่ือส่งผลงานเพ่ือขอจดสิทธิบัตร  
 7. เผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาลและจําหน่ายให้โรงพยาบาลชุมชน 
 

                     
อุปกรณ์ตัวดัด  Siriraj  Bending  Lacrimal  Irrigating  Canula          Siriraj Lacrimal Irrigating Canula พร้อมใช้ 
                                               
ค่าใช้จ่ายในการผลิต 
 1. อุปกรณ์ในการดัดปลายเข็ม ( Siriraj  Bending  Lacrimal  Irrigating  Canula) 15 บาท   
 2. Siriraj Lacrimal Irrigating Canul 
      - เข็มเบอร์23,25,27 ความยาว 1 นิ้ว ราคาอันละ                                  1 บาท 
      - คีมตัดลวด                                                                      60 บาท 
     - ต้นทุนปลอดเช้ือ                                                  3 บาท 
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สภาพการปฏิบัติงานภายหลังการพัฒนานวัตกรรม  
 

แนวทางแก้ไขปัญหา ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1.ผลิตเข็มล้างท่อน้ําตาได้จํานวนตามที่ต้องการ  มีจํานวนเพียงพอตามที่ต้องการใช้ 

 ใช้เข็มล้างท่อน้ําตาแบบ1ช้ิน/ผู้ป่วย1 ราย /1วัน 
 เพ่ือลดโอกาสเกิดการติดเช้ือท้ังในบุคลากรและผู้รับบริการ 
 ลดการใช้สารเคมีในการฆ่าเช้ือโรค 

2.ผลิตเข็มล้างท่อน้ําตาได้ตามขนาดท่ีต้องการ  ผลการรักษาพยาบาลด้วยการล้างท่อน้ําตามีประสิทธิภาพ 
    มากข้ึน 
 ลดความเจ็บปวดทรมานจากการล้างท่อนํ้าตา 
 เพ่ิมความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

3.ผลิตเข็มล้างท่อน้ําตาที่มีต้นทุนการผลิตและ 
   ทําปราศจากเช้ือ ราคาช้ินละ 5 บาท 

 ประหยัดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล และทรัพยากรคิดเป็น 
    ร้อยละ 99.6  ถ้าซ้ือ 30 ตัว ประหยัด51,000 บาท 

4. ลดภาระงานของบุคลากรในการล้างทํา 
    ความสะอาดเข็มล้างท่อนํ้าตา 

 พยาบาลมีเวลาให้การพยาบาลที่มีประโยชน์คิดเป็น 
    450ช่ัวโมง/ปี 
 เพ่ิมความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 

 
ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 
 1. ผู้ป่วย   

- ได้รับการล้างท่อนํ้าตาด้วยเข็มล้างท่อนํ้าตาที่มีขนาดเหมาะสมกับโรคและสภาพผู้ป่วย  
- ให้การรักษามีประสิทธิภาพ  เพ่ิมความสุขสบายจากการล้างท่อนํ้าตา   
- ลดโอกาสติดเช้ือจากการใช้เข็มซํ้า 

  2. ผู้ให้บริการ   
  - ลดภาระงานในการล้างทําความสะอาดเข็มล้างท่อน้ําตา 

- ลดโอกาสติดเช้ือจากผู้ป่วย 
- มีความสะดวก  ลดระยะเวลาในการล้างท่อนํ้าตาผู้ป่วยคิดเป็น 450 ช่ัวโมง/ปี  

  3. หน่วยงานและโรงพยาบาล   
- ลดค่าใช้จ่ายในการสั่งซ้ือเข็มล้างท่อนํ้าตาคิดเป็นร้อยละ 99.6 ถ้าซ้ือ30ตัวประหยัด 51,000 บาท 
- ลดค่าใช้จ่ายในการสั่งซ้ือนํ้ายาทําความสะอาดและฆ่าเช้ือเข็ม 
- ลดโอกาสเกิดกรณีฟ้องร้อง/ข้อร้องเรียนจากการให้บริการ 
- เผยแพร่การใช้ในสังคมลดการนําเข้าสินค้า ประหยัดเงินให้ประเทศ 
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