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ตราสัญลักษณ์ 

 
 

สัญลักษณ์ 
สองมือบริการ สีทองอร่าม ประคองใจสีแดง อักษรข้างล่าง “บริการด้วยใจ” 

ความหมาย 

สองมือทอง   สื่อให้เห็นถึงความเป็นเลิศในการให้บริการ 

     ใจสีแดง     เป็นใจที่เปี่ยมด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นในการ 
       ให้บริการประชาชน 

วัตถุประสงค์ของรางวัล 

รางวลับริการภาครัฐแหง่ชาติ เป็นรางวัลอันทรงเกยีรติที่มอบใหก้ับหน่วยงานของรัฐ              
ทีม่ีผลการพฒันาคุณภาพการให้บริการ เพือ่ประชาชนได้รับบริการทีส่ะดวก รวดเร็ว โปร่งใส     

เป็นธรรม และเป็นที่พงึพอใจ ดังนั้น หนว่ยงานที่ได้รบัรางวลับริการภาครัฐแหง่ชาติ               
จึงถือได้ว่าเปน็หน่วยงานทีม่ีผลการท างานในการยกระดับคุณภาพการให้บริการที่ประสบผลส าเร็จ 

ซึ่งจะสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน รวมทัง้ กระตุ้นให้หน่วยงานมคีวามมุง่มั่น 

และตัง้ใจในการท าหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น 
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ค าน า 

   
นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2546 ส ำนักงำน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงำนของรัฐพัฒนำ

คุณภำพกำรให้บริกำรประชำชน และจัดให้มีกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนเพื่อมอบรำงวัลบริกำร
ภำครัฐแห่งชำติให้แก่หน่วยงำนของรัฐ เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญก ำลังใจให้แก่เจ้ำหน้ำที่และหน่วยงำน     
ที่มีควำมโดดเด่นในกำรพัฒนำหรือปรับปรุงบริกำรจนสำมำรถตอบสนองและสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่
ผู้รับบริกำร ซึ่งผลงำนของหน่วยงำนที่ได้รับรำงวัลไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภำพกำรให้บริกำรของ
ภำครัฐที่ได้รับกำรยอมรับจำกประชำชนในระดับประเทศแล้ว ยังเป็นที่ยอมรับในระดับนำนำชำติด้วย โดยมี
หลำยหน่วยงำนได้พัฒนำต่อยอดผลงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรจนได้รับรำงวัล United Nations 
Public Service Awards ขององค์กำรสหประชำชำติ  

ในปี พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้หน่วยงำนของรัฐยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำร
ประชำชนและสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรเสนอผลงำนสมัครขอรับรำงวัล ส ำนักงำน ก.พ.ร. จึงได้ปรับปรุงเกณฑ์
กำรสมัครขอรับรำงวัลในบำงประเภทให้มีควำมชัดเจนยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นปีแรกที่ส ำนักงำน ก.พ.ร. จะพิจำรณำมอบ
รำงวัลพัฒนำคุณภำพกำรบริกำรอย่ำงต่อเนื่องให้แก่หน่วยงำนที่เคยได้รับรำงวัลบริกำรภำครัฐแห่งชำติระดับดีเด่น
ในประเภทต่ำง ๆ ที่ยังคงมีกำรด ำเนินกำรรักษำคุณภำพ และมำตรฐำนกำรให้บริกำรของหน่วยงำนไว้อย่ำงต่อเนื่อง 

ดังนั้น ส ำนักงำน ก.พ.ร. จึงได้จัดท ำเอกสำรเกณฑ์กำรพิจำรณำรำงวัลบริกำรภำครัฐแห่งชำติ 
พ.ศ. 2558 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทำงให้ส่วนรำชกำรใช้ในกำรขอรับรำงวัลต่อไป  

 

 

 
ส ำนักงำน ก.พ.ร. 
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บทน า 

 
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้ก ำหนด

แนวทำงในกำรปรับปรุงงำนของรัฐให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้นไว้ในหลำยมำตรำ กล่ำวคือ หมวด 5 กำร
ลดขั ้นตอนกำรปฏิบัติงำน มำตรำ 27 ก ำหนดให้ “ส่วนรำชกำรต้องจัดให้มีกำรกระจำยอ ำนำจกำร
ตัดสินใจเกี่ยวกับกำรสั่งกำร กำรอนุญำต กำรอนุมัติ กำรปฏิบัติรำชกำร หรือกำรด ำเนินกำรอื่นใดให้ แก่
ผู้ปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบกำรด ำเนินกำรในเรื่องนั้นโดยตรง เพื่อให้เกิดควำมรวดเร็ว และลดขั้นตอนกำรปฏิบัติ
รำชกำร” และมำตรำ 29 ก ำหนดให้ “ส่วนรำชกำรแต่ละแห่งที่ต้องปฏิบัติงำนเกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำร
ประชำชนหรือกำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำงส่วนรำชกำรด้วยกันต้องจัดท ำแผนภูมิขั้นตอน ระยะเวลำกำร
ด ำเนินกำร แล้วเผยแพร่เพื่อให้ประชำชนหรือผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้” 

 
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว ส ำนักงำน ก.พ.ร. จึงได้ด ำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุน และผลักดัน

ให้ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ พัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรด้วยกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร โดยได้
ด ำเนินกำรเป็น 2 มำตรกำร กล่ำวคือ 

1. มำตรกำรภำคบังคับ โดยก ำหนดเป็นตัวชี้วัดภำคบังคับตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ให้ทุก
ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรลงร้อยละ 30 – 50 รักษำมำตรฐำนระยะเวลำ
กำรปฏิบัติรำชกำร และปรับปรุงกระบวนงำนกำรให้บริกำร โดยได้ด ำเนินกำรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน 

2. มำตรกำรสมัครใจ คณะกรรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) โดยอนุกรรมกำรพัฒนำระบบ
รำชกำรเฉพำะกิจเกี่ยวกับกำรยกระดับคุณภำพมำตรฐำนและลดขั้นตอนระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรเพื่อ
อ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน ได้ก ำหนดให้มีกำรติดตำมประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรเพื่อมอบ “รำงวัลบริกำรภำครัฐแห่งชำติ” แก่หน่วยงำนของรัฐที่
สำมำรถพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนดมำตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2546 

 
ส ำหรับหน่วยงำนที่ได้รับรำงวัลบริกำรภำครัฐแห่งชำติ ส ำนักงำน ก.พ.ร. ได้สนับสนุนให้ส่งผลงำน

เสนอขอรับรำงวัล United Nations Public Service Awards ซึ่งเป็นรำงวัลที่องค์กำรสหประชำชำติมอบ
ให้แก่หน่วยงำนรัฐของประเทศสมำชิกที่มีกำรให้บริกำรสำธำรณะได้อย่ำงยอดเยี่ยม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550  ซึ่งที่ผ่ำนมำ 
หน่วยงำนของรัฐไทยได้รับรำงวัลดังกล่ำวแล้ว 8 หน่วยงำน ได้แก่  

 - ปี พ.ศ. 2550 โรงพยำบำลยโสธร ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ  
 - ปี พ.ศ. 2551 โรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่ ได้รับรำงวัลชนะเลิศ 
 - ปี พ.ศ. 2554 ส ำนักงำนสรรพำกรภำค 7 กรมสรรพำกร ได้รับรำงวัลชนะเลิศ และกรมชลประทำน 

ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ  
 - ปี พ.ศ. 2555 กรมชลประทำน ได้รับรำงวัลชนะเลิศ และโรงพยำบำลรำชวิถี กรมกำรแพทย์ 

ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ  
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 - ปี พ.ศ. 2556 สถำบันพัฒนำกำรเด็กรำชนครินทร์ กรมสุขภำพจิต ได้รับรำงวัลชนะเลิศ 
  - ปี พ.ศ. 2557 ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 กรมควบคุมโรค และโรงพยำบำลขอนแก่น
ได้รับรำงวัลชนะเลิศ 

 
ดังนั้น กำรได้รับรำงวัลบริกำรภำครัฐแห่งชำติ จึงเป็นกำรยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำรและกำร

บริหำรจัดกำรของหน่วยงำนของรัฐ ที่ท ำให้ประชำชนได้รับบริกำรที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และ
เป็นที่พึงพอใจ ที่ส ำคัญแสดงให้เห็นว่ำผลกำรท ำงำนของหน่วยงำนของรัฐเป็นที่ยอมรับ ซึ่งจะช่วยสร้ำงขวัญ
ก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป็นแรงกระตุ้นให้หน่วยงำนของรัฐมีควำมมุ่งมั่น ตั้งใจในกำรท ำหน้ำที่ให้ดีขึ้น 
และเป็นสิ่งยืนยันควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรว่ำสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
สำมำรถเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่หน่วยงำนอื่น ๆ ใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรและระบบกำร
บริหำรของหน่วยงำนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards) 

 
  รำงวัลบริกำรภำครัฐแห่งชำติ เป็นรำงวัลอันทรงเกียรติที่คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร
มอบให้ส ำหรับส่วนรำชกำรที่มีควำมมุ่งมั่น ตั้งใจในกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรประชำชน และสำมำรถ
ให้บริกำรประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 
 

  ประเภทรางวัล 
   
 รำงวัลบริกำรภำครัฐแห่งชำติ ประกอบด้วย 6 ประเภทรำงวัล ดังนี ้
 

1) รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลศิ  
 

      รำงวัลที่พิจำรณำจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรให้บริกำรของหน่วยงำนที่ได้รับรำงวัลบริกำร
ภำครัฐแห่งชำติแล้วไปขยำยผลในทุกหน่วยบริกำรสำขำเพื่อให้กำรบริกำรเป็นมำตรฐำนเดียวกัน โดยมีเจตนำรมย์
เพื่อให้ประชำชนได้รับกำรบริกำรที่ดี มีมำตรฐำนเดียวกันทุกหน่วยบริกำร 

 เงื่อนไขกำรเสนอผลงำนเพื่อขอรับรำงวัล ดังนี้ 
(1) เป็นผลงำนที่เป็นภำรกิจหลักที่มีควำมส ำคัญของหน่วยงำน และเคยได้รับรำงวัลคุณภำพ 

กำรให้บริกำรประชำชน หรือ รำงวัลบริกำรภำครัฐแห่งชำติระดับดีเด่นหรือรำงวัลอื่น ๆ ทั้งใน
และต่ำงประเทศ หรือเป็นผลงำนที่ได้รับกำรยอมรับจำกสำธำรณะ และไม่เคยได้รับกำรร้องเรียน   

(2) เป็นผลงำนที่มีกำรให้บริกำรในหน่วยบริกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของหน่วยบริกำรทั่วประเทศ 
(3) เป็นผลงำนที่สำมำรถแสดงผลกำรให้บริกำรที่เป็นมำตรฐำนเดียวกันในทุกหน่วยบริกำร

ได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
(4) มีกำรน ำผลงำนไปใช้แล้วจริงเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 

 
2) รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ  

 
  รำงวัลที่พิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินกำรปรับปรุงกระบวนกำรให้บริกำรที่เป็นควำมร่วมมือกัน

ระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ อย่ำงน้อย 3 หน่วยงำน เพื่อพัฒนำบริกำรภำยใต้เป้ำหมำยเดียวกัน โดยมีเจตนำรมย์เพื่อ
ผลักดันให้หน่วยงำนเกิดควำมร่วมมือกันปรับปรุงบริกำร ลดขอบเขตอ ำนำจเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ให้บริกำรประชำชน 
  เงื่อนไขกำรเสนอผลงำนเพื่อขอรับรำงวัล ดังนี้ 
  (1) เป็นกำรปรับปรุงบริกำรที่เกิดจำกกำรท ำงำนร่วมกันไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยงำน ประกอบด้วย 
         (1.1) ส่วนรำชกำรอย่ำงน้อย 2 ส่วนรำชกำร (กรม จังหวัด หรือสถำบันอุดมศึกษำใน
ก ำกับของรัฐ) โดยต้องระบุว่ำส่วนรำชกำรใดเป็นผู้ริเริ่ม (ตัวกำร) 
          (1.2) หน่วยงำนของรัฐอื่น เช่น รำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น องค์กำรมหำชน รัฐวิสำหกิจ เป็นต้น 
และ/หรือองค์กรต่ำง ๆ เช่น ภำคเอกชน สถำบันอุดมศึกษำที่ไม่อยูใ่นก ำกับของรัฐ กลุ่มชุมชน ภำคประชำชน เป็นต้น  
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  (2) มีกำรจัดท ำเป็นข้อตกลงกำรด ำเนินกำรร่วมกัน  
  (3)  มีผลกำรด ำเนินกำรที่บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของข้อตกลงและเป้ำหมำยของกำรปรับปรุงบริกำร 
  (4) เป็นผลงำนทีม่ีกำรด ำเนินกำรเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
  (5) มีแผนกำรด ำเนินกำรร่วมกันตั้งแต่เริ่มโครงกำรที่ระบุหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของแต่ละ
หน่วยงำนไว้อย่ำงชัดเจน 

 
3) รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ  

 
   รำงวัลที่พิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินกำรที่แสดงถึงกำรสร้ำงสรรค์งำนบริกำร หรือคิดค้นผลิตภัณฑ์
ใหม่ในกำรให้บริกำรประชำชน โดยมีเจตนำรมย์เพื่อให้หน่วยงำนสร้ำงสรรค์รูปแบบกำรให้บริกำรใหม่ ๆ ที่ต้องมี
ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินกำรอย่ำงชัดเจนในกำรให้บริกำรประชำชน 
  เงื่อนไขกำรเสนอผลงำนเพื่อขอรับรำงวัล ดังนี้ 
   (1) เป็นผลงำนกำรให้บริกำรที่เป็นกำรสร้ำงสรรค์ขึ้นใหม่  
        (1.1) กำรน ำเทคนิคกำรบริหำรจัดกำร เครื่องมือ หลักกำรใหม่ ๆ มำใช้ แล้วท ำให้ 
เกิดกระบวนกำรท ำงำนใหม่  หรือ 
        (1.2) กำรน ำเทคนิคกำรบริหำรจัดกำร เครื่องมือ หลักกำรใหม่ ๆ มำใช้ แล้วท ำให้เกิด    
งำนบริกำรหรือรูปแบบกำรให้บริกำรใหม่  หรือ 
        (1.3) มีกำรจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/จดลิขสิทธิ ์
  (2) เป็นผลงำนที่คิดค้นมำไม่เกิน 3 ปี  
   (3) มีกำรน ำผลงำนไปใช้แล้วจริงเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี และได้รับกำรยอมรับจำกสำธำรณะ 
   (4) นวัตกรรมกำรบริกำรจะต้องมีผลต่อประสิทธิภำพและคุณภำพของระบบกำรบริหำร 
จัดกำรและกำรให้บริกำรประชำชน 
   * หมายเหต ุ ผลงานสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ หมายถึง เปน็สิ่งใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึน้ในเมืองไทยมาก่อน  
 

4) รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ 
 

            รำงวัลที่พิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรประชำชนแล้วส่งผลให้เกิดกำร
พัฒนำกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยกำรน ำหลักกำร แนวคิด เทคนิค เครื่องมือต่ำงๆ มำประยุกต์ใช้ในกำร
ให้บริกำร โดยมีเจตนำรมย์เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงำนพัฒนำคุณภำพกำรบริกำรที่ตอบสนองและทันต่อควำมต้องกำร
ของประชำชนเพื่อให้ประชำชนได้รับบริกำรที่ดีขึ้น 
 เงื่อนไขกำรเสนอผลงำนเพื่อขอรับรำงวัล ดังนี้ 

(1) เป็นกำรพัฒนำกำรใหบ้ริกำร โดยกำรน ำหลักกำร แนวคิด เทคนิค เครื่องมือมำประยุกต์ใช ้
(2) มีกำรน ำผลงำนไปใช้แล้วจริงเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
(3) ลักษณะผลงำนที่เสนอจะต้องไม่เป็นรูปแบบเดียวกับผลงำนที่เคยได้รับรำงวัลแล้ว หรือ

หำกมรีูปแบบคล้ำยคลึงกับผลงำนที่เคยได้รับรำงวัล ต้องมีกำรต่อยอดกำรพัฒนำที่ดีขึ้น  
 * สำมำรถตรวจสอบรำยช่ือผลงำนทีเ่คยได้รับรำงวัลได้จำกเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ.ร. และ

รำยละเอียดผลงำนในหนังสือ Best Practices 
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  5) รางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยม 
  รำงวัลที่พิจำรณำให้แก่หน่วยงำนที่มีผลงำนได้รับรำงวัลบริกำรภำครัฐแห่งชำติในระดับดีเด่น
ในปีเดียวกัน อย่ำงน้อย 3 ประเภทรำงวัล ได้แก่ รำงวัลภำพรวมมำตรฐำนกำรบริกำรที่เป็นเลิศ รำงวัลบูรณำกำร
กำรบริกำรที่เป็นเลิศ และรำงวัลนวัตกรรมกำรบริกำรที่เป็นเลิศ หรือรำงวัลกำรพัฒนำกำรบริกำรที่เป็นเลิศ 
 
  6) รางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง 
  รำงวัลที่พิจำรณำจำกกำรด ำเนินกำรรักษำคุณภำพ และมำตรฐำนกำรให้บริกำรของ
หน่วยงำนไม่น้อยกว่ำ 3 ปี  นับต้ังแต่ผลงำนได้รับรำงวัลบริกำรภำครัฐแห่งชำติ (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555)  

 เงื่อนไขกำรเสนอผลงำนเพื่อขอรับรำงวัล ดังนี้ 
   (1) เป็นผลงำนที่เคยได้รับรำงวัลบริกำรภำครัฐแห่งชำติ ระดับดีเด่นประเภทใดประเภทหนึ่ง        
ใน 4 ประเภทรำงวัล  ได้แก่ รำงวัลภำพรวมมำตรฐำนกำรบริกำรที่เป็นเลิศ รำงวัลบูรณำกำรกำรบริกำรที่เป็นเลิศ 
รำงวัลนวัตกรรมกำรบริกำรที่เป็นเลิศ และรำงวัลกำรพัฒนำกำรบริกำรที่เป็นเลิศ 
  (2) สำมำรถให้บริกำรได้ไม่ต่ ำกว่ำมำตรฐำนที่เคยได้รับรำงวัล อย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะเวลำ 3 ปี 
(นับย้อนหลังจำกปีที่สมัครขอรับรำงวัล) โดยต้องน ำเสนอให้เห็นอย่ำงเป็นรูปธรรมถึงวิธีกำรในกำรรักษำ
คุณภำพ และมำตรฐำนกำรให้บริกำรของหน่วยงำน 
   (3) หน่วยงำนต้องแจ้งควำมจ ำนง โดยจัดส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรรักษำมำตรฐำนกำร
ให้บริกำรของหน่วยงำน มำยังส ำนักงำน ก.พ.ร. ต่อเนื่องเป็นระยะเวลำ 3 ปี จนถึงปีที่สมัครขอรับรำงวัล 
 
    การมอบรางวัล  
 
     รำงวัลบริกำรภำครัฐแห่งชำติ ในประเภทรำงวัลภำพรวมมำตรฐำนกำรบริกำรที่เป็นเลิศ 
รำงวัลบูรณำกำรกำรบริกำรที่เป็นเลิศ รำงวัลนวัตกรรมกำรบริกำรที่เป็นเลิศ และรำงวัลกำรพัฒนำกำรบริกำรที่เป็นเลิศ 
แบ่งรำงวัลออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับดีเด่น และ ระดับดี  ส ำหรับรำงวัลพัฒนำคุณภำพกำรบริกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง ไม่มีระดับของรำงวัล 
 
 
   เกณฑ์การประเมินรางวัล  
 
 
1. รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ  รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ  
   รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ  รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ 
 รำงวัลบริกำรภำครัฐแห่งชำติ ในประเภทรำงวัลภำพรวมมำตรฐำนกำรบริกำรที่เป็นเลิศ  
รำงวัลบูรณำกำรกำรบริกำรที่เป็นเลิศ รำงวัลนวัตกรรมกำรบริกำรที่เป็นเลิศ  รำงวัลกำรพัฒนำกำรบริกำรที่เป็นเลิศ 
แบ่งเกณฑ์กำรประเมินออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1 พิจำรณำที่กระบวนกำรจัดกำรเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร มีคะแนนเต็ม 
600 คะแนน โดยมีเกณฑ์กำรพิจำรณำซึ่งมีจุดมุ่งเน้นที่ต่ำงกันในแต่ละประเภทรำงวัล  
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  ส่วนที่ 2 พิจำรณำที่ผลลัพธ์ของกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร คะแนนเต็ม 400 คะแนน โดยมี
มิติในกำรพิจำรณำ 4 มิติ ดังนี ้

1) มิติด้ำนควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์โครงกำร 
2) มิติด้ำนคุณภำพและประสิทธิภำพกำรให้บริกำร   
3) มิติด้ำนควำมคุ้มค่ำ 
4) มิติด้ำนกำรพัฒนำที่ยั่งยืนและภำพลักษณ์องค์กำร 

   
  เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนเพิ่มเติม 
  ผลงำนพัฒนำกำรให้บริกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบรำชกำรไทย    
จะได้รับคะแนนในส่วนที่ 1 เพิ่มเติมจำกคะแนนที่ได้รับอีก 50 คะแนน  ในประเด็นดังต่อไปนี ้
  1) บูรณำกำรงำนบริกำรจำกหลำยหน่วยงำนมำให้บริกำรไดใ้นสถำนที่เดียว 
  2) กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรให้บริกำร (e-Service) 
  3) กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลที่มีประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร 
  4) กำรพัฒนำระบบจัดกำรข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภำพและกำรให้บริกำรเชิงรุก 
  5) ผลกำรด ำเนินงำนสำมำรถสะท้อนให้เห็นถึงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 
 

ตำรำงแสดงรำยละเอียดเกณฑก์ำรพิจำรณำรำงวัลบริกำรภำครัฐแห่งชำติ ประจ ำปี พ.ศ. 2558  
ในส่วนที่ 1 ของแต่ละประเภทรำงวัล 

เกณฑ์การพิจารณารางวัล 
รางวัล 

ภาพรวมฯ 
รางวัล 

บูรณาการฯ 
รางวลั 

นวัตกรรมฯ 

รางวัล 
พัฒนา 
บริการฯ 

ส่วนที่ 1 กระบวนการจัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บรกิาร  (600 คะแนน) 
1) กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำร      

2) กำรให้บริกำรที่มีคุณภำพ      

3) กำรส่งเสริมกำรท ำงำนแบบหุ้นส่วน/ร่วมกัน -  - - 
4) กำรเข้ำถึงบริกำร และกำรส่งเสริมให้เกิด 
   ควำมเสมอภำคในกำรให้บริกำร  

-  - - 

5) กำรเปลี่ยนแปลงระบบบริหำรจัดกำร      

6) กำรเสนอแนวคิดใหม่  - -   

ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์การด าเนินการ (400 คะแนน) 
1) มิติด้ำนควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของกำรปรับปรุงบริกำร  
    (ประโยชน์ของการด าเนินการปรับปรุงบริการที่ส่งผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
ตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุง) 

    

2) มิติด้ำนคุณภำพและประสิทธิภำพกำรให้บริกำร 
     (การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ/ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ความไม่พึงพอใจ/ข้อร้องเรียนของ
ผู้รับบริการ) 
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เกณฑ์การพิจารณารางวัล 
รางวัล 

ภาพรวมฯ 
รางวัล 

บูรณาการฯ 
รางวลั 

นวัตกรรมฯ 

รางวัล 
พัฒนา 
บริการฯ 

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

    

4) มิติกำรพัฒนำที่ยั่งยืนและภำพลักษณ์  
  (ควำมต่อเนื่องในกำรส่งสมัครขอรับรำงวัล/ภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานที่
ปรากฏแก่สาธารณะ/ความโปร่งใสของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผลงานที่เสนอ
ขอรับรางวัล) 

    

 
2. เกณฑ์การประเมินรางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง 
 
   2.1 ต้องมีผลกำรด ำเนินกำรผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำของแต่ละประเภทรำงวัล 
   2.2 ต้องมีผลกำรด ำเนินกำรไม่ต่ ำกว่ำมำตรฐำนที่เคยได้รบัรำงวัล ใน 2 ส่วน คือ 
       (1) กระบวนกำรให้บริกำรต้องมีประสิทธภิำพและคุณภำพไม่ต่ ำกว่ำกระบวนกำร 
ให้บริกำรที่เคยได้รับรำงวัล 
       (2) ผลผลิต/ผลลัพธ์ของกำรให้บริกำรต้องไม่ต่ ำกว่ำผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เคยได้รบัรำงวัล 
      2.3 ต้องแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของกำรพัฒนำกำรบริกำรในอนำคตที่ดีขึ้นได ้
 

 
 เกณฑ์การใหค้ะแนน 
 
 
ส่วนที่ 1 การจัดการเพื่อใหเ้กิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ (600 คะแนน) 
 

ประเดน็การพจิารณา คะแนน 
1) รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ 600 

1.1) กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำร 200 
1.2) กำรให้บริกำรที่มีคุณภำพ 200 
1.3) กำรเปลี่ยนแปลงระบบบริหำรจัดกำร 200 

2) รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ 600 
2.1) กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำร 100 
2.2) กำรให้บริกำรที่มีคุณภำพ 150 
2.3) กำรส่งเสริมกำรท ำงำนแบบหุ้นส่วน 150 
2.4) กำรเปลี่ยนแปลงระบบบริหำรจัดกำร 100 
2.5) กำรเข้ำถึงบริกำร และกำรส่งเสริมให้เกิดควำมเสมอภำคในกำรรับบริกำร 100 
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ประเดน็การพจิารณา คะแนน 
3) รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ 600 

3.1) กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำร 150 
3.2) กำรให้บริกำรที่มีคุณภำพ 150 
3.3) กำรเปลี่ยนแปลงระบบบริหำรจัดกำร 150 
3.4) กำรเสนอแนวคิดใหม ่ 150 

4) รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ 600 
4.1)  กำรเพ่ิมประสทิธิภำพกำรให้บริกำร 150 
4.2)  กำรให้บริกำรที่มีคุณภำพ 150 
4.3)  กำรเปลี่ยนแปลงระบบบริหำรจัดกำร 150 
4.4)  กำรเสนอแนวคิดใหม ่ 150 

 
ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์การด าเนินการ (400 คะแนน) 

ประเดน็การพจิารณา คะแนน 
1) มิติด้านความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงบริการ 100 

ประโยชน์ของกำรด ำเนินกำรปรับปรุงบริกำรที่ส่งผลต่อกลุม่เป้ำหมำยตำม
วัตถุประสงค์ของกำรปรับปรุง 

100 

2) มิติด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ 100 
2.1)  กำรลดขั้นตอนและระยะเวลำในกำรให้บรกิำร 40 
2.2) ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 30 
2.3) ควำมไม่พึงพอใจ/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริกำร 30 

3) มิติด้านความคุ้มค่า  100 
3.1) กำรลดค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำถึงบริกำรของประชำชน 40 
3.2) กำรลดต้นทุน/ผลิตภำพกำรให้บริกำรของหน่วยงำน 30 
3.3) ควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน โดยรวม  30 

4) มิติด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์การ 100 
4.1) ควำมต่อเนื่องในกำรส่งสมัครขอรับรำงวัล 30 
4.2) ภำพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงำนที่ปรำกฏแก่สำธำรณะ 40 
4.3) ควำมโปร่งใสของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับผลงำนที่เสนอขอรับรำงวัล 30 
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 เกณฑ์การพิจารณามอบรางวัล 
  
 ระดับรางวัลที่มอบ 

 
 ระดับยอดเยี่ยม หน่วยงำนที่จะพิจำรณำให้ได้รับรำงวัลต้องมีกำรด ำเนินกำรที่โดดเด่นครบทั้ง 3 ด้ำน ได้แก่ 
ด้ำนมำตรฐำนกำรบริกำร ด้ำนกำรบูรณำกำรกำรบริกำร และด้ำนนวัตกรรมกำรบริกำร หรือด้ำนกำรพัฒนำกำรบริกำร 
 ระดับดีเด่น หน่วยงำนที่จะพิจำรณำให้ได้รับรำงวัลต้องมีผลคะแนนรวมของกระบวนกำรจัดกำร
เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรและผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร ไม่น้อยกว่ำ 800 คะแนน 
 ระดับดี หน่วยงำนที่จะพิจำรณำให้ได้รับรำงวัลต้องมีผลคะแนนรวมของกระบวนกำรจัดกำรเพื่อให้เกิด
กำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรและผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร ได้คะแนนมำกกว่ำ 750 คะแนน แต่ไม่ถึง 800 คะแนน 
 
 ข้อก าหนดของแต่ละประเภทรางวัล 
 
 ระดับของรำงวัลมีข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรได้รับรำงวัลในแต่ละประเภทรำงวัล ดังนี้ 
 
 1. รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ 

 ระดับดีเด่น ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้ำนกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
และส่วนที่ 2 ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกัน
ต้องไม่น้อยกว่ำ 800  คะแนน 

 ระดับดี ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้ำนกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 และ
ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้อง 
ไม่น้อยกว่ำ 750 คะแนน 
 

 2. รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ 
 ระดับดีเด่น ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้ำนกำรส่งเสริมกำรท ำงำนแบบหุ้นส่วนและกำรส่งเสริม

ให้เกิดควำมเสมอภำคในกำรรับบริกำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 และส่วนที่ 2 ผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่ำ 800 คะแนน 

 ระดับด ีต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้ำนกำรส่งเสริมกำรท ำงำนแบบหุ้นส่วนและกำรส่งเสริมให้เกิด
ควำมเสมอภำคในกำรรับบริกำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 และส่วนที่ 2 ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร   
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่ำ 750 คะแนน 
 

 3. รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ 
 ระดับดีเด่น ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้ำนกำรเสนอแนวคิดใหม่ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 และ

ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่ำ 
800 คะแนน 
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 ระดับดี ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้ำนกำรเสนอแนวคิดใหม่ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 และส่วนที่ 2 
ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่ำ 
750 คะแนน 
 

4. รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ 
 ระดับดีเด่น ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้ำนกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

และส่วนที่ 2 ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกัน
ต้องไม่น้อยกว่ำ 800  คะแนน 

 ระดับดี ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้ำนกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 และ
ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้อง  
ไม่น้อยกว่ำ 750 คะแนน 

 
 การสมัครขอรับรางวัล 
 
คุณสมบัติเบื้องต้น 
 
 หน่วยงำนที่มีสิทธิสมัครขอรับรำงวัล ต้องเป็นหน่วยงำนของรัฐ  หมำยถึง ส่วนรำชกำรระดับกรม จังหวัด 
สถำบันอุดมศึกษำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กำรมหำชน รัฐวิสำหกิจ 
 
วิธีการสมัคร 
 ส่วนรำชกำรยื่นสมัครขอรับรำงวัลบริกำรภำครัฐแห่งชำติ โดยจัดท ำเอกสำรกำรสมัครขอรับรำงวัลตำม
แบบฟอร์มที่ก ำหนด และหนังสือน ำส่งที่ลงนำมโดยหัวหน้ำส่วนรำชกำร/หน่วยงำน ไปยังส ำนักงำน ก.พ.ร.  พร้อม
ไฟล์บรรจุข้อมูลในแผ่นซีดี จ ำนวน 1 ชุด  
 

ประเภทรางวลั แบบฟอร์มที่ตอ้งกรอก 
1. รำงวัลภำพรวมมำตรฐำนกำรบริกำรที่เป็นเลิศ แบบฟอร์มที่ 1, 2 และ 3 
2. รำงวัลบูรณำกำรกำรบริกำรที่เป็นเลิศ แบบฟอร์มที่ 1, 2 และ 3 

3. รำงวัลนวัตกรรมกำรบริกำรที่เป็นเลิศ แบบฟอร์มที่ 1, 2 และ 3 

4. รำงวัลกำรพัฒนำกำรบริกำรที่เป็นเลิศ แบบฟอร์มที่ 1, 2 และ 3 

5. รำงวัลพัฒนำคุณภำพกำรบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง  
    - กรณีหน่วยงำนเสนอผลงำนที่เคยได้รับรำงวัลบริกำรภำครัฐแห่งชำติ  
      ระดับดีเด่น มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 ปี 

แบบฟอร์มที่ 1 และ 4 

    - กรณีหน่วยงำนแจ้งควำมจ ำนงเพื่อขอรับรำงวัลพัฒนำคุณภำพกำร 
      บรกิำรอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่ได้รับรำงวัลต่อเนื่องทุกปี ไม่น้อยกว่ำ 3 ป ี

แบบฟอร์มที่ 1 และ 5 
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กระบวนการตรวจประเมินและมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  
  
 กำรพิจำรณำตรวจประเมินรำงวัลบริกำรภำครัฐแห่งชำติ ประกอบด้วย  7 ขั้นตอน (ภำพที่ 1)  
 
ขั้นตอนที่ 1 : การตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น 

 เป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง สมบูรณ์ของกำรจัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนที่
เสนอมำเพ่ือขอรับกำรประเมิน โดยหน่วยงำนต้องจัดท ำเอกสำรรำยงำนให้ถูกต้องและครบถ้วนตำมแบบฟอร์ม
และเงื่อนไขที่ก ำหนด หำกส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จะไมร่ับพิจำรณำตรวจประเมิน
ในขั้นต่อไป 
  

ขั้นตอนที่ 2 : การตรวจประเมินจากเอกสารรายงาน (Independent Review) 

 เป็นกำรประเมินผลจำกเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรที่ส่วนรำชกำรเสนอขอรับกำรประเมินมำยัง
ส ำนักงำน ก.พ.ร. โดยทีมผู้ตรวจประเมิน ทั้งนี้ ในแต่ละประเภทรำงวัลจะมีคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน ผลงำน
ใดได้คะแนนมำกกว่ำ 750 คะแนน จะได้รับกำรตรวจประเมินในขั้นต่อไป 

ขั้นตอนที่ 3 : การกลั่นกรองผลการตรวจประเมิน (Consensus Review) 

 เป็นกำรพิจำรณำผลกำรตรวจประเมิน ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกขั้นที่ 1 โดยทีมผู้ทรงคุณวุฒิจำกส ำนักงำน 
ก.พ.ร. ทั้งนี้ หำกกระบวนงำนบริกำรใดได้รับกำรยืนยันผลคะแนนมำกกว่ำ 750 คะแนน แต่ไม่ถึง 800 คะแนน จะ
พิจารณาให้ได้รับรางวัลในระดับดี ส ำหรับกระบวนงำนบริกำรใดได้รับกำรยืนยันผลคะแนนตั้งแต่ 800 คะแนน 
ขึ้นไป จะอยู่ในเกณฑ์ได้รับรำงวัลระดับดีเด่น และได้รับกำรตรวจประเมินกำรปฏิบัติงำนจริงในพื้นที่ต่อไป  

ขั้นตอนที่ 4 : ยืนยันผลการพิจารณาตรวจประเมิน (Site Visit Review)  

 เป็นกำรตรวจประเมินในพื้นที่ปฏิบัติงำนจริงของส่วนรำชกำร โดยทีมผู้ตรวจประเมิน ส ำหรับผลงำนที่
มีคะแนนตั้งแต่ 800 คะแนน ขึ้นไป เพื่อยืนยันผลกำรพิจำรณำตรวจประเมิน อันน ำไปสู่กำรมอบรำงวัลระดับดีเด่น  

ขั้นตอนที่ 5 : เสนอ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการยกระดับและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอนระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ เพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการประชาชนอนุมัติรางวัล 

 น ำเสนอผลกำรพิจำรณำรำงวัลบริกำรภำครัฐแห่งชำติต่อ อ .ก.พ.ร. เกี่ยวกับกำรยกระดับและพัฒนำ
คุณภำพมำตรฐำนและลดขั้นตอนระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำม
ต้องกำรประชำชน เพื่ออนุมัติรำงวัล 

ขั้นตอนที่ 6 : ประกาศรางวัล 

 ประกำศรำยช่ือส่วนรำชกำรที่ได้รับรำงวัลบริกำรภำครัฐแห่งชำต ิ

ขั้นตอนที่ 7: มอบรางวัล 

 จัดพิธีมอบรำงวัลบริกำรภำครัฐแห่งชำติ  
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ภำพที่ 1 กระบวนกำรตัดสินรำงวัลและมอบรำงวัล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร
เบื้องตน้

ตรวจประเมินจาก
เอกสารรายงาน

< 750 คะแนน

ไม่รับพิจารณา

ข้อมูลไม่
ครบถ้วน

ไม่ผ่านการตรวจ
ประเมิน

> 750 < 800 คะแนน

กลัน่กรองผลการตรวจ
ประเมิน

พิจาณาให้รบัรางวัล
ระดับดี

ตรวจประเมิน 
ณ พื้นที่

≥ 800  คะแนน

ประกาศผลการ
พิจาณา

มอบรางวัล

เสนอ อ.ก.พ.ร. ฯ 
พิจารณา

No

รับสมคัร

yes

yes
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ภาคผนวก 1   แนวทางการให้คะแนนรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 

 

        1.1 ประเภทรำงวัลภำพรวมมำตรฐำนกำรบริกำรที่เป็นเลิศ 

            1.2 ประเภทรำงวัลบูรณำกำรกำรบริกำรที่เป็นเลิศ 

             1.3 ประเภทรำงวัลนวัตกรรมกำรบริกำรที่เป็นเลิศ 

             1.4 ประเภทรำงวัลกำรพัฒนำบริกำรที่เป็นเลิศ 
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     1.1 ประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ 
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แนวทางการให้คะแนนรางวลับริการภาครฐัแห่งชาต ิ(Thailand Public Service Awards) 
ประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบรกิารที่เป็นเลศิ 

ประเดน็พิจารณา คะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1. การจัดการเพื่อใหเ้กิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ (600 คะแนน) 

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 

คะแนน 200 100 100     

กำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำร
ให้บริกำร 

  มีกำรปรับปรุง/ 
ลดขั้นตอนกำร
ให้บริกำร อำทิ  
ลดขั้นตอนที่ประชำชน
จะต้องติดต่อรำชกำร
ด้วยตนเอง  
ลดระเบียบที่ยุ่งยำก
ของทำงรำชกำร 
 
 

มีแผนกำร
ด ำเนินกำรปรับปรุง
บริกำรที่เป็นระบบ
และชัดเจน มีกำร
ประสำนกำร
ด ำเนินกำรระหว่ำง
หน่วยงำน 

    

2. การให้บริการที่มีคณุภาพ 

คะแนน 200 60 40 60 40 

กำรให้บริกำรที่มี
คุณภำพ 

  มีกำรให้
ควำมส ำคัญกบักำร
พัฒนำคุณภำพกำร
ให้บริกำรที่ค ำนึงถึง
ผู้รับบริกำรเป็น
ศูนย์กลำง จัดให้มี
บริกำรที่เหมำะสม
กับเวลำ มีควำม
เป็นเอกลักษณ์ 

มีกำรกระจำย
อ ำนำจกำรท ำงำน/
กำรตัดสินใจให้เกิด
ควำมรวดเร็ว 
คล่องตัว 

มีมำตรฐำนกำร
ให้บริกำรของ 
ทุกหน่วยบริกำรที่
ชัดเจน อำท ิ
ขั้นตอนกำรท ำงำน 
คู่มือกำรให้บรกิำร
ของเจ้ำหน้ำที่  
มีระบบติดตำม
ประเมินผล 

มีกำรปรับปรุงกำร
ให้บริกำรที่อ ำนวย
ควำมสะดวกแก่
ผู้รับบริกำร อำทิ 
ลดปริมำณกำรใช้
เอกสำรในกำร
ติดต่อรำชกำร  
มีช่องทำงกำร
ให้บริกำรที่ทั่วถึง 
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3. การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ 

คะแนน 200 50 50 50 50 

กำรเปลี่ยนแปลง
ระบบบริหำร
จัดกำร 

  มีกำรสร้ำง
วัฒนธรรมองค์กำร
ให้มีจิตบริกำร และ
ส่งเสริมให้มีกำร
ปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมองค์กำร
เพื่อให้บริกำรได้ทัน
ต่อเหตุกำรณ์ 

มีกำรสร้ำงกำร 
มีส่วนร่วมของ
บุคลำกรในองค์กร
ในกำรปรับปรุง
คุณภำพกำร
ปฏิบัติงำน/บริกำร 

มีกำรบริหำร
จัดกำรโดยใช้
ระบบ/ข้อมูล
สำรสนเทศ 

มีกำรพัฒนำกำร
ให้บริกำรโดยใช้
เครื่องมือหรือ
เทคนิคแนวทำง 
กำรบริหำรจัดกำร
มำประยุกต์ใช้
เหมำะสมกับบริบท
ของหน่วยงำน 

2. ผลลัพธ์การด าเนินการ (400 คะแนน) 

1. มิติด้านความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรงุบริการ 

คะแนน 100         

ประโยชน์ของกำร
ด ำเนินกำร
ปรับปรุงบริกำรที่
ส่งผลต่อ
กลุ่มเป้ำหมำย
ตำมวัตถุประสงค์
ของกำรปรับปรุง 

          

2. มิติด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ 

คะแนน 100 40 30 30   

คุณภำพและ
ประสิทธิภำพกำร
ให้บริกำร 

  กำรลดขั้นตอนและ
ระยะเวลำในกำร
ให้บริกำร 

ควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ควำมไม่พึงพอใจ/
ข้อร้องเรียนของ
ผู้รับบริกำร 

  

3. มิติด้านความคุ้มค่า  

คะแนน 100 40 30 30   

ควำมคุ้มค่ำ   กำรลดค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเข้ำถึงบริกำร
ของประชำชน 

กำรลดต้นทุน/ผลิต
ภำพกำรให้บริกำร
ของหน่วยงำน 

ควำมคุ้มค่ำทำง
เศรษฐกิจ สังคม 
และชุมชนโดยรวม 
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4. มิติด้านการพัฒนาที่ยั่งยนืและภาพลักษณ์องค์การ  

คะแนน 100 30 40 30   

กำรพัฒนำที่ยั่งยืน
และภำพลักษณ์
องค์กำร  

  ควำมต่อเนื่องใน
กำรส่งสมัครขอรับ
รำงวัล 
 
 

ภำพลักษณ์ที่ดีของ
หน่วยงำนที่ปรำกฎ
แก่สำธำรณะ 

ควำมโปร่งใสของ
หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องกับ
ผลงำนที่เสนอ
ขอรับรำงวัล 

  

หมายเหต ุ
 

    1. รำงวัลภำพรวมมำตรฐำนกำรบริกำรที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้ำนกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพ  
   ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 และส่วนที่ 2 ผลลพัธ์กำรด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกัน 
   ต้องไม่น้อยกว่ำ 800  คะแนน 
2. แนวทำงกำรให้คะแนนอำจมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม 
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1.2 ประเภทรางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ 
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แนวทางการให้คะแนนรางวลับริการภาครฐัแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards) 
ประเภทรางวัลบูรณาการการบริการที่เปน็เลิศ 

ประเดน็พิจารณา คะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1. การจัดการเพื่อใหเ้กิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ (600 คะแนน) 
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 

คะแนน 100 50 50     
กำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำร
ให้บริกำร 

  มีกำรปรับปรุง/ 
ลดขั้นตอนกำร
ให้บริกำร อำทิ  
ลดขั้นตอนที่
ประชำชนจะต้อง
ติดต่อรำชกำรด้วย
ตนเอง  
ลดระเบียบที่ยุ่งยำก
ของทำงรำชกำร 

มีแผนกำร
ด ำเนินกำรปรับปรุง
บริกำรที่เป็นระบบ
และชัดเจน มีกำร
ประสำนกำร
ด ำเนินกำรระหว่ำง
หน่วยงำน 

    

2. การให้บริการที่มีคณุภาพ 
คะแนน 150 40 40 40 30 

กำรให้บริกำรที่มี
คุณภำพ 

  มีกำรให้
ควำมส ำคัญกบักำร
พัฒนำคุณภำพกำร
ให้บริกำรที่ค ำนึงถึง
ผู้รับบริกำรเป็น
ศูนย์กลำง จัดให้มี
บริกำรที่เหมำะสม
กับเวลำ มีควำม
เป็นเอกลักษณ์ 

มีกำรกระจำย
อ ำนำจกำรท ำงำน/
กำรตัดสินใจให้เกิด
ควำมรวดเร็ว 
คล่องตัว 

มีมำตรฐำนกำร
ให้บริกำรของทุก
หน่วยบริกำรที่
ชัดเจน อำท ิ
ขั้นตอนกำรท ำงำน 
คู่มือกำรให้บรกิำร
ของเจ้ำหน้ำที่  
มีระบบติดตำม
ประเมินผล 

มีกำรปรับปรุงกำร
ให้บริกำรที่อ ำนวย
ควำมสะดวกแก่
ผู้รับบริกำร อำทิ 
ลดปริมำณกำรใช้
เอกสำรในกำร
ติดต่อรำชกำร  
มีช่องทำงกำร
ให้บริกำรที่ทั่วถึง 

3. การส่งเสรมิการท างานแบบหุ้นส่วน 
คะแนน 150 100 50     

กำรส่งเสริมกำร
ท ำงำนแบบ
หุ้นส่วน 

  มีกลไกในกำรเปิด
โอกำส/สนับสนุน
ให้ภำคส่วนอ่ืนๆ 
เข้ำมำมีส่วนร่วม 
ในกำรออกแบบ/
ก ำหนดนโยบำย/
ด ำเนินกำร
ให้บริกำร/หำ
แนวทำงในกำร
แก้ไขปัญหำ 

มีช่องทำงกำรให้
ข้อมูลข่ำวสำรและ
รับฟังควำมคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะที่
สำมำรถเข้ำถึง
กลุ่มเป้ำหมำยได ้
และมีกำร
ประชำสัมพันธ์
เผยแพร่ผลกำร
ด ำเนินงำนให้
ประชำชนรับทรำบ 
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4. การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ 
คะแนน 100 30 30 40   

กำรเปลี่ยนแปลง
ระบบบริหำร
จัดกำร 

  มีกำรสร้ำง
วัฒนธรรมองค์กำร
ให้มีจิตบริกำร และ
ส่งเสริมให้มีกำร
ปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมองค์กำร
เพื่อให้บริกำรได้ทัน
ต่อเหตุกำรณ์ 

มีกำรสร้ำงกำรมี
ส่วนร่วมของ
บุคลำกรในองค์กร
ในกำรปรับปรุง
คุณภำพกำร
ปฏิบัติงำน/บริกำร 

มีกำรบริหำรจัดกำร
โดยใช้ระบบ/ข้อมูล
สำรสนเทศ มีกำร
พัฒนำกำร
ให้บริกำรโดยใช้
เครื่องมือหรือ
เทคนิคแนวทำงกำร
บริหำรจัดกำรมำ
ประยุกต์ใช้
เหมำะสมกับบริบท
ของหน่วยงำน 

  

5. การเข้าถึงบริการและการส่งเสริมให้เกดิความเสมอภาคในการรับบริการ 
คะแนน 100 60 40     

กำรเข้ำถึงบริกำร
และกำรส่งเสรมิ
ให้เกิดควำมเสมอ
ภำคในกำรรับ
บริกำร 

  มีกำรก ำหนด 
แนวทำงกำรท ำงำน
ร่วมกันในกำร
พัฒนำบริกำร
ระหว่ำงหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องอย่ำง
เป็นระบบ มีระบบ
ติดตำมประเมินผล
กำรท ำงำนร่วมกัน 
ใช้ทรัพยำกรร่วมกัน 
ท ำงำนแทนกัน 

ขยำยกำรให้บริกำร
ไปยังกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกำส เช่น 
คนยำกจน คนพิกำร 
กลุ่มสตรี ผู้สูงอำยุ 
เยำวชน ชนกลุ่มน้อย 
เป็นต้น 
 

    

2. ผลลัพธ์การด าเนินการ (400 คะแนน) 

1. มิติด้านความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรงุบริการ 

คะแนน 100         

ประโยชน์ของกำร
ด ำเนินกำร
ปรับปรุงบริกำรที่
ส่งผลต่อ
กลุ่มเป้ำหมำย
ตำมวัตถุประสงค์
ของกำรปรับปรุง 
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2. มิติด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ 

คะแนน 100 40 30 30   

คุณภำพและ
ประสิทธิภำพ 
กำรให้บริกำร 

  กำรลดขั้นตอนและ
ระยะเวลำในกำร
ให้บริกำร 

ควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ควำมไม่พึงพอใจ/
ข้อร้องเรียนของ
ผู้รับบริกำร 

  

3. มิติด้านความคุ้มค่า  

คะแนน 100 40 30 30   

ควำมคุ้มค่ำ   กำรลดค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเข้ำถึงบริกำร
ของประชำชน 

กำรลดต้นทุน/ผลิต
ภำพกำรให้บริกำร
ของหน่วยงำน 

ควำมคุ้มค่ำทำง
เศรษฐกิจ สังคม 
และชุมชนโดยรวม 

  

4. มิติด้านการพัฒนาที่ยั่งยนืและภาพลักษณ์องค์การ  

คะแนน 100 30 40 30   

กำรพัฒนำที่ยั่งยืน
และภำพลักษณ์
องค์กำร  

  ควำมต่อเนื่องใน
กำรส่งสมัครขอรับ
รำงวัล 

ภำพลักษณ์ที่ดีของ
หน่วยงำนที่ปรำกฎ
แก่สำธำรณะ 

ควำมโปร่งใส 
ของหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องกับ
ผลงำนที่เสนอ
ขอรับรำงวัล 

  

หมายเหต ุ  
    1. รำงวัลบูรณำกำรกำรบริกำรที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้ำนกำรส่งเสริมกำรท ำงำนแบบหุ้นส่วน 

   และกำรส่งเสริมให้เกิดควำมเสมอภำคในกำรรับบริกำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 และส่วนที่ 2 ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร 
   ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่ำ 800 คะแนน 
2. แนวทำงกำรให้คะแนนอำจมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม 
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             1.3 ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 
 

เกณฑก์ารพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  พ.ศ. 2558 

แนวทางการให้คะแนนรางวลับริการภาครฐัแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards) 
ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลศิ 

ประเดน็
พิจารณา คะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1. การจัดการเพื่อใหเ้กิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ (600 คะแนน) 
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 

คะแนน 150 80 70     
กำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพ
กำรให้บริกำร 

  มีกำรปรับปรุง/ลด
ขั้นตอนกำร
ให้บริกำร อำทิ  
ลดขั้นตอนที่
ประชำชนจะต้อง
ติดต่อรำชกำรด้วย
ตนเอง  
ลดระเบียบที่ยุ่งยำก
ของทำงรำชกำร 

มีแผนกำร
ด ำเนินกำร
ปรับปรุงบริกำร 
ที่เป็นระบบและ
ชัดเจน มีกำร
ประสำนกำร
ด ำเนินกำรระหว่ำง
หน่วยงำน 

    

2. การให้บริการที่มีคณุภาพ 
คะแนน 150 40 40 40 30 

กำรให้บริกำรที่มี
คุณภำพ 

  มีกำรให้
ควำมส ำคัญกบักำร
พัฒนำคุณภำพกำร
ให้บริกำรที่ค ำนึงถึง
ผู้รับบริกำรเป็น
ศูนย์กลำง จัดให้มี
บริกำรที่เหมำะสม
กับเวลำ มีควำม
เป็นเอกลักษณ์ 

มีกำรกระจำย
อ ำนำจกำรท ำงำน/
กำรตัดสินใจให้เกิด
ควำมรวดเร็ว 
คล่องตัว 

มีมำตรฐำนกำร
ให้บริกำรของทุก
หน่วยบริกำรที่
ชัดเจน อำท ิขั้นตอน
กำรท ำงำน คู่มือกำร
ให้บริกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ มีระบบ
ติดตำมประเมินผล 

มีกำรปรับปรุงกำร
ให้บริกำรที่อ ำนวย
ควำมสะดวกแก่
ผู้รับบริกำร อำทิ 
ลดปริมำณกำรใช้
เอกสำรในกำร
ติดต่อรำชกำร  
มีช่องทำงกำร
ให้บริกำรที่ทั่วถึง 

3. การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ 
คะแนน 150 50 50 50   

กำรเปลี่ยนแปลง
ระบบบริหำร
จัดกำร 

  มีกำรสร้ำง
วัฒนธรรมองค์กำร
ให้มีจิตบริกำร  
และส่งเสริมใหม้ี
กำรปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมองค์กำร
เพื่อให้บริกำรได้ทัน
ต่อเหตุกำรณ์ 

มีกำรสร้ำงกำรมี
ส่วนร่วมของ
บุคลำกรในองค์กร
ในกำรปรับปรุง
คุณภำพกำร
ปฏิบัติงำน/บริกำร 

มีกำรบริหำรจัดกำร
โดยใช้ระบบ/ข้อมูล
สำรสนเทศ มีกำร
พัฒนำกำรให้บริกำร
โดยใช้เครื่องมือหรือ
เทคนิคแนวทำงกำร
บริหำรจัดกำรมำ
ประยุกต์ใช้เหมำะสม
กับบริบทของ
หน่วยงำน 
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4. การเสนอแนวคิดใหม ่
คะแนน 150 40 70 40   

กำรเสนอแนวคิด
ใหม ่

  มีกำรให้
ควำมส ำคัญกบั
ควำมท้ำทำยของ
องค์กำรในกำร
ผลักดันให้เกิดกำร
พัฒนำบริกำร 

 มีกำรสร้ำงสรรค์
กำรให้บริกำรใหม่ 
(รูปแบบ 
กระบวนกำร 
คุณลักษณะ)  
ที่ส่งผลให้เกิดกำร
ปรับเปลี่ยนกำร
บริกำร 

มีกำรน ำองค์ควำมรู้/
เทคโนโลยีใหม ่มำใช้
ในกำรปฏิบัติงำน/
บริกำร 

  

2. ผลลัพธ์การด าเนินการ (400 คะแนน) 

1. มิติด้านความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรงุบริการ 

คะแนน 100         

ประโยชน์ของ
กำรด ำเนินกำร
ปรับปรุงบริกำรที่
ส่งผลต่อ
กลุ่มเป้ำหมำย
ตำมวัตถุประสงค์
ของกำรปรับปรุง 

          

2. มิติด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ 

คะแนน 100 40 30 30   

คุณภำพและ
ประสิทธิภำพ
กำรให้บริกำร 

  กำรลดขั้นตอนและ
ระยะเวลำในกำร
ให้บริกำร 
 

ควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ควำมไม่พึงพอใจ/ 
ข้อร้องเรียนของ
ผู้รับบริกำร 
 

  

3. มิติด้านความคุ้มค่า  

คะแนน 100 40 30 30   

ควำมคุ้มค่ำ   กำรลดค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเข้ำถึงบริกำร
ของประชำชน 
  

กำรลดต้นทุน/ผลิต
ภำพกำรให้บริกำร
ของหน่วยงำน 

ควำมคุ้มค่ำทำง
เศรษฐกิจ สังคม  
และชุมชน โดยรวม 
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4. มิติด้านการพัฒนาที่ยั่งยนืและภาพลักษณ์องค์การ  

คะแนน 100 30 40 30   

กำรพัฒนำที่
ยั่งยืนและ
ภำพลักษณ์
องค์กำร  

  ควำมต่อเนื่องใน
กำรส่งสมัครขอรับ
รำงวัล 

ภำพลักษณ์ที่ดีของ
หน่วยงำนที่ปรำกฎ
แก่สำธำรณะ 

ควำมโปร่งใสของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
กับผลงำนที่เสนอ
ขอรับรำงวัล 

  

หมายเหต ุ
 

    1. รำงวัลนวัตกรรมกำรบริกำรที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้ำนกำรเสนอแนวคิดใหม่  
   ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 และส่วนที่ 2 ผลลพัธ์กำรด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกัน 
   ต้องไม่น้อยกว่ำ 800 คะแนน 
2. แนวทำงกำรให้คะแนนอำจมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม 
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1.4 ประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ 
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แนวทางการให้คะแนนรางวลับริการภาครฐัแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards) 
ประเภทรางวัลการพฒันาการบริการที่เปน็เลิศ 

ประเดน็
พิจารณา คะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1. การจัดการเพื่อใหเ้กิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ (600 คะแนน) 
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 

คะแนน 150 80 70     
กำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพ
กำรให้บริกำร 

  มีกำรปรับปรุง/ 
ลดขั้นตอนกำร
ให้บริกำร อำทิ  
ลดขั้นตอนที่
ประชำชนจะต้อง
ติดต่อรำชกำรด้วย
ตนเอง  
ลดระเบียบที่ยุ่งยำก
ของทำงรำชกำร 

มีแผนกำร
ด ำเนินกำรปรับปรุง
บริกำรที่เป็นระบบ
และชัดเจน มีกำร
ประสำนกำร
ด ำเนินกำรระหว่ำง
หน่วยงำน 

    

2. การให้บริการที่มีคณุภาพ 
คะแนน 150 40 40 40 30 

กำรให้บริกำรที่มี
คุณภำพ 

  มีกำรให้
ควำมส ำคัญกบักำร
พัฒนำคุณภำพกำร
ให้บริกำรที่ค ำนึงถึง
ผู้รับบริกำรเป็น
ศูนย์กลำง จัดให้มี
บริกำรที่เหมำะสม
กับเวลำ มีควำม
เป็นเอกลักษณ์ 

มีกำรกระจำย
อ ำนำจกำรท ำงำน/
กำรตัดสินใจให้เกิด
ควำมรวดเร็ว 
คล่องตัว 

มีมำตรฐำนกำร
ให้บริกำรของทุก
หน่วยบริกำรที่
ชัดเจน อำท ิ
ขั้นตอนกำรท ำงำน 
คู่มือกำรให้บรกิำร
ของเจ้ำหน้ำที่ มี
ระบบติดตำม
ประเมินผล 

มีกำรปรับปรุงกำร
ให้บริกำรที่อ ำนวย
ควำมสะดวกแก่
ผู้รับบริกำร อำทิ 
ลดปริมำณกำรใช้
เอกสำรในกำร
ติดต่อรำชกำร  
มีช่องทำงกำร
ให้บริกำรที่ทั่วถึง 

3. การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ 
คะแนน 150 50 50 50   

กำรเปลี่ยนแปลง
ระบบบริหำร
จัดกำร 

  มีกำรสร้ำง
วัฒนธรรมองค์กำร
ให้มีจิตบริกำร และ
ส่งเสริมให้มีกำร
ปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมองค์กำร
เพื่อให้บริกำรได้ทัน
ต่อเหตุกำรณ์ 

มีกำรสร้ำงกำรมี
ส่วนร่วมของ
บุคลำกรในองค์กร
ในกำรปรับปรุง
คุณภำพกำร
ปฏิบัติงำน/บริกำร 

มีกำรบริหำรจัดกำร
โดยใช้ระบบ/ข้อมูล
สำรสนเทศ มีกำร
พัฒนำกำรให้บริกำร
โดยใช้เครื่องมือหรือ
เทคนิคแนวทำงกำร
บริหำรจัดกำรมำ
ประยุกต์ใช้
เหมำะสมกับบริบท
ของหน่วยงำน 
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4. การเสนอแนวคิดใหม ่
คะแนน 150 40 70 40   

กำรเสนอ 
แนวคิดใหม ่

  มีกำรให้
ควำมส ำคัญกบั
ควำมท้ำทำยของ
องค์กำรในกำร
ผลักดันให้เกิดกำร
พัฒนำบริกำร 

 มีกำรสร้ำงสรรค์
กำรให้บริกำรใหม่ 
(รูปแบบ 
กระบวนกำร 
คุณลักษณะ)  
ที่ส่งผลให้เกิดกำร
ปรับเปลี่ยนกำร
บริกำร 

มีกำรน ำองคค์วำมรู้/
เทคโนโลยีใหม่ มำใช้
ในกำรปฏิบัติงำน/
บริกำร 

  

2. ผลลัพธ์การด าเนินการ (400 คะแนน) 

1. มิติด้านความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรงุบริการ 

คะแนน 100         

ประโยชน์ของ
กำรด ำเนินกำร
ปรับปรุงบริกำรที่
ส่งผลต่อ
กลุ่มเป้ำหมำย
ตำมวัตถุประสงค์
ของกำรปรับปรุง 

          

2. มิติด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ 

คะแนน 100 40 30 30   

คุณภำพและ
ประสิทธิภำพ
กำรให้บริกำร 

  กำรลดขั้นตอนและ
ระยะเวลำในกำร
ให้บริกำร 

ควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ควำมไม่พึงพอใจ/
ข้อร้องเรียนของ
ผู้รับบริกำร 

  

3. มิติด้านความคุ้มค่า  

คะแนน 100 40 30 30   

ควำมคุ้มค่ำ   กำรลดค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเข้ำถึงบริกำร
ของประชำชน 
  

กำรลดต้นทุน/ผลิต
ภำพกำรให้บริกำร
ของหน่วยงำน 

ควำมคุ้มค่ำทำง
เศรษฐกิจ สังคม 
และชุมชน โดยรวม 
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4. มิติด้านการพัฒนาที่ยั่งยนืและภาพลักษณ์องค์การ  

คะแนน 100 30 40 30   

กำรพัฒนำที่
ยั่งยืนและ
ภำพลักษณ์
องค์กำร  

  ควำมต่อเนื่องใน
กำรส่งสมัครขอรับ
รำงวัล 

ภำพลักษณ์ที่ดีของ
หน่วยงำนที่ปรำกฎ
แก่สำธำรณะ 

ควำมโปร่งใสของ
หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องกับผลงำน
ที่เสนอขอรับรำงวัล 

  

หมายเหต ุ  
    1.  รำงวัลกำรพัฒนำกำรบริกำรที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น ต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ด้ำนกำรให้บริกำรที่มคีุณภำพ  

    ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 และส่วนที่ 2 ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกัน 
    ต้องไม่น้อยกว่ำ 800 คะแนน 
2. แนวทำงกำรให้คะแนนอำจมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม 
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ภาคผนวก 2   แบบฟอร์มการสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาต ิ

 

 แบบฟอร์มที ่1   ใบสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 

 แบบฟอร์มที ่2   แบบฟอร์มประเมินลักษณะของผลงานที่สมัคร 
                            ขอรับรางวัลเบื้องต้น 
        แบบฟอร์มที่ 3   แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินการ 

 แบบฟอร์มที ่4   แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินการรักษาคุณภาพ
        และมาตรฐานการให้บริการ (กรณีสมัครรับรางวัล 
        พัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง) 

        แบบฟอร์มที่ 5   แบบฟอร์มแจ้งความจ านงสมัครรางวัลพัฒนา 
        คุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง 
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แบบฟอร์มที ่1 

ใบสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 
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แบบฟอร์มใบสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 

(Thailand Public Service Awards)  
 

ประเภท            รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ 

                               รางวัลบรูณาการการบรกิารที่เป็นเลิศ 

               รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ 

               รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ 

       รางวัลพฒันาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง 

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

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

 
 

 

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

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

ส านัก/กอง ………………………………………………… เบอร์โทรศัพท ์………………………………… 

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

e – Mail…………………………………………………….  
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แบบฟอร์มที่ 2 

แบบฟอร์มประเมินลักษณะของผลงานที่สมัครขอรับรางวัลเบื้องต้น 
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แบบฟอร์มประเมินลักษณะของผลงานที่สมัครขอรับรางวัลเบื้องต้น 
 

 

ค ำอธิบำย :  กรณีหน่วยงำนที่ส่งสมัครขอรับรำงวัลประเภทรำงวัลภำพรวมมำตรฐำนกำรบริกำรที่เป็นเลิศ  
 รำงวัลบูรณำกำรกำรบริกำรที่เป็นเลิศ  รำงวัลนวัตกรรมกำรบริกำรที่เป็นเลิศ และรำงวัลกำรพัฒนำ
 กำรบริกำรที่เป็นเลิศ โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้ตำมประเภทรำงวัลที่ส่งสมัคร 

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

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

 
   รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ 

 

 โปรดท ำเครื่องหมำย  ในคณุสมบัติดังต่อไปนี้ที่ตรงกับผลงำนของท่ำน (เลือกได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)  
 
    เป็นผลงำนที่ได้รับรำงวัลคุณภำพกำรให้บริกำรประชำชน หรือ รำงวัลบริกำรภำครัฐแห่งชำติ
        หรือรำงวัลอื่น ๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ  
    เป็นผลงำนที่ได้รับกำรยอมรับจำกสำธำรณะ  (มีกำรเผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ) 
    เป็นผลงำนที่ไม่เคยได้รับกำรร้องเรียน 
    เป็นผลงำนที่เป็นภำรกิจหลักของหน่วยงำน 
    เป็นผลงำนที่มีกำรให้บริกำรในหน่วยบริกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของหน่วยงำนบริกำรทั่วประเทศ 

  เป็นผลงำนที่สำมำรถแสดงผลกำรให้บริกำรที่เป็นมำตรฐำนเดียวกันในทุกหน่วยบริกำรได้ 
  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
  เป็นผลงำนที่น ำไปใช้แล้วจริงเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ป ี
   เป็นผลงำนที่มีลักษณะบูรณำกำรงำนบริกำรจำกหลำยหน่วยงำนมำให้บริกำรในสถำนที่เดียว 
  เป็นผลงำนที่มีลักษณะเป็นกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรให้บริกำร  
  (e-Service) 
  เป็นผลงำนที่มีลักษณะเป็นกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลที่มีประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร 
  เป็นผลงำนที่มีลักษณะเป็นกำรพัฒนำระบบจัดกำรข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภำพและกำร 
  ให้บริกำรเชิงรุก 
  เป็นผลงำนที่สำมำรถสะท้อนให้เห็นถึงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 
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แบบฟอร์มประเมินลักษณะของผลงานที่สมัครขอรับรางวัลเบื้องต้น 

 

 

ค ำอธิบำย :  กรณีหน่วยงำนที่ส่งสมัครขอรับรำงวัลประเภทรำงวัลภำพรวมมำตรฐำนกำรบริกำรที่เป็นเลิศ  
 รำงวัลบูรณำกำรกำรบริกำรที่เป็นเลิศ  รำงวัลนวัตกรรมกำรบริกำรที่เป็นเลิศ และรำงวัลกำรพัฒนำ
 กำรบริกำรที่เป็นเลิศ โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้ตำมประเภทรำงวัลที่ส่งสมัคร 

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

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

 
   รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ 

 

 โปรดท ำเครื่องหมำย  ในคณุสมบัติดังต่อไปนี้ที่ตรงกับผลงำนของท่ำน (เลือกได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)  
 
    เป็นผลงำนที่มีกำรปรับปรุงบริกำรที่เกิดจำกกำรท ำงำนร่วมกันไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยงำน  
  ประกอบด้วย ส่วนรำชกำรอย่ำงน้อย 2 ส่วนรำชกำร (กรม จังหวัด หรือสถำบันอุดมศึกษำ 
  ในก ำกบัของรฐั) และหน่วยงำนของรฐัประเภทอื่น เช่น รำชกำรบริหำรส่วนทอ้งถิ่น องค์กำรมหำชน 
  รัฐวิสำหกิจ เปน็ต้น และ/หรือองค์กรต่ำง ๆ เช่น ภำคเอกชน สถำบันอุดมศึกษำที่ไม่อยูใ่น
  ก ำกับของรัฐ กลุ่มชุมชน ภำคประชำชน เป็นต้น 
  เป็นผลงำนที่มีกำรจัดท ำเป็นข้อตกลงกำรด ำเนินกำรร่วมกัน  
   เป็นผลงำนที่มีผลกำรด ำเนินกำรที่บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของข้อตกลงและเป้ำหมำยของกำร
  ปรับปรุงบริกำร  
   เป็นผลงำนที่มีกำรด ำเนินกำรเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
  เป็นผลงำนที่มีแผนกำรด ำเนินกำรร่วมกันตั้งแต่เริ่มโครงกำรที่ระบุหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ
  แต่ละหน่วยงำนไว้อย่ำงชัดเจน 
   เป็นผลงำนที่มีลักษณะบูรณำกำรงำนบริกำรจำกหลำยหน่วยงำนมำให้บริกำรในสถำนที่เดียว 
  เป็นผลงำนที่มีลักษณะเป็นกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรให้บริกำร  
  (e-Service) 
  เป็นผลงำนที่มีลักษณะเป็นกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลที่มีประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร 
  เป็นผลงำนที่มีลักษณะเป็นกำรพัฒนำระบบจัดกำรข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภำพและกำร 
  ให้บริกำรเชิงรุก 
  เป็นผลงำนที่สำมำรถสะท้อนให้เห็นถึงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 
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แบบฟอร์มประเมินลักษณะของผลงานที่สมัครขอรับรางวัลเบื้องต้น 

 

 

ค ำอธิบำย :  กรณีหน่วยงำนที่ส่งสมัครขอรับรำงวัลประเภทรำงวัลภำพรวมมำตรฐำนกำรบริกำรที่เป็นเลิศ  
 รำงวัลบูรณำกำรกำรบริกำรที่เป็นเลิศ  รำงวัลนวัตกรรมกำรบริกำรที่เป็นเลิศ และรำงวัลกำรพัฒนำ
 กำรบริกำรที่เป็นเลิศ โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้ตำมประเภทรำงวัลที่ส่งสมัคร 

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

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

 
   รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลศิ 

 

 โปรดท ำเครื่องหมำย  ในคณุสมบัติดังต่อไปนี้ที่ตรงกับผลงำนของท่ำน (เลือกได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)  

   เป็นผลงำนที่มีกำรจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/จดลิขสิทธิ ์
   เป็นผลงำนที่มีกำรน ำเทคนิคกำรบริหำรจัดกำร เครื่องมือ หลักกำรใหม่ ๆ มำใช้ แล้วท ำให้
  เกิดกระบวนกำรท ำงำนใหม่ 
   เป็นผลงำนที่มกีำรน ำเทคนิคกำรบริหำรจัดกำร เครื่องมือ หลักกำรใหม่ ๆ มำใช้ แล้วท ำให้
  เกิดงำนบริกำรหรือรูปแบบกำรให้บริกำรใหม ่
  เป็นผลงำนที่คิดค้นมำไม่เกิน 3 ปี  
  เป็นผลงำนที่มีกำรน ำผลงำนไปใช้แล้วจริงเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี และได้รับกำร 
  ยอมรับจำกสำธำรณะ 
  เป็นผลงำนมีผลต่อประสิทธิภำพและคุณภำพของระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำร
  ประชำชน  
   เป็นผลงำนสร้ำงสรรค์ขึ้นใหม่ที่ไม่เคยมใีนเมืองไทยมำก่อน 
   เป็นผลงำนที่มีลักษณะบูรณำกำรงำนบริกำรจำกหลำยหน่วยงำนมำให้บริกำรในสถำนที่เดียว 
  เป็นผลงำนที่มีลักษณะเป็นกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรให้บริกำร  
  (e-Service) 
  เป็นผลงำนที่มีลักษณะเป็นกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลที่มีประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร 
  เป็นผลงำนที่มีลักษณะเป็นกำรพัฒนำระบบจัดกำรข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภำพและกำร 
  ให้บริกำรเชิงรุก 
  เป็นผลงำนที่สำมำรถสะท้อนให้เห็นถึงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 
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แบบฟอร์มประเมินลักษณะของผลงานที่สมัครขอรับรางวัลเบื้องต้น 

 

 

ค ำอธิบำย :  กรณีหน่วยงำนที่ส่งสมัครขอรับรำงวัลประเภทรำงวัลภำพรวมมำตรฐำนกำรบริกำรที่เป็นเลิศ  
 รำงวัลบูรณำกำรกำรบริกำรที่เป็นเลิศ  รำงวัลนวัตกรรมกำรบริกำรที่เป็นเลิศ และรำงวัลกำรพัฒนำ
 กำรบริกำรที่เป็นเลิศ โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้ตำมประเภทรำงวัลที่ส่งสมัคร 

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

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

 
   รางวัลการพัฒนาการบรกิารที่เป็นเลศิ 

 

 โปรดท ำเครื่องหมำย  ในคณุสมบัติดังต่อไปนี้ที่ตรงกับผลงำนของท่ำน (เลือกได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)  
 
    เป็นผลงำนที่พัฒนำกำรให้บริกำร โดยกำรน ำหลักกำร แนวคดิ เทคนิค เครื่องมือมำประยุกต์ใช ้
  เป็นผลงำนที่น ำไปใช้แล้วจริงเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
  ผลงำนไม่เป็นรูปแบบเช่นเดียวกับผลงำนที่เคยได้รับรำงวัลแล้ว  
  เป็นผลงำนที่มีกำรพัฒนำบริกำรต่อยอดจำกผลงำนที่เคยได้รับรำงวัล 
   เป็นผลงำนที่มีลักษณะบูรณำกำรงำนบริกำรจำกหลำยหน่วยงำนมำให้บริกำรในสถำนที่เดียว 
  เป็นผลงำนที่มีลักษณะเป็นกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรให้บริกำร  
  (e-Service) 

  เป็นผลงำนที่มีลักษณะเป็นกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลที่มีประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร 
  เป็นผลงำนที่มีลักษณะเป็นกำรพัฒนำระบบจัดกำรข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภำพและกำร 
  ให้บริกำรเชิงรุก 
  เป็นผลงำนที่สำมำรถสะท้อนให้เห็นถึงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 
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แบบฟอร์มที ่3    

แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินการ 
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แบบฟอร์มบทสรุปสาระส าคญัของผลงานที่เสนอขอรับรางวัล (Executive Summary) 

 
ประเภทรางวัล  :     …………………………………………………………………………………………………………………… 
ชื่อผลงาน  :     ………………………………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อหน่วยงาน :     …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
สรุปผลงานโดยย่อ :  
 โปรดสรุปเนื้อหำของผลงำน โดยมีควำมยำวไม่เกิน 3 หน้ำกระดำษ A 4 ตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนำด 16 โดยครอบคลุมหัวข้อ ดังน้ี 
  1.1 สภำพกำรปฏิบัติงำนเดิม 
  1.2 แนวทำงในกำรปรับปรุงบริกำร 
  1.3 สภำพกำรปฏิบัติงำนหลังกำรปรับปรุงบริกำร 
  1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 
  1.5 จุดเด่นของผลงำน และปัจจัยควำมส ำเร็จ 
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แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินการ 
 

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

--รูป— 
 
 

แผนผังกำรปฏิบัติงำนเดิม 
 

 
2. ผู้น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหา ผู้ด าเนนิการ และผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีของโครงการ  

(ระบุว่ำใครมีสว่นร่วมในกำรออกแบบและ/หรือด ำเนินกำร ให้รวมถึงผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ทั้ง ข้ำรำชกำร 
หน่วยงำนของรัฐ สถำบัน ประชำชน องค์กรเอกชน ภำคเอกชน ฯลฯ) (ควำมยำวไม่เกิน 700 ค ำ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
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3. ผลงานที่เปน็ความคิดริเริม่ในการพัฒนาคุณภาพการบริการ 
    (ให้อธิบำยให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นควำมคิดริเริ่มในกำรพัฒนำบริกำร และแนวทำงกำรแก้ปัญหำที่เป็นรูปแบบใหม่  
    ระบแุนวคดิ/แรงบันดำลใจที่ก่อให้เกิดควำมคิดริเริ่มทีท่ ำให้กำรปรับปรุงบริกำรประสบควำมส ำเร็จ  
    (ควำมยำวไม่เกิน 1,400 ค ำ)   

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

--รูป-- 
 

แผนผังกำรปฏิบัติงำนใหม่ 
 
 

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

5. ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินการ 
(ระบุทรัพยำกรทั้งด้ำนกำรเงิน เทคนิค ทรัพยำกรบุคคล ผู้สนับสนุนทำงกำรเงินของกำรด ำเนินโครงกำรและ
อธิบำย วิธีกำรจัดสรรหรือกระจำยทรัพยำกร) (ควำมยำวไม่เกิน 700 ค ำ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
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6. ขั้นตอนส าคัญในการพัฒนาการบริการและการน าไปปฏิบัติ 
 

6.1 ล ำดับขั้นตอนในกำรพัฒนำ  
(อธิบำยขั้นตอนและล ำดับเหตุกำรณ์กำรด ำเนินงำนหลักในกำรริเริ่มพัฒนำกำรบริกำรจนถึงขั้นวำงแผน  
กำรพัฒนำ) (ควำมยำวไม่เกิน 700 ค ำ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6.2  ล ำดับขั้นตอนในกำรปฏิบัต ิ
(อธิบำยขั้นตอนและล ำดับเหตุกำรณ์กำรด ำเนินงำนหลักในกำรปฏิบัติตำมแผนงำน โครงกำร) 
(ควำมยำวไม่เกิน 700 ค ำ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

 
9. การสร้างความยั่งยืนและการขยายผลไปยังหน่วยงานอื่น ๆ 

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

 
10. บทเรียนที่ได้รับจากการด าเนินการพัฒนาบริการ คืออะไร 

 (อธิบำยถึงองค์ประกอบหลักที่ท ำให้ประสบควำมส ำเร็จ และสิ่งที่ได้เรียนรู้จำกกำรด ำเนินกำรพัฒนำบริกำร 
และข้อเสนอแนะเพ่ือกำรด ำเนินกำรต่อไปในอนำคต) (ควำมยำวไม่เกิน 700 ค ำ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
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แบบฟอร์มที ่4 

แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ 
(กรณีสมัครรับรางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง) 

 
เงื่อนไขการสมัครรางวัล 

 ต้องเป็นผลงำนที่เคยได้รับรำงวัลบริกำรภำครัฐแห่งชำติ ระดับดีเด่น มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 ปี 
 ต้องมีคุณภำพกำรให้บริกำรไม่ต่ ำกว่ำผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เคยได้รับรำงวัล 
 ต้องมีผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังต่อเนื่องทุกปี  ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี 
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แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ 

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

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

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

 
3. ระบบการตดิตามและประเมินผลการพฒันาบริการ 
    (อธิบำยวิธีกำรในกำรตรวจสอบและประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำร และผลกำรตรวจประเมินที่

แสดงใหเ้ห็นไดว้่ำกำรให้บริกำรยังคงมีประสิทธิภำพและไม่ต่ ำไปกว่ำกำรให้บริกำรตำมทีเ่คยได้รับรำงวลั) 
(ควำมยำวไม่เกนิ 500 ค ำ) 

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
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แบบฟอร์มที ่5 
แบบฟอร์มแจ้งความจ านงสมัครรับรางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง 

 
 

เงื่อนไขการสมัคร 
 ต้องเป็นผลงำนที่เคยได้รับรำงวัลบริกำรภำครัฐแห่งชำติ ระดับดีเด่น 
 ต้องแจ้งควำมจ ำนงเพื่อขอรับรำงวัลพัฒนำคุณภำพกำรบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีที่ได้รับรำงวัล 

           ต่อเนือ่งทุกปี ไม่น้อยกว่ำ 3 ป ี
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แบบฟอร์มแจ้งความจ านงสมัครรับรางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง 

 
 
ชื่อผลงาน :       …………………………………………………………………………………………………………….. 
     
ชื่อส่วนราชการ :  …………………………………………………………………………………………………………….. 
     
ประเภทรางวัลที่ได้รับ …………………………………………  ปี พ.ศ. …………………… 
    
 รายงานการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ ครั้งที่………….. ปี พ.ศ……………….. 
 (หน่วยงำนต้องแจ้งควำมจ ำนงไปยังส ำนักงำน ก.พ.ร. โดยแสดงผลกำรด ำเนินงำนรักษำมำตรฐำนกำรให้บริกำรที่
ผ่ำนมำต่อเนื่องทุกปี ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี  นับตั้งแต่ผลงำนได้รับรำงวลับริกำรภำครัฐแห่งชำติ)  
 
 
1. สรุปผลการด าเนนิงานในปีที่ผ่านมา 
(อธิบำยวิธีกำรด ำเนินกำรเพื่อให้สำมำรถรักษำคุณภำพ และมำตรฐำนกำรให้บริกำรของหน่วยงำนได้อย่ำง
ต่อเนื่องพร้อมกับแสดงผลส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร) (ควำมยำวไม่เกิน 1,400 ค ำ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนนิงาน (ควำมยำวไม่เกิน 700 ค ำ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ปัญหาอุปสรรคต่อการด าเนนิงาน (ควำมยำวไม่เกิน 700 ค ำ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. แผนการด าเนนิงานในปีตอ่ไป (ควำมยำวไม่เกิน 700 ค ำ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก 3  ตัวอย่างผลงานบริการ 

 

 3.1 ตัวอย่างผลงานบริการประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการทีเ่ป็นเลิศ 

  3.2 ตัวอย่างผลงานบริการประเภทรางวัลบรูณาการการบรกิารที่เป็นเลิศ 

  3.3 ตัวอย่างผลงานบริการประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ 

  3.4 ตัวอย่างผลงานบริการประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ 
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ตัวอย่างผลงานบริการ 
ประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เปน็เลิศ 

 

การพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

“นักเรียนในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร  เป็นกลุ่มที่มีการตกหล่นที่ขาดโอกาสทางการศึกษา จาก
ข้อจ ากัดเรื่องความยากจนและการเดินทางไปกลับ การจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร เป็น
การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพชุมชน เพื่อให้ตอบสนองต่อข้อจ ากัดและสร้างทางเลือกในการศึกษาให้
หลากหลายมากขึ้น   มุ่งเน้นการประกอบอาชีพ และพัฒนาทักษะการชีวิต จึงเข้ามาแทนที่วิชาการบางวิชาที่มี
ความจ าเป็นน้อยในชีวิตประจ าวัน  การเลือกการเรียนการสอนให้เหมาะกับพื้นที่ สร้างรายได้ในระหว่างเรียน 
การจัดที่พักแบบประจ าในโรงเรียน การสอนทวิภาษา คือ ภาษาไทย และ ภาษาชนเผ่า การสอนแบบคละชั้น 
การจัดห้องเรียนเคลื่อนที ่ ปัจจุบันรูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าวได้ขยายผลไปถึง 2,145 โรงเรียน เป็นการ
สร้างโอกาสทางการเพ่ือสร้างอนาคตให้กับเยาวชนในถิ่นทุรกันดารอย่างแท้จริง”  

การขาดโอกาสในการศึกษา...ปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคม 

ปัญหำประชำกรวัยเรียนในเขตพื้นที่ภูเขำสูงและถิ่นทุรกันดำร มีกำรคมนำคมยำกล ำบำก ส่วนใหญ่มี
ถิ่นอำศัยตำมแนวชำยแดนภำคเหนือและภำคตะวันตกรวม 20 จังหวัด เป็นกลุ่มชำติพันธุ์ ชนกลุ่มน้อย ที่มี
ควำมแตกต่ำงด้ำนภำษำ ควำมเช่ือทำงวัฒนธรรม ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐำนะยำกจนและให้ควำมส ำคัญกับกำร
หำเลี้ยงชีพมำกกว่ำกำรส่งเสริมให้บุตรหลำนได้รับกำรศึกษำ ที่ผ่ำนมำพบว่ำกำรที่หน่วยงำนภำครัฐเข้ำไปดูแล
ได้ไม่ทั่วถึง ท ำให้ประชำกรกลุ่มดังกล่ำวเกิดกำรตกหล่น 
ไม่ได้เข้ำเรียน ออกกลำงคัน และไม่ได้ศึกษำต่อ ส่งผลให้เกิด
ควำมล่อแหลมต่อปัญหำต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นปัญหำควำม
เหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ ควำมยำกจน กำรขำดควำมรู้ทักษะ
ในกำรเพำะปลูกที่เหมำะสม กำรขำดควำมรู้และทักษะ
พื้นฐำนในกำรด ำรงชีวิต กำรบุกรุกพื้นที่ป่ำ กำรท ำลำย
สิ่งแวดล้อมทำงธรรมชำติที่เป็นป่ำต้นน้ ำ ปัญหำสุขภำพ
อนำมัย แรงงำนไร้ฝีมือ กำรค้ำมนุษย์ และควำมมั่นคงตำมแนวชำยแดน ก่อให้เกิดควำมสูญเสียด้ำนเศรษฐกิจ 
และก่อให้เกิดปัญหำทำงสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่ำงมำกมำย 
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สร้างโอกาส...สร้างอนาคต 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีภำรกิจเกี่ยวกับกำรจัดและกำรส่งเสริมกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำนให้แก่ประชำกรวัยเรียนทุกคน ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม หมวดที่ 2 ว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ทำงกำรศึกษำ ที่ก ำหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกำสเสมอกันใน 
กำรรับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 12 ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย 
รวมทั้งเด็กด้อยโอกำสที่ต้องจัดให้มีสิทธิและโอกำสได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเป็นพิเศษ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของสภำพปัญหำดังกล่ำว จึง
ได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่ภูเขำสูงและถิ่นทุรกันดำร ปีงบประมำณ 2551 -2554 เพื่อให้
ประชำกรวัยเรียนได้รับโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพและมีคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์ที่เหมำะสมกับบริบทของพื้นที่ โดยมีเป้ำหมำยส ำคัญ 3 ประกำร คือ กำรส่งเสริมประชำกรวัย
เรียนได้ มีโอกำสเข้ำเรียน กำรลดอัตรำกำรออกกลำงคัน และกำรเพิ่มอัตรำกำรเรียนต่อจนจบกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน เพื่อให้กำรด ำเนินกำรบรรลุตำมเป้ำหมำย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจึงจัดให้มี
กำรศึกษำในรูปแบบต่ำงๆ 8 รูปแบบตำมควำมเหมำะสมในบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ได้แก่  

1) การจัดการศึกษาแบบที่พักนอน   มีกำรสร้ำงที่พักนอนในโรงเรียนตลอดจนกำรจัดให้มีอำหำรเช้ำ
และอำหำรเย็นส ำหรับนักเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่กำรคมนำคมไม่สะดวก ไม่สำมำรถเดินทำงไป-กลับ โรงเรียนได้  

2) การจัดการศึกษาแบบห้องเรียนเคลื่อนที่   เป็นกำรน ำครูและอุปกรณ์กำรเรียนเข้ำไปหำประชำกร
วัยเรียนในพื้นที่สูง ยำกล ำบำกแก่กำรเดินทำงมำเรียนที่โรงเรียน โดยใช้สถำนที่ของชุมชนเป็นห้องเรียนส ำหรับ
จัดกำรเรียนกำรสอน 

3) การจัดการการศึกษาแบบส่งเสริมอาชีพและทักษะชีวิต  มีกำรส ำรวจอำชีพและแหล่งรำยได้ของ
ชุมชนท้องถิ่น และพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำโดยสอดแทรกวิชำชีพที่สอดคล้องกับท้องถิ่นนั้นๆ  

4) การจัดการศึกษาแบบตามแนวภูมิสังคม  มีกำรศึกษำวิเครำะห์สภำพปัญหำควำมต้องกำรของ
ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนสภำพภูมิสังคมของโรงเรียน เช่น ที่ตั้ง ประเพณี วัฒนธรรม แหล่ง
รำยได้และอำชีพ เพื่อท ำกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ และด ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภำพ
ภูมิสังคม  

5) การจัดการศึกษาแบบคละชั้น  เป็นกำรจัดกำรเรียนรู้ส ำหรับโรงเรียนขนำดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น 
โดยน ำเอำนักเรียนที่มีอำยุและระดับชั้นที่ใกล้เคียงกันมำเรียนรวมกัน โดยมีกำรบูรณำกำรหลักสูตร สื่อกำร
เรียนกำรสอน และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
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6) การจัดการศึกษาแบบโรงเรียนเขตพื้นที่และศูนย์เครือข่าย  เป็นกำรปรับบทบำทของเขตพื้นที่
กำรศึกษำจำกเดิมที่ท ำหน้ำที่เฉพำะกำรก ำหนดนโยบำย มำเป็นหน่วยบริกำรกำรเรียน โดยมีกำรจัดกำรเรียนรู้
ให้แก่นักเรียน 

7) การจัดการศึกษาแบบ 1 โรงเรียน 3 ระบบ  เป็นกำรจัดกำรศึกษำทั้งในระบบ นอกระบบ และ
ตำมอัธยำศัยในโรงเรียนเดียว เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกำสเลือกรับบริกำรกำรศึกษำที่เหมำะสมกับข้อจ ำกัดของตน 

8) การจัดการศึกษาแบบทวิภาษา  เป็นกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำไทยร่วมกับกำรใช้ภำษำประจ ำถิ่น 
เพื่อให้นักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภำษำไทยเป็นภำษำแรกสำมำรถเรียนรู้ภำษำไทยได้อย่ำงมีคุณภำพ พร้อมๆ กับมี
ควำมภำคภูมิใจในวิถีวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และประเพณีของตน 

นอกจำกนี้โครงกำรพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่ภูเขำสูงและถิ่นทุรกันดำร ยังท ำให้เกิดกำรท ำงำนใน
ลักษณะพหุเครือข่ำย ได้แก่ 1) ภำคประชำชน เช่น ผู้ปกครอง ผู้น ำชุมชน ภูมิปัญญำท้องถิ่น คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ สถำบันศำสนำ ชมรมนักกำรจัดกำรศึกษำในเขตพื้นที่ภูเขำสูงและถิ่นทุรกันดำร ฯลฯ 2) ภำครัฐ 
เช่น โรงเรียน โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบล ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
สถำนีต ำรวจภูธร กระทรวงมหำดไทย กระทรวงแรงงำน ฯลฯ 3) ภำคเอกชน เช่น องค์กร UNICEF มูลนิธิ 
ศุภนิมิตแห่งประเทศไทย องค์กร PLAN มูลนิธิสงเครำะห์เด็กยำกจนฯ (CCF) มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก มูลนิธิ
ภำษำศำสตร์ประยุกต์ มูลนิธิสตรีออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ในประเทศไทย สถำนประกอบกำร ฯลฯ และ  
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                    แผนผังเปรียบเทียบระบบการปฏิบัติงานเดิมและระบบการปฏิบัตงิานใหม่ 

แผนผังระบบการปฏิบัติงานเดิม 
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แผนผงัระบบการปฏิบัติงานใหม ่

 

จากต้นแบบสู่การขยายผลเพื่อความยั่งยนื 
กำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่ภูเขำสูงและถิ่นทุรกันดำร ปัจจุบันมีกำร

ขยำยผลไปยัง 2,145 โรงเรียน ในพื้นที่กำรศึกษำทั้งสิ้น 24 เขต โดยสำมำรถให้บริกำรสร้ำงโอกำสทำง
กำรศึกษำส ำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่ภูเขำสูงและถิ่นทุรกันดำรจ ำนวนทั้งสิ้น 391,689 คน  

ผลจำกกำรด ำเนินกำรได้ช่วยสร้ำงมำตรฐำนกำรบริกำรทำงกำรศึกษำ และเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำ
ให้กับนักเรียนด้อยโอกำสในเขตพื้นที่ภูเขำสูงและถิ่นทุรกันดำรทั่วประเทศส่งผลให้ประชำกรวัยเรียนในเขต
พื้นที่ภูเขำสูงและถิ่นทุรกันดำรทุกคน ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำ ลดควำมเหลื่อมล้ ำในโอกำสทำงกำรศึกษำ ลด
ปัญหำกำรออกกลำงคัน และเพิ่มอัตรำกำรเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งช่วยให้ชุมชนมีควำมมั่นคงทำง
เศรษฐกิจ มีรำยได้ในขณะเรียนจำกกำรพัฒนำทักษะอำชีพ  ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง มีกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนวัฒนธรรม ประเพณ ีเกิดกำรพัฒนำโรงเรียนของชุมชน ซึ่งเป็นกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียน
และชุมชนในกำรใช้ทรัพยำกรและกำรบริหำรจัดกำรข้อจ ำกัดต่ำงๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิต และกำรพึ่งพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืน 
 

“ควำมงอกงำมแห่งเมล็ดพนัธุ์ อันเกิดจำกควำมทุ่มเทเสียสละของครบูนภูเขำสูง 

ก ำลังเบ่งบำนในหลำยพื้นที่ของประเทศไทย” 
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ตัวอย่างผลงานบริการ 
ประเภทรางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ 

 

การพัฒนาระบบบริการรากฟันเทียมในประเทศไทย 
สถำบันทันตกรรม กรมกำรแพทย ์

“ปัญหาการสูญเสียฟันทั้งปากในผู้สูงอายุนับเป็นปัญหาส าคัญอย่างหนึ่ง เมื่อผู้สูงอายุไม่สามารถรับประทาน
อาหารได้ตามปกติ ร่างกายขาดทั้งปริมาณและสารอาหารที่จ าเป็น ส่งผลให้สุขภาพร่างกายอ่อนแอ  
ขาดความสุขในการด ารงชีวิต   การใส่รากฟันเทียมเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ  แต ่
การฝังรากฟันเทียมเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับสูง ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูงมากเพราะต้องน าเข้าจาก
ต่างประเทศ ท าให้ผู้ยากไร้แทบไม่มีโอกาสเข้าถึงบริการสุขภาพด้านนี้ ...การพัฒนาระบบบริการรากฟันเทียม 
ในประเทศไทยจึงเกิดขึ้น” 

สุขภาพฟนักับปัญหาสุขภาพผู้สูงอาย ุ

เมื่อครั้งพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ รับกำรถวำยกำรรักษำรำกฟันเทียมจำกคณะทันตแพทย์ทรง
พบว่ำมีประสิทธิภำพกำรใช้งำนได้ดีมำก พระองค์ท่ำนจึงมีพระรำชด ำรัสว่ำ “สำมสิบบำทรักษำได้หรือไม่” 
คณะทันตแพทย์จึงน้อมน ำพระรำชด ำรัสมำเป็นแนวทำงในกำรริเริ่ม “โครงกำรรำกฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 80 พรรษำ 5 ธั นวำคม  
พ.ศ. 2550”  เพื่อให้ผู้สูงอำยุและผู้ด้อยโอกำสได้รับบริกำรฝังรำกฟันเทียมโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย ทั้งนี้เนื่องจำก
สัดส่วนประชำกรสูงอำยุในประเทศไทยก ำลังมีจ ำนวนเพิ่มมำกขึ้นอย่ำงรวดเร็ว  และปัญหำกำรสูญเสียฟัน 
ทั้งปำกในผู้สูงอำยุนับเป็นปัญหำส ำคัญอย่ำงหนึ่ง เมื่อผู้สูงอำยุไม่สำมำรถรับประทำนอำหำรได้ตำมปกติ 
ร่ำงกำยขำดทั้งปริมำณและสำรอำหำรที่จ ำเป็น ส่งผลให้สุขภำพร่ำงกำยอ่อนแอขำดควำมสุขในกำรด ำรงชีวิต 
กำรแก้ไขปัญหำด้วยกำรใส่ฟันเทียมพบว่ำยังไม่สำมำรถใช้งำนได้ดีเท่ำที่ควร เนื่องจำกมีปัญหำฟันเทียมชิ้นล่ำง
หลวมหลุดง่ำยเมื่อเคี้ยวอำหำรหรือพูด วิธีกำรแก้ไขปัญหำที่มีประสิทธิภำพท ำได้ด้วยกำรใส่รำกฟันเทียมช่วย
เสริมควำมแน่นโดยกำรฝังรำกฟันเทียมจ ำนวน 2 รำก แต่กำรฝังรำกฟันเทียมเป็นเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์
ระดับสูง ซึ่งต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่สูงมำกเพรำะต้องน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ ท ำให้ผู้ยำกไร้แทบไม่มีโอกำสเข้ำถึง
บริกำรสุขภำพด้ำนนี ้
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จุดเริ่มต้นการพัฒนาระบบบริการรากฟันเทียม 

สถำบันทันตกรรม กรมกำรแพทย์ มีหน้ำที่ในกำรศึกษำและพัฒนำ องค์ควำมรู้และเทคโนโลยี 
ทำงกำรแพทย์ด้ำนทันตกรรม และจัดให้มีบริกำรเพื่อรองรับกำรส่งต่อผู้ป่วยระดับตติยภูมิด้ำนทันตกรรม 

กำรพัฒนำระบบบริกำรรำกฟันเทียม
ในประเทศไทย เป็นกำรด ำเนินกำรภำยใต้ 
“โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 
พรรษา 5 ธันวา พ.ศ. 2550” โดยควำม
ร่วมมือระหว่ำง 2 กระทรวง คือกระทรวง 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวง
สำธำรณสุข  กระทรวงวิทยำศำส ตร์ ได้

ศึกษำวิจัยออกแบบและผลิตรำกฟันเทียมไทยขึ้นในประเทศ ส่วนทำงกระทรวงสำธำรณสุขเป็นผู้รับผิดชอบ    
ในกำรให้บริกำรฝังรำกฟันเทียมแก่ผู้สูงอำยุและผู้ด้อยโอกำสจ ำนวน 10 ,000 รำยโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใน
ระยะเวลำต้ังแต่ปี พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2554 

กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  มีบทบำทหน้ำที่หลักด้ำนกำรศึกษำวิจัยออกแบบและผลิตรำก
ฟันเทียมและให้ควำมรู้ เริ่มต้นโดยศูนย์เทคโนโลยีทำงทันตกรรมชั้นสูงร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่งชำติเป็นผู้วิจัยออกแบบรำกฟันเทียมให้ใช้งำนได้อย่ำงเหมำะสมกับคนไทย ภายใต้โจทย์ว่าราคาต้นทุน
การผลิตจะต้องต่ าเมื่อเทียบกับต่างประเทศ จึงต้องท ำกำรวิจัยหลำยขั้นตอน ได้แก่ กำรทดสอบในสัตว์ และ
กำรทดลองในกลุ่มอำสำสมัครจนกระทั่งประสบผลส ำเร็จเป็นอย่ำงดี จำกผลส ำเร็จของงำนวิจัยจึงได้มีกำรผลิต
เป็นจ ำนวนมำกโดยว่ำจ้ำงให้บริษัท พัฒนำวิทย์ จ ำกัด เป็นผู้ผลิต ซึ่งรำกฟันเทียมของไทยที่คิดค้นพัฒนำขึ้นนั้น
ใช้วัสดุที่มีควำมปลอดภัย สำมำรถน ำไปใช้งำนได้จริง และได้คุณภำพมำตรฐำนระดับสำกลเทียบเท่ำกับรำกฟัน
เทียมที่น ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ โดยได้รับมำตรฐำนตั้งแต่กระบวนกำรวิจัยและพัฒนำ มำตรฐำนกระบวนกำร
ผลิตในระดับนำนำชำติหลำยมำตรฐำนด้วยกัน  

กระทรวงสำธำรณสุขรับช่วงต่อ 
ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเพื่อผลักดันให้
ประชำชนเข้ำถึงบริกำรรำกฟันเทียม โดย
สถำบันทันตกรรมรับหน้ำที่หลักในกำรบริหำร
จัดกำร ประสำนงำนไปยังหน่วยงำนต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้ให้บริกำรซึ่งประกอบด้วย
โรงพยำบำลในสังกัดของกระทรวงสำธำรณสุข 



 

60 
 

เกณฑก์ารพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  พ.ศ. 2558 

โรงพยำบำลในสังกัดกระทรวงมหำดไทย กระทรวงกลำโหม คณะทันตแพทย์จำกมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ และสภำกำชำดไทย รวมสถำนบริกำรทั้งสิ้น 117 แห่ง 
ให้มีกำรฝึกอบรม สอน และสำธิตให้แก่ทันตแพทย์และช่ำงทันตกรรม รวมทั้งกำรฝึกภำคปฏิบัติ มีระบบพี่เลี้ยง
และติดตำมนิเทศให้กำรสนับสนุนด้ำนวิชำกำร มีกำรประชุมวิชำกำรกำรฝึกอบรมทันตแพทย์ เพื่อให้หน่วยงำน
ต่ำงๆ ดังกล่ำวมีควำมรู้  ควำมเข้ำใจและมีควำมสำมำรถในกำรน ำเทคโนโลยีกำรฝังรำกฟันเทียมบริกำรให้กับ
ประชำชน  

ส ำหรับงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับโครงกำรและประโยชน์ของ
กำรฝังรำกฟันเทียมให้กับผู้สูงอำยุ มีกำรด ำเนินกำรโดยเผยแพร่ผ่ำนสื่อโทรทัศน์ วิทยุชุมชน โดยขอควำม
ร่วมมือจำกอบต. อบจ. ทุกจังหวัด อสม. และชมรมผู้สูงอำยุ เพื่อช่วยประชำสัมพันธ์โครงกำร มีกำรจัดกิจกรรม
รณรงค์ภำยในโรงเรียน เพื่อให้ควำมรู้และชักชวนประชำชนในหมู่บ้ำน 

แผนผงัระบบการปฏิบัติงานใหม ่
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การสร้างความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

ภำยใต้เป้ำหมำยสูงสุด คือประโยชน์สุขของประชำชน หน่วยงำนหลักผู้รับผิดชอบโครงกำรนี้คือ
กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ และกระทรวงสำธำรณสุข ได้จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีทำงทันตกรรมชั้นสูงร่วมกับคณะ
ทันตแพทย์จำก 3 มหำวิทยำลัย ได้แก่ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหิดล และหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
ร่วมกันวิจัยรำกฟันเทียมจำกโลหะไทเทเนียม และมอบหมำยให้บริษัทเอกชนเป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยได้รับกำร
รับรองจำกมำตรฐำนสำกล โดยสถำบันทันตกรรมมีกำรด ำเนินกำรเพื่อให้ประชำชนไดเ้ข้ำถึงกำรบริกำร ร่วมกับ
กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ ได้พัฒนำวิชำกำรและบุคลำกรให้มีควำมสำมำรถในกำรท ำทันตกรรมรำกฟันเทียม 
ศึกษำพัฒนำและประเมินผล ด ำเนินงำนด้ำนสนับสนุนและติดตำมโครงกำร กำรประชำสัมพันธ์  ประสำนงำน
กับโรงพยำบำลในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงมหำดไทย กระทรวงกลำโหม และสภำกำชำดไทย รวม
หน่วยบริกำร 117 แห่งทั่วประเทศ อีกทั้งมีกำรท ำประชำสัมพันธ์เชิงรุกผ่ำนสื่อต่ำงๆ ร่วมงำนกับหน่วยงำน
จังหวัด ผู้บริหำรโรงพยำบำล อบต. อบจ. อสม. และชมรมผู้สูงอำยุเพื่อให้ข่ำวสำรถึงกลุ่มเป้ำหมำย  ทั้งนี้ 
กำรบูรณำกำรมีเจตนำรมย์เพื่อให้ภำคประชำชนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรทำงทันตกรรมที่มีรำคำสู งโดยไม่มี
ค่ำใช้จ่ำย 

การวิจัยและพฒันาเพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 

กำรพัฒนำระบบบริกำรรำกฟันเทียมในประเทศไทย   ท ำให้ผู้สูงอำยุและผู้มีรำยได้น้อยสำมำรถเข้ำถึง
กำรบริกำรทำงทันตกรรมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงอย่ำงมีควำมเสมอภำคทัดเทียมกันในสังคมโดยไม่ต้องเสีย
ค่ำใช้จ่ำย และช่วยให้ผู้สูงอำยุและผู้ด้อยโอกำสที่ได้รับกำรฝังรำกฟันเทียมมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น สำมำรถ
รับประทำนอำหำรได้อย่ำงปกติ รับรู้รสชำติอำหำรมำกขึ้น ท ำให้สุขภำพแข็งแรงและมีควำมสุข  รวมทั้ง
ประเทศไทยมีกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีทำงกำรผลิตรำกเทียมได้มำตรฐำนสำกล และได้คุณภำพที่สำมำรถส่ง
ขำยในยุโรป ซึ่งช่วยสร้ำงโอกำสทำงกำรตลำดในภูมิภำคเอเชีย  เนื่องจำกปัจจุบันมีเพียง 2 ประเทศคือประเทศ
ไทยและสำธำรณรัฐเกำหลีเท่ำนั้นในแถบเอเชียที่สำมำรถผลิตรำกฟันเทียมได้ ส่งผลให้ช่วยลดกำรสูญเสีย
เงินตรำต่ำงประเทศจำกกำรน ำเข้ำรำกฟันเทียมจำกต่ำงประเทศ  ตลอดจนพัฒนำทันตบุคลำกรที่มีควำมรู้
เทคโนโลยีใหม่ในกำรท ำทันตกรรมขั้นสูง 
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ตัวอย่างผลงานบริการ 
ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ 

 

อุปกรณ์ช่วยพ่นยาที่สามารถประดิษฐ์ได้ด้วยตนเอง (DIY SPACER) 
โรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ  มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์ 

 
“โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
โดยมีภารกิจในการให้บริการวิชาการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยทั่วไป โดยการพัฒนา
นวัตกรรม DIY Spacer จะช่วยให้ผู้ป่วยได้ใช้อุปกรณ์ช่วยพ่นยาที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพใน
การรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยมีโอกาสที่จะหายหรือทุเลาจากโรคหืดได้มากขึ้น”  
 
ปัญหาของอุปกรณ์พ่นยารักษาโรคหืด 

                เนื่องจำกปัจจุบัน จ ำนวนผู้ป่วยโรคหืดเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง และส่วนใหญ่พบในเด็กและผู้สูงอำยุ
ซึ่งต้องใช้อุปกรณ์พ่นยำชนิด Meter-dose-inhaler (MDI) โดยอุปกรณ์พ่นยำชนิดนี้ต้องอำศัยควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงกำรกดยำพร้อมจังหวะหำยใจเข้ำและกลั้นหำยใจท ำให้พ่นยำกในเด็กและผู้สูงอำยุ ดังนั้นจึงต้องใช้
อุปกรณ์ช่วยเสริมเพ่ือช่วยให้พ่นยำง่ำยขึ้น โดยผู้ป่วยไม่ต้องกลั้นหำยใจและไม่จ ำเป็นต้องกดยำพร้อมหำยใจเข้ำ 
อุปกรณ์ช่วยพ่นยำชนิดนี้ เรียกว่ำ spacer ซึ่งคุณสมบัติของ spacer ที่ดีประกอบด้วยหน้ำกำกที่แนบหน้ำ และ
มีลิ้นปิดเปิดตำมกำรหำยใจ อย่ำงไรก็ตำมอุปกรณ์ที่มีขำยอยู่ในปัจจุบันมีรำคำค่อนข้ำงแพงและต้องน ำเข้ำจำก
ต่ำงประเทศ เป็นที่มำของควำมพยำยำมในกำรประดิษฐ์และพัฒนำ spacer ในประเทศเพื่อให้มีรำคำลดลง
ส ำหรับคนไทย 

DIY Spacer นวัตกรรมเพื่อการเข้าถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

           จำกแนวคิดที่ต้องกำรท ำอุปกรณ์พ่นยำที่สำมำรถท ำได้ง่ำยด้วยตนเองและต้นทุนต่ ำ โรงพยำบำล
ธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดย รศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล จึงได้ริเริ่มท ำ spacer ขึ้นมำโดยใช้อุปกรณ์ที่หำ

ได้ง่ำยตำมครัวเรือนและท้องตลำด เช่น ขวดน้ ำ ไซฟอนปั๊ม 
เป็นต้น และตั้งชื่อว่ำ TU (Thammasat University) 
spacer หลังจำกนั้นจึงได้น ำไปใช้กับผู้ป่วยในโรงพยำบำล
ธรรมศำสตร์และใกล้เคียงพบว่ำใช้ได้ผลดีระดับหนึ่ง และ
ผลงำนชิ้นนี้ ได้น ำไปประกวดในงำนประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ มหำวิทยำลัยทักษิณได้รำงวัลประเภทนวัตกรรม
เพื่อกำรพึ่งพำตนเองของชุมชน หลังจำกนั้นจึงเปลี่ยนชื่อ
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เป็น DIY (Do-It-Yourself) spacer เพื่อให้มีควำมทันสมัยมำกขึ้น และได้น ำไปประกวดในงำน Seoul 
International Innovation Fair 2012 ที่เกำหลีแต่เนื่องจำกอุปกรณ์พ่นยำนี้ยังมีปัญหำเรื่องควำมคงทนของ
ข้อต่อซึ่งใช้กำวร้อนเป็นส่วนประกอบ จึงได้พัฒนำวิธีกำรผลิตให้คงทนขึ้นโดยไม่ต้องใช้กำวแต่ใช้กำรหมุน
เกลียวซึ่งผลิตจำกไซฟอนปั้มเป็นข้อต่อแทนใช้กำวร้อน และมีกำรท ำ Safety filter โดยเย็บจำกด้ำย เพื่อ
ป้องกันกำรหลุดของลิ้นวำล์วปิดเปิด โดยใช้เวลำพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องมำเป็นเวลำ 4 ปี จนได้ชิ้นงำนในปัจจุบัน 
ซึ่งไดน้ ำไปประกวดที่กรุงเจนีวำ สมำพันธรัฐสวิสและได้รับรำงวัลเหรียญทองเกียรติยศ และรำงวัลพิเศษในกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตและครอบครัวจำกประเทศไต้วัน และล่ำสุดได้รับรำงวัลประเภท นวัตกรรมดีเด่น จำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ ปี 2557 

                 ปัจจุบัน โรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรตไิด้มีกำรสร้ำงงำนวิจัยเพื่อรองรับประสิทธิภำพ
ของนวัตกรรม DIY spacer พร้อมๆ กับกำรน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้ำงโดยกำรสร้ำงเครือข่ำย อบรมให้
ควำมรู้แก่บุคลำกรทำงกำรแพทย์ทั่วประเทศ และ
ประชำชนมีกำรกระจำยไปตำมพื้นที่ต่ำงๆ เพื่อให้
ผู้ป่วยเข้ำถึงไม่ว่ำจะเป็นโรงพยำบำลเครือข่ำย 
ชุมชนต่ำงๆ ให้เข้ำมำมีส่วนร่วม ตลอดจนกำรดึง
ภำคเอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดูแลสุขภำพ
ของประชำชน โดยกำรจัดโครงกำรบริกำรสังคม 
ประดิษฐ์ DIY spacer แจกฟรีให้กับผู้ป่วยโรคหืด
ทั่วประเทศ นอกจำกนี้ ได้มีเหล่ำจิตอำสำจำก
หลำยหน่วยงำนรวมตัวกันและช่วยในกำรผลิต 
DIY Spacer จ ำนวนมำกและได้มีกำรเดินสำยออกน ำเสนอจัดงำนในกำรแสดงสินค้ำต่ำงๆ เพื่อเป็นกำรเผยแพร่
ทั้งในเว็บไซด์และสื่อวำรสำรๆ ของโรงพยำบำล โดยทีมชมรมโรคหืดโรงพยำบำลธรรมศำสตร์เป็นแกนน ำใน
กำรด ำเนินกิจกรรม 

สิ่งประดิษฐ์นี้เป็นอุปกรณ์ช่วยพ่นยำส ำหรับผู้ป่วยโรคหืด   ซึ่งผู้ป่วย ผู้ดูแลและคนทั่วไป สำมำรถ
ประดิษฐ์ได้ด้วยตนเองจำกชิ้นส่วนที่มีอยู่ในครัวเรือนทั่วไปให้เป็นเครื่องมือแพทย์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพโดย
อุปกรณ์นี้มีควำมพิเศษแตกต่ำงจำกอุปกรณ์ช่วยพ่นยำที่ท ำเองได้โดยทั่วไป คือ มีกำรควบคุมทิศทำงกำรไหล
ของกำรหำยใจเพื่อสูดละอองยำ  ท ำให้กำรพ่นยำมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น อุปกรณ์ช่วยพ่นยำแบบท ำได้ด้วย
ตนเองนี้มีประสิทธิภำพไม่แตกต่ำงกับอุปกรณ์ช่วยพ่นยำที่น ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ 

                 โดยอุปกรณ์ดังกล่ำว มีส่วนประกอบหลัก คือ ลิ้นควบคุมทิศทำงกำรหำยใจ  นอกจำกนี้ยังปรับ
ให้ส่วนมี่สัมผัสกับหน้ำของผู้ป่วยให้มีควำมอ่อนนุ่มมำก
ขึ้นโดยใช้ท่อลมซิลิโคนหรือสำยยำงหุ้มให้ผู้ป่วยไม่รู้สึก
ระคำยเคือง หรือ บำดหน้ำจำกขอบกรวยของอุปกรณ์
ช่วยพ่นยำ พร้อมทั้งสำมำรถปรับแต่งขนำดของกรวยให้
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กระชับกับใบหน้ำของผู้ป่วยตำมขนำดได้ตำมควำมต้องกำร วิธีกำรประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยพ่นยำนี้ผู้ปกครอง
สำมำรถท ำตำมได้โดยง่ำย  โดยที่แพทย์หรือพยำบำล อำจจะเป็นผู้ถ่ำยทอดวิธีกำรท ำอุปกรณ์ช่วยพ่นยำตัวนี้  
ท ำให้ผู้ป่วยที่อำจจะเป็นเด็กหรือผู้สูงอำยุในบ้ำนมีโอกำสได้ใช้อุปกรณ์ช่วยพ่นยำมี
ประสิทธิภำพสูง โดยไม่ต้องซื้ออุปกรณ์น ำเข้ำที่มีรำคำแพง 

นวัตกรรมดังกล่ำวจะช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องนอนโรงพยำบำลด้วยอำกำรหืด
ก ำเริบ เป็นกำรลดค่ำใช้จ่ำยและเศรษฐกิจของครอบครัว อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ป่วย
เข้ำถึงอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ได้ง่ำยขึ้นจำกนวัตกรรม DIY Spacer ท ำให้ผู้ป่วย
ได้รับกำรดูแลที่ดีขึ้น และมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น 
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ตัวอย่างผลงานบริการ 
ประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ 

 

Mobile  pap smear เคลื่อนที่สู่ชุมชน 
โรงพยำบำลตำกใบ จังหวัดนรำธิวำส 

“โรงพยาบาลตากใบด าเนินงานเชิงรุกโดยจัดท าโครงการ Mobile Pap smear เคลื่อนที่สู่ชุมชน เสริมสร้าง
ความรู้และสรา้งความตระหนักให้สตรีทุกคนมีความเข้าใจ เจาะตรงกลุ่มเป้าหมาย สร้างความเข้าใจกับชุมชน
ให้รับรู้ปัญหาของการละเลย และประโยชน์ของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ซึ่งจะส่งผลต่อสตรีมุสลิมให้
มีการเดินทางมารับบริการเพิ่มมากขึ้น” 

ปัญหาที่พบในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

 จำกกำรด ำเนินงำนกำรคัดกรองมะเร็งปำกมดลูกในสตรีกลุ่มเป้ำหมำย อำยุ 30 – 60 ปี เพื่อป้องกัน
และควบคุมโรคมะเร็งด้วยกำรตรวจหำโรคมะเร็งให้ได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มแรกซึ่งสำมำรถท ำกำรรักษำให้หำยได้
และเสียค่ำใช้จ่ำยน้อยกว่ำกำรรักษำมะเร็งนั้น พบว่ำผลกำรด ำเนินงำนยังต่ ำกว่ำเป้ำหมำยมำก โดย
กลุ่มเป้ำหมำยทั้งหมด 12,282 รำย ในปีงบประมำณ 2556 ได้รับกำรตรวจคัดกรองจ ำนวนเพียงแค่ 887 รำย 
คิดเป็นร้อยละ 7.22 ของกลุ่มเป้ำหมำยทั้งหมดซึ่งไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมเป้ำหมำย สำเหตุมำจำกกำรปฏิบัติงำนเดิม
ซึ่งเป็นแบบตั้งรับ ท ำให้มีผู้มำรับบริกำรจ ำนวนน้อย ที่ผ่ำนมำกำรรอให้ผู้รับบริกำรมำรับบริกำร ณ จุดบริกำร 
ก็มักพบปัญหำในหลำยๆ ด้ำน ได้แก่ ปัญหำในเรื่องค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง และควำมไม่ปลอดภัยในกำร
เดินทำงมำรับบริกำรจำกสถำนกำรณ์ควำมรุนแรงใน 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ส่งผลให้กำรใส่ใจด้ำนสุขภำพ
เป็นเรื่องรอง นอกจำกนี้ควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม วิถีชีวิตของผู้คนใน 3 จังหวัด ซึ่งกว่ำร้อยละ 90 นับถือ
ศำสนำอิสลำมนั้น ยิ่งท ำให้กำรดูแลสุขภำพกลำยเป็นเรื่องที่มีมิติทำงควำมรู้สึกที่ซับซ้อนกว่ำประชำกรใน
ภูมิภำคอื่น ดังนั้น กำรด ำเนินงำนด้ำนสุขภำวะในพื้นที่ดังกล่ำว  จึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน โดยเฉพำะในสตรี
มุสลิมนั้น ผู้ที่ เกี่ยวข้องจะต้องศึกษำและเข้ำใจในอัตลักษณ์ของกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงลึกซึ้ง จึงจะเกิด
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนสูงสุด นอกจำกสตรีกลุ่มเป้ำหมำยในพื้นที่มักไม่ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำร
ตรวจ Pap smear เนื่องจำกกลัวจะพบควำมผิดปกติ และอำยไม่กล้ำตรวจนั้น สำเหตุส ำคัญยังเนื่องมำจำกมิติ
วัฒนธรรมเกี่ยวกับกำรเปิดเผยอวัยวะเพศที่นอกเหนือจำกกำรเป็นโรคแล้ว กลัวจะเป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักปฏิบัติ
ทำงศำสนำ อำจจะเป็นบำปได้ ขณะเดียวกันกำรไม่ได้รับกำรยินยอมจำกสำมีได้ส่งผลต่อกำรไม่มำรับกำรตรวจ
คัดกรองมะเร็งปำกมดลูกด้วย จึงท ำให้สตรีกลุ่มเป้ำหมำยที่นับถือศำสนำอิสลำมเกิดควำมล ำบำกใจในกำร
ตัดสินใจ ซึ่งหำกเป็นสตรีมุสลิมที่ยึดถือแนวคิดวัฒนธรรมอย่ำงเคร่งครัดแล้วก็จะส่งผลให้ไม่มำรับกำรตรวจคัด
กรองมะเร็งปำกมดลูก 
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ก้าวข้ามพรมแดนวัฒนธรรม เพื่อส่งมอบบริการที่มคีุณค่าสู่ชุมชน  

               กลุ่ มงำนเวชศำสตร์ครอบครัวและ
บริกำรด้ำนปฐมภูมิ โรงพยำบำลตำกใบ ได้เล็งเห็นถึง
ปัญหำของกำรเข้ำรับบริกำรของผู้รับบริกำร ส่งผลให้
หน่วยงำนต้องวิเครำะห์ วำงแผนและหำแนวทำงกำร
ปฏิบัติใหม่เพื่อให้ผู้รับบริกำรได้รับบริกำรที่ถูกต้อง 
เหมำะสม และสะดวกมำกขึ้น จึงได้มีกำรด ำเนินงำน
เชิงรุก จัดสรรเจ้ำหน้ำที่ออกให้บริกำรในชุมชน โดย
เริ่มจำกกำรให้ อสม. เป็นผู้ค้นหำกลุ่มเป้ำหมำยใน
ชุมชนของตนเองที่รับผิดชอบ และลงเชิงรุกให้บริกำร
ในแต่ละพื้ นที่ ค รอบคลุมทั่ วทั้ งอ ำ เภอตำกใบ 
นอกจำกนั้นแล้วยังมีกำรประชำสัมพันธ์ให้ผู้น ำชุมชน
ได้มีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมสุขภำพของประชำชนอีกด้วย 

 ในกำรนี้ โรงพยำบำลตำกใบได้จัดกิจกรรมรณรงค์และประชำสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่องในเรื่องกำรตรวจ
คัดกรองมะเร็งปำกมดลูก มีกำรออกเยี่ยมบ้ำนทุกครัวเรือนเพื่อค้นหำกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงต่อเนื่องและมีกำรลง
พื้นที่ออกให้บริกำรในชุมชนด้วยกำรจัดระบบบริกำรตรวจ Pap smear  เชิงรุก เจำะกลุ่มเป้ำหมำยตรง เพื่อ
ลดควำมซ้ ำซ้อน ลงพื้นที่ โดยน ำนวัตกรรม Mobile Pap smear ที่สร้ำงขึ้นจำกแนวควำมคิดของเจ้ำหน้ำที่
โรงพยำบำลตำกใบในกำรปรับปรุงชิ้นงำนเพ่ือให้สำมำรถเคลื่อนย้ำยได้สะดวก พกพำง่ำย และสำมำรถน ำไปใช้
งำนเชิงรุกได้จริงในพื้นที่ โดยชุด Mobile Pap smear ประกอบด้วยเตียง mobile, โคมไฟ mobile, เก้ำอี้ 
mobile, ม่ำน, กำงเกงตรวจมะเร็งปำกมดลูก, อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ตรวจมะเร็งปำกมดลูกโดยมีกำรมอบ
ของช ำร่วย (ผ้ำถุง) ก่อนรับบริกำรคัดกรองมะเร็งปำกมดลูก ใช้หลักศำสนำอิสลำมมำเป็นเครื่องมือ โดยมีหลัก
ว่ำ ผู้น ำศำสนำ สำมี ชุมชน และควำมเชื่อเป็นสิ่งส ำคัญและเป็นปัจจัยสนับสนุนให้สตรีกลุ่มเป้ำหมำยยินยอม
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รับบริกำรเพิ่มมำกขึ้น โดยกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ให้กับผู้น ำศำสนำ ผู้น ำชุมชนให้เห็นถึงปัญหำและมีส่วนร่วมใน
กำรแก้ปัญหำสุขภำพของคนในชุมชนร่วมกับเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข (ให้ควำมรู้แก่ผู้น ำศำสนำเพื่อให้
ประชำสั มพั นธ์ ข้ อมู ลแก่ กลุ่ มส ำมี ขอ งสตรี
กลุ่มเป้ำหมำย) และสร้ำงควำมตระหนักให้สตรีทุก
คนมีควำมเข้ำใจ เรื่องมะเร็งปำกมดลูกป้องกันได้
ด้วยกำรตรวจ Pap smear เพื่อค้นหำมะเร็งระยะ
เริ่มแรกและสำมำรถรักษำได้ ซึ่งแนวทำงนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อกำรปลดล็อกเงื่อนไขอันละเอียดอ่อน 
ท ำให้สตรีมุสลิมเข้ำถึงบริกำรตรวจมะเร็งปำกมดลูก
ง่ำยขึ้น “เมื่อสำมีและผู้น ำศำสนำมีควำมเข้ำใจใน
กำรรับรู้  ถึงควำมรุนแรงของกำรเกิดโรคมะเร็งปำก
มดลูก กำรรับรู้ประโยชน์ของกำรตรวจคัดกรอง
มะเร็งปำกมดลูก ก็จะส่งผลต่อสตรีมุสลิมคือมีกำร
เดินทำงมำรับบริกำรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ” นั่นคือกำรให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรรับรู้ปัญหำ และมีกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำน อสม./ผู้น ำ ชุมชน  ในกำรเชิญชวน
กลุ่มเป้ำหมำยมำรับบริกำร ซึ่งสถำนที่ตรวจจะให้ อสม.หรือผู้รับบริกำรเป็นผู้เลือกสถำนที่ โดยจะต้องเป็น
สถำนที่ที่ปกปิดมิดชิด ทั้งนี้โรงพยำบำลตำกใบได้จัดให้มีระบบกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนทุก
ขั้นตอน ซึ่งลงถึงตัวผู้ป่วย มีกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลโปรแกรม Cervical Screening 2010 ให้ครอบคลุม 
ครบถ้วน ถูกต้องและทันเวลำ เพื่อรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน และเก็บผลงำนควำมครอบคลุมโดยกำรรวมรวบ
ผลกำรตรวจในคลินิกเอกชนมำลงในโปรแกรมฯ จัดท ำทะเบียนผู้รับบริกำรกำรตรวจมะเร็งปำกมดลูก เพื่อ
ประสำนงำนกับ อสม. ในกำรติดตำมกลุ่มเป้ำหมำยที่ยังไม่ได้รับกำรตรวจมะเร็งปำกมดลูกต่อไป ติดตำมและ

ส่งผู้ป่วยที่มีผลเซลล์ผิดปกติให้ไปรับกำรรักษำและ
มีกำรประชุมสรุปผลกำรด ำเนินงำนทุก 3 เดือน 
เพื่อสรุปปัญหำและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำให้มี
ประสิทธิภำพย่ิงขึ้น 
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หญิงไทยห่างไกลมะเร็ง 

 กำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรดังกล่ำว จะช่วยให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ อำยุ 30-60 ปี มีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจและเกิดควำมตระหนักในกำรดูแลสุขภำพและเข้ำรับกำร
ตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูก ซึ่งเมื่อตรวจพบควำมผิดปกติแล้ว
จะได้รับกำรส่งต่อเพื่อรับกำรรักษำอย่ำงต่อเนื่องและทันต่อเวลำ 
ทั้งนี้ด้วยกำรน ำหลักทำงศำสนำเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ
รับบริกำรของหญิงวัยเจริญพันธุ์ และสร้ำงให้ผู้น ำศำสนำและ
ผู้น ำชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรผลักดันให้กลุ่มเป้ำหมำย
สำมำรถปฏิบัติตำมแนวทำงศำสนำที่ถูกต้องควบคู่กับกำรดูแล
สุขภำพของตนเองเป็นส ำคัญ จึงจะสำมำรถดึงชุมชนเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่ำวได้เพิ่มมำกขึ้น นอกจำกนั้น
กำรสร้ำงตัวอย่ำงให้กลุ่มเป้ำหมำยเห็นถึงปัญหำ ประโยชน์และ
โทษจะท ำให้กลุ่มเป้ำหมำยมีส่วนร่วมเพิ่มมำกขึ้น กำรน ำบุคคล
ต้นแบบมำสู่กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะช่วยให้เกิดกระแสกำร
ตื่นตัวในกำรเข้ำรับบริกำรของกลุ่มเป้ำหมำยได้อีกทำงหนึ่ง 
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